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DI ZİMANÊ KURDÎ DE ZAYENDÊ BIZAVDAR (MOBÎL) 

Ali Husein Kerim 

Bi gorî daxûyaniyeke SIL (Summer Institute of Linguistics) di cihanê de 7102 ziman tên 

axaftin.
1
 Ji vê jimarê 250 ziman ên Hînd-Ewropî ne. Helbet gelek şaxên Hînd-Ewropî hene ko ji wan 

yek jî zimanên Hînd-Îranî ne. Şaxa zimanên Hînd-Îranî li ser hev 87 ziman in û kurdî jî endamê vê şaxê 

ye. 

 

 
 

Wek tê zanîn, ji van sedsalên dawiyê Zimanê Kurdî ji hemû hêlan ve di bin êrişên mêtingeran 

de bû. Di cihanê de qet zimanek wek kurdî hewqasî bitundî nehatiye qedexekirin. Jixwe ev ne bûyereke 

pîşadî ye. Di encama hîkarên asîmîlasyonê kurdî neghîşte asta zimanên serdema teknolojî û 

înformatîkê. Helbet hin tevdîlên kurdan jî hebûn, lê ew wek wêjeyeke devkî ya xurt û niviskiyeke 

lawaz derkete holê. Piştî ronakbûna mezin (ji salên 1970 pê de) Kurdî ji şêmûga tinebûnê hat 

vegerandin. Her wisa ji dema ronakbûna mezin heya niha gelek xebatên giranbiha çêbûne.  

Her çiqasî mêtingerên nejadperest nehîştin kurdî bighêje asteka bilind jî, îro bûye zimanekî herî 

kêm di 40 welatî de tê axaftin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.ethnologue.com/ethnoblog/m-paul-lewis/welcome-18th-edition 
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Welatên ku kurdî ji serdemên berê pê de tê axaftin: 

 

Kurdistan, Iran, Iraq, Suriye, Turkiya, Ermenistan, Rusya, Gurcistan, Kazakistan, 

Turkmenistan, Azerbeycan, Afqanistan, Pakistan, Tacikistan, Lubnan, Israil, Urdin, Mısır, Sudan 

 

Welatên ko piştî 1960î pê ve Zimanê Kurdî li wan deran tê axaftin
2
: 

Almanya, Yunanîstan, Fransa, İsfiçre, İsveç, Norveç, Holanda, Danimarka, Italya, Ispanya, 

Amerika, Kanada, Finlandiya, Ingiltere, Irlanda, Avusturya, Romanya, Bulgaristan, Austuralya, 

Ukrayna, Macaristan û hwd. (hin welatan Zimanê Kurdî wek zimanê perwerdeyê tê bikarînan.) 

 

Li îstatîstîka jêrê, di çend welatan de kîjan ziman tên axaftin hatiye diyarkirin (kurdî têde tune 

bû, min pêva kir NG).  

 
 

Pêşxistina zimanan bi girêdanî perwerdê ye. Eger perwerde hebe ziman bi pêş ve diçe û 

yekbûna civakê dipêytîne. Lê perwerdeya sûdewar bigirêdanî rêzimaneke rêk û pêk û zelal bi dest 

dikeve. Mixabin her çendî gelek xebatên rêzimanî yên zaravayê kurmancî îro wek amûrên perwerdeyê 

tên bikarînan, dîsa jî gelek mijarên rêzimanî nehatine zelalkirin. Ji van mijaran yek jî pirsgirêka 

zayenda navdêra ye.  

                                                             
2
 Di van welatan de êdî kurdên bûne hevwelatiyê wan deran hene. Ev jî tê wateya ko li wan deran kurdî ne ji hêla 

mêvanan, ji hêla hevwelatiyan tê axaftin. 
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Hin niviskar û lêkolînerên kurd dibêjin, “di Kurdî de zayenda navdêran ên nêr û mê ye”, hinên 

din jî dibêjin “na xêr, ji bilî nêr û mê yên notir/bêalî jî hene.” Jixwe ev nêrînên newekhev hizra 

girseyan jî şêlû dike. 

 

Baş e, mirov divê navdêrên kurdî-kurmancî çawa şîrove bike?  

