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KURTE 

 

 Di vê xebatê de me li ser devoka Çaldiranê ji hêla dengsaziyê lêkolînek kir. Bi vê 

armancê serê pêşîn me ji navenda Çaldiranê ji tax û mirovên cuda deng tomar kir ku piştî 

deşîfrasyonê ev tomar nêzî pêncî rûpelî çêbû. Dûre me di van metnan de dengên ji 

kurmanciya nivîskî cuda, yek bi yek tespît kirin û her wiha dengên ku di kurmanciya nivîskî 

de ji bo wan nişane tunene, diyar kirin û bi sîstema transkrîbsîyonê ya navneteweyî jî nîşan 

dan. 

 Di vê çarçoveyê de me ev metn ji hêla veguherîn, ketin, kewyan, lêzêdebûn, 

dubarebûn û pevguherîna dengan analîz kirin û bi kurmanciya nivîskî re jî berawird kirin. 

Di encamê de me gelek taybetiyên dengsaziyê yên devoka Çaldiranê û cudahiya wê ji 

kurmanciya nivîskî diyar kir. Li gel vê yekê me ji van metnan, hin gotinên ku nayên fêmkirin 

û bêjeyên xweserî devoka Çaldiranê ne  ferhengokek pêk anî û ev ferhengok jî di dawiya 

xebatê de da.     

 

Peyvên Sereke: Kurmancî, Devok, Navçeya Çaldiranê, Dengzanî, Dengsazî 
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ÖZET 

 

 Bu çalışmada Çaldıran ağzını fonetik açıdan inceledik. Bu amaçla öncelikle farklı 

mahallelerden farklı kişilerle görüştük ve bu görüşmeler sonucunda da yaklaşık olarak elli 

sayfaya yakın metin elde ettik. Sonra bu metinler üzerinde çalışarak yazılı/ standart Kürtçede 

olmayan veya olduğu halde alfabede gösterilmeyen harfleri tespit ettik ve bunların 

uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarını verdik.  

 Ayrıca amacımız doğrultusunda metinlerdeki seslerin dönüşümü, düşüşü, 

kaynaşması, türemesi, tekrarlanması ve göçüşmesini analiz ettik ve yazılı/standart Kürtçeyle 

karşılaştırdık. 

Sonuç bölümünde ise Çaldıran ağzının fonetik farklılıklarını tek tek yazmaya çalıştık. 

Bununla birlikte çalışmamızın sonunda bu metinlerde anlaşılması zor olan söz öbekleri ve 

Çaldıran ağzına has kelimelerin anlamlarını kapsayan bir sözlük sunduk.     

 

Anahtar Kelimeler: Kurmanci, Ağız, Çaldıran İlçesi, Sesbilim, Ses Bilgisi 
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SUMMARY 

 

 In this study we have searched sub-dialect of Çaldıran  in terms of phonology. 

Accordingly we have recorded voice of people from different neighbourhoods of Çaldıran 

and these recordings took nearly fifty pages after dechipering. Then we have detected sounds 

those differs from written Kurmanji and those which are not represented by any letters in 

written Kurmanji and we show them via International Phonolgy Alphabet (IPA). In this 

framework we have analyzed these texts in term of phonetic change, voice omission, vocalic 

alternation, alliteration, and phonetic exchange. Later we have compared them with written 

Kurmanji.  

 At the end we have determine many phonetic characteristics of sub-dialect of  

Çaldıran and many differentness of it from the written Kurmanji. Along with that, we have 

prepared a dictionary from some incomprehensible phrases and words of sub-dialect of 

Çaldıran and presented it at the end of the study. 

Key Words: Kurmancî, Sub-dialect, town of Çaldıran, Phonology, Phonetic 
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KURTEBÊJE 

b.         : baneşan 

b.n     : berhema navborî 

bnr.     : binêrin 

c     : cild 

cn.     : cînav 

d.     : daçek 

êd.     : ên din 

g.     : gihanek 

l     : lêker 

h.      : hoker 

h.b.                : heman berhem 

hn.     : hevalnav 

j.     : jimar 

n.     : nav 

r.      : rûpel 

wd.     : wekî din 

wer.      : werger 

c.x     : cînavkên xwerû 
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NÎŞANEYÊN VEGUHESTINÊ 

 1. Dengdêr 

a   : a 

ca   : a'ya eynî 

e   : e 

ce   :e'ya eynî 

ê   : ê 

i   : i 

ci   : i'ya eynî 

î   : î 

cî   : î'ya eynî 

o   : o 

u   : u 

cu   : u' ya eynî 

û   : û 

      2. Dengdar 

b   : b 

c   : c 

ç   : ç 

ḉ   : ḉ'ya nehilmî û nerm 

d   : d 

f   : f 

g   : g 

h   : h 

ḥ   : ḥ'ya qirikî û zimanokî ye. 

j   : j 

k   : k 

ḱ   : ḱ'ya nehilmî û nerm 

l   : l 

m   : m 

n   : n 

p   : p 

ṕ   : ṕ'ya nehilmî û nerm 
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q   : q 

r   : r 

ṙ    : ṙ'ya stûr 

s   : s 

ş   : ş 

t   : t 

ṭ   : ṭ'ya nehilmî û nerm 

v   : v 

w   : w 

x   : x 

ẋ   : ẋ'ya qirikî û zimanokî  

y   : y 

z   : z 

…<   : forma devoka Çaldiranê 

<…   : forma zimanê nivîskî/standart 

(…)   : Di metnan de cihên ku nehatine fêmkirin. 
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DESTPÊK 

1. Mijar û Girîngiya vê Xebatê 

 

 Mijara vê tezê Dengsaziya Devoka Çaldiranê ye. Armanca me ya vê xebatê 

ew e ku em dengên navçeya Çaldiranê yê ku di zimanê nivîskî de tunene, an hebin jî 

ji bo wan tu nîşane nehatibin danîn, tesbît bikin, taybetmendiyên wan diyar bikin û ji 

aliyê veguherîn, ketin, kewyan, lêzêdebûn, dubarebûn û pevguherîna dengan analîz 

bikin û bi kurmanciya nivîskî re jî berawird bikin. 

 Di hemû zimanan de zimanê nivîskî û zimanê devkî ji hev cuda ne. Gelek 

gotin û qalibên gotinê yên dewlemend yên ku di zimanê devkî de hene, di zimanê 

nivîskî de tunene. Ji ber vê yekê gelek caran mirov nikare dewlemendiya zimanê 

devkî derbasî zimanê nivîskî bike. Ev yek jî giringiya xebatên devokê derdixe holê. 

Bi xebatên devokan mirov dikare van dewlemendiyan tesbît û mayinde bike.   

 Li deverên ku kurd lê dijîn, heya niha li ser fonolojiya zaravayê kurmancî 

xebateke xweser nehatiye kirin. Xebatên zimên yên heyî bêtir li ser rêzimana 

kurmancî bûye. Di van xebatên rêziman de jî fonolojî weke beşeke serbixwe nehatiye 

dayîn û zêde behsa fonolojiyê jî nehatiye kirin. Vê yekê xebata me dijwartir kir. 

Lewra gava me li Çaldiranê xebata qadê kir em li rastî gelek deng û rûdanên dengî 

hatin. 

 Ev çend salên dawî ne ku di sazî û dezgehên fermî de li ser zimanê kurdî 

xebatên akademîk tên kirin. Ev xebat bêtir li ser edebiyat, folklor û çanda kurdî ne. 

Helbet ev xebat ji bo zimanê miletekî geş bibe, xebatên jênager in. Lê belê bi qasî 

van xebatan xebatên zimanzaniyê, bi taybetî zarava û devokên zimên jî girîng in. Di 

nav van xebatên akademîk ên ku me behs kirin, xebatên li ser devokên kurmancî pir 
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kêm in. Bi qasî ku me dît, ji bilî teza Zafer Açar a li ser Devoka Devera Filstanê1, li 

ser devokên tu herêm û deveran, ne xebatên amatorane, ne yên akademîk û ne jî yên 

profesyonel hene. 

 Bi xebatên li ser devokan, gelek peyv, gotin, çîrok, helbest, metelok, serpêhatî 

û hwd. bi dest dikevin. Em dikarin bibêjin gelek peyvên ku heya niha di tu ferhengan 

de tunebin an jî çîrokên ku li tu deran nehatibine nivîsîn bi van xebatan dertên holê. 

Ji ber vê yekê xebatên bi vî rengî, bi kêrî xebatên li ser edebiyata gelêrî, nûjen û her 

wiha bi kêrî xebatên zimanzanan jî tên. 

 

  

2. Rêbaz û Çavkanî 

 

 Ev xebat bi navenda navçeya Çaldiranê ve sînordar e. Em li navenda navçeyê 

geriyan û me bi pîrejin û pîremêran re hevdîtin pêk anîn û nêzikî 50 rûpel nivîs ji 

dengê wan tomar kir.  

Pêşiyê me pîrejin û pîremêrên ku temenê wan mezin û kurmanciya wan bi 

kêrî xebata me were diyar kirin. Piştî me dest bi xebata qeydkirinê kir me dît ku di 

nav kurmanciya axivêrên Çaldiranê de peyv û gotinên bi zimanê tirkî zêde ne. Ji ber 

vê yekê ji bo tomarkirina dengî em li pey wan kesan ketin ku kurmanciya wan zêde 

asîmîle nebûbe.  

  Beriya ku em biçin cem wan me hinek mijarên ku em ê ji wan bipirsin diyar 

kirin. Ev mijarên jî ev bûn: Çêkirina xwarinan, lîstok, serpêhatî, çûyîna aşî, cot, 

bênder, çûyîna zozanan, deniyê diranan, zedê zarokan, dawet, destgirtin û hineya 

bûkê û hwd. Dûre me ev pirs ji wan kesan kirin. Lê carinan jî pîrejin û pîremêr beriya 

ku em pirsan bi wan bikin diaxivîn û me jî axaftina wan nedibirî û dengê wan qeyd 

kir. Piştî vê pêvajoyê me deng bi baldarî guhdar kirin û ew jî derbasî ser rûpelan 

kirin. Paşê me li ser metnên ber destê xwe dest bi tespîtkirin û analîzkirina dengan 

kir. Ji bo dengên ku di zimanê nivîskî de tunene an hebin jî nîşaneyên wan tunene, 

me nîşane diyar kirin. Me ji bo her tîpên ku di alfabeyê de tunene, nîşaneyek diyar 

kir û di metnan de jî ev tîp diyar kirin.  

 Dûre me li gorî armanca xwe rûdanên van dengan diyar kirin. Ev rûdan 

veguherîn, ketin, kewyan, lêzêdebûn, dubarebûn û pevguherîna dengan e. Em di 

                                                           
1 Zafer Açar, Devoka Devera Filistanê, Teza Lîsansa Bilind, Bîngol 2015. 
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metnan de lê rast hatin ku li gorî kurmanciya nivîskî gelek cudahî û taybetmendiyên 

dengên herêmê hene. Me hewl da ku em van taybetmendiyên dengan ji hêla xalên 

navborî, veguherîn, ketin, kewyan, lêzêdebûn, dubarebûn û pevguherîna dengan yek 

bi yek analîz bikin. Her wiha ji bo her ravekirin û analîzê, me jimareyek diyar kir.      

 Dengên ku me ji devê xelkê Çaldiranê girtin, bûn çavkaniya herî girîng a vê 

xebatê. Beriya ku em dest bi xebata xwe bikin me çavên xwe li ser tez û xebatên 

devokên kurmancî gerandin. Lê çawa ku me li jor jî got, ji bilî teza Zafer Açar a bi 

navê Devoka Devera Filistanê tu xebatên li ser devokên kurmancî, bi çavê me 

neketin. Me li hin xebatên ku li ser devokên tirkî hatine amadekirin nihêrîn. Di nav 

van xebatan de ya ku bêtir bi kêrî me hat û rê li ber me vekir, xebata ziman a Sadettîn 

Ozçelîk û Erdogan Boz a bi navê Bajarê Diyarbekîrê Devoka Herêma Çûngûş û 

Çermûkê bû. Her wiha me ji pirtûka Sadiq Bahaeddînê Amêdî ya bi navê Rêzimana 

Kurdî Kurmanciya Jorî û Jêrî ya Hevberkirî2 û xebata Ebdulmecîd Reşît Ehmed a bi 

navê The Phonetic System of Modern Standart Kurdish3, a li ser fonetîka soranî 

nivîsiye, îstifade kir.  

  

 Me ev xebat li ser sê beşan lê kir. Di beşa ewil de ji ber ku têkildarê mijarê ye 

em bi kurtahî li ser pênaseya ziman û fonolojî, zarava û devokê sekînin. Piştî van 

pênaseyan, me bi kurtahî behsa zimanê kurdî, zarava û devokên wî kir. Her wiha di 

vê beşe de em li ser dengnasî(fonolojî), dengsazî(fonetîk) û bi taybetî jî li ser 

dengzaniya kurmancî sekinîn. Me dengên kurmancî û taybetmendiyên wan yek bi 

yek rave kirin û li ser tabloyan jî ev deng diyar kirin. Ji bo ku ev dengên navborî baş 

werin nasîn me her dengek bi sîstema transkrîbsîyonê ya navneteweyî jî nîşan da.  

 Di beşa duyem de jî me hewl da, em devoka Çaldiranê ji aliyê dengsaziyê ve 

analîz bikin. Ji bo ku em dengên di metnan de hene tespît bikin, me dengên qeydkirî 

du-sê caran guhdar kirin. Dûre me ji bo her dengekî ku hatiye tespîtkirin, nîşaneyek 

diyar kir. Me ev dengên ku di alfabeya nivîskî de tunene jî bi sîstema transkrîbsîyonê 

ya navneteweyî diyar kirin. Her wiha me dengên devoka Çaldiranê digel dengên 

                                                           
2 Sadiq Bahaeddîn Amedî, Rêzimana Kurdî, Kurmanciya Jêrî û Jorî ya Hevberkirî,  

weşanxana Dîwan, Stenbol 2102. 

 
3 Abdulmecit Rashid Ahmad, The Phonemic System of Modern Standart Kurdish,  

The University of Michigan, 1986. 
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alfabeya nivîskî li ser tabloyê nîşan dan. Piştî ku me deng yek bi yek tespît û diyar 

kirin, me digel rûdanên dengan, bi berawirdkirina wan ya bi kurmanciya nivîskî re di 

vê beşê de dan. Me li aliyê rastê yê nîşaneya "<…" forma kurmanciya devoka 

Çaldiranê û li aliyê çepê yê nîşaneya "…>" jî forma kurmanciya nivîskî/standart 

nivîsî. Bi gotineke din me di vê beşê de li hember her gotin û peyvên devoka 

Çaldiranê şêweyê nivîsa gotin û peyvên kurmanciya nivîskî jî nivîsîn.   

 Beşa sêyem jî ji tekstan pêk tê û me ew nîşaneyên ji bo dengên ku di alfabeya 

nivîskî de tunene diyar kirine, danîn ser dengên devoka Çaldiranê. Yanê di vê beşê 

de dengên metnan giş bi nîşaneyên diyarkirî hatine nivîsandin. Di metnan de du 

cihên ku me gotinên axivêran fêm nekirin hebûn û me ew jî bi nîşaneya "(…)" diyar 

kirin.  

 Di encamê de jî me cudahî û taybetmendiyên deng û rûdanên dengên devoka 

Çaldiranê û yên zimanê nivîskî xal bi xal nivîsîn û bi mînakan jî ew rave kirin. 

 Di dawiya xebatê de jî me ferhengokeke ku ji peyvên deverê ne, amade kir û 

weke pêvek da. Di vê ferhengokê de gelek peyv xweserî devoka Çaldiranê ne. Dîsa 

gelek peyv li gorî zimanê nivîskî veguherîne û me ev peyv digel wateya wan a 

zimanê nivîskî dan.  

 Ji ber ku em behsa devoka Çaldiranê dikin, berî her tiştî divê em Çaldiranê bi 

awayekî giştî bidin nasîn. Em ê bi kurtasî behsa erdnîgarî û civaka Çaldiranê bikin. 

Lewra tesîra erdnîgarî û jiyana civakî li ser ziman gelek e. Her wiha me xwest em li 

ser dîroka Çaldiranê jî agahiyê bidin lê mixabin tu agahiyên nivîskî û devkî bi dest 

neketin. 

 

3. Çaldiran 

3.1. Erdnigariya Fîzîkî 

 

  Aqara Çaldiranê 1742 km2 û pileya wê ji behrê 2050 mêtro ye. Çaldiran li ser 

deştekê ava bûye. Ji aliyê rojhilatê ve bi Îran, rojhilatê bakûr bi Bazîd, bakûr bi 

Giyadîn, rojava bi Muradiye û başûr jî bi Qelqeyê re cîran e. Rêya E-99 di nava 

Çaldiranê re derbas dibe. Ava Çemê Benda Mahê ji nav erdê navçeyê dizê û ber bi 

Gola Wanê diherike. 

     Çiyayên sereke yên Çaldiranê ev in: Li bakûr Tendûreka Mezin, Tendûreka 

Biçûk; li rojava Çiyayê Bêmiraz, Çiyayê Kose û Çiyayê Miladirij; li başûr Çiyayê 
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Pireşît û Çiyayê Kebîr; li rojhilat Çiyayê Eleganê, Çiyayê Aktaşê, Çiyayê Alîkelle, 

Çiyayê Boz û Çiyayê Kafê. 

    Hewaya navçeyê havînan hênik e û gelek caran hişkesalî heye. Zivistanan hewa 

pir sar e û berf zêde lê dibare.4  

 

3.2. Erdnîgariya Beşerî  

 Çaldiran bi navê Bazîdaxa, Ebexe, Çardêran, Çildêran jî tê nasîn. Heya sala 

1987’an bi navçeya Muradiyeyê ve girêdayî bû. Di sala 1987’an de Çaldiran bû 

navçe. 

       Li gorî îstatîstîkên dewletê yên sala 2012’an gelheya Çaldiranê 67.329 e û jê 

14.361 li navenda navçeyê dijîn.   

 Niştecihên Çaldiranê debara xwe bi ajaldarî, çandinî û bazirganiyê dikin.  

 Di sala 1976’an de li Çaldiranê erdhejeke mezin çêbûye û di vê erdhejê de 

nêzikî 5 hezar şêniyên Çaldiranê jiyana xwe ji dest dane. Vê erdhejê jiyana 

niştecihên navçeyê ji aliyê civakî ve guhertiye.  

 Gelê Çaldiranê hemû misilman in û em dikarin bibêjin hemû li ser rêça 

Mezheba Şafiî ne. Ji bilî karmendên dewletê yên ku ji derve hatine, hemû niştecihên 

Çaldiranê kurd in. 

       Ji aliyê jiyana civakî ve Çaldiran navçeyeke mûhafazakar e û em dikarin 

bibêjin rola jinê ya civakî di nava jiyana aboriyê de pir kêm e. 

    Li gorî îstatîstîkên dewletê yên sala 2012’an ji % 89 niştecihên Çaldiranê 

xwende ne. Hejmara kesên nexwende 6818 ye û ji van 5247 jin; 1571 jî mêr in.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.caldiran.gov.tr/default_B0.aspx?content=1008 
5 http://www.caldiran.gov.tr/default_B0.aspx?content=1008 
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BEŞA YEKEM 

1. ZIMAN Û FONOLOJÎ 

1.1. Ziman 

 

 Ziman amûra ragihandinê ya herî pêşketî ye ku mirov pê hest û ramanên xwe 

radigihînin hevûdu.  Mirov bi alîkariya zimanî ne tenê hevûdu têdigihîjin, her wiha 

mîrateyên jiyanê yên ku bi hezar salan derketine holê jî radigihînin hevûdu. Bi 

gotineke din ziman dibe pira navbera nifşên nû yên kevn. Raman û hest bi riya 

zimanî der dibin û her wiha ziman raman û hestên me şênber dike.   

 Zimanzanan der barê pênaseya zimên de gelek gotinên curbecur kirine. Em ê 

li vir, ji van nêrînan çend heban bidin. 

  Li gorî Kaken Ahanov: Ziman, amûra danûstandina fikir û hevûdu têgihiştinê 

ye.6  

 Tewfîq Wehbî zimanî wiha pênase dike: Ziman nîşana bîrên me ye. Ziman 

tiştekî tête gotin û nivîsîn jî.7 

        Reşîdê Kurd zimanî wiha terîf dike: Ziman, li ser hin awa û rêzanan ava ye. 

Rêya van rêzanan bi pêş me dikeve, lewra jê re rêzan, peyiv û nivîsandina durist jî tê 

gotin.8   

                                                           
6 Kaken Ahanov, Dil Biliminin Esaslari, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2008, s. 13. 
7 Tewfîq Wehbî, Destûrî Zimanî Kurdî Cizî Yekem, Bexda Daruttebaet el-Hedîse 1929 lapere (1). 
8 Reşîdê Kurd, Rêzimana Zimanê Kurmancî, Çapxana Kerem 1956. 
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Zimanzanê tirk Dogan Aksan jî der barê zimanî de wiha difikire: Ziman, navgîna 

diyarkirina hest, raman û daxwazan e ku wateyan bi rêya dengan di nav sîstemeke 

xweser a dengan de nîşan dide.9   

Ziman, amûra vegotinê ya herî girîng e ku em pê hest û ramanên xwe der 

tînin.10 

Ziman ew amûra ragihandinê ye ku ji kombûna rêzepeyvên mantiqî pêk 

hatiye.11 

 

Ziman amûreke taybet e ku ji bo mekan, mirov, heyber, bûyer, hest û 

ramanan teswîr bike, saz bûye.12 

Ziman rêzeyeke piralî ye ku ji hêmanên hevpar ên wekî deng û wateyê pêk tê 

û her wiha di civakê de ragihandina navbera mirovan pêk tîne.13 

Ziman ew pergala nîşaneyan e ku ji dengên xweser ên civaka mirovan pêk 

tê.14 

     Ji van gotinên zimanzanan ên der barê ziman mirov girîngiya ziman a ji bo 

jiyan û berdewamkirina jiyanê hîn dibe. Cihê ku ziman lê nebe mirov nikarin karekî 

kolektîf bikin. Ji bo jiyaneke hevpar, karbeşî û berdewamiya civakê pêdivî bi zimên 

heye. Civak tenê bi alîkariya zimên dikare bi pêş keve. 

        Mirov nikare bibêje ku zimanek ji yên din dewlemendtir, feqîrtir an go baştir û 

xerabtir e. Her zimanek li gorî pêdiviyên civaka ku lê tê axaftin bi pêş dikeve. 

    

1.a. Zarava 

 

 Zarava, şêweyekî cihêreng yê zimanekî ye ku ji hêla axêverên wî zimanî ve li 

welat û herêmên cuda tê axaftin.15 

 Zarava, binbeşên zimanekî ne ku bi belgeyên nivîskî yên curbecur tên 

raçavkirin; cudahiyên curbecur yên deng, şêwe, wate û rêzkirinê nîşan didin.16  

                                                           
9 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009, c. 1, s. 50. 
10  Gülden, Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2012, s.13.  
11  Şerif Aktaş, Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınları, 2013, s. 28.   
12  Michael C. Corballis, İşaretten Konuşmaya Dilin Kökeni ve Gelişimi, Aybek Görey (Çev.), Kitap 
Yayınevi, İstanbul 2003, s.12. 
13  Atilla Özkırımlı, Türk Dili Dil Ve Anlatım, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2007, 
s. 17. 
14  Mehmet Aydın, Dilbilim El Kitabı, 3F Yayınevi, İstanbul 2007, s. 14.  
15 Doğan Aksan, a.g.e. , s. 141. 
16 Nesrin Bayraktar, Dil Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı Ağustos, Ankara 2006, s. 46. 
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Zarava, ew şêweya cudahiyê ya ji aliyê gotin, vegotin, rêzgotina zimanekî ye 

ku li dewlet û herêmên cuda tê axaftin.17 

   Kurdî dabeşî gelek zaravayan dibe. Mirov dikare soranî û kurmancî ji 

bo zaravayî weke mînak bide. 

   

1.b. Devok 

 Devok, şaxên zimanekî ne ku danakevin bin rêjeya %70 a hevtêgihiştinê - tê 

qebûlkirin ku zimanek di vê rêjeyê de têgihiştinê pêk tîne- lê belê ji hêla gotin, wate 

û bikaranînê ve hin cudahiyan nîşan didin.18 

 Şêweya axaftinê ye ku di nav heman zaravayî de xweserî herêmên 

niştecîbûnê yên biçûktir in û xwe dispêrin cudahiyên biçûktir.  19  

 Devok, di dewletekê de, li gor zaravayê standart, cudahiyên gotinê yên di nav 

zimanê axaftinê yên bajar û herêman e.20 

Di kurmancî de gelek devok hene. Mirov dikare devoka Behdînan, Mereş, Bazîd û 

Serhedê ji bo devokê li vir weke mînak bide.  

 

1.2. ZIMANÊ KURDÎ 

 

 Zimanê kurdî ji koma herî mezin a zimanan ango ji koma Hînd-Ewrûpî ye. 

Her wiha kurdî, di nav vê komê de ji malbata zimanên îranî ye.21  

Zimanên Îranî bi du awayan tên dabeşkirin; li gorî serdeman wekî serdema 

kevnar, serdema navîn û serdema nû. Li gorî erdnîgariyê; wekî zimanên bakurê 

Îranê, zimanên başûrê Îranê, zimanên rojhilatê Îranê û zimanên rojavayê Îranê. 

Zimanên rojavayê Îranê jî bi ser du koman ve tên dabeşkirin: Zimanên başûrê rojava 

û zimanên bakurê rojava. Kurdî di nav zimanên bakurê rojava de ye.22  

      

 Zimanê kurdî di nav xwe de vediqete li ser gelek zarava û devokan. Cara ewil 

yê ku dabeşkirina zaravayan kiriye Şerefxan Bedlîsî ye. Şerefxanê Bedlîsî di 

Şerefnameyê de wiha dibêje: Civat û hozên kurd bi ziman, tore û rewşa xwe ya 

                                                           
17 Atilla Özkırımlı, a.g.e. ,s. 34  
18 Nesrin Bayraktar, a.g.e. , s. 47. 
19 Doğan, Aksan, a.g.e. , s.142. 
20 Atilla Özkırımlı, a.g.e. , s. 34.  
21 Sami Tan, Waneyên Rêzimanê Kurmancî, Weşanên Welat, Stenbol 2000, r.10.  
22 Sam Tan, Rêzimana Kurmancî, Weşanên Enstîtuya Kurdî, Stenbol 2011, r. 23 
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civakî dibin çar bir:23 bira yekem: kurmanc, bira duyem: lor, bira sêyem: kelhûr, 

bira çarem: goran. 

Li gorî Cemal Nebez jî zarava û devokên kurdî wiha ne:24 

 

1.Kurmanciya Jorîn: botanî, hekarî, badînanî, aşteyî, hekarî. 

 

2. Kurmanciya Naverast: soranî, silêmanî, sineyî, erdelanî, germiyanî, hewlêrî, 

kerkûkî, mukrî, şarbajêrî, pişdêrî 

 

3. Kurmanciya Jêrîn: feylî, kirmanşahî, lekî, kelhorî, xaneqînî, lorî 

 

4. Goranî û Zazakî: goranî, hewramî, zazakî (kirdkî, kirmanckî, dimilkî) 

  

 Di nav zaravayên kurdî de yê herî zêde tê axaftin kurmancî ye. Qismekî 

mezin ji kurdên Tirkiyeyê, tevahiya kurdên Sûriye, Xorasana Îran û Yekitiya 

Sovyetistana berê bi zaravayê kurmancî diaxivin.25 

 Ev lehçe (kurmancî) ji alî nufûsa Kurd a Lubnanê, Ermenîstanê, Gurcîstanê, 

Azerbaycanê, Qazaxistanê, cumhuriyetên Asya Navîn yên din û ji alî Kurdên 

Xorasanê û Konyayê û hin Kurdên Ankarayê jî tê axaftin.26 

 Çima ku tenê di demên borî û lêkerên gerguhêz de lêker li gorî bireserê tê 

kişandin, zaravayê kurmancî zaravayekî nîv-ergatîv e. Di dema niha û bê de 

kurmancî her tim li gorî kirdeyê tê kişandin.  

 Her wiha zaravayê kurmancî zaravayekî tewangbar e. Cureyên guherbar ên 

peyvan ditewin û bi vê tewandinê re jî dirûvê wan digihure. Ev pey carinan bi 

qertafekê ditewin, carinan jî di nav xwe de bi guhertinekê ditewin.  

 Di kurmancî de bi alîkariya tewangê zayend û mêjera navdêran jî diyar dibe. 

Ji ber vê yekê ne tenê navdêrên giyanewer, yên negiyanewer jî di kurmancî de xwedî 

zayendekê ne. Bi gotineke di kurmancî de him zayenda biyolojîk û him jî zayenda 

mecazî ango zayenda rêzimanî heye. 

                                                           
23 Şerefxan Bidlîsî, Şerefname, Dîroka Kurdistanê, Weşanên Avesta, Stenbol 2007, r. 101. 
24 Kadri Yıldırım, Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi Kurmancî Lehçesi, Mardin Artuklu 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, 2. baskı, s. 25. 
25 Mehrdad R. Izady, Bir El Kitabı Kürtler, Doz Yayınları, İstanbul 2004, s. 305. 
26 Mûrad Ciwan, Kürtçe Açıklamalı Kürtçe Dilbilgisi, Jîna Nû Yayınları, Diyarbakır 2014, s.45.  
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 Ji aliyê darijtina peyvan ve jî kurmancî bi pêşgir, navgir û paşgiran didarije. 

Ev pêşgir, paşgir û navgir tên pêş, nav û paşiya peyvê û peyveke nû çêdikin. 

 Her zaraveyekî kurdî xwediyê xweseriyekê ye. Wek mînak soranî ne 

zaravayekî tewangbar e û di soranî de zayenda rêzimanî nîn e. Di zaravayê dimilî de 

jî zayend ji kurmancî bêtir e. Di warê cînavk û kişandina lêkeran de kurmanciya jêrîn 

û kurmanciya jorîn nêzî hev in. Zaravayên bakûr jî di warê zayend, tewangbarî û 

ergativiyê de nêzî hev in.  

 Ji aliyê peyvan û denganiyê ve zaravayên ku nêz û dûrî hev hene. Ji aliyê 

peyvan kurmanckî û kurmanciya jorîn nêzî hev in. Zaravayê goranî û kurmanckî 

têkildarî hev in û zaravayên herî kevnare dixuyên.27   

    

  

2. DENGNASÎ (FONOLOJÎ) 

 

 Xebatên li ser dengnasiyê (fonolojî) di sedsala XX'an de dest pê kiriye, geş 

bûye û dengnasiyê jî wek zanisteke serbixwe di nav zanistên din de cihê xwe girtiye. 

Cara ewil Saussure peyva fonolojiyê bi kar aniye. Saussure xwe spartiye wê ramanê 

ku li gor wê 'di lêkolîna zimên de her fonemek xwediyê peywirekê ye' û dengên 

zimên ji hêla van peywiran vekolaye û terma fonolojiyê di vê wateyê de bi kar aniye.  

 Der barê pênaseya fonolojiyê de gelek nêrînên cuda hene. Em ê li vir çend 

nêrînan bidin.  Li gorî Qanatê Kurdo: "Fonolojî, fêrbûn û peydabûna dengekan e."28 

Ebdûrehman Merûf fonolojiyê wiha rave dike: "Beşêke le zanistî ziman û der barey 

dengekanî axawtinî mirov dediwê û le sîstem û yasan dekolêtewe."29 Muhemmed 

Emîn Hewremanî jî fonolojiyê wiha rave dike:  "Fonolojî, ew zaniste ye ke lew 

dengane dekolêtewe ke le demî (zar) mirovewe û berêkûpêkî derdiçin, we wûşey 

watedarî zimaniyan lêwe peyda debê."30  

 Dengnasî, dengên zimanên dinyayê bi tevahî dike mijara xwe, di hemû 

zimanan de xalên hevpar, rûdan û qanûnan lêdikole.31   Heke dengnasî zimanekî tenê 

ji aliyê dengên wê ve analîz bike weke dengsazî tê binavkirin. 

                                                           
27 Sami Tan, h.b. r. 29. 
28 Qanatê Kurdo, Gramatîka Zimanê Kurdî, Yêrevan, 1960 
29 Ebdûrehman Hacî Merûf, Zimanê Kurdî li Ber Roşnayî Fonetîk da, r. 3. 
30 M. Emîn Hewramanî, Fonetîkî Zimanê Kurdî, Bexda 1973, r. 14. 
31 Doğan Aksan, a.g.e. , s. 50. 
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 Fonolojî, teswîra wan pergal û modelên dengan e, yên ku di zimanî de pêk 

tên. Xebata li ser zimanekî da ku dengên wî yên cuda bên derxistin, anku ew dengên 

ku li ser wateyê bandordar in, dikeve çarçoveya fonolojiyê.32 

 Ji wê zanista ku li ser çêbûn, guherîn, lêkolîn û şopandina dengan dixebite re 

dengzanî tê gotin.33 

 Dengnasî di nav xwe de dabeşî gelek şaxan dibe: Dengnasiya Giştî, 

Dengnasiya Bihîstinî, Dengnasiya Gotinî, Dengnasiya Fizyolojîk, Dengnasiya 

Azmûnî û Dengnasiya Akûstîk.34 

2.1.  Dengsazî 

 Di zanista zimanzaniyê de, ji zanista lêkolîna pêkhatin, pevguhaştin, ravekirin 

û pêşkêşkirina dengên axaftinê re dengsazî tê gotin.35 Bayê ku ji pişika mirov 

derdikeve, diçe zengilorê, li vir bizavekê dide ta an jî jiyên deng; ew deng bi 

alîkariya qirik, lêv, diran, ziman, arîka devî û difina mirov dirûvê digire.36 

 

2.2. BIRÊN DENGAN: DENGDÊR Û DEGNDAR   

2.2.a. Dengdêr 

          Dengên ku rasterat ji devê mirov derdikevin û li cihekî naliqin dengdêr in. 