Hinek zimanên bêzayend (Sino-Tibet), hinek ji van xweyî navdêrên zayend nêr û mê, hinek nêr, 

mê û notr/bêalî, hinek ji wan jî zayend veşartî (covert gender) û bibîrxistinî (associative gender) ne. 

Hetta di cihanê de hin zimanên çar, pênc û heya bîst zayendî jî hene. Zimanên Awûstralyayî dikevin li 

nav vê beşê ko ew jî zayenda nêr, mê, rivêk û tiştên din tên destnîşan kirin. Tiştên ji bilî nêr, mê û 

sebzeyan jî wek çar cureyan cuda dibin. 

Di Zimanê Kongo-Nîjerê de zayendên navdêran ji ser bîstî re ne. 

 

Mînak ji bo Zimanên navdêr nêr û mê: 

Zayenda navdêrên Zimanê Erebî nêr û mê ne. Lê bigorî şêwazê erebî yê xezayî mantiqekî rêzimanî 

yê rêk û pêk derketiye holê. Di erebî de zayenda navdêran wisa hatiye vawêr kirin: 

1. Mûzakker (nêr) 

2. Muennas (mê) 

Du beşên Mûzakker hene ku ew jî Mûzekkerên rasteqîne û yên pêşibî (mecazî) ne. Dîsa du cureyên 

Muennasê hene ko jê re dibêjin: Muennesên rasteqîne û yên lafzî.  

 

Mînak ji bo zimanên zayenda navdêrên wan nêr, mê û bêalî (notir): 

Zayenda navdêrên Zimanê Almanî sisê ne ko ji wan re dibêjin männlich (nêr), weiblich (mê), 

neutral (bêalî). Helbet zayenda her navdêrekî bi pêşpirtikên cuda (der, die û das) tên destnîşan kirin.  

 

Mînak ji bo zimanên ko zayenda navdêrên wan veşartî ye: 

Ji bo vê beşê zimanê herî balkêş tirkî ye. Di Zimanê Tirkî de zayend veşartiye. Ew di nav têgîna 

hevokê de eşkere dibe. Eger zayenda navdêr yan jî rengdêrên zimanekî tinebin, ew nayê fêmkirin.  

 

 

Dİ KURDÎ – KURMANCÎ DE ZAYENDA MOBÎL 

 

Mirovan, hemû heyber û zindiyên di gerdûnê de dijîn binavkirine. Paşê ew bigorî teşeyên wan 

ên biyolojîk ji hev cihê nirxandine. Diyare hin mirovan gotine ku “di vê cihanê de her tişt mêr û jin in”. 

Hin kesan jî gotine “nêr, mê û bêalî ne.” Her wisa awayê zayendên navdêran derketiye holê. Ji ber vê 

egerê îro di cihanê de zimanên zayendên wan nêr û mê; nêr, mê û bêalî (netar) hene.  

 

Tê gotinê ku, di dîrokê de xebata destpêkê ya cihêkirina zayendî ya zimanan B.Z. sedsala 

pêncan ji hêla Protagoras hatiye çêkirin. Protagoras gotiye ku di Zimanê Yewnanî de sê zayendên cihê 

hene, ew jî nêr, mê û zayenda sisemîn in. Paşê Aristo jî behsa van sê zayendên cihê dike. Lê êw bi tenê 

zayendên nêr û mê dipejirîne. Zayenda sisemîn a Protagoras napejirîne, dema bala xwe baş dide 

zayenda sisemîn, dibîne ku ew yan dibin nêr an jî dibin mê. Hingê bi wê zayendê re dibêje “zayenda 
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navberê.” Piştî di demekî şun de ji bo zayenda sisemîn dibêjin, “yan – yan jî.”
3
 Heta, tê gotinê, yê ku 

cara yekemîn zayenda biyolojîk û ya rêzimanî ji hev cihê daye nîşandan jî Aristo ye.  

 

Ramana zayendî a zimanan bi gelempêrî wek du beşan hatiye nirxandin. Ji wan re dibêjin, 

zayendên biyolojîkî û yên rêzimanî. Zayendên rêzimanî, di zimanên tewangbar de çawabûna 

zayendan didin xuyakirin
4
 û bi serê xwe mijareke girîng a rêzimanî ne. Zayenda rêzimanî, beşa têşeyî 

ya zimên e. Ew çawabûna zayendên navdêran bi qertaf, artikel û qedinekan ve dide danasîn.  