Dema têlên dengan digihîjin hev hewaya di kezebê de li ser hev nav wan re derbas 

dibe û wan ji hev vediqetîne û ji ber vê ev dilerizin. Degên ku bi vî awayî çêdibin 

weke dengdêr tên pênasekirin.37 

 Dengdêr, li gorî tevgera zimanî û li gorî cihê zimanî yê ku deng jê derdikeve 

ji hev cuda dibin. Hin dengdêr ji nîveka zimanî, hin ji pêşiya ziman hin jî ji dawiya 

zimanî derdikevin. Di hin dengdêran de serê zimanî ber bi jêr ve diçe, nîveka zimanî 

bilind dibe. Di hin dengan de ziman razayî disekine û di hinan de jî ziman ber bi jor 

ve radibe.  38 

 

                                                           
32 Peter Ladefoged, Keith Johnson, A Course in Phonetics, Wadsworth Cengage Learning, Boston, USA 
2011, s.33. 
33 Nezîr Ocek, Waneyên Rêzimana Kurmancî, Weşanên Sîtav, İstanbul 2014, r. 21.  
34 Doğan Aksan, a.g.e. , c. II, s. 9-11. 
35 Samî Tan, h.b. , r. 36. 
36 Samî Tan, h.b. , r. 36. 
37 George Yule, The Study of Language An Introduction, Cambridge Universty Press 1985, r. 34. 
38 Samî Tan, h.b,r.38. 
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2. 2. b. Dengdar  

 Dengên dengdar, li gor dengdêran girtîtir û kêmtir bi alan in. Dema têlên 

dengan ji hev vediqetin hewaya di kezebê de rasterast derdikeve. Dengên bi vî awayî 

derdikevin dengên dengdar (konsonant) in.39 

 Dengên dengdar, li gor cîderka dengan, şêweyê derketina dengan û asta 

derketinê ji hev û din vediqetin:40 

 Ji bo cîderk û derktin û şêwegirtina dengan baştir bê fêmkirin me şemayeke 

anatomiya dengsaziyê jî li jêr da. Bi alîkariya vê şemayê em dikarin bibînin ku, bayê 

piştî ku ji pişika mirov derdikeve, ji kîjan pêvajoyê re derbas dibe.  

  

 

 

 

 

Anatomiya Dengsaziyê 

 

Şekil 1 - Tabloya Anatomiya Dengsaziyê41 

                               

                                                           
39 George Yule, a.g.e. , s. 34. 
40 Samî Tan, h.b. , r. 38. 
41 Behrooz Shojai, Notên waneya rêzimana kurmancî 1. Dengsazî, Enstîtuya Zimanên Zindî 
Unîversîteya Mardîn Artuklu, r. 3. 
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2.3. Dengnasiya  (fonolojî)  Kurmancî 

 Çima ku di alfabeya kurmancî de ji bo her dengekî tîpek nehatiye danîn, 

alfabeya kurmancî ne alfabeyeke fonetîk e. Gelek deng û taybetmendiyên wan hene 

ku di sîstema nivîsê de nayên diyarkirin. 

     Di zimanekî de ne mumkun e ku mirov ji bo her dengekî tîpekê deyne 

alfabeyê. Ji ber vê yekê li gorî zarava û devokên zimanê kurdî dengên alfabeyê dibe 

kêm bin an jî hemû deng tê de diyar nebin. 

      Di alfabeya kurmancî de 31 yek tîp hene. Lê çawa ku me li jor jî got hemû 

deng di alfabeyê de cih nagirin. Ew dengên ku di nav axaftina gel de hene lê di 

alfabeyê de nehatine nîşankirin ev in: 

 

1. "ṕ"(par-sala çûyî),  

2. "ṭ"(tu- cînavka kesê duyemîn a yekjimar),  

3. "ḉ" (çil-ê ku xwarinê zêde dixwe),  

4. "ḱ" (ka-xwarina ajalan), 

5. Dengdara "ṙ" ya lerzok (rê), 

6. Dengdara qirikî ẋ (axa), 

7. Dengdara qirikî ḥ (heyşt), 

8. Dengdêrên "eynî", "ca (alim), cî (miîn), ci (işk), cu (urf) , co (orinî), e (esir)".    

 Piştî van agahiyan niha em ê yek bi yek li ser dengdêr û dengdarên ku di 

alfabeya kurmancî -zimanê nivîskî- de hene bisekinin. 

 

2. 3. 1. Dengdêrên Kurmancî  

 

  Çawa ku me li jor jî got, ew dengên ku rasterat ji devê mirov derdikevin û li 

cihekî naliqin dengdêr in. Em dikarin dengdêrên kurmancî li gorî sê taybetmendiyên 

dirkandinê karakterîze bikin:42 

a) Xala dirkandinê (artîkulasyon) 

b) Berziya ezmanî 

c) Guroverkirina lêvan  

 

 

                                                           
42 Behrooz Shojai, Notên waneya rêzimana kurmancî 1. Dengsazî, Enstîtuya Zimanên Zindî 
Unîversîteya Mardîn Artuklu, r. 3. 
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Şekil 2 - Tabloya Teşegirtina Dengdêrên Kurmancî 

                       

 

a:   wekî bar. [ɑ] 

e:   wekî şer. [ɛ] 

ê:   wekî şêr. (dirêj) [e] 

i:   wekî bir. [ı] 

î:   wekî şîr. (dirêj) [i] 

o:   wekî roj. (dirêj) [o] 

u:   wekî kur. [u] 

û:   wekî şûr.(dirêj) [uː] 

 

 Em dikarin taybetmendiyên dengdêrên kurmancî wiha rave bikin: 

Dengdêrên dirêj: a, û, ê, î, o 

Dengdêrên kurt: e, u, i 

Li gorî cîderkê dengdêr:  

Pêşderkî: ê, î, e 

Navderkî: i, u 

Paşderkî: a, û, o 

Li gorî awayê vebûna devê mirov: 

Gilover: û, o, u 

Nîvgirtî: i, î, ê 

Vekirî: e, a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open-mid_front_unrounded_vowel
http://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_rounded_vowel
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Niha jî em li ser tabloya dengdêran diyar bikin: 

 

LI GORÎ AWAYÊ VEBÛN Û CÎDERKÊ DENGDÊRÊN KURMANCÎ 

Li Gorî Vebûna 

Devî 

Dengdêrên 

Pêşderkî 

Dengdêrên 

Navderkî 

Dengdêrên 

Paşderkî 

Li 

Gorî 

Şiklê 

Lêvan 

 Nîvgirtî Vekirî Nîvgirtî Vekirî Nîvgirtî Vekirî 

Gilover        u      û,o  

Rast      î, ê     e      i       a 

Şekil 3 - Tabloya Dengdêrên Kurmancî 

 

2. 3. 2. Dengdarên Kurmancî 

       Dengên dengdar, li gor dengdêran girtîtir û kêmtir bi alan in. Dengdar bi 

alikariya dengdêran der dibin û bêyî dengdêran bilêvkirina wan dijwar e. 

 

b  wekî bav, [b] 

c  wekî car, [dʒ] 

ç  wekî çar, [ʈʃh]   

d wekî dar,[d] 

f wekî firavîn, [f]   

g wekî gore, [g] 

h wekî hêk, [h] 

j  wekî jîjo, [ʒ]. 

k wekî kerguh, [kh]   

l wekî laş, [ l ] 

m wekî mal, [m] 

n wekî nan, [n] 

p  wekî pak, [ph] 

q  wekî, qelem, [q] 

r wekî reş, [ɾ] 

s  wekî ser, [s]  

ş wekî şîv, [ʃ] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar_lateral_approximant
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t wekî tixûb,[th]  

v wekî vala, [v] 

w wekî war, [w] 

x wekî xox, [x] 

y wekî yar, [j] 

z wekî ziman, [z] 

 

    Di kurmanciya nivîskî de bîst û sê dengên dengdar hene. Em dikarin van  

dengdarên navborî li gorî cîderk û şêweyê derketinê wiha nîşan bidin. 

 

  

 Li gorî Cîderkê Derketina Dengdarên Kurmancî 

 

a) Dengdarên lêvkî: p, b, m, w 

b) Dengdarên diranlêvkî: f, v 

c) Dengdarên arîkî û qirikî: g, k 

d) Dengdarên pêşarîkî: ş, j, c, ç, r, l, y 

e) Dengdarên qirikî: q, x, h 

f) Dengdarên diranî: s, z, d, t, n 

 

 Li gorî Şêweyê Derketinê Dengdarên Kurmancî 

 

      b  : cotlêvkî, girtiya nerm 

      c : pêşderkî, girtiya nerm 

      ç  : hilmî, girtiya hişk 

      d  : girtiya nerm 

      f  : fîzeka hişk 

      g  : girtiya nerm 

      h  : paşderkî, nîvdengdêr 

      j  : fîzeka nerm 

      k : hilmî, girtiya hişk 

      l  : rexkî 

      m  : cotlêvkî, difinî 

      n  : pêşderkî, difinî 
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      p : hilmî, girtiya hişk 

      q : girtiya hişk 

      r : lerzokî 

      s  : pêşderk, fîzeka hişk 

      ş  : fîzeka hişk 

      t : hilmî, girtiya hişk 

      v : fîzeka nerm 

      w : nîvdengdêr 

      x : domdara hişk 

      y : pêşderkî, nîvdengdêr 

      z : fîzeka nerm   

   

 Niha jî em li ser tabloya dengdêran diyar bikin: 

 LI GORÎ CÎDERKÊ DENGDAR  

Lêvk

î 

Diranlêv

kî 

Diran

î 

Pêşarî

kî 

Arikî,Qiri

kî 

Qirik

î 

L
I 

G
O

R
Î 

Ş
Ê

W
E

Y
Ê

 D
E

R
K

E
T

IN
Ê

 D
E

N
G

D
A

R
 

Fîzeka 

hişk 
 f s ş   

Fîzeka  

Nerm 
 v z j  q 

Lerzokî    r   

Girtiya  

Nerm 
b  d c g  

Girtiya 

Hişk 
p  t ç k  

Rexkî    l   

Difinî m  n    

Domdara 

Hişk 
     x 

Nîvdengdê

r 

w 

 
  y  h 

Şekil 4 - Tabloya Dengdarên Kurmancî 
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BEŞA DUYEM 

DENGNASIYA DEVOKA ÇALDIRANÊ 

1. Dengdêrên Devoka Çaldiranê 

 

 Me di vê xebata xwe de dengên ku di devoka Çaldiranê de hene lê belê di 

alfabeya nivîskî de tunene tespît kirin û ew bi taybetiyên wan diyar kirin. Di devoka 

Çaldiranê de ji bilî heşt dengdêrên (a, ê, e, î, i, u, û, o)  ku di alfabeyê de hene, 

dengên dengdêr ên wekî "ca, ce, ci, cî, cu" jî hene.  

a   wekî bar, [ɑ] 

e   wekî şer. [ɛ] 

ê   wekî şêr, (dirêj) [e] 

i   wekî bir. [ı] 

î   wekî şîr. (dirêj) [i] 

o   wekî roj. (dirêj) [o] 

u   wekî kur. [u] 

û   wekî şûr.(dirêj) [uː] 

ca         wekî calim, [ʕ]   

ce         wekî dcen [ʕ] 

ci         wekî cilm, [ʕ] 

cî         wekî cîyar, [ʕ] 

cu        wekî curf , [ʕ] 

 Niha jî em ê yek bi yek behsa taybetiyên dengdêrên ku di alfabeya nivîskî de 

ji bo wan nîşane nehatine danîn bikin. 

  

1.a. Dengdêra (ca) 

 Ev deng, dengekî qirikî ye û di zaravayê kurmancî de nîn e, lê belê bi piranî ji 

bêjeyên erebî derbasî kurmancî bûye. Dengê "a"ya eynî ye. Piştî lêkolînê me di van 

peyvan de ev deng tespît kirin: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open-mid_front_unrounded_vowel
http://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_rounded_vowel
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_pharyngeal_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_pharyngeal_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_pharyngeal_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_pharyngeal_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_pharyngeal_fricative
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(16.102) hev caciz diḱin, (16.94) cacizîya wî zêde bîye, (19.96) derkeṭe casîmanê 

ḥefṭanê  

 

1.b. Dengdêra (ce) 

 

 Ev deng jî dengekî qirikî ye û bêtir di serê bêjeyan de tê dîtin. Dengdêra "ce" 

ji weke dengdêra "ca"yê zêdetir ji peyvên erebî derbasî kurmancî bûne. Her wiha 

peyvên kurmancî û biyanî yên ku dengdarên wan ketine(halîkopter/celîqopter) jî 

veguhezîne vî dengî. Piştî lêkolînê me di van peyvan de ev deng tespît kirin: (1.25) 

dcenê xwe, em (1.26) zcef bûn, (1.29) tceriḱî, (3.1) Zcedê zara, (3.8) bcelgî girê dida, 

(4.33) cerebê ga hebûn, nan (4.34) dipcet, (4.35) ceyne koliḱa, ṙet dibû, (5.50) ceyb e, 

(10.36) zcef bûya, direşandine (10.37) cerdê, ,(10.38) dcenav e, (10.39) dcen digirṭ, 

(10.40) ceynî mîta teḱa, 10.42) hineḱî rcen çêdiḱirin, (10.45) ser diṕceṭin, digoṭin 

dcenî, (11.45) çcel diḱirin, (12.7) se çcevên wî, (13.9) mala cEmê, (13.10) cEmerîḱê, 

(15.4)çar siceta, (16.87) bces ḱiriye, (16.88) decwaṭeḱ biḱira, (16.89) ṕêşiya cewilî, 

(16.90) celîqopter, dibin (16.91) cElcezîzê, (16.92) cefû diḱe, (16.93) cemrê wî, (16.96 

cEvdalê Beko, (16.99) ceşîreḱe din bîye, (16.100) micelim, (16.101) navê wî Mcemûd 

e,  cerse dane wan, (16.103) devê bcerê, (16.104) em dcewe veḱin, (16.105) menficeta 

wana, (19.1) cEloyê Memed Paşa, (19.80) cesrê zivirî, (19.82) çû cErebistanê, 19.81) 

di ceşîrê da, (19.83) şeveqa cewil, (19.84) girminiya ncelê hesṕeḱî, (19.18)şalpeḱe 

cEntabê, (19.85) qaweḱe ṭcehl, (19.87) Cimceta Mendol Aẋa, (19.88) têreḱe ṭceriḱî, 

(19.89)  dcewa Xezalê ḱiriye, (19.90) bira wced be, (19.91) rabû celermê, (19.92) 

cemrê bavê xwe, (19.93)celê ḱim selam, (19.94)  ṭe dcewaṭa, (19.95)dezmêja ceşayê, 

(19.97) ceba xwe, (19. 99)bi mcede ye, (19.19)cedetê me. 

 

 

 

1.c. Dengdêra (ci) 

 Dengdêra "ci" jî weke dengdêrên "ca" û "ca" yê qirikî ye lê belê ji wan dirêjtir 

tê xwendin. Ev deng him ji dengên erebî û him jî dengên kurdî yên ku dengdarên 

wan ketine derdikeve holê. Piştî xebata xwe me di van bêjeyan de ev deng tespît 

kirin: ci: (10.17) êdî cişk dibû, (19.98) bû cintiniya wî, (19.99)cinyad biḱe, (19.100) 

cişaret ḱir. 
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1.ç. Dengdêra (cî) 

  Ev deng, dengê "cî"ya eynî û qirikî ye û bi piranî di serê peyvan de 

derdikeve pêşiya me. Ev dengdêr ne wekî dengdêrên din e û di bêjeyan de kêm tê 

dîtin. Di devoka Çaldiranê de me di van peyvan de ev deng tespît kirin: (19.50)se 

ṕişṭa micînê, (19.101)cîyar dew vedixwe. 

 

1.d. Dengdêra (cu) 

  Ev deng jî dengekî qirikî ye. Di serê bêjeyan de tê dîtin û bi piranî ji 

peyvên erebî derbasî kurmancî bûye. Dengdêra "cu" di devoka Çaldiranê de zêde 

nayê dîtin. Min di xebata xwe ya li ser devoka Çaldiranê tenê peyvek dît:  (19.19)ane 

gorî curf cedeṭê me. 

Piştî van agahiyan em dikarin ew dengdêrên ku di devoka Çaldiranê de hene, li ser 

tabloyekê diyar bikin.  

 

 

                               LI GORÎ CÎDERKÊ DENGDÊR 

 Dengdêrên 

Pêşderkî 

Dengdêrên 

Navdêrkî 

Dengdêrên 

Paşderkî 

Li Gorî  

Vebûna 

Devî 

 Nîvgirtî Vekirî Nîvgirtî  Nîvgirtî Vekirî 

Rast î, ê e i  cî, ci a, ca, ce 

 Gilover   u  o, û, cu  

Şekil 5 - Tabloya Dengdêrên Çaldiranê 

    

 Piştî tespîtkirin û diyarkirina taybetmendiyên dengdêrên devoka Çaldiranê, 

niha jî em ê ji aliyê veguherîn, ketin, kewyan, lêzêdebûn, dubarebûn û pevguherînê 

ve van dengdêran analîz bikin û bi kurmanciya nivîskî re jî berawird bikin. Em ê 

forma devoka Çaldiranê û li hember wê jî forma standart bidin. 
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1.2. Veguherîna Dengdêran 

 

1.2.a. Veguherîna "e" yê bo "i"yê: 

 

 Di xebata li ser devoka Çaldiranê de me veguherîna "e" yê bo "i" yê zêdetir di 

jimareyên mîna sed û qatên wî û di hin bêjeyên din de dîtin: 

 (16.26) "du sid" < "du sed"  

(5.42) "bûḱ ḥij wî mêriḱî neḱira" < bûk ji wî mêrikî hez nekira" 

 

1.2.b. Veguherîna "û" yê bo "î"yê: 

 

 Di metnan de me dît ku veguherîna "û" yê bo "î" yê bêtir di demên borî de di 

lêkera "bûn"ê; pevdeng û hin peyvan de çêdibe:  

 

(1.13) "se dixûnin" < "ser dixwînin"  

(16.1) "bavê mi bîye" < "bavê min bûye" 

(16.106) "hebîya" < "hebûya" 

(5.37) "xûşḱê bûḱê" < "xwîşkên bûkê" 

 

1.2.c. Veguherîna "ê" yê bo "î"yê: 

 

 Di metnan de me dît ku qertafa mê "-ê" ya tewangê gava ku tê dawiya 

veqetandeka nebinavkirî û yekjimar gelek caran dibe tewanga nêr "-î": 

(5.6) "gusṭîleḱî" < "gustîlekê" 

(5.7) "desmaleḱî" < "desmalekê" 

(10.1) "herêmeḱî" < herêmekê" 

(10.11) "bihusṭeḱî" < "bihustekê" 

(12.6) "maleḱî" < "malekê" 

(15.2) "şeveḱî" < "şevekê" 

(16.7) "ṙojeḱî" < "rojekê" 

(16.12) "komeḱî" < "komekê" 

(16.14) "saleḱî" < "salekê" 

(16.32) "kaẋizeḱî" < "kaxizekê" 
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(19.15) "gîzmeḱî" < "gîzmekê" 

(16.75) "em ḱurê dêḱî ne" < "em kurê dêyekê ne" 

(19.17) "xewneḱî" < "xewnekê" 

(19.46) "maleḱî" < "malekê" 

(19.78) "derê çadireḱî" < "derê çadirekê" 

(19.73) "bexşîşeḱî" < "bexşîşekê" 

(19.76) "caveḱî" < "cavekê" 

 

 

 

1.2.ç. Veguherîna "û" yê bo "i"yê:  

 

 Di metnan de me dît ku dengdêra "û"yê cihê xwe daye dengdêra "i"yê: 

(5.33) "berbi ṕêşva dihaṭ" < "berbû pêşve dihat" 

(10.16) "zer nebibe" < "zer nebûbe" 

(13.7) "ew dişewûṭîn" < ew dişewitin" 

(16.61) "ḥesen çibû Şerebxan" < "Hesen çûbû Şerebxan" 

 

1.2.d. Veguherîna "î" yê bo "ê"yê: 

 

 Di metnan de me dît ku dengdêra "î"yê cihê xwe daye dengdara "ê"yê: 

 (5.39) "gevez davîṭin" < "gevez diavêtin" 

(10.7.) "nîzḱa ḉîldayînê" < "nêzîka çîldayînê" 

(10.9) "hîn havînê" < "hêj havînê" 

  

1.2.e. Veguherîna "e" yê bo "a" yê: 

 Di xebata xwe de me dît ku tîpa "e" yê ya paşdaçekên "re, ve, de" yê bûne "a" 

û wekî "ra, va, da" tên bikaranîn. 

(1.3) "Me xwe ṙa" < "Me ji xwe re"   

(1.19) "mala me da" < "di mala me de" 

(2.4) "ḱirḱirḱa va" < "bi kirkirkan ve" 

(1.22) "isa xaş" < "wisa xweş" 

(5.27.) "xatirê xwe dixasṭin" < "xatirê xwe dixwestin" 
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(6.2) "xasiya bûḱê ṙa" < " ji xwesûya bûkê re" 

(16.45) " ṭe bihar nediḱir" < "te bawer nedikir" 

 

1.2.f. Veguherîna "u" yê bo "i" yê: 

 Di xebata xwe de em rast lê hatin ku di van nivîsên jêre de dengdêra "u"yê 

cihê xwe daye dengdêra "i"yê: 

(1.11) "tas mas tinebûn" < " tas mas tunebûn" 

(5.46) "ṭi li ber perda ḱurê xwe rûnê" < "tu li ber perda kurê xwe rûnê" 

(7.3) "di cara didoṭin" < "du caran didotin" 

 

1.2.g. Veguherîna "û" yê bo "a"yê:  

 Di metnan de me dît ku di devoka Çaldiranê de gihaneka "û" qet nayê 

bikaranîn û li şûna vê gihanekê carinan dengdara "a"yê tê bikaranîn. 

(1.5) "dişûşṭin, dikirinê a hestîḱî ga iha mezin davêṭinê" < "dişûştin, dikirinê û 

hestiyekî ga wiha mezin"  

(1.20) "Dcen a hesṭîḱî ṭceriḱî davêṭine navê" < "Den û hestiyekî terikî davêtine navê" 

(3.3) "arlon tinebû a hildan dibirin" < "arlon tunebû û hildidan dibirin" 

(4.7) "derê mala xweyê wê a sibeṭirê xwe ṙa radixisṭin" < "derê mala xweyê wê û 

sibetirê ji xwe re radixistin" 

(4.8) "bcelgîḱ bîya a jê ṙa girê didan" < "belgiyek bîya û jê re girê didan" 

(4.16) "berdane qazocaẋiyê a iha iha diḱirin" < "berdidane qazocaxiyê û wiha wiha 

dikirin" 

(4.21) "sergirṭî a iha eva dîwara tine, ev jî ḥewş e" "sergirtî û wiha ev dîwar tune, ev 

jî hewş e"  

(4.23) "dişûşṭin a yeḱ jî dadidan" < "dişûştin û yek jî dadidan" 

(5.11) "nedibirin a ṭên, dimîne ḥetanî pazde ṙoja" < nedibirin û tên, dimîne heta 

panzdeh rojan" 

(5.17) "en hindiḱ sî bû a desṭ digirṭin" < "herî hindik sî bû û dest digirtin" 

(5.18) "dihaṭin a ṙadibûn dêreḱ ciya bûḱê ra" < "dihatin û radibûn dêrek ji ciya bûkê 

re"  

(5.20) "tinebû a hine şekilme, hine êmîş" < "tunebû û hinek şekilme, hinek êmîş" 

(5.21) "a qîza zengîna bûya ṙadibûn çar ṕez" < " û qîza zengînan bûya radibûn çar 

pez" 
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(5.25) "zerf merf tinebûn a bela diḱirin" < "zerf merf tunebûn û belav dikirin" 

(5.28) "çil-ṕêncî ḱavir a welle bûḱ mal dedixisṭin" < "çil-pêncî kavir û welle bûk ji 

malê derdixistin" 

(5.32) " hildan dibirin a berbi pêşve dihaṭ" < " hildidan dibirin û berbû pêşve dihat" 

(5.36) "Danîn, daṭanîn a xûşḱê bûḱê, mala aṕê bûḱê" < "Dianîn, dadinîn û xwişkên 

bûkê, mala apê bûkê" 

(5.38) "xêliya bûḱê ye a îja gevez davîṭine ṕêra" < "xêliya bûkê ye û îja gevez 

diavêtine pêra" 

(5.45) diçûn a danîn vira" < "diçûn û dianîn vira" 

(7.1) "diḉêriya a ṕêşiyê bex dihaṭine malê" < "diçêriya û pêşiyê berx dihatine malê" 

(7.7) "berodan a idî berodan nedihaṭe malê" < "berodan û êdî berodan nedihate malê" 

(7.11) "ḱereng diçandin a ṭişṭ mişṭê iha" < kereng diçandin û tişt miştên wiha" 

(8.4) "dixisṭine ṭûra da a îja zivisṭanê danîn" < "dixistine tûran û îja zivistanê dianîn" 

(8.5) "şor bû jî a genim berdidanê" < "şor bû jî û genim berdidanê" 

(8.7) "diqeliya a vala diḱirin" < "diqeliya û vala dikirin" 

(9.1) "Gore daṭanîn a gusṭîleḱ diḱirine desṭê xwe" < "Gore dianîn û gustîlek dikirine 

destê xwe" 

(9.3) "gora da a binê yeḱî da gusṭîl dihîşṭin a yeḱî radiḱir" < "di goreyan de û di binê 

yekê de dihîştin û yekî radikir"   

(9.4) "digo eva desṭegulḱa mi a îja digo" < "digot ev destegulka min û îja û îja digo" 

(10.8) "Hêşîn nedibû a genimê ṕayîzê jî" < "Hêşîn nedibû û genimê payîzê jî" 

(10.13) "bi ḥemdê xwe dedikeṭ a genimê biharê jî" < " bi hemdê xwe derdiket û 

genimê payîzê jî" 

(10.14) "tapaneḱ lê dixisṭin a pişṭî wê dima" < "tapanek lê dixistin û piştî wê dima" 

(10.18) "dihaṭe dirûnê da a hine herêma berê bi dasê didirûṭin" < "dihate dirûnê da û 

hinek herêman bi dasê didirûtin"  

(10.24) "ew dibû dezgaḱî a îja wî çaẋî didirûṭin" < "ew dibû dezgayekî û îja wî çaxî 

didirûtin" 

(10.33) "xweyî diḱirin a ḱa xwe" < "xweyî dikirin û kaya xwe" 

(10.41) "isa ṙet dibû a genim hûr dibû" < "wisa ret dibû û genim hûr dibû" 

(10.43) "ew ṭişṭeḱî cuda bû a savarê xwe jî hildidan" < "ew tiştekî cuda bû û savarê 

xwe jî hildidan" 

(11.1) "zêde dirêj nebû a serê wan jî dar bû" < "zêde dirêj nebû û serê wan jî dirêj 

bû" 
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(12.1) "ar diḱirin a zar xwe ra digihîşṭin hev" < "ar dikirin û zar ji xwe re digihîştin 

hev" 

(12.5) "bereket zêde dibe ça dibe a îja dihaṭin derê mala" < "bereket zêde dibe çawa 

dibe û îja dihatin derê malan"  

(13.5) "xwe digihandine cûciḱên mele a wan didan" < "xwe digihandine cûcikên 

mele û li wan didan" 

(13.6) "ew dişewûṭîn a dor dibû ya koma dinê" < "ew dişewitîn û dor dibû ya koma 

dinê"  

(14.5) “dajon a yên din jî" < "diajon û yên din jî" 

(15.1) "qismeḱî wî dişûşṭin a ziha diḱirin a ḥeçî yên mala wan" < "qismekî wî 

dişûştin û ziha dikirin û heçî yên mala wan" 

(16.2) "xûşḱa wî bîye a aṕeḱî wî bîye" < "xwişka wî bûye û apekî wî bûye" 

(16.50) "mecbûr man mêr ḱirin a diya Mişṭaqê aṕê mi" < "mecbûr man mêr kirin û 

diya Miştaqê apê min" 

(16.60) "wira nîne a digo, Biro çûye" < "li wir nîn e û digot Biro çûye" 

(16.62) "be bexê xwe ye a go bi wî awayî" < "ber berxê xwe ye û digot bi vî awayî" 

(16.65) "cemrê yeḱî ḥeyjde sal e a îsal" < "emrê yekî heyjdeh sal e û îsal" 

 

1.2.h. Veguherîna Dengdêr û Degdarên Cînavkên Kesane 

 Di devoka Çaldiranê de me dît ku hin cînavkên kesane yên tewandî û xwerû li 

gorî kurmanciya nivîskî cuda ne: 

 

Kurmanciya Nivîskî (c.x):                       Devoka Çaldiranê (c.x) 

Ez                                                   E  (16.107)"e çûme Balikesîrê" 

Tu                                                  ṭi  (16.107)"ti wî bizvirînî" 

Ew                                                  Ew 

Em                                                  Em 

Hûn                                                Wun  (16.22) "Wun ê binêrin" 

Ew                                                  Ew 

   Cînavkên kesane yên tewandî yên devoka Çaldiranê li gorî yên xwerû kêmtir 

guherîne. Cînavka "min" bûye "mi" (19.13) "delalya mi lawo", "wan" bûye "wana" 

(10.21) "çawê wana". 