 

Îfadeyên zimanî yên biyolojîk û civakî di nav beşa zayendên biyolojîkî de cih digrin. Yanê ew 

zayendên aferîdeyên zindî yên xezayî ne û wek nêr û mê tên jimartin. 

 

Zayenda biyolojî bi gelempêrî di hemû zimanan de heye. Kes, yan jî jîndarek bigorî zayenda 

wî/wê tê bi navkirin.  

Minak:  

Jin – mêr keç – kur  met – ap çêlek – ga 

mihîn – kihêl mî – beran se – dêlik bizin – nêrî 

mirîşk – dîk xal û xaltî bûk – zava pismam –dotmam 

 

Zayenda navdêran mijareke girîng a zimanan e. Zimanên Hînd-Ewropî ji aliyê zayendên 

rêzimanî ve bi gelempêrî yan nêr û mê, yan jî nêr, mê û bêalî ne.  

 

Di zimanên grûba Bantû de cihêbûna zayendên rêzimanî hê jî zêdetir in. Ev wek zayendên 

kesan, zindî, bêcan, tişt, organîzm, çawabûnê didin nîşandan.
5
  

Hetta di çalakiyên zimanên wek rûsî û erebî de zayend hene. 

Mînakê erebî: 

nêr mê 
katabta:    te nivisand katabti:          te nivisand 

katabtum: we nivisand katabtun..      we nivisand 

kataba:      wî nivisand katabat:         wê nivisand 

katabû:      wan nivisand’ katabna:          wan nivisand’ 

 

Di hin zimanên malbata Hînd-Ewropî de zayendên rêzimanî pir, di hinan de jî kêm in. Heta 

piştî demekî şûnde zayendên hin ji wan zimanan wenda bûne. Ji nav wan, mirov dikare zimanên îranî 

wek mînak destnîşan bike. Li serdemên destpêkê yên zimanên îranî her sê zayendên rêzimanî pir 

dihatin bi kar înan. Lê ev sîstem ji pey re wenda bûye. Cihêkirina zayendên rêzimanî bi saya hin 

veqetandekan bi ser û ber dibe. Jixwe zimanê Kurdî jî wisa ye. Navdêr di rewşa xwerû de bêalî 

xuyadikin. Lê di kurdî de bi tenê di cinavên tewandî yên kesane (wî, wê) şanîdan (vî, vê, wî, wê) û 

                                                             
3 Lyons, John. Einführung in die moderne Linguistik, aus dem Englischen von W. Un G. Abraham, München: C. H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung, 5. Auflage, 1980: 11 
4 Müller, Friedrich. Das grammatische Geschlecht (Genus): ein sprachwissenschaftlicher Versuch, 1860: 1 
5
 Sowinski, Bernhard. Germanistik Teil 1 Sprachwissenschaft, Köln — Wien: Böhlau Verlag, 1974: 66. TAFEL, Karin. Die Frau 

im Spiegel der russischen Sprache, Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1997. 
 



5 
 

qertafî (ya, yê) de cihêbûna zayendan hene. Di kurdî de zayenda navdêran a rêzimanî bi saya 

veqetandekên taybetî derdikevin holê; her wiha ew wek yên penî, nepenî, yekjimar û pirjimar in. 

Mînak:  

-ê:  qertafa nêr, yekjimar û ya penîbûnê ye 

-a :  qertafa mê, yekjimar û ya penîbûnê ye. 

-ên :  qertafa pirjimar a herdû zayendan û ya penîbûnê ye.  

-ekî :  qertafa nêr, yek jimar û ya nepenîbûnê ye 

-eke :  qertafa mê, yekjimar û ya nepenîbûnê ye.  

-ine :  qertafa pirjimar a herdu zayendan û ya nepenîbûnê ye. 

 

Mînak: 

Navdêrekî zayend biyolojîkî “kevir”: 

Kevir, li pêş çavên mirov tiştekî ji curbecur daringan pêkhatye û hişk e; ne dizê, ne jî dimire, bê 

can e. Ji ber vê egerê kes nabêje kevirê nêr, yan jî kevira mê. Ev bi tenê aliyê biyolojîkî wisa ye. Lê di 

aliyê rêzimanî de ne wisa ye. Bi alîkariya tewang û qertafan zayenda peyva “Kevir” derdikeve holê.   