 Di kurmanciya nivîskî de cînavkên şanîdanê gava ku qertafên tewangê digirin 

dengdêra serê wan dikeve, lê di devoka Çaldiranê de ev dengdêra navborî nakeve.  
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(4.32) "ber ewê ṭijî diḱir" < "ber wê tijî dikir" 

(13.4) "ewî gazî diḱir" < "wî gazî dikir" 

 

1.3. Ketina Dengdêran 

  

Ji ber sedemên curbecur, ji ketina kîteyekê ya ji peyveke ku ji du kîteyan bêtir 

re ketina dengdêran tê gotin.43 

  

1.3.a. Ketina Dengdêra "i"yê: 

 

 Di wan nivîsên jêr de me dît ku dengdêra "i" di hin lêkeran de gava ku lêker 

qertafên "di-" û "bi-" yê digirin; di hin bêjeyan de jî ji kîteya navîn dikeve:  

 (10.30) "ḱevrê mezin" < "kevirê mezin" 

(11.36) "qalḱê wê" < "qalikê wê" 

(10.44) "wê qulḱê ra" < "ji wê qulikê re" 

(1.9) "davêṭine" < "diavêtine" 

(4.31) "dajoṭ" < "diajot" 

 (10.25) "dizvirî" < "dizivirî) 

(10.39) "hev ra bigrinê" < "bi hev re bigirinê" 

(10.40) "ḥe merva" < " her merivan" 

(16.9) "ḱalkê mi" < "kalikê min" 

(16.13) "digrin" < "digirin" 

(16.15) "berya wê" < "beriya wê" 

(16.40) "e nemrime" < "ez nemirime" 

(16.42) "ṕîrḱa mi" < "pîrika min" 

(16.43) "nava wê berḱê da" < "di nava wê berikê de" 

(16.58) "bîne were" < biîne were" 

(16.63) "neḥya midirî" < "nehiya midirî" 

(16.64) "cemrê yeḱî" < "emirê yekî" 

(16.79) "esḱerya xwe" < "eskeriya xwe" 

(18.3) "serê hev dişḱênandin" < "serê hev dişikênandin" 

                                                           
43 Sadettin Özçelik, Erdoğan Boz, Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı, TDK Yayınları, Ankara 
2001, s. 75. 
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(19.7) "xew da bigre" < " di xew de bigire" 

(19.9) "bêjne diya mi" < "bêjine diya min" 

(19.13) "bavê ṭe nel mal e" < "bavê te ne li malê ye" 

(19.19) "qedreḱi nêvanê bavê xwe" < "qedirekî mêvanê bavê xwe" 

(19.20) "bikşîne ṭewlê" < "bikişîne tewleyê" 

(19.40) "yataẋê de dibriqe" < "di yataxê de dibiriqe" 

(19.49) "desṭê wan da qêrya" < "di destê wan de qêriya" 

(19.54) "mala ṭe şewiṭyo" < "mala te şewitiyo" 

(19.56) " teze bigrî çend pere diḱe" < "teze bigirî çend pere dike" 

(19.58) "ji piyê wî dikşe" < ji piyê wî dikişe" 

(19.59) " sar bin" < "siwar bibin" 

(19.64) "ṭi bimrî" < "tu bimirî" 

(19.65) "desṭê ṭe naghîjê" < destê te nagihîjê" 

 

1.3.b. Ketina Dengdêra "e"yê: 

         Di metnan de xuya bû ku, di wan nivîsên jêr de, veqetandeka nebinavkirî gava 

tê ber navdêreke ku bi dengdêrê qediya ye, "e" dikeve: 

 (4.8) "bcelgîḱ bîya" < "belgiyek bûya" 

(3.6) "dêreḱ ciya bûḱê ra" < "dêreyek ji ciya bûkê re" 

(5.30) "qutîḱ bû" < "qutiyek bû" 

(10.20) "palê xwe" < "paleyên xwe" 

(10.28) "alîḱî diçû" < "aliyekî diçû" 

(10.38) "bisṭîḱ çêḱiribûn" < "bistiyek çêkiribûn" 

(16.31) "maseḱ danîbûn" < "maseyek danîbûn" 

(16.71) "navçeḱe wê" < "navçeyeke wê" 

(16.84) "agahîḱî bisṭînim" < "agahiyekê bistînim" 

(19.10) "pêḱî wê" < "pêyekî wê" 

(19.18) "şalṕeḱe centabê" < "şalpeyeke Entabê" 

(19.20) "bikşîne tewlê" < "bikişîne tewleyê" 

(19.35) "haṭine se sifrê" < "hatine ser sifreyê" 

(19.66) "Bide aẋaḱî" < "Bide axayekî" 

(1.6) "hesṭîḱî ga" < "hestiyekî ga" 

(16.72) "eqrabeḱî" < "eqrabeyekî" 

(2.2) "nermê dîwêr" < "nermeyê dîwêr" 
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(4.28) "carḱe ḥemû " < "careke hemû" 

(5.19) "perḉê miliḱê" < "perçeyê milikê" 

(5.35) "se ḥinê" < "ser hineyê" 

(5.49) "ḥemû xanîḱ bû" < "hemû xaniyek bû" 

(8.6) "pîneḱ didane desṭê xwe" < "pîneyek didane destê xwe" 

(9.2) "hindirê gora" < "hindirê goreyan" 

(10.23) "digoṭin dezgaḱ e " < "digotin dezgayek e" 

 

1.3.c. Ketina "î"yê: 

 

 Di van nivîsên jêr de me dît ku veqetandeka nebinavkirî "-ek" gava ku tê ber 

peyveke bi dengdêra "î"yê qediyaye, dengdêra "î" dikeve:  

(4.12) "qazocaẋeḱ" < "qazocaxiyek" 

(5.29)  "şîrnayê diḱirin" < "şîrînayê dikirin" 

(10.7) "nîzḱa berf bikeve"  < "nêzîka berf bikeve" 

(16.18) "walî dikeve" < "wî alî dikeve" 

 

1.3.ç. Ketina "a"yê: 

 Di metnan de xuya bû ku, di van nivîsên jêr de veqetandeka binavkirî gava tê 

ber navdêreke ku bi dengdêrê qediya ye, "a" dikeve: 

 (16.8) "birê ḱalḱê mi" < "birayê kalikê min" 

(19.33) "aẋê me ṭi yî" <" axayê me tu yî" 

(19.36) "mi xwe nevêṭiye mala ṭe" < "min xwe neavêtiye mala te" 

(19.63) "ḥer sê birê Xezalê" < "her sê birayên Xezalê" 

(10.34) "ḱa xwe" < "kaya xwe"  

(16.35) "wan ḉiyan" < "wan çiyayan" 

 

1.3.d. Ketina "ê" yê: 

 Di metnan de xuya bû ku, di van nivîsên jêr de veqetandeka binavkirî gava tê 

ber navdêreke ku bi dengdêrê qediya ye, "ê" dikeve: 

 (19.79) "Malxê be mala mi" < "Malxêyê ber mala min" 

(19.62) "des pê wî" < "dest pêyê wî" 
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1.3.e. Ketina Kîteyan 

  Di xebata li ser devoka Çaldiranê de, me dît ku qertafa dema niha "di-" û 

pêşgira raweya fermanî "bi-" û di hin hokeran de jî hin kîte, dikevin.    

(1.4) "dîzeḱe a hinde" < dîzeke wiha hinde" 

(3.4) "hildan dibirin" < "hildidan dibirin" 

(4.15) "qazyaẋ berdanê" < "qazyax berdidanê" 

(5.4) "bêje na " < bibêje na" 

(5.9) "hildin diçin" < "hildidin diçin" 

(10.32) "ça mi hêca anî ziman" < çawa min hêca anî ziman" 

 (10.44) "didane se siya da" < "didane ser stûya" 

(10.35) "ḱa jî saḱîne" < ka jî wisa ku" 

(13.3) gazî wan ḱe" < "gazî wan bike" 

(13.8) "li yeḱî wan xisṭa" < "li yekî wan bixista"     

(14.4) "em çaḱî diçînin" < "em ku çawa diçînin" 

(16.34) "go îja" < "digot îja" 

 (16.39) "xilas ḱe" < "xilas bike" 

(16.44) "cîḱî dinê" < "cihekî dinê" 

(16.54) "gora bavê Biro nim" < "gora bavê Biro binim" 

(16.57) "talan ḱe" < "talan bike" 

(16.67) "mezin bin" < "mezin bibin" 

(16.81) "yeḱî bine me" < "yekî bidine me" 

(16.82) "qeyd ḱin" < "qeyd bikin" 

(16.85) "dêna xwe dinê" < dêna xwe didinê" 

(19.2) "xeber de" < "xeber bide" 

(19.12) "deyn Xezalê ḱim" < "deng Xezalê bikim" 

(19.16) "mêze ḱe" < "mêze bike" 

(19.21) "li dinê ye" < li dinyayê ye" 

(19.24) "ne dixwe çayê ne dixwe qawê" < "ne vedixwe çayê ne vedixwe qahweyê" 

(19.25) "siyar ḱe" < "siyar bike" 

(19.28) "kerem ḱe" < "kerem bike" 

(19.29) "ṭi zanî" < "tu dizanî" 

(19.30) "ṕişṭa ṭe ḱim" < "pişta te bikim" 

(19.31) "yê li ṭe xin" < "yê li te bixin" 

(19.37) "mêr ḱe" < "mêr bike" 



34 
 

(19.38) "xayî ḱe" < "xayî bike" 

(19.39) "çcevê wî çadirê keve" < çevên wî çadirê bikeve" 

(19.42) "dezmêja nîvro" < "destnimêja nîvro" 

(19.50) "se ṕişṭa micînê keve" < ser pişta miînê bikeve" 

(19.52) "em ê bar ḱin" < "Em ê bar bikin" 

(19.55) "Bê reyîso" < Bibêje reyîso" 

(19.71) "kalî diçin" < kîjan aliyî diçin" 

(19.72) "girê de" < "girê bide" 

   

1.4. Lêzêdebûna Kîteyan 

Ew bûyera ku ji ber têkiliya peyvan a bi hev re an jî ji bingeha peyvan pêk tê, 

lêzêdebûn e.44 

 Di xebata xwe de di nîvîsên jêrê de me dît ku di hin peyvan de kîte li peyvê 

zêde bûye. Ev peyvên navborî ev in: 

 (7.8) "mîtanî seyraneḱê" < mîna seyranekê" 

(5.50) "ḥetanî pazde roja" < "heta panzdeh rojan" 

(16.55) "ḥemûḱî bixwe" < "hemû bixwe" 

 

1.5. Tewanga Navdrên Nêr 

 

 Di kurmanciya nivîskî de navdêrên nêr û yên ku di kîteyên wan de tîpa "e" an 

jî "a" hene bêyî ku tewanga nêr "î" yê bigirin ditewin. Me di xebata xwe de dît ku di 

devoka Çaldiranê de navdêrên ku bi vî awayî ditewin zêde ne. Ev navdêrên navborî 

ev in: 

 (2.1) "goşṭê diwêr" < "goştê dewar/dewarî 

(4.3) "devê ḉêm" < "devê çem/çêm/çemî" 

(7.5) "ḉiyê" < çiya/çiyê/çiyayî 

(7.6) "ṕêz" < "pez/pêz/pezî" 

(16.6) "zavê" < "zava/zavayî" 

(19.26) "nîn" < "nan/nanî" 

(19.61) "ḥeywîn" < "heywan/heywanî" 

                                                           
44 Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi, Akçağ Yayınları, Ankara 2013, 2. Basım, s.141. 
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2. Dengdarên Devoka Çaldiranê 

 

 Me di vê xebata xwe de dengên ku di devoka Çaldiranê de hene lê belê ji bo 

wan di alfabeya nivîskî de tu nîşane nehatine danîn, tespît kirin û taybetmendiyên 

wan diyar kirin. Di devoka Çaldiranê de ji bilî bîst û sê dengdarên (b, c, ç, d, f, g, h, j, 

k, l, m, n, p, q, r, s, ş, t, v, w, x, y, z)  ku di alfabeyê de hene, dengên dengdar ên wekî 

" ḉ, ṕ, ẋ, ḥ, ḱ, t, ṙ" jî hene. Di xebata xwe de me peyvên ku bi van dengan hatine 

nivîsîn, tesbît kirin, nivîsîn û bi sîstema transkrîbsîyonê ya navneteweyî jî nîşan dan.  

 

b  wekî bar, [b] 

c  wekî cîran, [dʒ] 

ç  dengekî hilmî ye, wekî çar, [ʈʃh]   

 

2.1.a. Dengdara ḉ 

 

ḉ           Dengekî nehilmî û qirikî ye, wekî ḉira, [ʈʃʕ] .Di devoka Çaldiranê de em di 

nava van peyvan de li rastî vî dengî hatin: (1.11)  tas mas tine bûn ḉingo mingo, devê 

(4.37) ḉêm, (5.19)perḉê miliḱê, (7.1) diḉêriya, (10.46) genim ḉîl nade, (19.102) Çiqa 

ḉeḱ, (4.38) ṭîṕê ṕiḉûḱ, (16.35) wan ḉiyan, (1.31) ḱevḉiyê daṙ, (5.51) laḉiḱ maḉiḱ, 

(16.108) ḉiḱanê saẋ hene, (16.109) yeḱî ḉêloyî ḱir, (19.03) ji ḉcevê Dewrêş haṭ, 

(19.104) ḥeḉî kesê, (16.110) ḉermê ser. 

 

d wekî diran [d] 

f wekî firavîn, [f]   

g wekî gewr, [g] 

h wekî havîn, [h] 

 

2.1.b. Dengdara ḥ 
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ḥ          Dengekî hişk a qirikiya xişinî ye, wekî ḥemû, [ħ]). Di devoka Çaldiranê de 

em di nava van peyvan de li rastî vî dengî hatin:  (1.14) Bîsṭ ḥevê me, (4.1) "me 

ḥemûḱa hev digirṭ, (16.49) ḥer diḱa, (5.42) "bûḱê ḥij wê mêriḱî neḱira, (16.70) ṕişṭî 

ḥebsê, (16.66) ḥeyjde, (16.4) " milîsan ḥemûk, (10.2) "ḥetta, (16.86)"ḥe ro ḥe ro, 

(1.23) "ḥo rovî diḱirine nava girarsibê, (19.41) "Bedela xûna di ḥezar mêra, (16.53) " 

e ḥemêz ḱirim, (16.16) " Miḥeme, (17.1) "ṕên şeş ḥev, (19.60) "ḥevde, (4.25) " ḥefṭ 

rêncberê me, (14.1) " yêmê ḥeywana, (19.48) "ḥe ḱer lala, (5.34) "digo werine se 

ḥinê, (4.39) ev jî ḥewş e, (5.53) dimîne ḥeṭanî, (10.13) "bi ḥemdê xwe, (1.23 ) ḥo 

ṙovî, (2.7) ḥelîse, (5.54) dibirine ḥimamê, 10.13)bi ḥemdê, (10.47) ṙûn diḥelandin 

xwe, (10.48) ḥemla xwe daṭinîn, (16.7)ṙojeḱî ṙiḥmeṭiyê(16.111) me ra ḥeram e, 

16.112) yeḱî jî ḥacî bîye, (16.113) sîlaḥê giran, 16.114) ḥal mesele, (16.115) Sidîqê 

ḥeso, (16.116) taseḱe me ya ḥerî hebû, (16.117) yekî ḥemoyî ḱir, (16.118) çoḱê 

Mişṭaq neḥerişe, (16.63)neḥya midirîḱ, (16.119) ḥebsê da dimînin, (16.120) ḱuraṕê 

wî yê ḥelal, (16.121) ṕê diḥise, (17.2) jê ra digoṭin ḥoşḱ, (19.103) ḥizûra dewrêş 

Begê, (19.104) îsirḥeṭa xwe, (19.105) Xezal ḥişyar, (19.106) dêreḱî ḥelebê, (19.107) 

biḱe ḥurmeta, (19.108) xwe ḥezḱiriye, (19.109) Jina mêriḱe nikaḥî, (19.110) miḥafiz, 

(19.111)bû ḥoḱiniya vî şivanî, 

 

j  wekî jîjo, [ʒ]  

k dengekî hilmî ye, wekî kesk,  [kh]   

 

2.1.c. Dengdara ḱ  

        

ḱ   Dengekî nehilmî û qirikî ye wekî ḱadîn, [kʕ] Di devoka Çaldiranê de em di 

nava van peyvan de li rastî vî dengî hatin: (3.7) "orxaneḱ nebiya xwe ra, (6.4) 

"serṭêdana bûḱê, (16.45) "ṭe bihar nediḱir ḱu jin e, (4.1) "me ḥemûḱa hev 

digirṭ",(16.49) "ḥer diḱa, (5.42) "bûḱê ḥij wê mêriḱî neḱira, (5.7) " desmaleḱî ṭînin, 

16.51) "çoḱê Mişṭaq, (7.8) "mîtanî seyraneḱê, (16.56) "neḱujim, (7.12) "caḱe didoṭin 

denakevim, (2.6) "Ê keledoş jî ḱeşḱ bû, (19.7) "coṭe ḱar",(1.21) "girareḱe isa xaş, 

(19.5) "qaweḱe desṭê Xezalê, (2.4) "aha ḱirḱirḱa va se helîsê werdiḱirin, (5.9) 

"ḱurapê xwe",(16.28) "sê esḱera, (4.24) "Xureḱê pala, (9.5) " desṭegulḱa mi, (16.76) 

"ḱurê dêḱî ne, (19.11) "şûreḱ desṭa da ne, (19.23) "sîw sê bisḱê xwe. 
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l wekî law, [l] 

m wekî mam, [m] 

n wekî nan, [n] 

p  dengekî hilmî ye, wekî pir, [ph]  

 

2.1.ç. Dengdara ṕ   

 

ṕ       Dengekî nehilmî û qirikî ye, wekî ṕişt, [pʕ] Di devoka Çaldiranê de em di nava 

van peyvan de li rastî vî dengî hatin: (16.70) "ṕişṭî ḥebsê, (5.22) "ṕez şer jê diḱirin, 

(17.1) "ṕên şeş ḥev, (7.2) "ṕêşiyê bex dihaṭine malê, (5.12) "ṕazde roja, (16.29) 

"qetliyam des ṕê diḱe, (5.36) mala aṕê bûḱê, (5.38) "xêliya bûḱê ye a îja gevez 

davîṭine ṕêra, (7.1) "diḉêriya a ṕêşiyê bex dihaṭine malê, (10.8) "Hêşîn nedibû a 

genimê ṕayîzê jî, (2.6 ) Ê keledoş jî ḱeşḱ bû, sṕîṭang bû, (4.38) ṭîṕê ṕiḉûḱ, (5.4)bêje 

na dibêje ṕeyî, (5.33)berbi ṕêşve dihaṭ, (10.14)taṕaneḱ lê dixisṭin, (10.45) ser 

diṕcetin, (16.42)ṕîrḱa mi go, 

 

q wekî qelûn, [q] 

r dengekî hejok û di destpêka peyvan de cih nagire wekî mirov, [ɾ]  

 

2.1.d. Dengdara ṙ 

         

ṙ  Dengekî lerzok e; hemû "r" yên destpêka peyvan lerzok in. Wekî ṙê[r]. Di devoka 

Çaldiranê de em di nava van peyvan de li rastî vî dengî hatin: (3.7) "orxaneḱ nebiya 

xwe ṙa, (5.31) (16.86)"ḥe ṙo ḥe ṙo, (1.10) "em se ṙûdinişṭin, (1.23) "ḥo ṙovî diḱirine 

nava girarsibê, (5.47) "ṙûnê înşalla",(5.24) "mêriḱa ṙadibû, (19.74) "ṙêya sê qonaxa, 

(16.33) "ṙas diḱirin, (10.41) "isa ṙet dibû a genim hûr dibû, (1.9) Davêṭine ṭendûṙê, 

29 ṭceṙiḱî, (3.9) filankesê ṙazaye, (3.2) hine mewûj, cote gorê ṙîs çêdiḱirin, (4.24)ḥeft 

ṙêncberê me hebûn, (5.18)dihaṭin a ṙadibûn, (10.49) ṙengê wî, (10.50) ṙêx neḱe, 

(10.51) ṙadixisṭin, (10.47) ṙûn diḥelandin, (11.46) seṙad diḱirin, (11.41)isa ṙet dibû, 

(16.7)ṙojeḱî ṙiḥmeṭiyê, (16.122) didiṙû, (16.123) ḥeṙeḱî alîḱî diçûn, (16.124) ṙesma 

aṕê min. 

s  wekî Sînem, [s]  

ş wekî şîn, [ʃ] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar_lateral_approximant
http://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar_trill


38 
 

t dengekî hilmî ye telîs [th]  

 

2.1.e. Dengdara ṭ          

 

ṭ  Dengekî nehilmî û qirikî ye wekî ṭu [tʕ]. Di devoka Çaldiranê de em di nava 

van peyvan de li rastî vî dengî hatin: (19.88) têreḱe ṭceriḱî, (4.2) "dergisṭî",(10.19) 

"ewnê xeṭxeṭî",(13.1) "ewna biparasṭana, (1.14) "Bîsṭ ḥevê me, (4.30) "vîdonê hesṭin, 

(6.4) "serṭêdana bûḱê",(16.45) "ṭe bihar nediḱir ḱu jin e, (4.1) "me ḥemûḱa hev digirṭ, 

(4.6) "daṭînin derê mala xwe, (5.7) " desmaleḱî ṭînin, (5.48) "balṭûza wê ṙa, (1.10) 

"em se ṙûdinişṭin",(16.59) " Mişṭaq jî biḱe be bexa, (7.12) "caḱe didoṭin",(16.5) "çiqa 

ṭişṭê bêexlaqî hebûn, (4.11) "ṭişṭe tinebû, (19.7) "coṭe ḱar",(5.2) "em ê ṭe ṙa bixazin, 

(19.5) "qaweḱe desṭê Xezalê, (19.77) "Xezalê bîsṭibe, (1.24) "goşṭê berana, (4.5) 

diḱirine ṭûra, (4.25) " ḥefṭ rêncberê me, (5.5) "ṭi mêra dijbêrî, (7.10) "ṭişṭ mişṭê iha, 

(8.2) "wexṭê bêdera, (9.5) " desṭegulḱa mi",(15.4) "çar siceṭa",(16.25) "ewan 

zivisṭana, (19.44) "çcev zêra keṭ, (1.20) "Dcen a hesṭîḱî ṭceriḱî davêṭine navê, (4.7) 

"derê mala xweyê wê a sibeṭirê xwe ṙa radixisṭin, (4.21) "sergirṭî a iha eva. 

 

v wekî varik, [v]  

w wekî wawîk, [w] 

x wekî xox, [x] 

 

2.1.f. Dengdara ẋ   

 

ẋ        Dengekî nerm û lerzok î zimanokî ye. Wekî aẋa [ɣ]45 Di devoka Çaldiranê de 

em di nava van peyvan de li rastî vî dengî hatin: (19.43) "Beẋdayê hêca ye, (19.65) " 

nagîje Mendol Aẋa",(4.16) "berdane qazocaẋiyê a iha iha diḱirin, (10.24) "ew dibû 

dezgaḱî a îja wî çaẋî didirûṭin, (1.18) Ça may tinebû Quran, şekirê Bayîzdaẋa, 

(4.15)qazyaẋ berdane, (5.55) Çaẋê gustîl diḱirin, (10.1) isa teẋmîn diḱirin, .(16.125) 

Teẋtekoy jê ra dibêjin, (11.47) tabî saẋlem çêḱiribûn, (14.7) qereqilçiẋ jê ra digoṭin, 

(16.32)kaẋizeḱî xwe, (16.108) ḉiḱanê saẋ hene tinene, (16.126) nîzḱa meẋrebê bû, 

(16.127) li Ebeẋê hebûn, (16.128) Bayîzdaẋa, (16.129) qaçaẋ bû, (16.130) Şêẋ Cindî, 
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(16.131) Yeḱî xelqê Aẋiriyê, (16.132) baẋê zeyṭûna, (19.112 ) kete ocaẋê, (19.113) 

quntaẋê tifingê, (19.114) ḉemê Beẋdayê, 

 

y wekî yar, [j] 

z wekî zêr, [z] 
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Şekil 6 - Tabloya Dengdarên Çaldiranê 

                                                  

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_alveolar_fricative#Voiced_alveolar_sibilant
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2.2. Veguherîna Dengdaran 

2.2.a. Veguherîna "b" yê bo "v" yê:  

 Di metnan de û di van nivîsên jêrê de dengdara lêvkî "b" di hin bêjeyan de 

veguheriye û cihê xwe daye dengdara diranlêvkî "v"yê.  

 

(1.14) "Bîsṭ ḥevê me" < "Bîst hebê me" 

(3.7) "orxaneḱ nebiya xwe ṙa" < "orxanek ji neviya xwe re" 

(4.30) "vîdonê hesṭin" < "bîdonê hesin" 

(5.13) "divê em herin" < "dibêje em herin" 

 

2.2.b. Veguherîna "l"yê bo "r" yê: 

 

 Di metnan de, me dît ku di "raweya bilanî" de dengdêra "l" veguheriye "r" yê:   

(10.26)"digo, bira nav da nemîne" < "digot bila di nav de nemîne" 

 

2.2.c. Veguherîna "l" yê bo "t" yê: 

 

 Di vê xebatê de me dît ku di hin peyvan de dengdara "l"veguheriye "t"yê. 

 (6.4) "serṭêdana bûḱê" < "serlêdana bûkê" 

 

2.2.ç. Vuguherîna "h" yê bo "w" yê: 

 

 Di vê xebatê de û di van nivîsên jêrê de me dît ku, dengdara "h" yê cihê xwe 

daye "w"yê û cînavka kesê duyemîn yê pirjimar "hûn" jî veguheriye "wûn""ê. 

 (16.22) "wun ê biherin" < "hûn dê biherin" 

(16.45) "ṭe bihar nediḱir ḱu jin e" < "te bawer nedikir ku jin e" 

 

 

2.2.d. Veguherîna "y" yê bo"k" yê: 
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 Di zimanê nivîskî de tîpên kelijndinê "h", "w" û "y" ne. Di vê xebatê de û di 

van nivîsên jêrê de em lê rast hatin ku ji bilî van her sê tîpên kelijandinê tîpa "k" jî ji 

kelijandinê re dibe: 

(4.1) "me ḥemûḱa hev digirṭ" < "me hemûyan hev digirt" 

(16.49) "ḥer diḱa" < "her duyan" 

 

2.2.e. Veguherîna "z"yê bo "j" yê: 

 

 Di vê xebata li ser devokê de em lê rast hatin ku di kewyana hin kîteyan de 

dengdara "z"yê cihê xwe daye "j" yê:  

(5.42) "bûḱê ḥij wê mêriḱî neḱira" < "bûkê ji wî mêrikî hez nekira " 

 

2.2.f. Veguherîna "d" yê bo "t" yê: 

 

 Di vê xebatê de û di van nivîsên jêrê de me dît ku de, di hin lêkeran de 

dengdara "d" veguheriye û bûye "t". Ev veguherîn carinanan di zimanê nivîskî de jî 

tê dîtin: 

 (4.6) "daṭînin derê mala xwe" < "dadînin derê mala xwe" 

(5.7) " desmaleḱî ṭînin" < "destmalekî diînin" 

(5.31) " bûḱê ṙa daṭanîn" < "ji bûkê re dadînin" 

(5.48) "balṭûza wê ṙa" < "ji baldiza wê re" 

 

2.2.g. Veguherîna "j" yê bo "c" yê: 

 

 Di vê xebata li ser devokê de em lê rast hatin ku, hin kîteyan de dengdara 

"j"yê cihê xwe daye "c" yê:  

(19.43) "Beẋdayê hêca ye" < "Bexdayê hêja ye" 

 

2.2.ğ. Veguherîna "j" yê bo "ş" yê: 

 

 Di vê xebatê de em rast lê hatin ku di gihaneka "jixwe"yê de dengdara "j" 

veguheriye dengdara "ş"yê. 
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 (4.10) "ew bû şixwe" < "ew bû jixwe" 

 

2.2.h. Veguherîna "s" yê bo "z" yê: 

Bûyera veguherîna "s" yê bo "z" yê di zimanê nivîskî de jî heye.46 

 Veguherîna dengdara "s" û "z" yê hindik be jî di zimanê nivîskî de heye. Di 

vê xebatê de û di van nivîsên jêrê de em rastî van mînakan hatin:   

 (16.21) "naz diḱin" < "nas dikin" 

(19.42) "dezmêja nîvro" < "destnimêja nîvro" 

 

 

2.2.i. Veguherîna "s" yê bo "ş" yê: 

 

 Di vê xebata xwe de em rast lê hatin ku, di lêkera hevedudanî "serjêkirin"ê de 

dengdara "s"yê cihê xwe daye dengdara "ş"yê.  

(5.22) "ṕez şer jê diḱirin" < "pez ser jê dikirin" 

 

2.2.î. Veguherîna "m"yê bo "n" yê: 

 

 Di vê xebatê û di vê nivîsa jêrê de me dît ku dengdara "m"yê cihê xwe daye 

"n"yê:  

(11.48) ṕê nêvanê xwe rê diḱirin < "pê mêvanê xwe rê dikirin" 

 

 

 

2.3. Lêzêdebûna Dengdaran 

 Ew bûyera ku di nav peyvê de gelek caran bêyî ku fonksiyona wê hebe 

lêzêdebûna yek an jî bêtir a dengdaran e.47    

 

                                                           
46 Celadet Bedirxan, Roger Lescot, Kürtçe Dilbilgisi (Kurmancî), Doz Yayınları, İstanbul 2011, s. 36. 
47 Sadettin Özçelik, Erdoğan Boz, a.g.e. , s. 69. 
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2.3.a.Lêzêdebûna "y" yê: 

Di vê xebatê û di van nivîsên jêrê de me dît ku dengdara "y" li peyvan zêde bûye: 

 

(19.3) "herî yaliyê herêma xwe" < "herî aliyê herêma xwe" 

(6.1) "ji boy serṭêdana bûḱê" < "ji bo serlêdana bûkê" 

(19.13) "delalya mi lawo" < "delala min lawo" 

(16.66) "ḥeyjde" < "hejdeh" 

 

2.3.b Lêzêdebûna "k" yê: 

 

 Di vê xebatê û di vê nivîsa jêrê de me dît ku dengdara "k" li peyvê zêde bûye: 

(16.4) " milîsan ḥemûk" < "milîsan hemû" 

 

 

2.4. Pevguherîn(metatez) 

Ji cihguhertina du dengên di nav peyvê re pevguherîn (metatez) tê gotin.48  

 Di vê xebatê de me dît ku di van peyvên li jêr de pevguherîn(metataz) 

çêbûye: 

 (4.2) "dergisṭî" < "desgirtî" 

(20.1) "Dewrêş" < "Derwêş 

(4.26) " cînar" < "cîran" 

 (10.19) "ewnê xeṭxeṭî" < "ewên xetxetî" 

(13.1) "ewna biparasṭana" < "ewan biparastana" 

  

2.5. Dubarebûna Dengdaran (Şedde) 

Li gorî rêzimana kurmancî, divê dengên ji hev û nêzî hev bi hev ve neyên nivîsandin 

û bilêvkirin.49 

 Li gorî qaîdeyên zimanê nivîskî divê di kurdî de "şedde" tunebe. Lê belê di vê 

xebatê de em rast lê hatin ku di van peyvên li jêrê de şedde heye: 

  

                                                           
48 Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul 2012, s.110. 
49 Çetin Taş, Waneyên Rêziman û Rastnivîsa Kurmancî, Weşanên Dîwan, İstanbul 2013, r.22 
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 (10.2) "ḥetta" < "heta" 

(10.4) "bellî" < "belî" 

(12.4) "ṕezzayîn" < "pezayîn" 

(5.3) "dibîne welle" < "dibîne weleh" 

 (5.47) "ṙûnê înşalla" < "rûnê înşalah" 

 

2.6. Ketina Dengdaran  

Di nav peyvê de, ji ber tesîrên curbecur ên ketina dengdaran e.50  

 

2.6.a Ketina Dengdara "r" yê 

 

 Di  vê xebatê de û di van nivîsên jêrê de me dît ku tîpa "r" yê ketiye: 

(16.86)"ḥe ṙo ḥe ṙo" < " her roj her roj"  

(1.10) "em se ṙûdinişṭin" < "em ser rûdiniştin" 

(1.23) "ḥo ṙovî diḱirine nava girarsibê" < "Hûr rûvî dikirine nava girarsibê" 

(5.14) "bûḱa xwe mal dexin" < "bûka xwe mal derxin" 

(7.2) "ṕêşiyê bex dihaṭine malê" < "pêşiyê berx dihatine malê" 

(7.9) "bexban, bex hildan dibir" < " berxban berx hildan dibir" 

(8.3) "nav da nem dibû" < "di nav de nerm dibû" 

(16.56) "neḱujim denakevim" < "nekujim dernakevim" 

(16.59) " Mişṭaq jî biḱe be bexa" < "Miştaq jî bike ber berxan" 

(16.78) "dem debas dibe" < "dem derbas dibe" 

(18.2) "Gava bejêr dibûn" < "Gava berjêr dibûn" 

(19.41) "Bedela xûna di ḥezar mêra" < "Berdela xwîna du hezar mêran" 

(7.12) "caḱe didoṭin" < "careke (din) didotin" 

 

2.6.b. Ketina Dengdara "l" yê 

 

 Di metnan de û di van nivîsên jêrê de me dît ku tîpa "l" ya gihaneke "lê"yê 

ketiye: 

(2.6) "Ê keledoş jî ḱeşḱ bû" < " Lê keledoş jî keşk bû" 

                                                           
50 Sadettin Özçelik, Erdoğan Boz, a.g.e. , s.70. 
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2.6.c. Ketina Dengdara "s" yê 

 

 Di metnan de û di van nivîsan de me dît ku tîpa "s"ê ya hin gihanekan ketiye: 

(16.5) "çiqa ṭişṭê bêexlaqî hebûne" < "çiqas tiştên bêexlaqî hebûne" 

(16.46) " ewqa dengê mêra jê dihaṭ" < "ewqas dengê mêran jê dihat"  

 

2.6.ç. Ketina Dengdara "b" yê 

 

 Di vê xebatê de û di van nivîsên jêrê de em lê rast hatin ku dengdara "b" yê 

ketiye: 

(10.6) "xira dibû" < "xirab dibû" 

(16.53) " e ḥemêz ḱirim" < "ez hembêz kirim" 

 

2.6.d. Ketina Dengdara "d" yê 

 

 Di vê xebatê de û van nivîsên jêrê de me dît ku di hin peyvan de û bêtir jî di 

lêkerên alîkar de gava lêker qertafa "di-" ya dema niha digire, tîpa "d" dikeve: 

(4.14) "şa dibûn" < "şad dibûn" 

(10.13) "bilin dibû" < "bilind dibû" 

(16.16) " Miḥeme" < "Mihemed" 

(16.17) "son xariye" < "sond xwariye" 

(16.68) "çen cara" < "çend caran" 

 

2.6.e. Ketina Dengdara "k" yê 

 

 Di metnan de û di van nivîsên jêrê de me dît ku gava veqetandeka nebinavkirî 

"-ek" tê navdêrekê dengdara "k" dikeve: 

(1.7) "satile den dikuta" < "satilek den dikuta" 

(3.2) "hine mewûj" < "hinek mewûj" 

(4.11) "ṭişṭe tinebû" < "tiştek tunebû" 

(10.5) "gele cara" < "gelek caran" 
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(10.15) "genim gere bihata avdanê" < "genim gerek bihata avdanê" 

(19.7) "coṭe ḱar" < "cotek kar" 

 

2.6.f. Ketina Dengdara "w" yê 

 

 Di metnan de û di van nivîsên jêrê de me dît ku di hin peyvan de û bêtir jî di 

pevdengan de dengdara "w" "w" dikeve: 

(1.8) "iha mezin" < "wiha mezin" 

(1.12) "Quranê se dixûnin" < " Quranê ser dixwînin" 

(1.17) "dixar diçû" < "dixwar diçû" 

(1.21) "girareḱe isa xaş" < "girareke wisa xweş" 

(2.3) "aha bi ḱirkirka va" < "wiha bi kirkirkan ve" 

(4.20) "Sîber loma ba, toz mozê" < "Sîber lewma ba, toz mozê" 

(5.2) "em ê ṭe ṙa bixazin" < "em ê ji te re bixwazin"  

(5.27) "xatirê xwe dixasṭin" < "xatirê xwe dixwestin" 

(5.37) "xûşḱê bûḱê" < "xwişkên bûkê" 

(6.2) "xasiya bûḱê" < "xwesûya bûkê" 

(10.1) "isa texmîn diḱirin" < "wisa texmîn dikirin" 

(16.69) " xûna van çoḱên me" < "xwîna van çongê me" 

(19.59) "melengê xwe sar bin" < "melengên xwe siwar bibin" 

(19.75) "xazî mi bizaniya" < "xwezî min bizaniya" 

 

 

2.6.g. Ketina Dengdara "h" yê 

 

 Di vê xebatê de û di van nivîsên jêrê de em rast lê hatin ku dengdara "h"yê ya 

hin lêker, jimare û hin peyvên ji erebî derbasî kurdî bûne, ketiye: 

(5.3) "dibîne welle" < "dibîne weleh" 

(10.17) "êdî  cişk dibû" < "êdî hişk dibû" 

(5.47) "ṙûnê înşalla" < "rûnê înşalah" 

(16.41) "şazde" < "şanzdeh" 

(16.66) "ḥeyjde" < "hejdeh" 

(19.5) "qaweḱe desṭê Xezalê" < "qahweke destê Xezalê" 
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(19.60) "ḥevde" < "hevdeh" 

(19.65) " nagîje Mendol Aẋa" < "nagihîje Mendol Axa" 

(19.77) "Xezalê bîsṭibe" < "Xezalê bihîstibe" 

 

2.6.ğ. Ketina Dengdara "n" yê 

 

 Di metnan de me di van nivîsên jêr de me dît ku, dengdara "n"yê ya qertafa 

tewangê ya pirjimar "an" û ya veqetandekê ya pirjimar "ên" ketiye: 

(1.15) "şivana ṙa vala diḱirin" < " ji şivanan re vala dikirin" 

(1.24) "goşṭê berana" < "goştê beranan" 

(2.4) "aha ḱirḱirḱa va se helîsê werdiḱirin" < "wiha bi kirkirkan ve ser helîsê 

werdikirin" 

(3.1) "Zcedê zara" < "Zedê zaran" 

(4.1) "qîz, bûḱ ḥemûḱa me hev digirt" < "qîz, bûk hemûyan me hev digirt" 

(4.4) "bûḱa kulam digot" < "bûkan kulam digo,t" 

(4.5) diḱirine ṭûra" < "dikirine tûran"  

(4.17) "çar ḥev sîberê me" < "çar heb sîberên me" 

(4.24) "Xureḱê pala" < "Xurekê palan" 

(4.25) " ḥefṭ rêncberê me" < "Heft rêncberên me" 

(4.26) " Cînarê me" < "cîranên me" 

(4.27) "kincê me" < "kincên me" 

(5.5) "ṭi mêra dijbêrî" < "tu mêran dijbêrî" 

(5.56) "merivê xwe" < "merivên xwe" 

(5.9) "ḱurapê xwe" < "kurapên xwe" 

(5.12) "ṕazde ṙoja" < "panzdeh rojan" 

(5.24) "mêriḱa ṙadibû" < "mêrikan radibû" 

(5.37) " xûşḱê bûḱê" < "xwişkên bûkê" 

(5.40) "hine mala" < "hinek malan" 

(5.41) "ḥij xinamiya neḱira" < "ji hez xinamiyan nekira" 

(5.43) " hevşiya da peya diḱirin" < "di hevşiyan de peya dikirin" 

(5.44) "siyara nan dixar" < "siyaran nan dixwar" 

(7.3) "di cara" < "du caran" 

(7.10) "ṭişṭ mişṭê iha" < " tişt miştên wiha) 
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(8.1) " Bavo qeyneḱa" < "Bavo qeynekan" 

(8.2) "wexṭê bêdera" < "wextê bênderan" 

(9.2) "hindirê gora" < "hindirê goreyan" 

(9.5) " desṭegulḱa mi" < "deste gulka min" 

(10.9) " hê havînê" < "hîn havînê" 

(10.10) "hine herêma" < "hinek herêman" 

(10.12) "hine cîha" < "hinek cihan" 

(10.20) " palê xwe" < "palên xwe" 

(10.21) "çawê wana" < "çawên wan" 

(10.22) "çar kesa" < "çar kesan" 

(10.29) "dixisṭine çuwala" < "dixistine çuwalan" 

(10.37) "di ḱevira" < "du keviran" 

(11.2) "wan qîzana" < "wan qîzanan" 

(12.2) "derê mala" < "derê malan" 

(12.3) "derê goma" < "derê goman" 

(13.2) "hevalê wan" < "hevalên wan" 

(14.1) " yêmê ḥeywana" < "yêmê heywanan" 

(14.3) "sê meha" < "sê mehan" 

(15.4) "çar siceṭa" < "çar sietan" 

(16.3) "bi alîkariya milîsa" < "bi alîkariya milîsan" 

(16.10) "ḱalḱê mi" < "kalkê min" 

(16.20) "wan kesana" < "wan kesanan" 

(16.23) "ewan esḱerana" < "wan eskeranan" 

(16.24) "ewan sermana" < "wan sermanan" 

(16.25) "ewan zivisṭana" < "wan zivistanan" 

 (16.27) "di şeva" < "du şevan" 

(16.28) "sê esḱera" < "sê eskeran" 

(16.30) "çar-ṕênc gunda" < "çar-pênc gundan" 

(16.36) "serê tivinga" < "serê tifingan" 

(16.41) "şazde salî" < "şanzdeh salî" 

(16.48) "tenê bi dara" < "tenê bi daran" 

(16.51) "çoḱê Mişṭaq" < "çongê Miştaq" 

(16.76) "ḱurê dêḱî ne" < "kurên dêyekî ne" 

(16.77) "salê çilî" < "salên çilî" 
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(16.83) "wan dera" < "wan deran" 

(18.1) "diçûn zozana" < "diçûn zozanan" 

(19.6) "sibe deyn xulama ḱir" < "dengê xulaman kir" 

(19.08) "xezala li ku ye" < "xezalan li ku ye" 

(19.11) "şûreḱ desṭa da ne" < şûrek di destan de ne" 

(19.22) " se milê Xezalê" < "ser milên Xezalê" 

(19.32) "Geleḱa serê xwe" < Gelekan serê xwe" 

(19.34) "sifre, sinî kişiya odê" < "sifre sinî kişiyan odeyê" 

" < "çev zêran ket" 

(19.45) "bi qirbaca haṭe Cilfaniyê" < "bi qirbacan hate Cilfaniyê" 

(19.48) "ḥe ḱer lala" < "her ker lalan" 

(19.51) "di kelîma" < "du kelîman" 

(19.67) "di piya da" < "di piyan de" 

(19.68) "Bi dar çîdara"< "Bi dar çîdaran" 

(19.69) "e nedikeṭime newala, keṭime çuwala" < "ez nediketime newalan ketime 

çuwalan" 

(19.74) "ṙêya sê qonaxa" < "Rêya sê qonaxan" 

2.6.h. Ketina Dengdara "t" yê 

 

 

 Di vê xebatê de û van nivîsên jêrê de me dît ku dengdara "t"yê ya hin peyv, 

lêker, hejmar û gihanekan ketiye. Her wiha dengdara “t”yê di zimanê nivîskî de jî ji 

gelek lêkeran ketiye.51 

(3.5) "desmaleḱ ji bûḱê ṙa" < "destmalek ji bûkê re danîn" 

(5.34) "digo werine se ḥinê" < "digot werine ser hinê" 

(14.63) "bîs çar siceṭa" < "bîst û çar sietan" 

(16.11) "qe nebe" < "qet nebe" 

(16.29) "qetliyam des ṕê diḱe" < "qetliyam dest pê dike" 

(16.33) "ṙas diḱirin" < "rast dikirin" 

 

                                                           
51 Celadet Bedirxan, Roger Lescot, a.g.e. , s.35. 
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2.7. Kewyana dengdaran 

  

Di vê xebatê de û di van nivîsên jêrê em li rastî kewyana van tîpên dengdar 

dîtin:    

(16.52) "hate ce mi" < " hate cem min" 

(1.2) "ḥe ṙo ḥe ṙo" < "her roj her roj" 

(19.23) "sîw sê bisḱê xwe" < "sî û sê biskên xwe" 
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ENCAM 

 Me bi vê xebata xwe hewl da ku em dengên devoka Çaldiranê yên ku di 

alfabeya nivîskî de tunene -hebin jî ji bo wan nişane nehatibin danîn- tespît bikin û 

bûyerên wekî dubarebûn, ketin, veguherîn, kewyan, lêzêdebûn û pevguherîna dengan 

diyar bikin.  

 Ji bo ku em dest bi vê xebatê bikin, serê pêşîn em li dû wan kesan ketin ku 

zimanê wan zede asîmîle nebûbe. Paşê me ji van kesan, ew mijarên ku me berê 

diyarkirine, carinan jî çawa lê rast bihata, me qeyd girtin. Me mijar bêtir li ser 

xwarinên berê, çûyîn û jiyana zozanan, lîstok, dawet, şahî, çandin, serpêhatî, çîrok û 

hwd. hilbijartin. Piştî ku me qeyd girtin me anî ev qeyd derbasî ser kaxizê kirin. Di 

dawiyê de em li ser van metnan hûr bûn û em gihîştin vê encama ku me li jêr lê 

kiriye:  

1. Em di metnan de lê rast hatin ku, ji xeynî heyşt dengdêrên zimanê nivîskî, 

pênc dengdêrên din jî hene. Piştî dahûrandina xwe, me dît ku ev dengdêrên 

navborî bi piranî ji peyvên erebî derbasî kurmancî bûne. Lê belê hin bêjeyên 

kurdî yên ku bi dengdarê dest pê dikin, piştî ku dengdara destpêkê ketiye -

weke hişk/cişk - veguherîne van dengan û weke "eyna" erebî tên xwendin. 

2. Her wiha ji bilî dengdarên alfabeya nivîskî em li rastî hin dengdarên din jî 

hatin. Ev dengdarên navborî her çiqas di alfabeya nivîskî de hebin jî ji bo wan 

tîp nehatine diyarkirin. Ji van dengdaran;  

a) Dengdarên "ḥ" û "ẋ"yê bêtir ji peyvên erebî derbasî kurmancî bûne lê 

belê bi domana demê re hin dengên ku di bingeha xwe de kurdî ne jî 

ketine bin tesîra van dengan -ev yek bêtir di hejmaran de xuya dibe- û 

weke van dengan tên xwendin,  

b) Dengdarên "ṕ, ḉ, ṭ, ḱ" yê jî di axaftinê de weke deng hene lê belê ji bo 

wan nîşane nehatine danin. Ev yek jî dibe sedema pirsgirêkan. Weke 

mînak nivîsandina kar (şîxul) û karê (bizina biçûk) mîna hev e lê belê 

wate û deng ji hev cuda ne. 

3. Piştî ku me metin xwendin me dît ku, di devoka Çaldiranê de daçek û 

pêşdaçek pir kêm tên bikaranîn û her wiha paşdaçek bê pêşdaçek tên 

bikaranîn. Paşdaçekên "re, "ve" û "de" jî wekî "ra, "va" û "da" tên bilêvkirin.   

Mînak: (1.15) “şivana ra vala diḱirin” < “ji şivanan re” 
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4. Di devoka Çaldiranê de di ravekê de, gava ku raveber veqetandeka pirjimar "-

ên"ê werdigire, dengdara "n" dikeve. Her wiha veqetandeka nebinavkirî û pirjimar "-

in" bêyî dengdêra nebinavkirî "hin"ê, li deverê hîç nayê bikaranîn. Mînak: (5.37) " 

xûşḱê bûḱê" < "xwişkên bûkê" 

5.Veqetandeka nebinavkirî yekjimar "-ek" gava ku qertafa tewangê ya mê "ê" yê 

werdigire her tim vediguhere tewanga nêr "î" yê. Mînak: (16.7) "ṙojeḱî" < 

"rojekê" 

6.Veqetandeka nebinavkirî û yekjimar gava tê ber navdêreke ku bi dengdêrê 

qediyaye, dengdêr dikeve û wisa bi navdêrê ve tê nivîsîn. Mînak: (19.10) "pêḱî wê" < 

"pêyekî wê" 

7.Qertafên tewangê gava bi navdêreke ku bi dengdêrê qediyane ve tên nivîsîn, 

dengdêr dikeve. Mînak: Çû nexweşxanê< Çû nexweşxaneyê. 

8.Dengdara "w" ya pevdengê gelek caran dikeve û dengdêra kurt "e" ya li dû wê  

tê jî dirêj dibe, dibe "a".  Mînak: (1.21) "girareḱe isa xaş" < "girareke wisa xweş"       

9.Raveber gava ku veqetandekeke nebinavkirî digire gelek caran dengdara "k" ya 

veqetandekê dikeve. Mînak: (10.5) "gele cara" < "gelek caran" 

10.Lêkereke hevedudanî gava ku qertafa dema niha "di-" yê werdigire, dengdara 

"d"yê ya beriya xwe dixe. Mînak: (10.13) "bilin dibû" < "bilind dibû"   

11.Bi gelemperî dengdara "s" ya gihanekan ketiye. Mînak: (16.5) "çiqa ṭişṭê 

bêexlaqî hebûne" < "çiqas tiştên bêexlaqî hebûne" 

12.Dengdara herî zêde ketiye "r" ye. Ev dengdara navborî ji kîteya navîn û bêtir jî 

ji dengdara dawî dikeve. Mînak: He roj< Her roj. 

13.Li gorî qaîdeyên zimanê nivîskî divê di kurmancî de "şedde" tunebe. Lê belê 

di vê xebatê de em rast lê hatin ku di devoka Çaldiranê de gelek peyvên bişedde 

hene. Gellek qîz û bûk< Gelek qîz û bûk. 

14.Di gelek  peyvan de pevguherîn(metatez) çêbûye. 

15.Dengdara "y", "k" û "n"yê li gelek peyvan zêde bûne. Mînak: yaliyê> aliyê, 

hemûk>hemû.  

16. Gelek dengdar û dengdêr veguherîne hevûdu. 

17. Di kurmanciya nivîskî de navdêrên nêr û yên ku di kîteyên wan de tîpa "e" an 

jî "a" hene bêyî ku tewanga nêr "î" yê bigirin, ji nava xwe de ditwein. Me di xebata 

xwe de dît ku di devoka Çaldiranê de navdêrên ku bi vî awayî ditewin zêde ne. 

Mînak: (4.3) "devê ḉêm" < "devê çem/çêm/çemî" 
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18.Di hin peyvan de kîte li peyvan zêde bûne. Mînak: (7.8) "mîtanî seyraneḱê" < 

mîna seyranekê"  

19.Di dema bê de gava ku lêker hevedudanî be, qertafa dema bê "bi-" bi 

gelemperî dikeve. Mînak: (13.3) gazî wan ḱe" < "gazî wan bike" 

20.Veguherîna "e" yê bo "i" yê, zêdetir di jimareyên mîna sed û qatên wî de 

çêdibe. Mînak: (16.26) "du sid" < "du sed"  

21.Di vê xebatê de me dît ku di demên borî de hin caran dengdêra "û" ya lêkera 

"bûn"ê  vediguhere "î" yê. Mînak: (16.1) "bavê mi bîye" < "bavê min bûye" 

22.Di xebata xwe de em lê rast hatin ku di gelek peyvan de dengdêra "u"yê cihê 

xwe daye dengdêra "i"yê: Mînak: (1.11) "tas mas tinebûn" < " tas mas tunebûn" 

23.Di metnan de me dît ku di devok Çaldiranê de gihaneka "û" qet nayê 

bikaranîn û li şûna vê gihanekê carinan dengdara "a"yê tê bikaranîn. Mînak: (11.1) 

"zêde dirêj nebû a serê wan jî dar bû" < "zêde dirêj nebû û serê wan jî dirêj bû" 

24.Di xebata xwe de me dît ku li şûna lêkera "vexwarin"ê lêkera "xwarin"ê tê 

bikaranîn. Mînak: (4.40) “çay dixarin” 

25.Di metnan de me dît ku di dema bê de û di cînavka kesê duyemîn a yekjimar 

de qertafa dema bê "ê" bi cînavkê ve dikelije û dibe "tê". Mînak : tê werî< tu yê 

werî.  

26.Di zimanê nivîskî de cînavkên şanîdanê yên xwerû gava qertafên tewangê digirin, 

dengdêra wan ya destpêkê "e" dikeve. Lê belê di metnan de me dît ku di devoka 

Çaldiranê de ev dengdêr nakeve. Mînak: (4.32) "ber ewê ṭijî diḱir" < "ber wê tijî 

dikir" 

27.Di zimanê nivîskî de cînavkên şanîdanê yên xwerû weke "ev" û "ew" ê tên 

bilêvkirin. Lê belê me di metnan de dît ku li Çaldiranê ev cînavk gava ku tên 

bilêvkirin weke "eva","ewa" tên bilêvkirin. Ev dengdêra ku li cînavkê zêde bûye 

"hokera şanîdanê"ye û li şûna  "ev/wê ha" tê gotin. Mînak: (16.23) "ewan esḱerana" 

< "wan eskeranan" 

28. Di metnan de me dît ku daçeka “da” wekî fonksiyona “to” ya îngilizî peywira 

hokera berekê dileyîze. Mînak: (16.133) "ṭê Çaldiranê da”, “He is coming to 

Çaldiran” 
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BEŞA SÊYEM 

METNÊN NIMÛNE JI DEVOKA ÇALDIRANÊ  

  

 "Beriya ku em biçin cem wan me hinek mijarên ku em ê ji wan bipirsin diyar 

kirin. Ev mijarên jî ev bûn: Çêkirina xwarinan, lîstok, serpêhatî, çûyîna aşî, cot, 

bênder, çûyîna zozanan, deniyê diranê zarokan, zedê zarokan, dawet, destgirtin û 

hineya bûkê.   Dûre me ev pirs ji kesên pîremêr û pîrejin kirin. Lê carinan jî pîrejin û 

pîremêr beriya ku em pirsan bi wan bikin diaxivîn û me jî axaftina wan nedibirî û 

dengê wan qeyd kir. Piştî vê pêvajoyê me deng bi baldarî guhdar kirin û ew jî derbasî 

rûpelan kirin. Paşê me li ser metnên ber destê xwe dest bi tespîtkirin û analîzkirina 

dengan kir. Ji bo dengên ku di zimanê nivîskî de tunene an hebin jî nîşaneyên wan 

tunene, me nîşane diyar kirin. Me ji bo her tîpên ku di alfabeyê de tunene, nîşaneyek 

diyar kir û di metnan de jî ev tîp diyar kirin.  

 

 

NÎŞANEYÊN VEGUHESTINÊ 

1. Dengdêr 

a   : a 

ca   : a'ya eynî 

e   : e 

ce   :e'ya eynî 

ê   : ê 

i   : i 

ci   : i'ya eynî 

î   : î 

cî   : î'ya eynî 

o   : o 

u   : u 

cu   : 'u' ya eynî 

û   : û 
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2. Dengdar 

b   : b 

c   : c 

ç   : ç 

ḉ   : ḉ'ya nehilmî û nerm 

d   : d 

f   : f 

g   : g 

h   : h 

ḥ   : ḥ'ya qirikî û zimanokî ye. 

j   : j 

k   : k 

ḱ   : ḱ'ya nehilmî û nerm 

l   : l 

m   : m 

n   : n 

p   : p 

ṕ   : ṕ'ya nehilmî û nerm 

q   : q 

r   : r 

ṙ    : ṙ'ya stûr 

s   : s 

ş   : ş 

t   : t 

ṭ   : ṭ'ya nehilmî û nerm 

v   : v 

w   : w 

x   : x 

ẋ   : ẋ'ya qirikî û zimanokî  

y   : y 

z   : z 

…<   : forma devoka Çaldiranê 

<…   : forma zimanê nivîskî/standart 

(…)   : Di metnan de cihên ku nehatine fêmkirin. 
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Vebêj: Zahide Taş 

Roja Ji Dayikbûnê: 1956 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Girarsibe/ Helîse/ Zedê Zaran 

 

 

1 GIRARSIBE 

 

 Me 25 dcenê xwe temîz dikuṭa, me dcenê xwe temîz temîz dikuṭa, 1 ḥe ṙo ḥe 2 

ṙo, cûnîyê me hebû. 3 Me xwe ra 7 satile dcen dikuṭa em 26 zcef bûn. 4 Dîzeḱe a 

hinde, ew 27 dîzê ḥerî hene dîz ha! 5 dişûşṭin diḱirinê a 6 hesṭîḱî ga 8 iha mezin 

davêṭinê. 9 Davêṭine ṭendûṙê dikeliya, sîbê zû ṙadibûn ḱodiḱê dimis hebûn ṭijî diḱirin 

tasê mezine hinde hebûn teyşt 11 tas mas tine bûn ḉingo  mingo, 31 ḱevḉiyê daṙ 

hebûn, kuṙsî ṕê daran çêdiḱirin 10 em se ṙûdinişṭin. Ew kuṙsiyên 12 Quṙanê 13 se 

dixûnin. 14 Bîst 28 ḥevê me yê ji wê hebûn a ji 15 şivana ra vala diḱirin teyşteḱe a 

hinde yê meṭere mîs. Bûḱ jintî mintî dihaṭin ḱodiḱê xwe yê mîs ṭanîn, zarê wê zcef 

bûna çar hesḱ diḱirê, 30 dibir xwe ra. Her kesî diçû oda xwe 17 dixar diçû şixulê xwe 

diḱir. 

       18 Ça may tinebû Quran, şekirê Bayîzdaẋa 19 mala me da hebû, dikana me 

hebû. Hema goşṭ tenê hebû nava girarsibê da. 20 Dcen a hesṭîkî 29 ṭceṙiḱî davêṭine 

navê. Dibû 21 girareḱe isa xaş. 23 ḥo ṙovî diḱirine nava girarsibê, goşṭê ga dewamlî 

hesṭiyê ga hinde, 24 goşṭê berana girarsibe dikeliya 22 isa xaş bû. 
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2 ḥELÎSE 

 

 7 ḥelîse goşṭê diwêr diḱirinê, 2 nermê diwêr diḱirinê didane se ṭendûrê hev 

didan, temîz ḱirḱirḱ dikuṭan nava ṙûn da sor diḱirin ḱirḱirḱ ha! 3 aha 4 ḱirḱirḱa va se 

ḥelîsê werdiḱirin, ṙûdinişṭin dixarin.  6 Ê keledoş jî ḱeşḱ bû, sṕîṭang bû tev diḱirin.    

            

3 ZcEDÊ ZARA 

 

 1 Zcedê zara mesela jineḱ ṙazaye we yê ṙabûya qateḱ kinc zara wê ra bikiriya 

2 hine mewûj, cote gorê ṙîs çêdiḱirin, 3 arlon tinebû a 4 hildan dibirin, digoṭin bûḱa 9 

filankesê ṙazaye zcedê wê laḉiḱeḱ, 5 desmaleḱ jî bûḱê ra danîn. ḱu zengîn bûna ciya 

wê dêreḱ  ciya bûḱê ra danî, dêre qîza xwe ra danî, 7 orxaneḱ nebîya xwe ra girê 

dida, 8 bcelgî girê dida, doşeḱ girê dida, zcedê qîza xwe hilda danî. 

 

 

 

Vebêj: Aynur TAŞ 

Roja Ji Dayikbûnê: 1970 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Nivîngirêdan 

 

4 NIVÎNGIRÊDAN 

 

 Nivîn me diçû ji qîz bûḱ ḥemûḱa me hev digirṭ mesela îro ḱurê mi 2 

dergîsṭiye, 1 me ḥemûḱa hev digirt hiriya wî cereba diḱir, berê 33 cerebê ga hebûn, 

cêla kelesḱa bûn. Me hiriya xwe lê diḱir nanê xwe ça xwe xwereḱê xwe hildida em 

diçûn devê 3 ḉêm, qîz 4 bûḱa kulam digoṭ, hirî dikutan, kef dida 5 diḱirine ṭûra 

cereba xwe diḱirin, nanê xwe ça xwe diwarin, cereba diḱirin danîn, 6 daṭinîn 37 derê 

mala xweyê wê a sibeṭirê xwe ra radixisṭin mitêla xwe danîn yeḱ digirṭin heqê wê 

didanê, çend orxan bîya doşeḱ bîya, 8 bcelgîḱ bîya a jê ra girê didan 10 ew bû şixwe 

ya bûḱê hema nivîn tenê bûn, 11 ṭişṭe tinebû. Hema cihêzê mi qutîḱ bû, 12 qazocaẋeḱ 
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bû, em isa 14 şa dibûn. Digoṭin qazocaẋeḱ ji Zaydo ra kirîne. Qazocaẋî 15 qazyaẋ 

berdane 16 qazocaẋiyê a iha iha diḱirin cêla 38 ṭîṕê ṕiḉûḱ serê wan hebûn agir 

ṕêdiket, çay didane se çêdiḱirin. Xureḱ, em bên mala me giran bû mala me ya 

qazocaẋiyê nebû.   

 17 Çar ḥev sîberê me hebûn, vira sîbereḱ hebû, wira yeḱ hebû, yeḱî se nan 34 

dipcet, yeḱ jî hema şev ṙo dikeliya serî kinc dişûşṭin. 20 Sîber loma ba toz mozê 21 

sergirṭî a iha eva dîwara tine ev jî 39 ḥewş e, cêla koliḱa 35 ceyne koliḱa lê bê derî. 

Yeḱ se 36 nan diṕcetin, yeḱ jî sîtil se bû şev ṙo bo se kinc dişûşṭin. Kincê kê qirêj 

bîya xwe ra satila xwe tijî ava kel diḱirin, dibirin, 23 dişûşṭin a yeḱ jî dadidan xureḱ 

se çêdiḱirin. 24 Xureḱê pala yê malê. 24 ḥeft ṙêncberê me hebûn poşmano dûrî 

seriya, 26 cînarê me ḥemû feqîr bûn ḥemûḱa dihaṭ firaqê me dişûşṭin, 27 kincê me 

dişûşṭin, loma nan bixwin çay bixwin. Nan, 40 çay dixarin êvarê diçûn mala xwe 

ṙadizan sibê 28 carḱe ḥemû dihaṭin. ṙoja înê gere telîsê şekirê ṕêncî kîloyê bihata înê 

ḥeta înê ṕêncî kîlo şekir mala me, ṙêncberê me, cînarê me ṙet dibû. Înê ḥeta înê ha 

ṕêncî kîlo danîn dihatin. ṙêncbereḱî hema ava me dikişand, sirf av dikişand. Bi 

vîdona, 30 vîdonê hesṭin hene, se cerebê ga 31 dajot, dibir iha debo 32 ber ewê ṭijî 

diḱir, ber ḱaniya Dêrê ber didayê danî, ew xulamê nav malê bû, ber desṭê malê bû. 

Qedo jî dihaṭ tepiḱ dikuṭan, biharê parve dikir, ṕayîzê jî xwe ra dibir. 

 

Vebêj: Halime TAŞ 

Roja Ji Dayikbûnê: 1955 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Destgirtin 

5 DESṭGIRṭIN 

 

 Bavê gede ciya gede 1 dibên ḱuro me ṭe ra qîza filankesê begem ḱiriye 2 em ê 

ṭe ra bixazin. Gede jî dibê erê, ne gede qîziḱê dibîne ne qîziḱ gede 3 dibîne welle. 

Qîziḱ jî 4 bêje na dibêje ṕeyî! 5 ṭu mêra dijbêrî 50 ceyb e, ṭişṭê isa a ṭên desṭ digirin, 6 

gusṭîleḱî, 7 desmaleḱî ṭînin dibên eva nîşaniya bûḱa me ye. Diçin ṙûdinên nan 

dixwin, şîva xwe dixwin, 56 merivê xwe 9 hildin diçin, sê- çar ḥev mêr ḱurê xwe, 9 

ḱuraṕê xwe top diḱin, diçin desṭ digirin a desmaleḱî, gusṭîleḱî hildin, dibin, ṕê da 

diḱin, hineḱ jî feqîr in, qe 11 nedibirin a ṭên 53 dimîne ḥeṭanî 12 ṕazdeh roja 13 divê 
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em ê herin 14 bûḱa xwe mal dexin. Bûḱ idî mal dernayê. 55 Çaẋê gustîl diḱirin tiliyê 

digoṭin qelenê ṭe çi ye? Sed ḱavir bû ṕêncî ḱavir bû sî ḱavir bû 17 en hindiḱ sî bû a 

desṭ digirṭin, 18 dihaṭin a ṙadibûn 6 dêreḱ ciya bûḱê ra îja digoṭin eva 19 perḉê 

miliḱê, eva perḉê mêzerê, gore, desmal, 51 laḉiḱ maḉiḱ wî çaẋî 20 tinebû a hine 

şekilme hine êmîş diḱirine nav perḉe hildan dibirin.  

 Eva malderxisṭina wê ye 21 a îja qîza zengîna bîya ṙadibûn çar 22 ṕez şer jê 

diḱirin, mala bavê qîziḱê goşṭ, birinc çêdiḱir îja 24 mêriḱa ṙadibû merivê xwe hildan 

diçûn. Îja wî çaẋî dêre hebûn, ḥemûḱa dêre hildan, dibirin. Êmîşê xwe dibirin, 

diḱirine mêzeran, diḱirine pêşa xwe bi desṭê xwe iha didane mileṭ. Tas mas tinebû, 

diḱirine 25 zerf merf tinebûn a 26 bela diḱirin îja 27 xatirê xwe dixasṭin, ṕênc ṕez 

didane xatir, digoṭin welle em xatirê xwe dixazin. Wî çaẋî desṭgirtinê kifş e, mesela 

ṕêncî ḱavir e, danîne se çil ḱavirî, danîne se 28 çil ṕênc ḱavirî a welle bûḱ mal 

derdixisṭin, 29 şîrnayê diḱirin, diçûn idî ew ê jî nivînê xwe, desṭe nivîn bû, ḱulaveḱ 

bû, 30 qutîḱ bû a hine tas mas bû 31 bûḱê ra daṭanîn welle bûḱ siyar diḱirin, 32 

hildan dibirin a 33 berbi ṕêşve dihaṭ, berbi dihaṭ ew tine bû, de yê niha 54 dibirine 

ḥimamê wî çaẋî ewa tine bû. 

  Bûḱ mal da bû, berbi dihaṭ îja bûḱê serê xwe dişûşṭ, dihaṭ ṙûdinişṭ îja ça may 

didan berbiyê, berbiyê ḥina xwe daṭanî îja yê 34 digo werine 35 se ḥinê, ṭişṭ mişṭ xêra 

xwe çi bûḱê ra ṭanîn. 36 Danîn daṭanîn a 37 xûşḱê bûḱê mala aṕê bûḱê yan gazî 

ḱirina yê zêr bidanayê, dêre bidanayê, ṭişṭ bidanayê, firaq  miraq tinebûn. Êvarê 

berbiyê desṭê bûḱê ḥine diḱir, ciyê bûḱê  kêleḱa xwe daṭanî, piyê wê ḥine diḱir. Desṭê 

xwe jî ḥine diḱir, sibê zû ṙadibû, desmaleke qîç, gevez hev va didirûṭin, 38 xêliya 

bûḱê ye a îja gevez davîṭine ṕê ra ya qîç davîṭine ṕarava a îja siyar dihaṭin bûḱ 

hildidan îja 40 hine mala 41 ḥij wan xinamiya neḱira, 42 bûḱê ḥij wî mêriḱî neḱira 

dêla berbiyê jê diḱirin îja dibû ceyb welle. Bona dêlê mêr dihaṭine ḱuştin. Îja bûḱ 

hesṕê diḱirin, dibirin, hildan dibirin tewlê da, gomê da ṕeya diḱirin, 43 hevşiya da 

ṕeya diḱirin. ḥeta 44 siyara nan dixar, 45 diçûn a danîn vira digoṭin 46 ṭi li ber perda 

ḱurê xwe 47 ṙûnê înşalla. Em niha dibêjine hev jî da!em dibên ṭi ber perda ḱurê xwe 

ṙûnê înşalla, em niha dibêjine hev jî da. Li wira perde girê didan bûḱ zava vira 

ṙadizan, tiyê wê wira, 48 balṭûza wê wira, ṙadiza ewa 49 ḥemû xanîk bû. 
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Vebêj: Sırice GÜNEY 

Roja Ji Dayikbûnê: 1959 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Kevneşopi/ Dawet 

 

6 SERṭÊDAN 

 

 1 Ji boy serṭêdana bûḱê ciya bûḱê dihat 4 serṭêdana bûḱê. Ewê jî bêşî, kade îja 

a hinde bêşî kade çêdiḱirin, hine mewûj, şekilme hildidan, dêreḱ 2 xasiya bûḱê ra îja 

coṭe gorê ṙîs xezûrê bûḱê ra yeḱ mêrê bûḱê ra, hine dêre kinc minc danî îja hebûya 

wan jî zêreḱ didayê, dêreḱ didayê, ḱiras, hevalḱiras didayê, gore didanê îja meheḱî 

dima îja lêdida diçû, Îja cînara laqirdî diḱir digo, nehaṭiye serṭêdanê haṭiye 

navṭêdanê. 