 

Dema em bi kurdî bêjin, “kevir-ê reş”, hingê zayenda heybera ku di Zimanê Kurdî de wek 

“kevir” hatiye binavkirin derdikeve holê. Her wisa zayenda rêzimanî ya “kêvir” di kurdî de nêr e. 

Lewra bisaya tewandinê qertafa “–ê” ya zayenda nêr werdigre.  

 

Lê ev rewş di hemû zimanan de ne wek hev e. Yanê dibe ku zayenda peyva “kevir” di zimanên 

din de mê, yan jî bêalî be. 

Minak:  

Di Zimanê Îtalî de zayenda ‘pietra- kevir’: 

Di îtalî de jî wek kurdî du zayend hene ku ew jî nêr û mê ne. Peyva pietr-a ‘kevir’ mê ye. Ji ber 

ku paşdanka “-a”,  ya zayenda mê wergirtî ye. Her wisa “kevir: pietra” di kurdî de nêr, lê di îtalî de 

mê ye. 

Cihêbûnên zayendî a peyvên “kevir” û “pietra” çi ne? 

- Di rewşa xwerî de navdêrê “kevir” bêalî ye, lewra zayenda wî xûya nake. Lê “pietra” di rewşa 

xwerî de mê ye.  

- Di hevoka hesan a “kevirê reş” de peyva “kevir” tê tewandin û qertefa zayendî a nêr werdigre; 

Lê di hevoka hesan a “pietra nera” de peyva “pietra” nehatite tewandin. Jixwe navdêra pîetra 

di rewşa xwerî de wek tewandî ye û di nav hevokê de pêdiviya tewandineke din namîne. 

 

Di Zimanê Kurdî de Zayend: 

Hin niviskar û lêkolînerên kurd dibêjin, “di Zimanê Kurdî de du zayend hene û ew jî nêr û mê ne”, 

hinên din jî dibêjin “na xêr, ji bilî nêr û mê yên notir/bêalî jî hene.” Ev du angaştên cuda dibin sedema 

şêlûbûna perwerdeya zimên.  

Pêşvebirina zimanan bi girêdanî perwerdê ye. Eger perwerde hebe ziman bi pêş ve diçe û yekbûna 

civakê pêytdibe. Lê perwerdeya sûdewar bigirêdanî rêzimaneke rêk û pêk û zelal bi dest dikeve. Îro, 

gelek xebatên rêzimanî yên zaravayê kurmancî wek amûrên perwerdeyê tên bikarînan, lê mixabin dîsa 

jî gelek mijarên rêzimanî nehatine zelalkirin. Ji van mijaran yek jî pirsgirêka zayenda navdêran e. Di 
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kurdî de gelek navdêr hene ku ew him dibin mêza û him jî dibin nêrza. Ev rêwş hin zimanên din ên 

cihanê de jî hene û bi wan navdêran re dibêjin mobîl ango bizavdar.  

 

Di kurdî de navdêrên bizavdar (mobil) 

 

Zimanzanên ku li ser kurmancî xebitîne dibêjin, zayenda hemû navdêrên Kurmancî yan nêr yan 

jî mê ne. Ev hizir ji hêla piraniya zimanzan û lêkolînerên kurdan jî hatiye pejirandin. Lê belê di Zimanê 

Kurdî de beşek navdêr hene ku ew bigorî amancê dikare bibe yan nêr yan jî mê. Ev navan heya niha 

yan li ser zayenda navdêrên mê û nêr, yan jî wek bêalî (notir) hatine jimartin.  

 

Wisa diyare ku di Zimanê Kurdî de hizra zayenda notiriyê bêbingeh e. Ji ber ku piraniya wan, 

navdêrên jîndaran in. Bigorî şêwazê xwe yên biyolojîk ew vedigerin li ser nêr û mêbûna ku pêwistî lê 

heye. Jixwe kurdî-kurmancî zimanekî tewangbar e. Mirov dikara hemû navdêran, heta lêkeran ber bi 

zayendê pêwist bi asan bitewîne. Jixwe di nav mercên tewangiya wisa xwaş lihevhatî de pêwistiya 

navdêrên bêalî (notir) namîne.  