 

 

Vebêj: Seracettin Güney 

Roja Ji Dayikbûnê: 1974 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Çanda Pez Xwedikirinê  

 

7  BERODAN 

 Sibê zû şeveqê ṕezê xwe berdidan, ṕez diçû ḉiya da 1 diḉêriya a 2 ṕêşiyê bex 

dihaṭine malê bexê xwe dixisṭine hindir da ṕaşê jî pez dihaṭ ji ḉiyê dihaṭ, ṕez 

dixisṭine hindir da, ṕez didoṭin, 3 di cara didoṭin, careḱî didoṭin qaseḱî caḱe are 

dixisṭinê da seva carḱe din şîr bikeve gihanê ṕêz da cara didiya 12 caḱe didoṭin a 

bexê xwe berdidanê da, berdidane çolê da ji vê ra digoṭin 7 berodan a idî berodan 

nedihaṭe malê, idî qîz, bûḱ xwe ra rex hev dikeṭin, diçûn çolê ṕez kîs diḱirin, 8 mîtanî 
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seyraneḱê, ṕez bexê xwe hev diqeṭandin, 9 bexban bex hildan dibir, şivan jî ṕez 

dibir, îja ew qîz bûḱana jî wira diçûne pincarê, diçûn ṭirşo diçandin, 11 ḱereng 

diçandin a 10 ṭişṭ mişṭê iha derdorê çi hebîya diçandin, xwe ra digeriyan dihaṭine 

malê. 

 

 

Vebêj: Nazime Eryıldırım 

Roja Ji Dayikbûnê: 1959 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Xwarin 

 

8 QEYNEḱ 

 

 1 Bavo qeyneḱa, qeyneḱa 2 wexṭê bêdera genimê xwe danîn dihaṭin, genimê 

kirik danîn diḱirine şîr da, di şîr da îja ṕaşê genimê xwe dedixisṭin ziha diḱirin, şîrê 

xwe temîz hildiçand, hildiçande xwe da, nav da 3 nem dibû, îja genim ber ṭavê 

radixisṭin, ziha dibû, genim ew çaẋê ziha dibû, genimê xwe berav diḱir, 4 dixistṭne 

ṭûra da a îja zivisṭanê danîn dihaṭin genimê xwe dixisṭine hindirê sêlê, zivisṭanê bîya, 

ṕayîz bîya ferq nedikir, kîjan zemanî dilê wan bixasṭa, danîn dihatin sêla xwe didan 

ser ṭendûrê da, hindirê sêlê jî temîz temîz diḱir, zaten genim nava şîr da xoya xwe jî 

hildabû, 5 şor bû jî a genim berdidane hindirê sêlê da 6 pînek didane desṭê xwe hema 

isa ṕê dibir dianî, genim ṭê da 7 diqeliya a vala diḱirin, dibirin, dixarin. ḱirḱirḱ hebîya 

ḱirḱirḱ tev diḱirin, dixarin. 

 

Vebêj: Yaşar KOÇ 

Roja Ji Dayikbûnê: 1971 

Rewşa Xwendinê: Lîse 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Lîstok 
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9 KUMGUSṭÎL 

 

 1 Gore daṭinîn a gusṭîlek diḱirine desṭê xwe, dixisṭine 2 hindirê 3 gora da a 

binê yeḱî da gusṭîl dihîştin a yeḱ radiḱir, 4 digo eva desṭegulḱa mi, a îja digo, eva pûç 

eva pûç eva pûç e, binê kîjanê derkeṭa dor dihaṭe wî, ewî vedişarṭ. Yanê gava bigoṭa 

5 desṭegulḱa mi heḱe gusṭîl binê wê dekeṭa dor dihaṭe wî, ewî vedişarṭ.   

 

Vebêj: Ali İhsan Taş 

Roja Ji Dayikbûnê: 1960 

Rewşa Xwendinê: Dibistana Navin 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Çandin 

 

10 GENIM 

 

 Genim ḱêrê çi ṭê? Genim her 1 herêmeḱî cudahiyeḱe wê hebû. Hineḱ herêma 

havînê dihaṭe çandin da, hineḱ herêman da jî biharê, ew herêma ḱu serma wê 36 zcef 

bûya wana biharê diçand. Herêma ḱu germa wê zcef bûya jî wana jî havînê diçand, 

genimê ṕayize digoṭin jê ra. 2 ḥeṭṭa genim sê qisma dihaṭe çandin, yeḱ qirame jê ra 

digoṭin, yeḱ bihare jê ra digoṭin yeḱ jî ṕayîze digoṭin. Qirame wexṭê ku ṕayîzê berf 

zeviya xwe ṙadiḱirin, idî ḱu 7 nîzḱa berf bikeve idî 46 genim ḉîl nade, ew genim 

direşandine 37 cerdê da, ew genim binê axê da dima diqerisî, biharê wî çaẋê hewa 

xaş dibû ew genima bixwe xwe ḉîl dida, hêşîn dibû.   

 Eger ḱu ṕişṭî qermê germahî çêbûya, genim 6 xira dibû, genî dibû. Wî çaẋî 1 

isa teẋmîn diḱirin ḱu îro genim davêjinê idî diqerise cerd ewḱ nabe, isa wexṭê wana 

isa 4 bellî bû. Genim 5 gele cara xira dibû jî, genim davêṭinê germ çêdibû, ew genim 

binê cerdê da nem dibû, av diketê da, nisḱa ḉîldayînê da, ṕaşê qerm se çêdibû ew 

genim xira dibû, sirê dibir. 8 Hêşîn nedibû a genimê ṕayîze jî, 9 hê havînê dihaṭe 

çandinê da, 10 hine herêma direşandin, hine herêma jî dixisṭine ṭîr da, coṭê tîr hebû, 

genimê xwe direşandin, genimê wana hêşîn dibû, genimê wana qasî 11 bihusṭeḱî, 12 

hine cîha hê qasî di bihusṭa 3 bilin dibû îja ṕayîzê bex berdidanê, bex xweyî diḱirin, 
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bex ṭê da xweyî diḱirin, bex diḉêriyan, ḥeta ḱu berf ketinê da, idî berf ser da diket, ew 

ḉêra idî tam dibû çîm da binê cerdê da. Berf ser da diket ḥeta biharê, biharê idî 13 bi 

ḥemdê xwe derdiket a genimê bihare jî, ew jî ḥewla biharê zevî ṙadiḱir, zeviya xwe, 

genimê xwe direşande cerdê da, ser cerdê 14 taṕaneḱ lê dixisṭin a ṕişṭî wê dima ḥeṭa 

havînê ew genimê ṭîr nedihaṭe avdanê da, zaten ew genimê ṭîr ava xwe ji ṕayîzê 

biharê hildida. ḥewciyê avê nebû.  

 Genimê qirame, genimê bihare ew ḥe 15 genim gere bihaṭa avdanê da, nehaṭa 

avdanê ew genim çênedibû. Wexṭê avdana wê jî, genim me wî çaẋî di av didanê, 

hinekan sê av didanê, genim wî çaẋî teze hêşîn dibû, hinekî bilin dibû av didan, carḱe 

din jî genim ew çaẋê dikeṭe simbil da, simbil digirṭ wî çaẋî av didanê da a hineḱa jî 

ciyê herêmê ḱu ava wan zêde bîya digo, em ê dcenaveḱî bidinê da, dcenav jî ew wî 

çaẋê hê 49 ṙengê wî 16 zer nebibe , wî çaẋî av didanê da ew jî digo,(10.38) dcenav e, 

genim 39 dcen digirṭ, ṕey wê jî genim idî rengê wê zer dibû, ṕişṭî zerbûnê 17 idî cişk 

dibû 18 dihaṭe dirûnê da a hine herêmê berê bi dasê didirûṭin, ew ṭîr bi dasê dihaṭe 

dirûn da, ewnê xeṭxeṭî, genimê din jî bi tirṕanê dihaṭe dirûnê da, 20 palê xwe berav 

diḱirin, genimê xwe didirûṭin, yeḱî jî ṭirmix diḱir, yeḱî siyar diḱir, bi dasê berav diḱir 

dida ser, yeḱî jî 21 çawê wana hebûn, çaw rasṭ diḱirin, çaw rast diḱire cerdê, ew 

genimê ḱu dane ser çaw girê dida dibire parṭê. Bi 22 çar kesa ṕêk dihaṭ, jê ra 23 

digoṭin dezgaḱ e, 24 ew dibû dezgaḱî da a îja wî çaẋî didirûṭin xilas diḱirin, ṕey 

dirûnê jî genimê xwe  dikişandin, danîn dihaṭin bêderê da, bêdera xwe rasṭ diḱirin, 

berê zaten gêle hebû, genim rast dikirine bêderê da, gayê xwe girê didane nîrê wî 44 

didane se siya da, ḱama wî ṕey girê didan, meriveḱî ṕêşiya ḥer ga diçû yeḱ jî ser 

ḱamê siyar dibû. Hine herêma jî cercere hebû, cercere digoṭin, cercere jî, 40 ceynî 

mîta teḱa bû, notanî devê balta dirêj hesṭin ṭê da hebû, ew hestin hema isa dizivirî ser 

diçû dihaṭ ew genim hûr diḱir, hineḱ herêma jî ḱam normal davîṭine ṕey ewḱê da, 

ṕey ga yeḱ ser ḱamê siyar dibû, devê ga girê didan, seva ḱu nexwe, hine cîya seva pîs 

nebe, 50 ṙêx neḱe ew jî onlema wî jî dihaṭe hildan da. Ew jî torbe morbe ṕê va girê 

didan, hineḱa jî hema bi desṭê xwe davîṭin, 26 digo bira nav da nemîne. Ew genim 

ḥemû hûr dibû, simbêl ḥemû diweşiya, îja ṕey wê carḱe berav diḱirin, ṕey 

beravḱirinê îja didane bayê, ba dihaṭ, bayê bêdera digoṭin, ew jî di wî wexṭî da, 

ṕayîzê, îja didane bayê da ḱa wana 28 alîḱî diçû genimê wan dima wira da. Genim bi 

sê ṭişṭan bi kar danîn dihaṭin, genimê xwe dixisṭine savar, genimê xwe dixisṭine dcen 

da, genimê xwe dixisṭine ar da. Genimê ar dişûşṭin, ew gemara nav ḥemû tev diçû 

temîz dibû, genimê xwe 51 ṙadixisṭin cişk diḱirin, genimê xwe 29 dixisṭine çuwala, 
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devê çuwalê xwe didirûṭin, wî çaẋî cerebê ga hebûn, barê cereba diḱirin, dibirine aş 

da, aşê avê hebûn, aş jî beraşê wê hebûn, av dihat, binê aş da 41 ceynî notanî perwane 

hebûn, avê li pervanê dixisṭ, perwane dizivirî, qawûş davêṭine wê perwanê danîn 

davîṭine wê perwanê da, dema ḱu ew perwane 25 dizvirî perwanê jî ew ḱevir 

dizivirand, di ḥev 30 ḱevrê mezin beraşê aş digoṭin, se aş jî sebet hebûn, genimê 

berdane hindirê sebetê da sebetê hema isa hindiḱ hindiḱ genim dihaṭ dikeṭe hindirê 

orta ḥe ḱevra da dibû ar da, yeḱî  wira devê çuwala digirṭ yeḱî jî ar berdidayê, ṕaşê 

devê çuwalê xwe didirûṭin, ṕişṭî wê arê xwe danîn malê da, arê xwe dixisṭine hevîr 

da, hevîrê xwe dixistine nan da, arê xwe dixisṭine mirtoxe da, arê xwe dixisṭine şileḱe 

da, şileḱe av berdidane nava arda ar 42 hineḱî rcen çêdiḱirin, berdidane se sêlê, se 

sêlê iha bela dibû notanî nanê sêlê çêdibû, ewa nana jî danîn dihaṭin ṙûnê nivîşḱ, ṙûnê 

mala digoṭin, ew 47 ṙûn diḥelandin, ewa nana jî hûr hûrî diḱirin dixisṭine nav da, ji 

wê re digoṭin şileḱe. Arê xwe dixisṭine jajerûn da, ew jiniḱê ḱu teze, 48 ḥemla xwe 

daṭinîn, teze nexaşbûna ḥemla xwe daṭinîn, bi taybeṭî jî ew jajerûn jî 43 ceynî notanî 

dermaneḱî taybeṭ dide wan jinan, wan jinan dixar ji boy ḱu zû ṙabine ser linga da. 

 Genimê dcen jî ew jî ayrî didane çêḱirin, genimê dcen jî genimê xwe danîn 

dihaṭin dişûşṭin, dixisṭine cûnî da, dikuṭan, sadece genim dikuṭan, ṕaşê ew genimê 

xwe temîz diḱirin hildidan, ew genimê xwe dixisṭine keledoş da, ew genima dixisṭine 

ḥelîse, ew genima  dixisṭine girar, gele ṭişṭê, ṕê xureḱ dihaṭine çêḱirin da. Genimê 

savar jî ew jî ayri dihaṭe  çêḱirin da, 32 ça min hêca anî ziman da.  

          Ya ḱayê jî 34 ḱa xwe jî hildidan, ḱa xwe jî zivisṭanê didane ḥeywanê xwe, 

ḥeywanên xwe ṕê 33 xweyî diḱirin a ḱa xwe ṭendûra xwe ṕê vêdixisṭin bi ḱayê, nanê 

xwe 45 ser diṕcetin, xureḱê xwe ser çêdiḱirin, debara ḥeywanê xwe ṕê  derdixisṭin, 

35 ḱa jî saḱîne bi kar dihaṭ. 
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Vebêj: Tevfik Taş 

Roja Ji Dayikbûnê: 1971 

Rewşa Xwendinê: Lise 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Xwarin 

 

11 DcEN 

 

 ṕayîzê zevî dihaṭine dirûn da, genimê xwe danînê bêderê da, genimê xwe 

dikuṭan, didane partosê, beriya wê jî partos nebû gêle bû, gêle jî, ga girê didan gêlê 

da, simbilê genim li bêdera ṙasṭ diḱirin, nîrê ga girê didanê, ew ḱam hebû ḱam jî 

davêṭine ṕey nîr da, meriveḱ jî se ḱamê sîyar dibû, yeḱ jî ṕêşiya ga diçû, hema isa 

ḱam se dibir dihaṭin, ḥeta ḱu ew hûr dibû, simbil diweşiyan, genim dikeṭe cerdê da 

tevî ḱayê dibû ḱa xwe didane bayê da ḱa alîḱî diçû, genim alîḱî diçû, ṕey wê jî danîn 

dihaṭin genimê xwe temîz 46 seṙad diḱirin, didane bayê da serad diḱirin, bêjîng 

diḱirin, genimê zimhêr ayrî hildidan, genimê savarê xwe jî ayrî hildidan, ew jî danîn 

dihaṭin, dişûşṭin ṕey şûşṭinê jî dixisṭine sîtila da, ḱuçiḱ daṭinîn, ṭendûr vêdixisṭin, 

genim dixisṭine sîtila da av berdidanê genim dikeliya, ṕey kelandinê jî danîn genim 

ṙadixisṭin ber ṭavê , nivîn ṙadixisṭin ṕêşiyê cerdê, beṭanî, emenî, xalîçe derfeṭê berê 

ew bûn, naylon filan tinebûn, pişṭî wê ya  ṙojeḱî di ṙoja isa radixisṭin ḥeta tam cişk 

dibû, ew genimê dikeliya ji wî ra 44 digoṭin dcenî, wî çaẋî teze hê gem bûya jê ra 

digo, dcenî îja wî çaẋî radixisṭine ber ṭavê da, ber ṭavê ziha dibû,  cişk dibû, îja danîn 

dihaṭin qîzê memleket, gund berav diḱirin, danîn dihaṭin diḱirine cûnî da, hine cîyan 

cûnî hebûn, hine cîyan jî cerd diḱolan, cerd 45 çcel diḱirin, ṭişteḱ ṙadixisṭine wê çcelê 

da ew genim berdidane wê çcelê, mîrkut hebûn, mîrkut jî desṭiyê wana nota desṭiyê 

bêra, zcef 1 zêde dirêj nebû a serê wan jî dar bû darê qalin bû, qul kiribûn, ew desṭî ṭê 

da cî ḱiribûn, 47 tabî saẋlem çêḱiribûn, seva ḱu jê nefisṭiqe jê dernekeve îja 2 wan 

qîzana dora wê çcelê berav dibûn, hev ra bilin diḱirin lê dixisṭin, ew ya savar isa 

dikuṭan, ew qalḱê savar se ṙadibû, 36 qalkê wê se ṙadibû, ṕaşê jî danîn dihaṭin didane 

bayê da ew ḱapeḱ ḥemû diçû, îja danîn dihaṭin ew savarê xwe berav diḱirin, dixisṭine 

hindirê torba da, ṕaşê îja dikeṭine nava gund da desṭar danîn dihaṭin, desṭar jî ḱevir 
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bû, di ḥev ḱevir bûn, di ḥev ḱevirê grover bûn, ewa jî her ḱevir nedibû ḱevirê wî hine 

taybetiyê wî ḱevirî hebû çaẋê ew ḱevir hev diçû dihaṭ jê hûr nedibû, jê ranedibû, tevê 

savar nedibû, di ḥev, di jin ber desṭar ṙûdinişṭin, zaten orta wê qul bû, ḱevirê se qul 

bû, yê binî da jî şîşeḱ hebû ortê da ew şîş wê qulê ra derbas dibû derdikeṭe derê malê 

da 44 wê qulkira savar berdidane hindir da savar dihaṭ dikeṭe orta ḥer 37 di ḱevira da, 

wî kevirî da jî 38 bisṭîk çêḱiribûn, yêra desṭê di meriva, di meriv 39 hev ra bigrinê 

bizvirînin, savar berdidanê da hema isa savarê xwe hema isa dizvirandin dizvirandin, 

ew ḱevir 40 ḥe merva, dibir danîn dihaṭin, dibir danîn dihaṭin ḥeta ḱu ew genim 41 

isa ṙet dibû, genim a genim hûr dibû, dibû savar a piştî wê jî danîn dihatin îja ewḱa 

wê hebû elega wê hebû lê dixistin , ya zcef hûr wê elegê ra derbas dibû ewa dibû 

poxîn, ya dinê dibû savar, ew savarê xwe ayrî hildidan, poxîna xwe jî danîn hildidan, 

ew poxîn jî danîn dihaṭin nava ṙûn da diqelandin, nava ṙûn da diqelandin, şekir tev 

diḱirin sibê zû ṭaşṭê pê xwurînayê da ṕê nan dixarin, eynî notanî mirtoxe digoṭin, 

notanî mirtoxê, mirtoxe bi ar çêdibe 43 ew ṭişṭeḱî cuda bû a savarê xwe jî hildidan, 

savarê xwe danîn dikelandin, savarê xwe diḱirine kifte da, savar çêdiḱirin, savarê 

nîsḱan çêdiḱirin 48 ṕê nêvanê xwe rê diḱirin, ṕê debara xwe diḱirin.  

  

 

 

 

 

 

Vebêj:Cahide Tetikçi 

Roja Ji Dayikbûnê: 1956 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Çanda Jiyana Zivistanê 

  

 

 

 

12 KOSEGELÎ 
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 Meha çile da digeriyan, yeḱ danîn dihaṭin, çaw badidan hema isa ê hêtê wî, ḥe 

milê wî, ḥeṭanî qefesa wî dizvirandin, 7 se çcevên wî 1 ar diḱirin a zar xwe ra 

digihîşṭine hev da satila xwe didane desṭê xwe da, nava gund digeriyan, diçûne 2 

derê mala, diçûne 3 derê goma, derî dixisṭin, wexṭê bex dizan, wexṭê 4 ṕezzayînê bû 

ne isa? Lê wexṭê ṕezzayînê bû diçûn derê goma dixisṭin digo, kenawo xêr 5 bereket 

zêde dibe ça dibe a îja dihatin derê mala ṙûn didane wan da, şekir didane wan da, ar 

didane wan da a îja êvarê çaẋê nava gund ḥemû digeriyan, îja diçûn 6 maleḱî xwe ra 

berav dibûn, ṙûnê xwe, şekirê xwe, arê xwe îja dixisṭine mirtoxe da îja dixarin hev 

bela diḱirin, pere hebûya perê xwe jî hev bela dikirin, hev bela dibûn diçûne mala 

xwe da. 

 

 

 

Vebêj: Mehmet Tetikçi 

Roja Ji Dayikbûnê: 1960 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Lîstok 

 

13 MELE HIRO 

 

 Di komê qasî hev çêdibûn, komeḱ ji şeş –ḥeft kesan çêdibû, îja komeḱ 

ṙûdinişṭ, iha kom dibûn xwe didane hev, yên ḱu rûdinişṭin yên ḱu ewna  biparasṭana 

navê wî mele bû, mele dima ser komê, 2 hevalê wan xwe diçûn vedişarṭin yeḱ ji wan 

jî dima kêleḱa mele ji bo 3 gazî wan ḱe, mesela mele dûr dikeṭ wana digeriya, yanê 

ewnê werin zirarê bidine cûciḱê mele ya, mele wana digeriya ew ê dinê jî ṕê ra 

digeriya, lê 4 ewî gazî diḱir, teralî diḱir, gazî diḱir digo, em haṭine ber dîwarê 9 mala 

cEmê, digo, em haṭine quliḱa mala Paşa, 10 cEmerîḱê, carḱe din digoṭ em haṭine filan 

derê, îja ewanê dinê jî hevalê wî çûne  xwe veşarṭine, isa xwe vedişarṭin. Bi 

gazîḱirina hevalê xwe dihaṭin 5 xwe digihandine cûciḱê mele a li wan didan, ḥeta 

mela bihaṭa wan li cûciḱên mele didan. Lê wexṭa ḱu mele bihaṭa desṭê xwe 8 li yeḱî 

wan xisṭa 6 ew dişewûṭîn a dor dibû ya koma dinê, vê carê jî koma dinê dewsa wana 

rûdinişṭin yê din diçûn xwe vedişarṭin. 
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Vebêj: Mehmet Koç 

Roja Ji dayikbûnê: 1957 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Çandin 

 

14 ÇANDIN 

 

 Li Çaldiranê genim, genim ṭê çandinê, 1 yêmê heywana ṭê çandinê, ew e, idî 

ṭişṭeḱî ḱu were çandinê nîn e, yanî ji bo welaṭ sar e  yanî, mevsîma wê  ṭişṭê başqe 

nayne, bihara wê tine ṕayîza wê ṭine, nivî jî havîne yanê saḱîne ye. Meha gulanê ṭê 

çandin jê re dibêjin bihare, çima ḱu biharê ṭê çandin jê ra dibêjin bihare. Ew genima 

ji bo wê herêmê taybeṭ e, 3 sê meha da digihîje. Sê meha da digihîje ṭê dirûnê, ṭê 

xarinê. Çandina wê 4 em çaḱî diçînin. Meha gulanê ḱu cerd ziha dibe, şobê xwe 

ṙadiḱin, dajon, hineḱ ṕayîzê dajon, ḱu şilî hebe bibarê cerd nerm be ṕayîzê 5 dajon a 

yên din jî ḱu ṕê ra negihînin, karê wana hebe ṕayîzê ew jî biharê dajon, him dajon 

him diçînin, nava sê meha da avdana wî, çandina wî, ṙakirina wî, xarina wî sê meha 

da temam diḱin. ṕayîze, zemaneḱî ṭarîgan diçandin, jê ra digoṭin genimeḱ hebû jê ra 

digoṭin dusale, ṕayîze, yanê 7 qereqilçiẋ jê ra digoṭin ewa hineḱa diçand, ew jî niha 

naçînin, ṭarîgan jî naçînin, ṕayîze kes naçîne.  
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Vebêj: Fidan Koç 

Roja Ji Dayikbûnê: 1948 

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Çanda Nan Hêranê 

 

15 AŞ 

 ṕayîzê her kes wexṭa genimê xwe hildide, ewnê ḱu nan bipêjin, idî mîta berê 

kes nan naṕêje, ew nanê xwe dibin ziha diḱin, çêdiḱin, temîz diḱirin, 1 qismeḱî wî 

dişûşṭin a ziha diḱirin a ḥeçî yê mala wan da ṕişḱûriyê wana hebûn însanê wan 

merivê wan jî haṭibin dişon, ziha diḱirin, dibirine aş, dihêrin. Berê aşê avê hebûn, 

hineḱî sorinê wan zêde bûn yanê 2 şeveḱî ḥeṭa sibê bîs 4 çar siceta çil-ṕêncî teneḱe 

nan nedihêra. Niha 3 bîs çar siceta da di ḥezar teneḱe nan dihêrin bi aşê ceyranê. 

Nanê wî çaẋî gele xaş bû. 

 

 

Vebêj: Mehmet Çakır 

Roja Ji Dayikbûnê: 1974 

Rewşa Xwendinê: Dibistana Seretayî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Serpêhatî 

 

 

16 SERṕÊHAṭÎ 

 

 Jiyana mabaṭa me li Wanê Erdîşê Geliyê Zîlan gundê Komirê da des ṕê diḱe, 

di malbaṭa me da bîs şeş kes hebûne, hindirê xanîḱî da, maleḱî da bîs şeş kes hebûne. 

Di nav wan kesa da bavê mi bîye, dayîḱa wî bîye, 2 xûşḱa wî bîye a apeḱî wî bîye, 

ḥemû komayî bîs şeş kes bûne, gundê Geliyê Zîlan, Komirê da.  

      Ewa bûyera ḱu serê wê malbaṭê ra derbas bîye, ça ḱu bavê mi me ra 87 bces 

ḱiriye, riḥmeṭiyê aṕê min î Mişṭaq bces ḱiriye, ewna dema ḱu jiyana wira berdewam 

diḱe, gundeḱî wan da, esḱerî hebîye, qereqol ṭê da hebîye, wî çaẋî ew sûbayê 
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qereqolê, wî çaẋî milîs hebûne wê herêmê da, bi alîkariya 4 milîsan ḥemûḱ 5 çiqa 

ṭişṭê bêexlaqî hebûne ḥemû ṕêḱ anîne di herêmê da.   

 Bavê min digo, digo, mesela, rihmetiyê apê mi diha mezin bû, dihate bîra wî, 

digo, wê herêmê da keseḱî 88 dcewateḱ biḱira ji ḱurê xwe ra, bi alîkariya wan, 

agahiya milîsan didan wî ruṭbeliyê dewleṭê, go, ewê şevê ewa bûḱa 89 ṕêşiya cewilî 

danîn dihatin, teslîmî wî ruṭbeliyî dewleṭê dikirin, ewî ruṭbelîyî ew ṕêk danî dihat, 

ṕaşê rojeḱ bîya di roj bîya kêfa xwe ṕê derbas diḱir, ṕaşê teslîmî zavê diḱir, ḥeṭa gele 

cara digo, hine bûḱ jî digo, qetil diḱirin, digo, hine bûḱa jî digo, bixwe xwe qetil 

diḱirin, nedihîşṭin ew ṭişṭ serê wan ra derbas be. Îja eva geleḱî saḱîne ew tişta 

berdewam diḱe. 

     7 ṙojeḱî ṙiḥmeṭiyê 8 birê ḱalḱê mi, birê bavê bavê mi navê wî Nadir bîye, 

ewa hilde dibêje gele kesan da, divê eva pîsliḱa  ḱu serê me ra derbas dibe, divê idî 

jin neman evê ḥeta kîngê iha bedewam biḱe, divê rojeḱî idî emê van ṭişṭa ra bêjin idî 

bes e. Zaten meriv boy namûsa xwe dijî, zaten namûs desṭ çû îro em bijîn çi ye nejîn 

çi ye. Li vê cîhanê jiyan 111 me ra ḥeram e, 11 qe nebe em ça biḱin, em hema 

întiqamê van zaroḱê xwe bidine hildan da. 

      Evna 12 komeḱî çêdiḱin, wira qereqola hêca mi bces ḱir, diçin ser wê 

qereqolê da digirin. Dema di ser wê qereqolê da digirin, 90 celîqopter alîkariyê ji 

ewḱê ra, qereqolê ra ṭîne ṭê. Ew çaẋê alîkariyê ṭîne ṭê, wira ewê qereqolê dişewûṭînin, 

geleḱ ruṭbelîyê wan jî ṭêne ḱuştinê. Ew celîqopterê dine xisṭinê da, lê 9 ḱalḱê mi 

dibêje wan hevalê xwe da, dibêje ew esḱerê li hemberî me şer neḱin, wan esḱeran 

neḱujin, wana dîl bigirin, neḱujin. Geleḱ esker hemberî vana şer naḱin, evan kesana 

ḥereḱî esḱerekî xwe ra dîl 13 digrin dînin ṭên. ḥeṭaḱî ḱaliḱê mi jî yeḱî ṭîne ṭê, ṭîne 

mala xwe da qedera 14 saleḱî mala xwe da xwe ra dide xebaṭê da. Ewa hê qetlîyama 

gelî des ṕê neḱiribiye. 15 Berya wê ew bûyer çêdibin. Îja ew çaẋê, ew qetlîyam ḱu 

nîzḱa çêbe, ḱalḱê mi, ez ê ḱu dizanim min ra gotine, birayê wana ez navê çar ḥeva 

dizanim, ewnê dinê navê wana goṭin jî bîra mi çûye. Navê yeḱî  Nadir bîye, birê wan 

ê mezin bîye, navê yeḱî jî 16 Miḥeme bîye, bavê bavê mi, navê yeḱî Beşîr bîye, navê 

112 yeḱî jî ḥacî bîye. Ew ḥe çar bira bûne. Miḥeme, Nadir zewîcîbûne, di ḥev zarê 

Miḥeme hebûne, yeḱ bavê mi bîye, yeḱ jî xûşḱeḱe wî hebîye, di ḥev jî zarê Nadir 

hebûne, Miştaq yeḱ jî navê qîzeḱe wî hebîye Gulîzer. 

      Rojeḱî ara ḱalḱê mi, birayê wî hineḱî nexaşî çêdibe, ḱalḱê mi dixeyîde dibê 

ez ê mala xwe ce te bar ḱim, biçime ce mala xezûrê xwe. Mala xezûrê wî Zortilê 

bîye, Zortil jî gelî da nebîye, Zortil jî kêleḱa Erdîşê bîye, ketiye yalê Filistanê, yalê 
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Elcewazê 18 walî dikeve. Dema ḱu kalḱê mi  mala xwe bar diḱe gund derkeve, 

ḥeywanê xwe, mala xwe ḥemû berav diḱe, ewa ḱaliḱê min ê Nadir diçe wî çaẋî yeḱî 

eqrebayê wan hebîye, ew jî mezin bîye, jê ra dibêje, dibê Miḥemedê birayê mi, min 

ewî hineḱî hev ciz ḱiriye, xeyidîye, mala xwe bar diḱe, gund derdikeve, dibê heḱe ti 

herî 107 ti wî bizvirînî, dema ewa kesa diçe, ṕêşiya ḱalḱê min î Miḥeme, ḱaliḱê min î 

Miḥeme son dixwe dibê e nazvirim, dibê mi son xariye, ez ê mala xwe biherim. Ewa 

kesa hilde dibêje ḱaliḱê mi da dibê madem ku te 17 son xariye, tê mala xwe bibî, 

malê bihere, lê navmala xwe nebe, ḥeywanê xwe nebe, here ḥeta ṕayîzê ce wan mala 

xezûrê xwe bimîne, ṕayîzê caḱe mala xwe bîne, madem ḱu ṭe son xariye, sev xatirê 

sonda te, ewa idî wira navmala wî ḥeywan meywanê wî jê disṭîne, idî ḱaliḱê mi bi 

jina xwe 19 di ḥev zarḱê wî hebûne, cerebê çen ḥev nivînê xwe dane ser ṭîne Zortilê 

da.  

      Têne Zortilê da de îja ew bûyera ḱu gelî da ew bûyera isa se qeqreqolê da 

girṭine, ew şewûṭandin çêbûye, ew hine kes haṭine ḱuştinê da, ew esḱereḱ, ewî ḱu 

nava mala ḱalḱê mi da dixebiṭe, de xwe ra dîl girtine anîne hatine, ewa esḱera ṙojeḱî 

firsetê dibîne, direve diçe, diçe Erdîşê da, diçe Erdîşê  teslîmê esḱeriyê dibe. Dibê 

welle ew bûyera ḱu wî gundê ḱu esḱerî ṭê da bîye, bîye, e 20 wan kesana nas diḱim, 

ṭê navê ḱalḱê mi dide, navê ḱalḱê min î Nadir dide, navê çen ḥev kesê din dide, wî 

çaẋî milîs zaten nas diḱin wana, bi 3 alîkariya milîsa wan kesana digirin dibin.   

 Dema ḱu dibine Erdîşê da wira îdama wan didin, îdama wan didin, dibê 22 

wun ê biherin wana bine darve ḱirin da. Ê de îja wana wî çaẋî dibin 91 cElcezîzê 

dadiliqînin, dibine cElcezîzê, ew wî çaẋê diçin, tam jî ketiye wexṭê zivisṭanê da, diçin 

rê da bager çêdibe, idî ṕayîz xilas dibe dikeve zivistanê, ṕeyaṭî diçin, diçin rê da 

bager çêdibe, 23 ewan esḱerana di ḥev esḱer bûne rutbelîḱ se wan bîye, ewna rê da 

diqerisin, ewan esḱerana diqerisin, ê de îja 10 ḱalḱê mi jî di wî memleketî da jiyaye, 

24 ewan sermana , 25 ewan zivistana a derfeṭê wî zemanî zanibîye, bi çi awayî bi kar 

ṭê. ṭîne carê esḱereḱî dide ṕişṭa xwe qasî sed- du sud mêtreyî dibe daṭîne wira îja ṭê 

esḱerê din dide ṕişṭa xwe hilde dibe, hema isa xwe be hev diguhêze diguhêze ḥetanî 

ḱu xwe digihîne gundeḱî, gundeḱî, evan esḱerana xilas diḱe vana ji qerisandinê, idî 

ewî çaẋî şeveḱî bîye, 27 di şeva bîye wira dimînin çi dimînin, rojê ṕêş da hewa xaş 

dibe, ṙadibin carḱe ṙiya xwe berdewam diḱin, ḥeta diçine cElcezîzê da, çaẋê diçine 

wira da, ewa ḥer sê esḱerana jê ra dibine şahid da, dibê eva kesa yê xirabîyê nebîye, 

eger ḱu xirabî biḱira, dilê wî yê xirabîyê 106 hebîya, ewî zaten em qerisî bûn, yê em 

di rê da bihîşta, bireviya biça xilas bîya, bi rasṭî jî eva kesa bû sebebê jiyana me, ji 
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wê sermayê da xilasḱirinê, eger em niha dijîn saya serê wî kesî ye. Li ser şahidaṭiya 

wan ḥer 28 sê esḱera wî çaẋî sawcî daliqandina wana qebûl naḱe, betal diḱe, 92 cefû 

diḱe.Wê derê ḱalḱê mi cefû diḱe. 

      ḱalḱê mi idî dizivire ṭê, ṭê Komirê da idî ew zivistan diqede dikeve biharê, ew 

29 qetliyam des ṕê diḱe, zaten bavê min a aṕê min î Mişṭaq digo, go, gava ḱu se 

gunda da digirṭin, go, hêsîrê 30 çar –ṕênc gunda komî hev diḱirin, go, îja se dîwarê 

gelî ewa 113 sîlaḥê giran, go, ṕêḱ anîbûn haṭibûn, go, de îja 31 maseḱ danîbûn qasî 

sed- du sud mêtreyî dûr danîbûn, go, ser masê hine kaẋiz danîbûn, go, digo, birevin 

kê we 32 kaẋizeḱî xwe ra xilas biḱe, em ê wana cefû biḱin, go, îja ewî çaẋî ḱu hêsîrê 

wan gundana zar, jin, mezin, ṕiçûḱ xwe li hev 33 ṙas diḱirin, berê xwe didane wan 

masa ḱu direviyan, 34 go  îja bi ew sîlaḥê ḱu se dîwarê 35 wan çiya dema didane 

xebitandinê, digo, li wan direşandin, go, ça ḱu bîçer dikeve nava gîhê gîhê 122 

didiṙû, go, ceynî isa go, cendeḱê însana se hev da diket. Go, dema ḱu diket xilas dibû 

go, singî 36 serê tivingan dixisṭin go, îja ceseda dixisṭin 37 cesed werdigerandin, 108 

ḉiḱanê saẋ hene tinene. 

      De îja ewê qeṭliyamê ewê bûyerê saḱîne berdewam ḱir, zaten mala ḱalḱê mi 

wira nebîye wî çaẋî, mala bavê bavê mi, Zortilê bîye. De îja belengazî wî çaẋî ji 

gundê xwe çûye zaten navmala xwe nebiribû, ḥeywanê xwe nebiribû, lê ḱalḱê min î 

Nadir di roja binê cendeḱa da saẋ mabû. Wî çaẋî meriveḱ wira bîye ew jî birîndar 

bîye, birîna wî normal bîye, divê ṭi herî agahî bidî filankesê bira were mi 39 xilas ḱe, 

40 e nemrime e saẋim, ṭê cavê dide ḱalḱê mi dema ḱalḱê mi diçe ewqas cendeḱa 

werdigerîne nabîne. ḱaliḱê mi dizvire ṭê gund da, lê di wê malbaṭê da kesê ḱu filitîn 

nehaṭine qetilḱirinê da şeş kes, şeş kes filiṭîn.  Ji wan şeş kesana bavê mi, na ḥeyşt 

kes, bavê mi xûşḱeḱe xwe, Miştaqê apê mi xûşḱeḱe xwe di hev jî apê wana, yeḱ 93 

cemrê wî şanzde salî bû, yeḱ cemrê wî ḥejde salî bû, diya wana, diya wan jî nehate 

qetil ḱirin wî çaẋî , ewa jî wî çaẋî saẋ filiṭî. 

      Mala ḱalḱê mi zaten Zortilê da bîye, 42 ṕîrḱa mi go, ṕîrḱa mi zaten vê 

axirîyê, vê dawiyê çû emrê Xwedê da, go, ḱalḱê ṭe 86 ḥe ro ḥe ro diçû go, nan dida 

dasê da  go, wê rojê go, çû hema nîzka  taştê go, zivirî go, hat. Go, dema ḱu zivirî hat 

go, e ṕêşva çûm go, mi go, ṭi çima haṭî, go, ez îro hinekî nesaẋ im, bedena min dêşe, 

ez niḱarim bixebiṭim, go, mi jî teze de berê ṭendûr sibê zû dadidan serê sibê, xarin 

marina wan çi hebîya se çêdikir, go, mi jî ṭendûr teze sar ḱiribû, go, hat go, hema 

devê ṭendûrê go, mi cileḱ raxisṭ go, qeṭeḱe cilê raxisṭe binê wî qeṭeḱ mi avêṭe ser da 

go, xwe devê ṭendûrê da dirêj ḱir, go, ane gorî sicetek navberê ra derbas bû nebû mi 
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dêna xwe dayê esḱerî hate gund da, go, esḱerî hate gund da, go, keṭe nava gund go, 

haṭine derê mala me da, go, zaten xanî yê me nebû, go, ṕirṭî koxiḱeḱ bû go, yê mala 

bavê mi bû, go, ewna dabûne me, go, xwe ra ṭê da dijîyan, go, haṭin keṭine hindirê 

koxiḱê me da a go, koxiḱ ḥemû li hev xisṭin, go, serûbinê hev ḱirin, go, ḱaliḱê mi jî 

wira ber devê ṭendûrê ṙazabû, go, go, ev kê ye go, mi go, malxwê mala min e, mêrê 

min e, go, go, çima xwe vira dirêj ḱiriye, go, min go, welle 114 ḥal mesele iha nexaş 

bîye, çûye nan bide dasê da, ṕaleṭiyê diḱe, diçe dixebiṭe ji xelqê ra, idî hineḱî 94 

cacizîya wî zêde bîye, lêxisṭiye haṭiye, vira xwe dirêj ḱiriye, ṙazaye. Go, derkeṭin çûn, 

go, derkeṭine derê malê, lê go, 115 Sidîqê ḥeso bi wan ra bû, go, Sidîqê ḥeso guhê 

Dewrêş Begê da xeber da, go, Dewrêş Begê şixwe ew qetliyama Gelîyê Zîlan bi 

desṭê wî bû ṕêḱ haṭ, go, guhê wî da xeber da, go, caḱe ṕaşve zivirîn, go, caḱe haṭin 

keṭine kox da, hema ḱalḱê mi 43 nava wê berḱê da dedixin, dedixin derê malê da, îja 

ṕîrḱa mi bi ṙasṭî jî yanê merivê ṕîrḱa mi bidîṭana ṕîrḱa mi 44 cîḱî dinê xeberda ṭe vira 

guh bidayê 45 ṭe  bihar nediḱir ḱu jin e 46 ewqa dengê mêra jê dihaṭ, yanê yeḱe isa bi 

hêz bû, ser xwe bû. 47 Go, e çûm go, mi ligê Sidîqê ḥeso xisṭe devê xwe da, go, mi 

go, Sidîq bide xatirê Xwedê, ṭê Miḥemedê mêrê mi bi ḱu da biherî, wun ê biherin 

biḱujin, evê bêbextiyê neḱin, zaten malbaṭ ḥemû hatine qetil ḱirin da, kes nema nava 

malbaṭê da. Go, hema ṭişṭê hilda gote mi, go, go, Nurê, navê ṕîrḱa mi Nûrê bû, go, 

go, mi nanê mala 96 cEvdalê Beko zcef xarîye, e ṭi zemanî wan ra bêbexṭiyê naḱim. 

Go, dema ḱu ew kelîme xeber da, devê wî ra derket, go, baweriya min ṕê haṭ, go, 

baweriya mi ṕê haṭ, go, hildan birin, go, 126 nîzḱa meẋrebê bû, go, ṕez haṭ, dewar 

haṭ, go, şivan haṭin, go, go, welle filankes wê derê hanê bin gund ḱuştine, biçin 

cenazeyê wî bînin werin, go, nizam cerebeḱe ga bû çi bû go, ya cînara me hilda, go, 

em çûn me dêna xwe dayê da hê saẋ e, gule mile bernedanê, 48 tenê bi dara kuṭane, 

go, me avîṭe se cerebê, go, me hilda anî haṭe malê da, go, êvarê ḥeta sicet dazdehê 

şevê go, hema isa hilqinî dihatê vedireşîya, go, 116 taseḱe me ya ḥerî hebû go, me 

dida ber devê wî go, hema isa goşt devê wî ra davît a go, ḥeta sicet dazdeh yeḱê şevê 

wan çaẋa bû go, jiyana xwe desṭ da, go, çû emrê Xwedê da.  

     Îja ewna li wira êtîm man, îja eqrebeyê wan 127 li Ebeẋê hebûn, Mişṭaqê apê 

mi di ḥev jî apê wana saẋ filiṭîbûn, diya wana mêr ḱirin, diya 49 ḥer diḱa jî mêr 

ḱiribûn. De îja zarê wana êtîm bûn, wî çaẋî derfetê wana tinebûn, zarê xwe bi rê 

biherin, 50 mecbûr man mêr ḱirin a diya Mişṭaqê apê mi 117 yekî ḥemoyî ḱir, navê 

wî Reşîdê Rostem bû. Diya bavê mi jî 109 yeḱî ḉêloyî ḱir, navê wî ḥecî ḥekîm bû, li 

Erdîşê. Lê eqrebayeḱî me hebû, ew jî nîzḱî ḱalḱê mi bû, navê wî Biro bû, Biroyê 
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Bekirî digotinê da. Biro diçe ji boy mîrata wana, ji boy malê bavê wana maye, dibê 

ez wan zara, êtîma bibime ce xwe da, zarê me ne kenawo, de îja wê demê da mala 

ḱalḱê mi zcef zengîn bûne, ḥeywanê wan hebûne, dewarê wan hebûne, sermaye desṭê 

wan da hebûye.  

     Diçe malê wana ḥemû top diḱe, hilde ṭîne ce xwe, dema ḱu diçe ṭîne ṭê, lê 

bavê mi nayê, bavê mi piçûk bîye ya, zcef ṕiçûḱ bîye, ṕîriḱa min niḱaribîye ji xwe 

biqeṭîne. Mişṭaqê apê min, ew xûşḱa wî ye Gulîzer, ḥer di apê wî va hilde ṭîne Ebeẋê 

da, ṭîne Çaldiranê da, 128 Bayîzdaẋa. Wî çaẋî ewna jî li ewḱê dijîn, li Êgekumetê 

gundê wan li wira bûne.ṭîne ṭê ce xwe da de Mişṭaqê apê mi go, çar- pênc salî bû, de 

Mişṭaqê apê mi, go, zarê ḱalḱê min î Nadir ê ḱurîn yeḱ tenê bû, go, zcef delalî xweyî 

ḱiribûn, go, nedihîşṭin Mişṭaq cerdê bigere, go, anîbûn haṭibûn, eva serçoḱa wî ra hirî 

çêḱiribûn, go, bira 51 çoḱê Mişṭaq cerdê nekeve, se negere, 118 çoḱê Mişṭaq 

neḥerişe, isa delalî xweyî ḱiribûn. Dema ḱu Biro hilde ṭîne ce xwe da, Biro hilde diḱe 

bexbanê xwe da. Malê bavê wana ḥemû ṭîne dixwe ewî jî diḱe bexbanê xwe da.  

     Rojeḱî yeḱî eqrebayê me hebû ew jî 129 qaçaẋ bû, ew jî ḉiya digeriya, navê 

wî Şebab Aẋa digoṭin, Şebabê Misṭo, de Mişṭaqê aṕê mi ṭik tenêḱa, gomê Îsoyê Ûso 

dibêjin nava Kirê ṭendûreḱê da tenê wira be bexan dimîne, go, e wira be bexa bûm, 

go, mi dêna xwe dayê siyareḱ haṭ, siyarê hesṕeḱî haṭ, go, haṭ 52 haṭe ce mi da, go, 

goṭe mi xarzî ṭe ra bereket be, go, mi jî go, 97 serçcevan xalo, go, e jî ṕiçûḱ bûm, ḥefṭ 

salî ḥeyşt salî bûm. Go, gote mi xarzî ṭi xelḱê ku derê yî, go, mi go, e xelkê 

Êgekumetê me, go, hilda goṭe mi ḱurê mi, e ṕirsa yeḱî ji ṭe biḱim tê naz biḱî, go, mi 

go, xalo bêje belḱî mi naz ḱir, go, gote mi da ṭi Mişṭaq naz diḱî, yeḱî êtîm e, xelḱê 

Erdîşê ye anîne haṭine vira. Go, mi go, xalo welle Mişṭaq ez im. Go, hema ça mi go, 

Mişṭaq ez im, go, hema mi ça go, ez im, go, xwe se ṕişṭa hesṕê avêṭe cerdê da, go, ez 

53 ḥemêz ḱirim, go, se mi da giriya go, isa giriya isa giriya, go, hesṕê sîyar bû ez 

avêṭime terḱiya xwe da. Go, mi go, xalo ṭê ça biḱî, go, go, em diçin, go, ṭi vira çi îşî 

diḱî go, mi go, xalo ez be bexa me. Go, da xebera go, ezê 54 gora bavê Biro nim. Ez 

diçime Êgekumeṭê sonda bêfiṭar, e ḥeṭa Biro Êgekumeṭê 56 neḱujim denakevim. Biro 

malê bavê ṭe 58 bîne were  ḥemûḱî bixwe, ṭe jî biḱe bexbanê xwe , go, mi go, xalo 

bide xatirê Xwedê bexê min ê gurê bixwin. Serê vî ḉiyayî nava ḉiyayî ṭendûreḱê ṭi ça 

diḱî. Go, mi ḱir neḱir go, ṭişṭeḱ ṕê neda bawerḱirinê da.  

     Go, ez hildam de wî çaẋî gundê Êgekumeṭê gundê niha wir da nebîye, ew 

cAhme ḱer dibêjin, ṭanga 130 Şêẋ Cindî, wî çaẋî gund wira bûne. Zomê wana wira 

danîne yê êlê. Go, hema ça de îja Şebab Aẋa jî go, firar bû serê ḉiya bû, qaçaẋ bû, go, 
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de îja hêzeke wî hebû, hêzeḱe wî ye xurṭ hebû, go, her kes jê diṭirsiya, go, 98 dema 

bcesa Şebab Aẋa dibû, go, jin nediseḱinîn nava zomê da, go, ḥemû direvîn 123 ḥeṙeḱî 

alîḱî diçûn, go, ça hespê Şebab wira derdiḱeve ṭê, siyarê hespê, go, jin çcev ṕê ketin, 

her jineḱ alîḱî çû, tûr tûrî bûn ḥereḱî keṭe hindirê ḱoneḱî da, go, hema ça xwe da orta 

zomê da, go, da xebera, go,  gazî Biro ḱin, ez ê gora bavê Biro nim, ez ê îro Biro 

biḱujim. Biro rabe malê bavê Mişṭaq bîne were bixwe ḥemûḱî 57 talan ḱe, bîne were 

59 Mişṭaq jî biḱe be bexa, go, jina Biro haṭ, go, ber geriya, go, ḱir neḱir Şebab Aẋa 

îqna nebû, lê go, Biro wê demê da 60 wira nîne a digo, Biro çûye gundeḱî dinê da, 

çûye Şerebxan da.  

     Go, nava Bekira da jî Şebab Aẋa tenê nav Êgekumṭê da go, goṭina ḥesenê 

Beko denediket, de Biro jî ḱurê Beko bîye, ḱalḱê bavê mi jî ḱurê Beko bîye, ḥesen jî 

ḱurê Beko bîye, evna birê hev bûne. Go, jina Biro dibê heḱe hûn cavê bidine ḥesen 

da hêciḱ Biro ji Şerebxan nehaṭiye, na lo go, Biro çibû Seregola da, go, 61 ḥesen çibû 

Şerebxan. Go, cavê bidine ḥesen bira ḥesen Şerebxan herin bînin werin, ḥesen neyê , 

Şebab Aẋa son xarîye ḥeta ku Biro vira neḱuje vira denakeve. Go, yeḱ sîyareḱî 

hesṕeḱî ḱirin, go, Şebab Aẋa jî orta zomê da rûnişṭiye se ḱevireḱî dibê ḥeṭaḱî Biro 

neyê e Biro neḱujim, e vira denakevim, go, cav dane ḥesen da go, ḥesen wira bi 

hesṕê lê da lê xisṭ haṭ. 

      Go, zareḱ şandin Seregola go, go, bêjne Biro da dibe Biro haja wî ṕê tinebe 

were vira da go, bira Biro neyê vira. Biro bira yan here Nanparêz yan jî here 

Bazîdaẋa, bira neyê gund da, siceta ḱu were gund da  Şebabê lêxe  Biro biḱuje. Go, 

ḥesen haṭ, lê go, Şebab Aẋa goṭina ḥesen denedikeṭ, go, be gerîya go, ḱurê mi ça bîye 

filan, go, ḥal mesele aha, go, hema ṭişṭê ḱu desṭê wan da ma, go, jina Biro hilda gote  

Şebab Aẋa da, go, go, Şebab ew bexê ḱu Mişṭaq diçine ber yê me nîn in ḱu, bexê 

Mişṭaq bixwe ne. Malê bavê wî me aniye haṭiye, 62 be bexê xwe ye a go, bi wî awayî 

go, ewḱê dane îqna ḱirin da, Şebab Aẋa. Go, Şebab Aẋa ji zomê derkeṭ lêxisṭ çû. 

      De îja ḥer di apê wî jî wira mabûn, yeḱ 41 şazde salî bû, yeḱ 66 ḥeyjde salî 

bû, eva Mamedê ḥeso go, ew jî ji 99 ceşîreḱe din bîye, ewna jî wî çaẋî milîs bûne, 

milîsê dewletê bûne, ceynî notanî ça îspiyonciyê niha hene, ceynî wana. Evna diçin 

îxbarê diḱin ça diḱin, divê evna Beşîr, ḥacî ewna ḥer di jî apê bavê mi bûne. Dibê 

evna xelḱê Gelî ne, xelkê siyasetê ne, xelkê Gelîyê Zîlanê ne, ser îxbara wana, 

dewleṭ ṭê wan ḥer diḱa digire, dema ḱu ṭê van digire, yeḱî eqrebayê wan jî hebîye, 

navê wî jî Celîl bîye, Celîl jî birê Çerḱez bîye, wî çaẋî 63 neḥya midirîḱ hebîye, 

neḥya midirî  gazî Biro diḱe, dibê Biro dibê ṭê ṕênc mecîdiya bidî min da, di mecîdî 
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nîv jî bira Çerḱez bide min, seva birê xwe, dibê ezê vana, navê wana biḥeşibînim, 

evna yê herine sirgûnê  da, ez ê navê wana biḥeşibînim bira ewna neçin.  

      De vê dawiyê jina Biro hilde dibêje, jina Biro dibê dema ḱu ew neḥya midirî 

ew tişt ji Biro ra goṭiye, mi hilda goṭiye Biro, mi goṭiye Biro ṕênc mecîdîya bide bira 

qe ḥacî, Beşîr neçine sirgûnê da. Dibê Biro hilda goṭiye mi da, navê jina wî jî Gulê 

bîye, Gozê bîye Gozê, dibê ez dema ḱu ḥacî, Beşîr neçin, ḥacî, Beşîr mezin in, 64 

cemrê yeḱî şazde sal e, 65 cemrê yeḱî ḥeyjde sal e a îsal ṕê ra ewna para bavê xwe ji 

min disṭînin. Lê Mişṭaq, zar e, Sidîq zar e, zaten Sidîq vira nîn e, Sidîq ṕiçûḱ e, desṭê 

cîya xwe da ne, ce ciya xwe ye. Evana ḥeta 67 mezin bin, evna idî nikarin malê bavê 

xwe ji min bisṭînin, ya baş em ḥacî, Beşîr vira bişînin bira lêxin herin. Wî çaẋê ḱu ew 

neḥya midirî ṕênc mecidîya dixaze evna nadin, Çerḱez jî nade, van ḥer diḱa dibêjin 

em ê bişînin, ew neḥya midirî isa hêrs dibe, hilde dibêje, ewî sûbayî yê ḱu wana 

bihere, wan eskerê ḱu wana bihere, dibê wun isa vana bi ezîyet biherin ḱu, yanê bi 

awaḱî zcef nebaş wun ê wana biherin, wun ê îşkencê bidine wana, rê da wun ê 

heqaretê wana biḱin, isa biherin. Go, derbihar bû, go, wexṭê kurşa bû, go, de ḉem 

cemed girṭibû, ḉemê nava Çaldiranê, ji Êgekumeṭê ḥeta ṭîne Çaldiranê, go, ḉêm 

cemed girṭibû, go, em ḉêm derbas ḱirin, go, de em 68 çen cara, go, em çar cara go, 

em cemedê derbasî walî ḱirin, caḱe derbasî valî ḱirin, go, hema isa 69 xûna van çoḱê 

me, go,  110 ḉermê ser hate birîn da, go, gihîşṭe hesṭiyan da, hema isa xûna me se 

cemedê hema isa kişiya çû. 

       Îja ew ḥer kesena dişîne ewḱê da, dişîne Edenê da, lê jiyana wana Edenê ez 

ṕê agahî nebûm, saleḱ berê niha 107 e çûme Balikesîrê, çûyîna min e Balikesîrê jî iha 

çêbû, eva dema ḱu diçin sirgûnê Edenê diḱin, Edenê wira geleḱ zordarî serê wan ra 

derbas dibe, gele heqaret wana ṭêne ḱirin gele îşḱence li wan ṭê ḱirin da, wira jî çar 

sala bîye, ṕênc sala bîye, isa bihar diḱim me ra isa haṭiye goṭin da, 119 ḥebsê da 

dimînin, 70 ṕişṭî ḥebsê wira sirgûnê Balikesîrê diḱin, dimîne ḥeta ḱu salê ḥefṭêyî da, 

idî agahiyê me ji wana hildan, xelqê ce me diçûne wan dera dixebiṭîn, ṭêḱiliyê wan 

hev ra çêbûn, têkilî jî ewilî jî di vir da des ṕê diḱe, ew kesê ḱu îxbara ḱalḱê mi ḱir, 

sirgûnê Edenê ḱirin, nebîyê wî ya, ḥecî Mizefer jê ra dibêjin, ew şehirê ḱu ḱalḱê mi 

ṭê da dijî 71 navçeḱe wê hebîye, navê wê Havra bîye, ḱalḱê mi wira dikaneḱe wî 

hebîye, eva Musa jî wira esḱer bîye, Mûsa rojeḱî derdikeve îzna çarsiyê da, diçe dêna 

xwe didê, diçe dikaneḱî xwe ra ṭişṭ mişṭa bisṭîne dêna xwe dide 124 ṙesma aṕê min î 

Mişṭaq wira darda ḱirî bîye dikanê da, hema isa ber ṙesmê diseḱine zûr dimîne dêna 

xwe didê da, eva ḱalḱê mi ṙadibe se xwe da ḱalḱê min î ḥacî, ṙadibe se xwe da, hilde 
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dibêjê, dibê lawê mi ṭi çima ṙesmê dinêrî, dibêje aṕo welle 72 eqrabeḱî me heye, 

ṙengê wî dide, dibê ḱurê mi ṭi ji ku derê yî, dibê, e ji Wanê me, dema ḱu dibê e ji 

Wanê me idî ḱalḱê mi nabêje ṭi kê yî, çi yî.  

 De îja eva kesa 79 esḱerya xwe mala ḱalḱê mi da debas diḱe. ḱalḱê mi diçe se 

mala xwe jê ra kaẋizeḱî çêdiḱe, ṙojê îna sicet ṕêncan da ji nava esḱeriyê dedixe ṭîne 

mala xwe da. ṙojê yeḱşemê jî sicet ṕênca dibe teslîmî esḱeriya wî diḱe. ḥefṭê da di 

ṙoja mala wî da dimîne. 131 Yeḱî xelqê Aẋiriyê ew jî ce wî esḱer bîye. Ew jî 100 

micelim bîye, sûbay olaraẋ esḱeriyê diḱe. De îja dema Mizefer diçe mala ḱalḱê mi ṭê. 

Ewê xelḱê Agiriyê 101 navê wî Mcemûd e, paşava wî jî Mûrad e, ew jî ṕê ra diçe ṭê. 

Diçe mala ḱalḱê mi, di ḥev qîzê ḱalḱê mi hebûne. Ew qîza wî ye mezin, Mizefer 

hilde dibêje wî Mcemûdî da, ew micelim, dibê Mcemud, heḱe ti hciz biḱî, emê qîza 

ḥacî ṭe ra bixazin. Idî wi ra têḱiliya xwe qîziḱê jî çêdiḱe. Ji ḱalḱê mi ra bes diḱin. 

Dibêjine ḱalḱê mi da. ḱalḱê mi dibêje ez ê qîza xwe bidime ṭe. Yalniz bi vî şerṭî ez ê 

bidime ṭe da. Divê malbaṭa mi ḥemû hatine qetelḱirin da. ṭêḱiliya me jî hev quṭ bîye. 

ṭi xelqê Aẋriyê yî, xelqê Qerekilîsê yî. Ez ji ber vê yeḱê qîza xwe didime ṭe. Ji boy 

ḱu ṭêḱiliya qîza mi ya malbaṭa min e, wira biraziyê min e, wira ji hev quṭ nebin, ji ber 

wê ez ê qîza xwe bidime ṭe. ṭi xelqê Aẋiriyê yî, nêzḱî wan î, wun hev 21 naz diḱin, 

seva ṭêḱilya ewladê mi, yê biraziyê mi ji hev quṭ nebin, hev naz biḱin, ṕêşda hev 

xwedî derkevin. Îja salê ḥefṭê da, riḥmeṭiyê aṕê min î Mişṭaq diçe wira da. Birayê mi 

jî xwe ra hilda bir. Birayê min ṭahir. Zaten niha, jiyana me da geleḱ ṭişṭên taybeṭ 

hene. Ji wana yeḱ jî, niha ez birayê xwe, em birê hev in, 76 ḱurê baveḱî, 75 ḱurê dêḱî 

ne. ṕaşnavê me yeḱ nîn e. Bavê mi, di ḥev ḱurê wî çêbûn, çar ḥev jî qîzê wî çêbûn. 

ḥer qîzê wî jiyana xwe desṭ dan. Çar ḥev niha li jiyanê ne.  Îja ewa ça çêbû, dema ḱu 

gundê wana isa ew bûyer ser da haṭ, Mişṭaqê apê mi haṭe Ebeẋê da li wira ma. Ê 

ṕaşnavê malbaṭa wana Kûral bîye. Bavê mi jî wira tenê maye, zar bîye, ṕiçûk bîye, 

mezin dibe. 77 Salê çilî da diçe paşnava xwe dike Çakir. Ma vê dawîyê da, idî bavê 

mi, mêrê ḱu ṕîriḱa mi xasṭiye 102 hev caciz diḱin. 

     Bavê mi wî çaẋî cerebe hebûne, cerebê ga, xoy dînin Çaldiranê, Bazîdaẋa. 

ṙojeḱî ṭê Çaldiranê da, wira ew yeḱ nasiya xwe didine hev. Dibê welle eqrebayê ṭe jî 

vira hene.  Dibê kê ne? Dibê Mişṭaq, ḱuraṕê ṭe yê ḥelal. Dibê ṭi diḱarî nasiya me bidî 

hev da. Ser wê diçe nasiya xwe dine hev, wira hev dibînin. 120 ḱuraṕê wî yê ḥelal, 

ḱurê birê bavê wî. Arê ra 78 dem debas dibe, mi ça hêca bces ḱir, mi go, ew mêrê 

ciya xwe hineḱî ara wan da nexaşî çêdibe. Bavê mi jê caciz dibe, radibe lê dixe ṭê 

Ebeẋê da. Lê beriya wê bavê mi dizewûce. ṭînin ṭên ji xûşḱa bavê mi, ji bavê mi ra 
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dixine berdêlî. Xûşḱa aṕê min î Mişṭaq jî ji aṕê min î Mişṭaq ra dixine berdêlî. Diya 

mi jî jina aṕê min î Mişṭaq her di xûşkê hev bûn. Îja gava zarê aṕê min î Mişṭaq 

tinebûn, aṕê min î Mişṭaq anî haṭ, birayê mi se xwe qeyd ḱir. ṕaşnavê me jî hev 

nagirin. 

      Aṕê min î Mişṭaq wî çaẋî çû Balikesîrê da, çû wan aṕê xwe bibîne, birayê mi 

jî xwe ra dibe. Diçe wira îja tarîxeḱe teze jî, tarîxeḱe cuda jî serê wan ḥer birayê wî 

yê din ra debas dibe. Ew he birayên sirgûn bûne ya. Ew, ew çi bîye? Ewna wî çaẋî 

genc bûne. Çûne sirgûnê da ṕênc sala zaten ḥebsê da mane. ḥebsê dekeṭine wira 

sirgûnê Balikesîrê ḱirine. Edenê ḥebs debas ḱirine, şandine Balikesîrê. Wira jî 

gundeḱ hebîye, navê wî Çamlibel e.125 Teẋtekoy jê ra dibêjin. Îja birayê wî yê ṕiçûḱ 

esḱerî neḱiriye. Birayê wî yê mezin esḱeriya xwe diḱe, yê ṕiçûḱ esḱeriyê naḱe. Dem 

sera debas dibe, ṙojeḱî ṕê dihisin ḱu esḱerî neḱiriye. Ê tabî ew çaẋî çûne wira, ṭe dî 

sermayeḱî wan hebûye, cerse dane wan da, cî dane wan da, 132 baẋê zeyṭûna dane 

wan da. Zevî xwe ra sṭandine. Îja wî çaẋî esḱerî 121 ṕê diḥise, esḱerî neḱiriye, dibin 

davêjine ḥebsê da. Eva birayê yê mezin diçe êlima birayê xwe dide. Keṭiye ḥebsê da 

êlima wî dide. Dibê hema ez ê êlima wî bidim, cerdê wî ḥemû mi ra dimîne. Zarê wî 

jî tinebûne. Idî çiqa ḥebsê da dimîne nizanim. Dema ḱu ḥebsê derdikeve, ṭê dêna xwe 

didê, diçe kê derê da qirûmê dewletê da, ḥacî diye keseḱ tine. ḥacî miriye. Yaw dibê 

e saẋ im, ḥeṭa niha ḥebsê da bûm, ḥebsê dekeṭim,  mi çûye eskerya xwe kiriye 

hatime, çaḱîne ez mirime. Dibê welle êlima ṭe dane. Kê êlima mi daye. Dibê welle 

birayê ṭe daye. Bira ṭe çima êlima mi daye? Ew birê xwe wira dikevine pêsîra hev. 

Ew jî isa hêrs dibe, dibê ḥeṭa dinya xaş be, e nebêjim birê mi heye.  

      Salê ḥefṭêyî da ṙiḥmeṭiyê aṕê mi î Mişṭaq birayê mi va çûne wira da. Wî çaẋî 

go, ḥer da hev ra xeber nedidan. Îja ew Beşîr, zarê wî qe çênebûn. Yê Beşîr ḱureḱî wî 

çêdibe, zarḱa wî diçe 103 devê bcerê da, ewa zarê wir ṭînin wî dixine avê dixeniqînin.  

Dibê bira ziryeṭa wî çênebe. Yê ḥacî di ḥev qîzê wî hebûne. Qîzeke xwe daye ewî 

xelkê Aẋiriyê, mi hêca bces ḱir ya. Îja Beşîr hilde dibêje aṕê min î Mişṭaq da, dibê 

Mişṭaq dibê zarê ṭe tinene, dibê yê we di ḥev zarê we yê ḱurîn hene, wun ê 81 yeḱî 

bine me em ê se xwe 82 qeyd ḱin. Îja çaẋî aṕê min î Mişṭaq caciz dibe, hêrs dibe. Ya 

dibê Xwedê ji ṭe razî be, dibê Beşîr, ḥacî birê ṭe ye, hova kêleḱa ṭe ye. ḥeṭa ṭi zarê me 

se xwe qeyd diḱî, qîzê birê ṭe hene. Qîzeḱe birê xwe qeyd ḱe. Zaten dewleṭê koḱa 

mala bavê we dexisṭ. ḥeyjdeh kes haṭe qetilḱirinê da. Wun jî jê filiṭîn haṭine derkeṭine 

nava xelkê da, kesî me tinebû. Wun ḥer bira bûn. ṭe çima bêbexṭî birê xwe ra kir. Îja 

diḱe naḱe aṕê mi ewḱ nabe, îqna nabe. 
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       Aṕê mi lêxisṭ haṭ. Lê meyṭûbên wan me ra dihaṭin, me meyṭûb wan ra dişand. 

Carna ṭişṭ mişṭ dixasṭin, me wan ra dişandin. Agahiyê me ji hev quṭ bûn, ḥeṭa ḱu vê 

dawiyê, neh-deh sal beriya niha, tabî ḱu eqrebayê me gava ḱu diçûna 83 wan dera, ne 

kesî digoṭe wan her qîzan eqrebeyên we hene li Wanê. Me zanibû, mi zanibû geleḱ 

cara jî ez lê geriyam, ê ti derfeṭê me tinebû, ez 48 agahîḱî bisṭînim ḱu adresên wan ḱu 

hene. E geleḱ se xebiṭîm, ḥeta ḱu ez dema rêvebirê parṭiyê bûm, weḱîlê me, mi ji 

wan ra anî ziman da, mi go, wun diḱarin onergeyeḱî bine meclîsê da seva ev ṭişṭana 

werine rojevê. Lê kesî guh nedayê. 

      Îja hine eqrebayê me ṕara ṕey erdê wan, sermayê wan ketibûn. Go, kenawo 

malê wan hene, cerdê wan hene, qe nebe ciyê wan hene, em ṭêne desṭê xwe. Yeḱ ji 

wan jî ḱurxalê mi bû. Ew qîzaṕeḱe xwe, qîzaṕa wî jî li Îzmirê dijî. Ev tev ṙadibin 

diçine nifûs daîresiyê da. 85 Dêna xwe dinê zarê ḥacî di ḥev qîzê wî hene, lê yê Beşîr 

tinene. Ê sermaye jî ḥemû yê Beşîr bîye. Beşîr, ḥacî şixwe hev ra xeber nadin. Ê dibê 

em ça biḱin, çi qirarî biḱin, 104 em dcewe veḱin, dcewa heqê wan bikin, bêjin evna 

eqrebeyên me ne, mirine, ciyê wana me ra maye. Zaten Beşîr jî saẋtiya xwe zarê wî 

çênebûne. Ew jiniḱa xasṭiye, diçe qîzeḱe birê jiniḱê hebîye, qîziḱ teze dibe, ṙoja ḱu 

qîzeḱ dibe, ewê qîza birê xwe hilde ṭîne ce xwe, xwe ra xayî diḱe, se xwe qeyd diḱe. 

Evana eqrebayê me yê ḱu çûne wira, isa bêbexṭ, ṕara ṕey mîrasa wan keṭine, diḱin, 

naḱin ṭişteḱî desṭ naxin. Çimḱî ṕaşnavê wan  hev nagire. Idî ça diḱin, idî ew ṭişṭ dema 

ḱu 105 menficeta wana wir da çênabe, idî diçin divê em ê bi malbaṭî, em ê herin 

nasiya xwe bidin wan da. Çûn keṭine nav wan, ṭêḱiliya wan çêbû, ewî rojeḱî Xwedê 

nehat me ra negot, yanê ew merivana ḱalḱê we ne, en yaxin eqrebayê we ne, ew 

diçine nav wan, ṭên, ṭêḱiliya me, wan hene. Eva adrêsa wana, telefona wana jî me ra 

negoṭin.                                  

 

 

 

 

Vebêj: Hikmet Taş 

Roja Ji Dayikbûnê: 1963 

Rewşa Xwendinê: Dibistana Seretayî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Lîstok/Çûyîna Zozanan 
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17 TOṕA GARANÊ 

 

 Toṕa geranê çiqa xaş bû. Em dibûne ṕên şeş heval. 1 ṕên şeş ḥev ayrî ṕên şeş 

heval jî ayrî bûn. Dibûne hevalê hev. Kê li ser şeqeṭirê dima çar cara nan bixara li 

toṕê nexisṭa dar li binê toṕê dixisṭin. Top aha diçû hewa kê bigirṭa leyîsṭoḱ dibû ya 

wan. Hege yê ḱu nan dixar bigirṭa dîsa serî da nan dixar; lê nexisṭa leyîsṭoḱ dibû ya 

taxima din, hevalê wî dihaṭin. Cihê ḱu nan dixarin 2 jê ra digoṭin ḥoşḱ. Cihê heval 

diçûn ḱu toṕê bigrin jî garan bû. 

18 ÇÛYÎNA ZOZANAN 

 

 Dibû bihar em 1 diçûn zozana me cerebê ga girê didan nivînê xwe davêṭine se 

em dikeṭine rêya xwe diçûn. ṕezê xwe diḉêrand dibû ṕayîz, nîzḱa ṕişṭî gîha dirûnê  

em caḱe lêdixisṭin dihaṭin. Zozan jî berê xaş bûn, cêleṭê niha nebûn. Xaşbûna wan jî 

ḉêre zcef bû. 2 Gava bejêr  dibûn kade çêdiḱirin, bêşî çêdiḱirin. Şivana li hev dixisṭin. 

De îja cahilṭiya berê zêde bû. 3 Serê hev dişḱênandin. Yeḱî şeytaniya me ḱir mi 

dareḱ serê yeḱî da xûnê ṭê ra avîṭ. Îsmetê riḥmeṭî go, ḱuro ṭi çima iha xûnê da mayî. 

ṭe yî Goma ḉiyê çiqa xaş bû? 

 

 

Vebêj: Kadir Beyazgül  

Roja Ji Dayikbûnê: 1956  

Rewşa Xwendinê: Nexwendî 

Cihê Berhevkirinê: Navenda Çaldiranê 

Berhevok: Çîrok 

 

19 ḉÎROḱ DEWRÊŞ 

 

 1 Dewrêş lawê cEloyê Memed Paşa bû, sî sî ṕênc salî bû, ewladê wî tinebû. 

Dewrêş de îja karê wî ḥe ro nêçîr e, serê ḉiyê ye, berê 80 cesrê zivirî haṭe malê, dêna 

xwe dayê dewrêşeḱ li mala wî nêvan e. Çcev (tem...) qanadê dewrêş ket ew dewrêşê 

nêvan ḱuro got gencê aha jî dinyayê da hene. Ne qarşî Dewrêş Begê diḱare lingê xwe 

be xwe dirêj ḱe, ne diḱare 103 ḥizûra dewrêş Begê da lingê xwe dirêj ḱe, 2 xeber de. 
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Êvarê Dewrêş goṭe xulama da, goṭ ciyê nêvan dayne em ê razên. Dewrêşê nêvan rabû 

se lingê xwe go, qurban mi goṭiye qey ṭê 3 herî yaliyê herêma xwe ez ê ḥeta serê sibê 

104 îsirḥeṭa xwe derxim. Hinekî îsirḥeṭa min e, ya ṭe ye.  

 Erê qurban go, ez Dewrêşê Lawê cEloyê Memed Paşa me, e mal da bêkar im. 

E digerim qîzeḱe isa bînim werim, xelk bêje jin mala ṭe ye. E berdim nabe, mal da 

bimîne mi ra nebaş e. En iyîsî nezewaca mi go, ji zewaca mi çêṭir e. Hey go, mala te 

keto. Go, ev mêrê hanê go, ḥefṭ ḥeşt ḥezar demdezgah se ṭe go, ça mal da bêkar 

bimînî. Go, ṭi here mala Mendol Aẋa  go, qaweḱe desṭê Xezalê bixwe vegere were 

go, qîzê ça 81 di ceşîrê da hene.  

 Ewê şevê xew çcevê Dewrêş nekeṭ. Serê sibê di sicet ma 6 sibe deyn xulama 

ḱir, ḱu çû ḱarxezalê xew da bigire. Nedizane îro nêçîra wî ku ye, nedizane ciyê 

coṭeḱarê 08 xezala li ku ye. Xulama be xwe da go, Ev îro dîn bîye, sir lê peyda bîye. 

Go, ev nizane nêḉîra me li ku ye? cesir jê ra haṭ, aqileḱ dexisṭ goṭe xwe ra, miherin 

nava şehir 9 bêjne diya mi bêjin Dewrêş Beg îro nayê malê, ez ê herime filan derê 

mala dosṭeḱî xwe. Bira mala me îro nemîne hêviya nobeṭa ḱurê xelḱê. Wê bikevine 

xewê Xezal jî Cirfan jî ḥer di, mal da ne, wê îşev nobeder nobeṭê bigirin ḥeṭa serê 

sibê, ḥeta mi xwe gihandê.  

  Jina Mendol Aẋa 10 ṕêkî wê derva ne, yeḱ li hindir e. Mendol Aẋa 82 çû 

cErebistanê.  De îja serê sibê wexṭê 83 şeveqa cewil lê da ew jî idî nobedara îzna xwe 

xasṭ, çûne xewa xwe, ew jî haṭ keṭ nava yataẋê razê, dêna xwe dayê 84 girminiya 

ncelê hesṕeḱî li ḥewşê haṭ. Derkeṭe derê malê çi! Dêna xwe dayê siyareḱî hesṕê boz 

xwehê da reş bîye, ḱuliḱeḱ nav milan e, 11 şûreḱ desṭa da ne, derê malê gem zînê 

hesṕê girṭiye, ṕêncî sal jî yaşê wî ye, pêgermoḱê digerîne. Go, îsal ṕêncî sal  yaşê 

min e, e nav vê malê da nim go, min siyarê aha nediṭiye. Eva go, ya siyarê xirabiyê 

ye, yan yê ewḱê ye. Go, e 12 deyn Xezalê ḱim, ka nêvanê bavê xwe nas diḱe yan na. 

 Çû dêna xwe dayê, Xezal keṭiye xewa şirîn zîṕiḱ zîṕiḱ xweyê se ra avêṭiye, 

cîger şirîn e deyn lê ḱe nabe. Go, ez ê binṕiya wê biseḱinim  kulameḱî bêjim bira 

Xezal kulamḱî rabe ka nêvanê bavê xwe naz diḱe, naz nake. Mendol Aẋa çûye 

cErebistanê (tekrifatiyê...) 

Go:  

Xezala mi lawo 13 delalya mi lawo 

Bermalya mi lawo ḱara mi lawo 

Bexê dilê mi dibêje welle bavê ṭe nel mal e 

Li cErebistanê tekrifaṭiyê ye,  
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Ciya ṭe malê weḱî nobedarê li be malê ye. 

Ez ê serê vê sibê li nava yataẋê 

 Serê mi, çcevê mi li xewê ye 

Dengê ncelê ṭê li ḥewşê ye.    

E derdikevime derê malê mi dêna xwe dayê   

Siyar sekiniye li ḥewşê ye 

Li desṭa da şûreḱî Misirî ye, 

 Linga da 15 gîzmeḱî fenerî ye 

Wê kulikeḱî li nava milan e, 

 Çar tilî qiraẋiya sibê li se milan e 

Derê malê da gem zîna hesṕê girṭiye,  

Germoḱê digerîne berxê bavê ṭe mal nîn e,  

Çav li siyarê hanê keṭim  

Mi go, qey rihsṭînê ḱulê ye 

E naz naḱim ṭi rabe li ḥewşê 16 mêze ḱe 

Ka nêvanê bavê ṭe kî ye 

Xezala mi wî wî wî wî wî… 

 105 Xezal ḥişyar bû ça meriv 17 xewneḱî bibîne. Go, serḱurê ça xaş dilêwîne. 

Go, ka ṕêncî sal yaşê ṭe ye, ṭe mala bavê xwe çi dîṭiye ḥeta ṭi mala bavê mi da jî 

bibînî. Dêna xwe dayê îmkan tineye rabû milê xwe ḱirasê melese ra ḱir, 18 şalpeḱe 

cEntabê da serê xwe, 106 dêreḱî ḥelebê li xwe ḱir, lingê xwe gav gav banê 

nerdewanê da bejêr bû. Derê dîwanê veḱir dêna xwe dayê nêvan rûniştiye. Xezal 

zivirî kete ocaẋê se darê palûṭê qaweḱe zcef şirîn çêḱir, nava tabla zêrîn, fîncanê da 

anî ber Dewrêşê Lawê cElo Memed Paşa danî.  Dêna xwe dayê, qe nêvan se qawê da 

nayê. Mîraṭê xewê giran e. Xezal zivirî haṭ  dîsa  kete nav yataẋê. Ciya wê dêna xwe 

dayê qeṭ nêvan se qawê da nayê. Çû deyn Xezalê ḱe. Go, porḱurê mi nego, ew biḱe, 

mi go, ṙabe 19 ane gorî curf cedetê me qedreḱî nêvanê bavê xwe ra bigire. Dîsa 

binpiya wê sekinî jê ra goṭ  ka yê çi bêje. 

Go: 

Xezala mi lawo delalya mi lawo, bermalya mi lawo 

Mi nego, hesṕa nêvan 20 bikşîne tewlê ye, 

Nêvan da ḱe li dîwanê ye, 

Dîsa bizvire bikeve xewê ye, 

Nêvanê bavê xwe ra 107 biḱe ḥurmeta 21 li dinê ye 
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Bira nav dengê bavê ṭe xirab bela neḱe li dinê ye 

ḥer sê birayê ṭe cahil in, nizanin sirya nêvanên li dinê ye. 

Çiqa qedir qîmeṭa dîwana Mendol Aẋa ye timam 22 se milê Xezê ye 

Xezala mi wî wî wî wî... 

 Xezalê go, Xwedê hemî ev serḱur nahêle e razêm, teze rabû ser xwe dîsa mîlê 

xwe ḱirasê melese ra kir, şarpeḱe cEntabê da serê xwe, dêreḱî ḥelebê xwe ḱir, kemera 

zêrîn da navṭenga xwe, be neyniḱê 23 sîw sê bisḱê xwe çêḱirin, devê dîwanê ve dêna 

xwe dayê nêvan ṙanezaye 112 kete ocaẋê se darê palûṭê 85 qaweḱe ṭcehl çêḱir, tabla 

zêrîn fîncanê bir li be Dewrêşê lawê cElo Memed Paşa danî. Go, Xwedê hemî eva 

nêvan hinde kubar e, dêna xwe bidimê ka çi qirarî qawê dixwe. Dêna xwe dayê 

nêvan qe se qawê da nayê. Dîsa kete ocaẋê çay çêḱir, anî haṭ, bavê Mendol Aẋa mal 

be ne li mal be nêvan ça xwe dixwin, derdikevin ṭên, evna siniyê xwe didin hev. 

Dêna xwe dayê qe se çay da jî nayê. 

 Go, Xwedê hemî ev siyarê han siyarê xirabiyê ye. ḱu ça me bixwe, qawa me 

bixwe xirabiyê naḱe. Go, siyarê xirabiyê ye, xirabiyê me biḱe, go, e bêjime diya xwe, 

ka diya mi çi dibêje. Çû goṭe ciya xwe ka ciya wê bi kulamḱî çi dibêje. 

Go: 

Lê lê lê lê dayê dewsa bavê mi mayê 

ṭi rabe siyareḱî 25 siyar ḱe bişîne cErebistanê 

Bira Mendol Aẋa nesekine bêye 

Bi Xwedê eva siyarê bavê mi ne siyarê xêrê ye 

E ber daṭînim fîncana qawê ye îsḱana çayê ye 

24Ne dixwe çayê, ne dixwe li qawê ye 

Bira Mendol Aẋa nesekine cErebistanê bêye 

Xezala mi wî wî wî wî… 

    Ka îja ciya wê jê ra çi dibêje: 

Xezala mi lawo delalya mi lawo bermalya mi lawo 

Belḱî (bîzê...) nêvanê bavê ṭe çay qawê nabîne. 

ṭi rabe bikeve ocaẋê se darê palûṭê tevdîra ṭaşṭê ḱe 

Nêvanê bavê xwe ra bibîne. 

Bira nêvanê bavê ṭe bê çay bê ṭaşṭê nemîne  

Xezala mi wî wî wî wî wî... 

 Xezal kete dîwanê ṭaşṭê li se tabla zêrîn li ber Dewrêşê Lawê cElo Memed 

Paşa danî. Dîṭ ḱu Xwedê nêvan se nîn da jî nayê. Dêna xwe dayê nan jî naxwe, go, 
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Xwedê ev merva meriveḱî xirabiyê ye. Hema hewar gihişṭe Mendol Aẋa, Mendol 

Aẋa bi şêsṭ ḥeftê siyarî va li cErebistanê zivirî. Xezalê sinî anî derve da desṭê xulama 

gem zînê hesṕê Mendol Aẋa girṭ kişande tewleyê. 

 Mendol Aẋa devê dîwanê veḱir dêna xwe dayê Dewrêşê Lawê cElo Memed 

Paşa dîwana wî rûniştiye, di sud ṕêncî mêrê Qerezerbegiya ḱurapê Mendol Aẋa 

dîwana wî kêleḱa Dewrêş Begê rûnişṭine; yê ḱu bavê wan haṭine ḱuşṭin, yê ḱu xalê 

wan hatine ḱuṭin kêleḱa wî ye, ḱuro go, eva keṭiye nava vana çi. 100 cIşaret kir, go, 

nêvan 28 kerem ḱe were derve îşê mi ṭe heye. Dewrêş rabû, serê xwe ḱire nav pê xwe 

berjêr bû çû binya mala Mendol Aẋa. Go, ḱuro ez mala xwe nebûm, ṭi çima haṭî mala 

mi. Go ṭe caveḱ bida mi ṭi ṕaşê baṭayî. go, Aẋa welle mi xwe avêṭiye mala ṭe go, ṭi 

mi diḱujî 29 ṭi zanî, mi azad diḱî ṭi zanî. Go, mi ṭi ji boy Xwedê ṭi azad ḱirî. Ez ê ṭe 

biherime dîwanê ez ê bêjim eva Lawê cElo Memed Paşa ye. Ewana jî ṭi azad ḱirin 

eva ṭi xillas bûyî, ṭe azad neḱin, 31 yê li ṭe xin ez ê 30 ṕişṭa ṭe ḱim, idî kê zcef haṭe 

ḱuştinê.  

 Mendol Aẋa da ṕêşiya Dewrêş Begê haṭ devê dîwanê veḱir, bû guriniya di 

sud ṕêncî mêrê Qerezerbegiya ṙabûne se xwe, Dewrêş Lawê cElo Memed Paşa da 

kêleḱa xwe. Qurban go, wun vî nêvanî naz diḱin, naz naḱin. Go, eva Dewrêşê Lawê 

cElo Memed Paşa ye.  32 Geleḱa serê xwe bejêr ḱir, go, ḱuro serê xwe bejêr neḱin, 

go, mi ji boy 86 Xwedê cefû ḱiriye, go, wun çi dibêjin. Ê go, wexṭî 33 aẋê me ṭi yî, te 

cefû ḱiribe me tevan jî cefû ḱiriye. Dewrêş rabû desṭê wan toqaṭ ḱir, ṙûnişṭin. 

 Mendol Aẋa go, bêjine Xezalê bira me ra karê firavîneḱê bibîne. Xezal nava 

sicet- sicet nîveḱê firavîna wan hazir ḱir, 34 sifre, sinî kişiya odê. 87 Cimceta Mendol 

Aẋa tev 35 haṭine se sifrê. Dewrêş nehaṭe se sifrê, Mendol Aẋa go, kerem ḱe nan 

bixwe. Go, Aẋayê mi, e  nanê ṭe naxwim, go, 36 mi xwe nevêṭiye mala ṭe jî. Go, ḱuro 

eva rabe, nava di sud mêrê Qerezerbegiya da bêje e nanê ṭe naxwim. Go, qey mêr ser 

vî ra tunene. Go, çima naxwî, go, welle heḱe ṭi sozê Xezalê bidî mi ez ê bixwim, 

nedî, e naxwim. Mendol Aẋa go, dînê mi da be temam, ez ê Xezalê bidime yeḱî vî 

ṭêtir! ḱuro go, mi da ṭe. Dewrêş keṭe se siniyê, sinî ber siniyê ṭaymîş nabe. Cav dane 

Xezalê go, bavê ṭe ṭi dayî mêr. Xezal ê teze ser sîw sê bizmara bireqise.           

 Êvarê cimceṭa Mendol Aẋa ḱu bela bû, wexṭê sifre ewḱ ṙabûn, Dewrêş ṙabû 

desṭê Mendol Aẋa ṭewaf ḱir, xwe ra bavṭî qebûl ḱir, desṭê cimceṭa wî toqaṭ ḱir, 

ṙûnişṭin, cimceṭ wexṭê bela bû, Dewrêş Beg goṭe  Mendol Aẋa, em dijminê hev in, 

me di ḥezar mêr ji hev ḱuşṭine. Ez ê sibê herim ṕêncî mêrê Aktûziya  bînim vira, 

ṕêncî mêrê  Qerezerbegiya xeber ji xeberê çêbe, ḱuşṭin bikeve arê, yê bêjin ḥer di 
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bûne sebeb. Go, en iyîsî ez rêwiṭî haṭime ṭê sibê Xezalê bidî mi,  ez ê ṙêwiṭî bibim, 

xelkê bêje kuṭa bîye.  

         Mendol Aẋa go, ḱuro Xezal îro 37 mêr ḱe, sibê ça hesṕê siyar be. Mendol Aẋa 

go, ḱuro hebe nebe goṭina Dewrêş Beg e. Go, bêjine Xezalê bira tevdîra xwe bibîne, 

go,  Xezal sibê ṙêwî ye. Xezal keṭe nav mala Mendol Aẋa da, qey tine eşyayê çcevê 

Xezalê qetar ḱe, 88 têreḱe ṭceriḱî ṭijî zêr, zîv ḱir, bir avêṭe ḥewşê. Şefeqê go, hesṕa 

bikişînin, hesṕê Dewrêş Begê baş e, ne notanî Cilfanî, Cilfanî micîna bavê  Xezalê 

ye. Go, Xezal here Mendol Aẋa kê Cilfaniyê 38 xayî ḱe? kê hînî Cilfaniyê biḱe? Go, 

hema mi iyîlîkṭiya xwe ḱiriye go, yeḱe baş biḱim. Go, Cilfaniyê jî bikşînin. Cihêzê 

Xezalê go, bavêjine se ṕişṭa hesṕê Dewrêş  Begê, go, bira Xezal  se cihêz, hesṕê 

Dewrêş Begê siyar be. Bira Dewrêş Begê jî Cilfaniyê siyar be, ṕêncî siyarî jî bi rexê 

ḥer diyan da, go, biherin riya şeş siceta derbas ḱin werin. Esḱerê Xelîfe wexṭeḱî 89  

dcewa Xezalê ḱiriye. ṙiya şeş siceta esḱerê Mendol Aẋa, Dewrêş  Begê derbas ḱirin 

ḱu bizvirin, Xezal ṙê da giriya. Dewrêş go, Xezal çima isa digirî. Xezalê go, Dewrêş 

ṭişṭeḱ neyê qelbê te, go, xerîbî zor e, go, meriv ji dê, bavê xwe biqeṭe. Go, Xezal 

saḱîne, go, 90 bira wced be ḥeta mala bavê ṭe neynime bal ṭe, ez ṭe biherim ṕaşila 

xwe da qîz xayî biḱim.  

  Dewrêş Xezal bir dexisṭe Aktitûnê, çadireḱ sed mêtro dûrê şehir vegirṭ, 

Xezal ḱire hindir, nobedareḱ da ber devê çadirê, yekî ḱeṙ lal e. Ferdê ḥer 39 çcevê wî 

çadirê keve tineye. Dewrêş Lawê cElo Memed Paşa ḥe ro karê wî nêçîra serê ḉiyan e, 

Xezal rojê di wexṭa diçe malê nan ça xwe dixwe vedigere ṭê çadira xwe. 

 Ew dewrêşê ḱu suwala de Dewrêş Begê ra ḱiriye, ew dewrêş ṙabû geriya 

derkeṭe Aktiṭûnê dêna xwe dayê çadireḱ dûrî şehir vegirṭiye, go, welle ev meriveḱî 

108 xwe ḥezḱiriye, ez ê herime hindirê vê çadirê xwe ra xercliẋeḱe bol bisṭînim. Çû 

dêna xwe dayê Xezal nav yataẋê da dibriqe, nobedar jî ser tivingê dihênije ṙazaye, bû 

girminiya Dewrêş keṭe çadirê. Xezal ḥişyar bû ṕişṭa xwe da dewrêş go, dewrêş here 

nava şehir, nava êlê ṭişṭe ba mi tine. Nobedar ḥişyar bû, çar ṕênc 113 quntaẋê tifingê 

dane stûyê dewrêş. Dewrêş derkeṭ haṭ maleḱe mîta mala ṭe, bû nêvan, go, ev jina han 

jina kê ye, qîza kê ye, ji ku anîne, wê ku da biherin. Go, welle jina Dewrêş Lawê cElo 

Memed Paşa ye. 41 Bedela xûna di ḥezar mêra aniye, qîza Mendol Aẋa ye. Eva şeş 

meh e, ṕaşilê daye, hela go, qîz xayî diḱe. Temam e, Dewrêş tesṭîqa wê hilda. 

 Dewrêş lêda îro bêjîng aniye îro li vir e, sibê nizam li ku ye. Dewrêş derkeṭe 

devê 114 ḉemê Beẋdayê 42 dezmêja nîvro çû, dêna xwe dayê Xelîfeḱ neh deh 

xulama va ḉiyê nêḉîrê ṭê. Lawê Xelîfe go, Dewrêş ku ṭê. Go, e meriveḱî feqîr im, 
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xwe ra digerim. Go, ḱuro dewrêş bêjînga dinyayê ne, qe ṭe ti qîzê baş nedîṭine xwe ra 

bixazim. Go, hey mala bavê ṭe keṭo, ṭi jî bûyî Dewrêş Begê Lawê cElo Memed Paşa 

herî Xezala Mendol Aẋa bînî werî ṭêxî çadirê nobeçî bidî ber. Go, ḱuro Xezal çima 

ça ne? Go, welle Xezal bi tevê 43 Beẋdayê hêca ye, bi ṭe bavê ṭe jî hêca ye, goṭe 

lawê Xalîfe. Go, dewrêş ṭe ra ev zêrê hanê go, mêja xwe biḱe were go, îşê mi ṭe heye. 

Kafirê Dewrêş 44 çcev zêra ket mêj nivîda hîşṭ siwala mala ḱurê Xelîfe ḱir, çû mala 

ḱurê Xelîfe. Go, welle eva şeş meh e, aniye haṭiye, go, paşila xwe da qîz xayî diḱe.  

 Lawê Xelîfe ṙabû dewrêş da ṕey xwe çû mala ḥesen Begê. Go, ṭi mi ra diçî 

bûḱa cElo Memed Paşa ṭînî, bîne, nayinî go, ez ê xwe bixeniqînim, sebebê vê qeṭla 

mi ṭi yî, bavê min e. Yaw go, bavê ṭe yê ça bêje here bûḱa cElo Memed Paşa bîne. 

109 Jina mêriḱe nikaḥî, go, welle bavê mi ji mi ra wced ḱiriye, goṭiye jina bimêr qîz 

be, qira mi ser were jî ez ê birevînim.  

ṙabûn çûn mala Xelîfe dêna xwe danê Xelîfe go, ḥesen Begê xêr be. Go, çi xêr e, go, 

lawê ṭe dibêje bûḱa Lawê cElo Memed Paşa mi ra bîne. Jina mêriḱe nikaḥî ez ê 

çaḱîne bînim. Go, welle mi lawê xwe ra wced ḱiriye jina bimêr qîz be, qira mi se 

were jî ez ê ḱurê xwe ra bînim. ṭi naynî ṭi vî îşî terḱ be, ez ê yeḱî biḱim şûna ṭe 

bişînim. 

 ḥesen Begê go, welle Xelîfe kafir e. Sibê ez ê herim mi aniye aniye, mi 

neaniye neaniye. ḥesen Begê 91 ṙabû celermê da ṕên sud esḱer hilda siyarî hesṕê bû, 

berê xwe da pira Beẋdayê çû, dêna xwe dayê yê here Xezala Dewrêş  bîne were. 

Dewrêş jî wê şevê nêçîra xwe aniye di sicet maye sibe, deynî xulama ḱiriye, ḱu çû 

Xezalê 7 xewda bigre, micîna ewḱê siyar bîye, çûye.  

 Dewrêş derkeṭe serê ḉiya dêna xwe dayê se êla wî mij e, dûman e. Go, eva çi 

ye? Go, 92 cemrê bavê xwe da mi xerac neda ṭi kesî, xeracê salê se mi tine. Dewrêş 

mirin da ber çcevê xwe dêna xwe dayê, esḱerê giran nav şehrê wî ye. Xaṭirê xwe 

xulama xasṭ, 45 bi qirbaca haṭe Cilfaniyê, go, ez ê herim esḱer ji bo, çiḱa çi bîye. Ji 

bona xeraca salê haṭibin, niha şehir dane, ji bona Xezalê haṭibin niha keṭiye ber desṭê 

wan. Dewrêş haṭ, de îja ḥer 46 maleḱî çar esḱer derê malê 110 miḥafiz sekinîne, 

ferdeḱ ji hindir denakeve, dora çadira Xezalê di esḱer des pêyê nobedar girêdane.  

 Dewrêş haṭe nîzḱa çadirê esḱer ber bi çadirê ṙevîn, qarşiyê Dewrêş ṙevîn, 

Dewrêş li se ṕişṭa Cilfaniyê şûr avêṭe çadirê qelişand, dêna xwe dayê Xezal pirî 

giryaye çcev li serî aha bûne, des pê nobedar girêdane. Go, ez Xezalê ṕêşiyê xilas 

ḱim. Desṭê Xezalê girṭ avêṭe ṭerkiya xwe, bir danî se çiyaḱî isa, ḱu dengê bîle ṭeyr 

ṭulara lê neyê. Go, Xezal ṭi ṙûnê vira. Go, hey mala mi keto go, eva di care Cilfan 
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derdiḱeve serê vî ḉiyayî. Go, ṙiya Cilfanî nîv sicet derdikeve hesṕeḱî din çar sicetan 

dernakeve Go, bira ew ḥeveḱî cîsirḥeṭa xwe bisṭîne, go, ez ê pê bejêr herim esḱer 

dora şehir girṭiye. Dewrêş vira ṭê ew vira ṭên. Di ḥev şivanên  êlê hene, ew jî birê hev 

in, ḱer lal derkeṭine serê ḉiyê dêna xwe danê  jineḱ tîḱ ber ḱevireḱî rabû, micîneḱ ber 

wê ṭewldayî ye. 48 ḥe ḱer lala işareṭ dane hev. Go, eva gêma me nîn e. Go, eva gêma 

Akṭuṭûnê ye. Êrîşê Xezalê ḱirin, Xezal 49 desṭê wan da qêrya, go, ḱuro lawo mi 

berdin. Ez jina Dewrêş Lawê cElo Memed Paşa me. Êvar da esḱer se me da girṭiye. 

Qe ḥe ḱer lal sewraxṭ dibin. Xezal kaş ḱirin anîn. Dewrêş vî alî ra ṭê ewna aliyê din 

ra ṭên.  

  Esḱerê ḥesen Begê dêna xwe danê, dirbûnê mêze ḱir, Xezal desṭê di ḱer lala 

dane xwe gihandinê çar- ṕênc qunṭaẋên tivinga danînê. Xezal ḱer lal anîn danîne 

çadira ḥesen Begê. ḥesen Begê go, ḱuro Dewrêş Begê Lawê cElo Memed Paşa ye, 

Dewrêş mêze ḱe, 50 se ṕişṭa micînê keve qe esḱerê vê ṙasṭê destê wî xilas be heye, 

tineye. 

 Sê- çar ḥevê cêleṭê we sewraxṭ go, welle Dewrêş howa, bi dirbûnê mêze ḱir, 

go, Dewrêş ḉiyê hêdî hêdî ṕeyaṭî ṭê. Go, herine ṕêşiyê , go, bêjin ḥesen Begê ṭi selam 

diḱirî, goṭiye bira were jina wî dê, xûşḱa me ye, bira were em 51 di kelîma hev ra 

bêjin, bira jina xwe bibîne lê din herin. Çûn Dewrêş xapandin, Dewrêş haṭ, dêna xwe 

dayê ṙeyîsê esḱer çadireḱ vegirtiye Xezal ṭê daye, yeḱ bi xwe ṭê daye. Selam ḱir, 

selama wî girt, 93 celê ḱim selam, çcev li esḱera ḱir, esḱera ṕarava  xwe avêṭin ser 

Dewrêş Begê, des pê Dewrêş Begê dane girêdanê, go, ka ew Dewrêşê ḱu goṭiye 

Xezal qîze biherin dayne ṕişṭa çadira Xezalê ka ew Xezal çi hev ra dibêjin. Werin 

bêjne mi emê bar ḱin. Wexṭê danîne wê derê, dengê Xezalê ji Dewrêş teze bû. 

Go: 

Xezala mi wayê dalalya mi wayê bermalya mi wayê 

Xezalê ṕayîz e, xaş ṕayîz e,  

Dengê qulingê ṭê mîna dengê mi zîz e 

Welle Xezala mi ji maleḱe temîz e 

Mi Xezala xwe neda li bavê, li birê 

Weyla bêbexṭê ev çi bêbexṭî bû ṭe mi ḱirê 

Welle Xezala mi ṕêşiya mi sekiniye li çadirê 

Xezala mi wî wî wî wî… 

       Îja Xezal ê cava Dewrêş bide.  

Go: 
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Dewrêşê mi wayê Begê mi wayê  

79 Malxê ber mala mi wayê Aẋayê mi wayê    

Wexṭa bavê mi dîwana xwe da soz da mi da  

Mi go, yarebî şukir, bavê mi ez dame vî nêvanî 

ṭe e dexisṭim serê ḉiyayê bilindanî, ṭi derkeṭî ṙabû   

54 Mala  ṭe şewiṭyo li mi tesel 111 bû ḥoḱiniya vî şivanî 

Yekî ḱer e, yeḱ lal e, yê din e, ne ziman e, îşareṭê desṭan e. 

Ez ḥurmeṭê kubara mi qeṭiyaye 

E cerdê ra kaş ḱirime berjêr anî 

Mi go, qey Dewrêşê mi nêzîḱ e, mala ṭe şewiṭiyo 

Girtiyê desṭê ḱer û lal ez im 

 Dewrêşê mi wî wî wî wî… 

     Eva jî saḱîne goṭ. Dewrêş serwaxṭ nebû, dîsa Dewrêş Xezalê ra dibêje. 

Go: 

Xezala mi wayê delalya mi wayê 

Xezalê ṕayîz e, xaş ṕayîz e 

Dengê qulingê ṭê mîna dengê mi zîz e 

Welle Xezala mi ji maleḱe temîz e 

Mi xezala xwe neda li bavê, li birê 

Weyla bêbexṭê ev çi bêbexṭî bû ṭe mira ḱirê. 

Ez ê ṙabim herime ce paşayê esḱeriyê ṙeyîs e 

Ez ê bêjim reyîso ez bexṭê te Xwedê keṭime 

Xezala mi berde, Xezala mi hê qîz e 

Wî wî wî wî… 

      Wexṭê go, Xezala mi berde, Xezal qîz e, deng çû Xezalê go, mala ṭe xerabiyo, go, 

welle ṭe îşê xwe xira ḱir. Cav dane ḥesen Begê go, Xezal qîz e. Go, ka bisekine go, 

Xezal Dewrêş ra çi dibêje, werin bêjine mi, go, 52 em ê bar ḱin. 

Dewrêşê mi wayê, Begê mi wayê 

Malxê ber mala mi wayê 

Bira bişewṭe şewiṭa Axûzê bi ṭiriyê 

Bira bişewṭe şewiṭa xopana Axûzê bi ṭiriyê 

Îsal sê sal e, 94 ṭe dcewaṭa mi ḱiriye 

Qîma ṭe ji Xwedê çêbe e esḱerê giran ser xwe 

ṭe aqilê xwe winda ḱiriye 
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 ṭi rabe here ce paşayê esḱeryê ṙeyîs e   

55Bê reyîso e bexṭê ṭe Xwedê keṭime 

Xezala mi berde 7 coṭe ḱarê Xezala mi serê ḉiyê digrî 

Wî wî wî wî wî… 

 56 Teze bigrî çend pere diḱe. Goṭina Dewrêş derṭê go, ṙabe em bar ḱin. 

Dewrêş danîne se ṕişṭa hespeḱî ḱevireḱ milî wî va darva ḱirin. Çar ḥev keṭine bin 

milê Xezalê se ṕişṭa hesṕê girṭin, berê xwe dane Beẋdayê bira ew herin.  

  Îja em ê ji kê xeber din, em ê ji micînê xeberdin. Micîn ṙabû, ha çû ha haṭ. 

Cilfaniyê berê xwe da Mala Mendol Aẋa çû. Çû cErebistanê, Mendol Aẋa derkeṭ 95 

dezmêja ceşayê, dêna xwe dayê micîn haṭiye, xûn 58 ji piyê wê dikşe. Go, hebe nebe 

Xezal ḱuştin, go, Dewrêş ḱuştin Xezal birin. Dengê ḥer sê ḱurê xwe ḱirin. Go, ḱuro 

ṙabin emekê mi li we ḥeram be. Em îro ḱêrî Dewrêş neyên, qe em sibê ḱêr nayên. 

ṙabin 59 melengên xwe sar bin, Cilfaniyê bidin ṕêşiya xwe hewara Dewrêş herin. De 

îja ḥer sê birê Xezalê ṙabûn, melengên xwe sar bûn, Cilfanî beredayî dane ṕêşiya 

xwe haṭin. 

 De îja em ê ji kê xeber din, em ê ji esḱerê giran xeber din. Çûn derkeṭine 

cErebistanê. Esḱeran ji ṙeyîs xast go, ṙeyîs ṭi ça diḱî, go, îro 60 ḥevde- ḥeyjde rojê me 

ye, em rê dane, em tî ne, birçî ne.      

 ṙeyîsê esḱeriyê emir da, go, des piyê Dewrêş Begê veḱin, go, bejêrî bîrê biḱin, 

bira ji esḱer, ḥeywîn ra avê dexe. Nihayet haṭe se bîreḱe kûr. Çil mêtro bilindiya bîrê 

ye, go, 62 des pê wî veḱin go, seva em jê xilas bin. Bîra sonê da çil mêtro binî da des 

pê Dewrêş Begê veḱirin, danîne hindirê bîrê. Esḱerê giran çû derkete devê ḉemê 

Beẋdayê idî kêfa xwe binêre.  

 Cilfanî haṭ derkete cErebistanê, 63 ḥer sê birê Xezalê li ṕey in, ew bîra ḱu 

Dewrêş ṭê da, haṭ ser devê bîrê sekinî. Hêsireḱî zirav 03 ji ḉcevê Dewrêş haṭ. Dewrêş 

dilê xwe ḥalê xwe şewiṭand. 

Go: 

Lê lê lê lê Cilfaniyê weyla qan temîzê 

ḥeywanê ṭi îro cErebistanê sekinî li ser devê li bîranê 

Wî şîna ṭe 96 derkeṭe casîmanê ḥefṭanê 

Qe kêfa ṭe nayê Dewrêşo 64 ṭi bimrî Xezala ṭe kanê 

Lê lê Cilfaniyê mi Xezala xwe bi der da 

Eva memlekeṭa memleketê cErebistanê 

Desṭêṭe 65 nagîje  Mendol Aẋa, hewara Xezalê 
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Bide aẋaḱi wî welaṭî Cilfanê wî wî wî... 

Lê lê lê Cilfaniyê 67 di piya da ncelê ḥelebê 

Desṭ gîma ṭe (qedematê… 

ṭi wira ḥeṭa vira scerḉevê mi ra haṭî 

Lê lê Cilfaniyê mi Xezala xwe bi der da  

ṭi teze ser mi da haṭî 

Eva memlekeṭê hanê memlekeṭê cErebistanê 

Heḱe desṭê ṭe nagîje Mendol Aẋa  

Hewara Xezalê 66 bide aẋakî vî welatî 

Cilfaniyê wî wî wî... 

 ḥer sê birê Xezalê bû qîrîniya wan go, Dewrêş mala ṭe nekeṭo, ṭi mêrê han 

keṭî vî halî. Bi dar, çîdaran avêṭine hindirê bîrê, Dewrêş 68 bi dar çîdara xwe girṭ, 

derkeṭe se devê bîrê. Go, hey felek mala te xira be hey. Go, ez Dewrêş Lawê cElo 

Memed Paşa, go, 69 e nedikeṭime newala keṭime çiwala. ḥer sê bûrayê mi, mi vî halî 

bibînin. Go, mirin ji mi ra ji vî ḥalî çêṭir e. Destê xwe avêṭe Cilfaniyê li ṕişṭa 

Cilfaniyê keṭ, ṕey tesṭîqa esḱerê giran, derdê Xezalê serê wî, ḥer sê birayê wî li ṕey 

wî. Mendol Aẋa  ṭaymîş nebû, go, cîger şirîn e, Ew jî rabû ṕên sud esḱerê xwe berav 

ḱir, go, yê berê bêbexṭî ḱirye Xelîfê Beẋdayê ye. Go, ez ê hewara Xezalê herim. 

Deket serê ḉiyaḱî goṭe esḱerê xwe go, ez ê bi dewrêşḱî herime nav esḱerê hanê ḱu 

esḱerê Xelîfê Beẋdayê be, Xezal ṕê ra be, ez ê dekevime 78 derê çadireḱî 97 ceba 

xwe we ra bihejînim, werin em ê lê xin. Esḱerê Xelîfê Beẋdayê nebe, ezê werim ka 

em 71 kalî diçin. 

 Mendol Aẋa rismê xwe degiş ḱe, şûrê xwe bin ceba xwe da 72 girê de. Xwe ra 

hêdî hêdî haṭe nav esḱerê Xelîfê. Esḱerê Xelîfê jî kêfa xwe dinêre. Siceṭeḱ şûnde yê 

here Beẋdayê ṕeya be. De îja Dewrêş Beg bi ḥer sê birê Xezalê va jî keṭine ṕey 

tesṭîqa Xezalê. 

 Mendol Aẋa haṭe ber devê çadirê goṭe nobeçiyê ber devê çadirê go, qurban 

go, ev esḱerê kê ye. Go, qurban ṭi nizanî go, ev esḱerê Xelîfê Beẋdayê ye. Go, 

Xezala jina Dewrêş Lawê cElo Memed Paşa, qîza Mendol Aẋa aniye. Go, niha 

îsirḥeṭa xwe dinêre, go, siceṭeḱ şûnda em ê herin li qişlê li Beẋdayê ṕeya bin. Ê go, 

qe îzna ṭe tine go, ez ê teseqa mirazê te xwe ra 73 bexşîşeḱî jê bisṭînim. Go, de here, 

xwe ra çi jê disṭînî bisṭîne. Go, hey Xwedê ji ṭe razî be.  

 Mendol Aẋa haṭe ber devê çadirê. Derê çadirê veḱir, dêna xwe dayê Xezal bi 

nermê xwe va digirî, dilêwîne, dibêje. Ka yê çi bêje. 
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Go: 

 Lo lo lo lo lo bira bişewiṭe şewiṭiya Aẋûzê 

Bi serê bavê cElo Memed Paşa da bibe wêran e 

ḥe ro ḥer şev e karê ṭe nêḉîra serê ḉiyan e 

Ê ne bêayîḱ e, gune ye sṭûyê li me ḥer dan e 

Heḱe şirîn ḱeḱê mi bihaṭa 

Min ê teref Xwedê jê ra bigoṭa 

Caveḱê bida Qeremendê 

Êla Mendol Aẋa ḱalemêrê malê 

Min ê kaẋiz bişanda ce ḥer sê bira 

Bira salixê Dewrêş Lawê cElo Memed  Paşa mi ra biḱira. 

Min ê milê xwe yê şḱesṭî lingê xwe yê derizî  

Guliya xwe ya binî va raḱirî nîşanî ḥer sê bira biḱira 

Bira biketina nav esḱerê Xelîfê Beẋdayê biḱuşṭa,  

Bira ḥer sê birayê mi bimira wî wî wî wî… 

 Mendol Aẋa kal e 98 bû cintiniya wî, cîger şirîn e, ṭaymîş nebû derê çadirê 

veḱir Xezal girêdana wî naz naḱe. Go, bavo ḱalê dûrê mi here, go, e dewrêşeḱî 

tobedar im. Go, here cîkî başqe.  

 Mendol Aẋa des ṕê ḱir go, belḱî Xezal bi kulamḱî bavê xwe naz diḱe. 

Go: 

Xezala mi lawo delalya mi lawo 

Bermalya mi lawo ḱara mi lawo 

Berxê dilê ṭe bi xem e, devê mi 99 bi mede ye 

Ev esḱerê hanê esḱerê Xelîfe ye 

Çcevê xwe veḱe çcevê mi mêze ḱe 

Ez Mendol Aẋayê bavê ṭe me 

Xezala mi wî wî wî wî wî… 

 Go, welle ḥeyfa Mendol Aẋayê bavê min e, hewara mi haṭ. Go wê 99 cinyad 

bike, mi nade esḱerê Xelîfe. Go, yê şereḱî giran se mi der xe. Zeman heye meriv yê 

mala xelḱê da ṙûnê. Go, yê bêjin Dewrêş Lawê cElo Memed Paşa ṕê nebû ṭe xilas ḱe, 

bavê ṭe haṭ. Bavê ṭe ji Dewrêş Lawê cElo Memed Paşa mêrṭir bû. 

 Xezal jî dibê Dewrêş Lawê cElo Memed Paşa ne mêreḱî pir xirab bû. Çerxa 

wî çeṕ zivirî, feleḱa malşewiṭî jê ra ṙasṭ denekeṭ. Xezal jî ji bavê xwe vedigerîne.  

Go: 
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Lo lo lo lo bavo bira bişewiṭe şewiṭiya Aẋûzê wê li ber (Qefa ye…) 

Wî de bavo bira bişewiṭe şewiṭiya Aẋûzê wê li ber Qefa ye 

Dewrêş Begê Lawê cElo Memed Paşa se ṕişṭa Cilfaniyê  

74 ṙêya sê qonaxa li vir anî 75 xazî mi bizaniya Dewrêş mi li ku maye 

Heke şirîn ḱeḱê mi bihaṭa min ê teref Xwedê 

 Jê ra bigoṭa 76 caveḱî bide Qerebendî wêran ḱalemêrê malê 

Min ê bişanda ce ḥer sê bira 

Bira salxê Lawê cElo Memed Paşa mi ra biḱira 

Bira bikeṭa nav esḱerê Xelîfê Beẋdayê biḱuşṭa  

Bira ḥer sê birayê mi bimra wî wî wî wî... 

 Mendol Aẋa derkeṭe devê çadirê dêna xwe dayê çar ḥev siyar devê ḉêm ça 

ṭên. Mêreḱî ḱalemêr e, çcevê wî qetar naḱe. Kete hindurê çadirê go, Xezal, law ka 

binêre çcevê bavê ṭe qetar naḱe ev siyar kê ne? 

Xezalê dêna xwe dayê yê ṕêşiyê Dewrêş Beg e, ḥer sê din jî birayê wê ne. Ka Xezalê 

ji bavê xwe ra bêje, yê çi bêje.  

Go: 

Lo lo lo lo bavo bira bişewiṭe şewiṭiya Aẋûzê wê li ber (Qefa...) ye 

Wî de bavo bira bişewiṭe xopana Aẋûzê wê li ber Qefa ye 

Mi go, qey Dewrêş Begê Lawê cElo Memed Paşa ne saẋ e 

Li dinyayê tineye. 

Welle howa li se ṕişta Cilfaniyê şûrê wî li desṭa ye 

ḥer sê birayê mi lawê ṭe ne bavo 

Bira ḥeyfa mi veḱe ji esḱerê Xelîfeye bavo wî wî wî... 

 Medol Aẋa dekeṭe devê çadirê ṕêşiya ceba xwe hejand. Esḱerê serê ḉiyê haṭ. 

Esḱerê giran hev rasṭ bû. Esḱerê Xelîfe tev belengaz e, tev jar e, yê serê xwe ḱur 

diḱe, yê ku avê vedixwe, yê ku ji 101cîyar dew vedixwe, yê ku kincê xwe xwe diḱe, 

yê şûr desṭ da tine. Ewan keṭine nav ferdeḱ nehîşṭin.  

 Mendol Aẋa xwe gihande nobeçiyê devê çadirê nehişṭ esḱer wî biḱujin. Goṭe 

nobeçî goṭe e berdame ez Xezalê bibînim, go, e ṭe naḱujim. Go, ṭi jî here bigîje jin 

zarê xwe. Ew Dewrêşê îxbar ḱirî ḱu Xezal qîz e, ew dewrêş dane ber şûra qeṭ qeṭî 

ḱirin. 

 102 Çiqa ḉeḱ, sîlaḥê esḱerê Xelîfe heye Mendol Aẋa kişand xwe ra 

Qerebendê cimbar kir. Xezalê da ṕêşiya Dewrêş go, Xezalê bihere bira ṭe ra pel, pûş 
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pincarê berav ḱe. 104 ḥeḉî kesê şerê Xezalê ser 77 Xezalê bîsṭibe, ṭi kesê ser ṭe 

Xezalê ra tine. Ew çûn mirazê xwe şa bin wun jî man(….)   
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PÊVEK 

FERHENGOKA DEVOKA ÇALDIRANÊ 

 

 

A 

adrês  (n)   :navnîşan 

Aktûzî  (n)  : navê ceşîrekê ye 

alîḱî diçû   : aliyekî diçû 

are dixisṭinê   : navber dixistinê 

ayrî  (hn)  : cuda 

 

B 

balṭûz  (n)  : diş  

başqe  (g)  :  wekî din 

Bazîdaẋa (n)  : navekî Çardiranê yê kevin. 

bêayîḱ  (hn)  : bêguneh 

bêder  (n)  : bênder, cihê ku nan lê tê patoskirin 

begem ḱiriye   : ecibandiye 

bêkar  (hn)  : ezeb 

Bekira  (n)  : eşîra Bekiriyan 

bela diḱirin (l)  : belav dikirin 

bcelgîḱ  (n)  : balîfek 

bên  (l)  : bêjin 

berbi  (n)  : berbû 

berodan (n)  : çêrandina berx û mîhan ya digel hev. 

bces diḱin (l)  : qal dikin 

bêşî  (n)  : xwarineke mîna kulîçeyê ye. 

beṭanî  (n)  : betanî, lihêf  

bex  (n)  : berx 

bîçer  (n)  : makîneya giha dirûnê. 

bide aẋaḱî   : bide axayekî 

bihar nediḱir (l)  : bawer nedikir 

bihare  (n)  : genimê ku biharê tê çandin. 
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biherim (l)  : bibim 

bira  (g)  : bila 

birê wî    : birayê wî 

bîs çar  (j)  : bîst û çar  

bîs şeş  (j)  : bîst û şeş 

bixazin  (l)  : bixwazin 

bîye  (l)  : bûye 

 

C 

 

caḱe dinê   : careke dinê 

caḱe zivirîn   : careke din zivirîn 

cav  (n)  : bersiv 

ce ṭe  (d)  : cem te 

cêla  (d)  : mîna 

cêleṭê niha (d)  : mîna niha 

cendeḱ  (n)  : term, laş 

cîḱî başqe   : cihekî din 

Cilfan  (n)   : navê hespê ye. 

cûciḱê mele   : hevalên lîstikê yên mele 

 

Ç 

ça bêje  (h)  : çawa bêje 

ça biḱî  (h)  : çawa bikî 

ça ne  (h)  : çawa ne 

ça xwe    : çaya xwe 

çadir  (n)  : kon 

çaḱî   (h)  :bi çi awayî 

çaḱîne bînim (h)  : çawa bînim 

çaw  (n)  : benê ku bi badana gîhayî tê çêkirin. 

çen ḥev   : çend heb 

çi qirarî (h)  : bi çi awayî 

ḉiḱanê  (h)  : ka çawa 

ḉîl dida (l)  : zîl dida 
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çiqa  (g)  : çiqas 

ḉîyaḱî isa   : çiyayekî wisa 

çol  (n)  : cihê ku pez û dewar lê tê çêrandin. 

 

D 

da:   (d)  :de (paşdaçek) 

da ḱe  (l)  : bike hindir 

darva ḱirin (l)  : hilawîstin, bi dar ve kirin 

daṭanî  (l)  : dadinî 

davîṭine ṕarava  : diavêtine paşiyê 

debo  (n)  : teneke 

dedixin (l)  : derdixin 

dedixisṭin (l)  : derdixistin 

degiş ḱe (l)  : biguhire 

dekeṭa  (l)  : derketa 

dêl  (n)  : dûv, terî 

demdezgah (n)  : kel û mel 

dcen:  (n)  : genimê kelandî 

dêre  (n)  : fîstan  

dergîsṭî (hn)  : destgirtî 

des pê ḱiriye (l)  : dest pê kiriye 

des pê  (n)  : dest û pê 

desmaleḱî (n)  : destmalekê 

desṭar  (n)  : destik 

desṭegulḱ (n)  : Di lîstika kumgustîlê de ji goreya ku hatiye neqandin 

re tê gotin. 

deyn xulama ḱir  : deng xulaman kir 

dezgaḱ  (n)  : dezgayek 

dezmêj  (n)  : destnimêj 

dibê  (l)  : dibêje 

digo  (l)  : digot 

dilêwîne (l)  : lawijan dibêje 

dixarin  (l)  : dixwarin 

doşeḱ  (n)  : nivîn, doşek 
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E 

e ḥemêz ḱirim (l):  : ez hembêz kirim 

e  (c)  : ez 

ê  (g)  : lê 

cebe  (n)  : eba  

Ebeẋe  (n)  : navekî Çardiranê yê kevin 

cedeṭ  (n)  : kevneşopî, edet 

Êgekumeṭ (n)  : navê gundekî Çardêranê ye. 

êl  (n)  : eşîr 

Elcewaz (n)  : Navçeyeke Bilîsê 

eleg  (n)  : eleg, elek 

emenî  (n)  : emenî, lihêf, betanî 

emir da (l)  : ferman da 

êmîş  (n)  : êmîş, yemîş 

en hindiḱ   : herî hindik 

en iyîsî    : ya herî baş 

eqreba  (n)  : xism 

Erdîş  (n)  : Navê avçeyeke Wanê ye. 

cerse  (n)  : cih û war 

êtîm  (n)   : sêwî 

eva  (c)  : ev 

ewî  (c)  : wî 

ewna  (c)  : ewan 

ewnê  (c)  : ewên 

ceyne  (d)  : mîna 

 

       F 

Filisṭan  (n)  : Navê herêmeke navbera Elcewaz û Erdîşê 

 

G 

garan  (n)  : naxir, koma ajalên mîna çêlek û ga. 

gazî diḱir (l)  : bang dikir 

gede  (n)  : lawik 
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gele xaş bû   : gelek xweş bû 

Gelî  (n)  : Geliyê Zîlan 

genimê kiriḱ: (n)  : cureyekî gênim e. 

gevez  (hn)  : rengê sor ê girtî 

gîhê didirû (l)  : gîhê diçine 

go  (l)  : got 

 

H 

ḥe merva   : her du merivan 

ḥe ro    : her roj 

hê  (g)  : hîn jî 

ḥebs  (n)  : zindan 

hêca   (hn)   : hêja  

hêca  (h)  : bîstek berê 

hêciḱ            (h)   : hîn 

ḥeçî:  (g)  : Her çi 

ḥelîse  (n)  : navê xwarinekê ye. 

hema isa (h)  : her gav, her tim 

ḥemla xwe daṭanîn  : diwelidîn 

ḥemûḱa (c)  : hemûyan 

ḥereḱî  (c)  : her yekî 

ḥerişîn  (l)  : jê birîn 

hêsîr  (hn)  : êxsîr 

hesṭin  (n)  : hesin 

hêt  (n)  : ran, çîm 

ḥeṭaḱî  (g)  : heta ku 

ḥeṭanî  (g)  : heta 

ḥev  (n)  : heb 

hevalḱiras (n)  : bincila zêde 

hevşî  (n)  : cihê ku pez û dewar lê mexel tê. 

ḥewla biharê  (h)  :destpêka biharê 

ḥeywan (n)  : ajal 

ḥij neḱira (l)  : hez nekira 

hinde  (g)  : ewqas 
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hindirê gora   : hundirê goreyan 

hogiḉ  (n)  :berxa du salî 

ḥoşk:  (n)   : Di lîstika topa garanê de mekanekê diyar dike. 

howa  (h)  : waye 

 

I 

idî  (d)  : êdî 

iha  (h)  : wiha 

cimbar kir (l)  : da ser hev 

isa  (h)  : wisa 

îsirḥet  (n)  : bêhnvedan 

îspîyoncî (n)  : sîxur 

cişḱ  (hn)  : hişk 

iyîlîḱṭî  (n)  : qencî 

 

Î 

cîyar  (n)  : Turê ku ji çermê heywanan tê çêkirin.  

îzna çarsiyê (n)  :Navê destûra derketina sûkê ye. 

 

J 

jajerûn  (n)  : xwarina ji rûn û ard pêk tê. 

ji boy  (d)  : ji bo 

 

K 

ḱa wana   : kaya wan 

kade  (n)  : nanê ku di nav rûn de hatiye qelandin 

kalî  (h)  : kîjan alî 

ḱaniya Dêrê (n)  : Navê kaniyekê ye. 

ḱapeḱ  (n)  : kapek, kepek 

keledoş (n)  : navê xwarineke herêma Çaldiranê ye. 

kelesḱe (n)  : erebeya ku li paş hespan tê girêdan 

kenawo   : xwedêgiravî 

ḱiras  (n)  : bincil 

Kirê ṭendûreḱê(n)  : Pala çiyayê Tendûrekê 
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ḱirḱirḱ    (n)  : kirkirk 

kîs ḱirin (l)  : ji hev veqetandina berx û mîhan  

Komir  (n)  : Navê gundekî navçeya Erdîşê 

kosegelî (n)  : Lîstikeke weke şanoyê ye.  

ḱuçiḱ  (n)  : tifik 

kumgusṭîl (n)  : lîstikeke ku bi kum û gustîlê tê lîstin. 

ḱûrîn  (n)  : lawik 

kurşe  (n)  : Berfa ku mirov tê de naçe xwar. 

kuṭa bîye (l)  : xelas bîye 

kuṭan  (l)  : lêdan 

 

L 

laqirdî  (n)  : henek, tinaz 

loma  (d)  : ji bo 

 

M 

malderxisṭin (n)  :piştî destgirtina bûkê, serîladana ji bo bûkê 

malxwê: (n)  : sermiyanê malê 

mêj  (n)  : nimêj 

Mele Hiro (n)  : Navê lîstikekê ye 

mewsîm (n)  : demsal 

meyteb  (n)  : dibistan 

mi dêna xwe dayê  : min lê nihêrî 

mi  (c)  : min 

micelim (n)  : mamoste 

miherin   : em herin 

mirtoxe (n)  : Xwarineke ku bi rûn û ard çêdibe.  

mîta  (d)  : mîna 

mitêl  (n)  : rûyê nivînan yê hundir 

N 

Nanparêz (n)  : Navê gundekî Çardêranê ye. 

navmal  (n)  : alavên nav malê 

navṭêdan (n)  : şîretkirin, ji bo tiştên nebaş 

nebî  (n)  : nevî 



101 
 

nem dibû   : nerm dibû 

nerdewan (n)  : derence 

nêvan  (n)  : mêvan 

nexaşî  (n)  : pirsgirêk 

nivî  (hn)  : nîv 

nîzḱa çêbe   : nêzîkî çêbe 

nobeçî  (n)  : nobedar 

notanî  (d)  : wekî, mîna 

 

O 

ocaẋ  (n)  : kuçik, tifik 

olim  (n)  : mirin 

onerge  (n)  : pêşnûma 

onlem  (n)  : bergirî 

orxan  (n)  : lihêf 

 

P 

ṕara ṕey (h)  : li dû 

ṕarava  (h)  : li aliyê paşiyê 

part  (n)  : koma gîhayî ya ku ji pêncî gurzî pêk tê 

parve diḱir (l)  : dabeş dikir 

ṕaşê baṭayî   : paşê bihatayî 

paşil  (n)  : paxil 

ṕayîze    : genimê ku payîzê tê çandin 

pêgermoḱ (n)  : volta 

ṕêḱî wê   : piyekî wê 

ṕên şeş  (j)  : pênc - şeş 

perḉê mêzerê (n)  : caweke berfireh ji bo niximandinê. 

perḉê miliḱê   : parçeyekê pîne ji bo zend çêkirinê. 

ṕey  (h)  : li dû 

ṕeyî !  (b)  : wî! 

pincar  (n)  : navê hemû gîhayê li çolê tê berav kirinê ye. 

pîneḱ  (n)  : pîneyek 

pirṭî   (n)  : Navê parçeyê herî piçûk yê tiştekî ye. 
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pişḱûrî  (n)  : zarokên deh- pazdeh salî yê ku li ber destê mezinan 

dixebitin. 

poxîn  (n)  : Nanê hûrkirî.  

 

 

Q 

qaçaẋ  (n)  : revok 

qaliḱ  (n)  : qaşêlk 

qalin  (n)  : stûr 

qan temîzê (n)  : xwîn paqijê 

qarşî  (h)  : li hember 

qawe  (n)  : qahwe  

qe  (g)  : qet 

qedera saleḱî (h)  : bi qasî salekê 

qefes  (n)  : sîng 

qereqilçix (n)  : Navê cureyekî gênim e. 

Qerezerbegî (n)  : Navê ceşîrekê ye. 

qeṭ qeṭî ḱirin (l)  : parçe parçe kirin 

qeṭlîyam (n)  : komkujî 

qeyneḱ  (n)  : genimê qelandî 

qîḉ  (hn)  : rengê zer ê girtî 

qirame  (n)  : Navê cureyekî çandina gênim e 

qirbac  (n)  : Qirbac, qamçî 

qîzê ça    : qîzê çawa 

quntax  (n)  : Dipçika tifingê 

qutîḱ  (n)  : qutiyek 

 

R 

ra  (d)  : re (paşdaçek) 

rcen  (hn)  : ron 

ret dibû (l)  : xilas dibû 

rism  (n)  : dirûv 

rutbelî  (n)  : serbaz 
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S 

saḱîne  (h)  : ku wisa 

salixdan (n)  : nasandin 

sawcî  (n)  : dozger 

saẋlem  (n)  : tendurist 

se siya  (h)  : ser stûya 

se  (n)  : ser 

sebet  (n)  : selik 

Seregola (n)  : Navê gundekî Çardêranê ye. 

serḱur  (n)  : porqusiyayî 

serṭêdan (n)  : serlêdan 

seva carḱe din             : ji bo carke din 

seva  (d)  : ji bona 

sirya nêvanan             : qedrê mêvanan 

siwal  (n)  : pirs 

son dixe   : sond dixwe 

sûbay olaraẋ   : wekî serbaz 

 

Ş 

şa dibûn (l)  : şad dibûn 

şalpe  (n)  : xêlî 

şeqeṭir  (n)   : Di lîstoka topa garanê de navê qayîdekê ye. 

şer jê diḱirin (l)  : ser jê dikirin 

Şerebxan (n)  : Navê gundekî Çardêranê ye. 

şileḱe  (n)  : Navê xwarinekê ye. 

şîrnayê  (n)  : Navê şahiya berî siyarkirina bûkê ye. 

şîş  (n)  : hesin 

şixwe  (g)  : jixwe 

şob  (n)  : Navê cotkirina zeviyê ye. 

 

T 

tabla zêrîn (n)  : siniya zêrîn 

tang  (h)  : hind, li cem 

tarîxeḱe teze (n)  : dîrokeke nû 
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taxim  (n)  : tîm 

ṭaymîş nebû (l)  : berxwe neda 

ṭe ra    : ji te re 

teṕiḱ  (n)  : rîxa qalibkirî ya ji bo sotinê 

teralî diḱir   : derew dikir 

tceriḱî  (hn)  : mezin, gir 

terḱiya xwe   : Li ser hespê li pişt xwe siwar kirin. 

teseqe  (n )  : sedeqe 

tevdîr  (n)  : bergirî 

teze  (hn)  : nû 

ṭi ça diḱî   : tu çawa dikî 

ṭi  (c)  : tu 

tîk rabû (l)  : çik rabû 

tirşo  (n)  : Navê gihayekî tirş e.  

top diḱe (l)  : berhev dike 

topa garanê (n)  : navê lîstikekê 

toqaṭ ḱir (l)  : dest guvaşt 

 

V 

va  (d)  : ve (paşdaçek) 

vanan  (c)  : van 

vî îşî    : vî karî 

vîdon  (n)  : bîdon 

vira  (h)  : li vir 

 

W 

walî  (h)  : wî alî 

wana  (c)  : wan 

wun  (c)  : hûn 

 

X 

xanîḱ bû   : xaniyek bû 

xasṭ    : xwest 

xaş dibe (l)  : xweş dibe 
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xûna wan   : xwîna wan 

xûşḱê bûḱê   : xwişkên bûkê 

xwereḱ  (n)  : xwarin 

 

 

Y 

yaliyê  (h)  : li aliyê 

yaş  (n)  : temen 

yataẋ  (n)  : nivîn 

yêmê ḥeywana  : êmê ajalan 

 

Z 

zarḱa wî   : zaroka wî 

zaten  (g)  : jixwe 

zerf  (n)  : kîsikê nameyê 

zevî dirûtin   : genim çinîn 

zeyî  (n)  : piştî dawetê care ewil çûyîna bûkê ya mala bavê xwe. 

zîpik  (n)  : dilop 

ziryet  (n)  : soy, nifş 

Zortil  (n)  : Navê gundekî navçeya Erdîşê ye. 

zûr dimîne   : ecêb mayîn 
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