 

Zayenda hejmareke mezin navdêrên kurdî yên afiredeyan (mirov û ajalan) bi tewandinê ve tên 

guortin. Ji wan re dibêjin navdêrên mobîl. 

 

Mînak ji bo navdêrekî zayend mê: 

Pirtûka min a sor 

Pirtûk:  navdêrekî xwerû ye. 

-a:  qertafa zayenda mê ye. 

min:  cinavê Kesê/kesa yekemîn tewandî ye. 

a:  cinavka şanîdanê ya qertafî ji bo navdêrên zayend mê ye. 

sor:  rengdêrek e. 

 

Wek di hevokê de jî hatiye destnîşan kirin, pirtûkek heye, zayenda wê pirtûkê mê ye, ji ber ku 

qertafa zayenda mê “–a” wergirtiye. Di hevokê de li du ciyan mêbûna pirtûkê tê eşkerekirin. Yek jê “–

a” ya bi pirtûkê ve girêdayî (pirtûk-a); ya din jî “a” ya di navbera cinavê kesane yê xwedîtiyê û rengdêr 

de ye (min a sor). Her wiha mêbûna pirtûkê ne bi tenê qertafa mêbûnê, bi şanîdana rengdêr ve jî hatiye 

tekûzkirin (a sor). 

 

Mînak ji bo navdêrekî zayend nêr: 

Kirasê te yê kevn  

Kiras-: navdêrekî xwerû ye 

-ê:  qertafa zayendê nêr e. 

te:  cinavê Kesê/kesa dudemîn ê tewandî ye. 

yê:  cinavkê şanîdanê yê qertafî ji bo navdêrên zayend nêr e. 

kevn  rengdêrek e. 
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Di vê hevokê de behsa kirasekî tê kirin, zayendê kirês jî nêr e, ji ber ku qertafa peyva “kiras” 

zayendê nêrbûnê “–ê” wergirtiye (kiras-ê). Nêrbûna kirês bi cinava qertafi “–yê” ve jî hatiye 

bitêkûzkirin.  

Kiras-ê    te  yê    kevn 

Navdêr – qertafa nêrbûnê  te cînavkê xwedîtiyê yê nêr kevn 

 

Jorê mînakên zayendên nêr û mê hatine nîşandan. Lê belê di Zimanê Kurdî de hin navdêr hene 

ku zayenda wan ne wekwan in.  

Minak:  

Heval: Navdêrekî xwerû ye. Têkiliya mirovan destnîşan dike. Lê mirov nizane ev heval nêr e 

an mê ye. 

Hevalê min: Di vê hevoka hêsan de zayenda “heval” a rêzimanî eşkere dibe; heval nêr e. 

Hevala min: Di vê hevoka hêsan de jî zayenda “heval” a rêzimanî mê ye.  

 

Wek di mînakê jor de jî tê dîtin, peyva heval him dibe nêr, him jî mê. Dema “heval” kur, bav, 

bira, pismam, mêr, xal, ap, hevling, zava, xezûr, tî, bûra û hwd. bin hin vedigere li ser zayenda nêr. 

Eger ew keç, jin, dê, met, xwişk, xwaltî, bûk, dotmam, met, xwasî û hwd. be jî vedigere li ser zayenda 

mê.  

Di van mînakan jor de jî xûya dike ku ev cure navdêr bêalî (netar) nîn in. Di heman demê de 

yekser ne nêr ne jî mê ne. Lê ew bizavdar in ango mobîl in. Ji ber vê sedemê mirov dikare wan wek 

navdêrên mobil (bizavdar) binav bike. 

 

Ev navlêkeke (terîmeke) nû nîne. Hin zimande behsa wê tê kirin. Bi taybet di Zimanê Îtalî, 

Romenî, Îspanyolî de behsa van navdêran tê kirin. Him di zimanê Kurdî de, him jî di wan zimanan de 

zayendên bingehîn ên nêr û mê ne, lê yên mobîl jî wek beşeke wan tên xuyakirin. 

Mînak:  

poeta helbestvan  poetessa  helbestvana 

profeta  pêxember profetessa pêxembera 

maestro hoste maestra  hosteya 

amico  heval amica  hevala 

gatto  pisîk gatta pisîka 

 

Di Zimanê Kurdî – Kurmancî de navdêrên mobil (bizavdar) 

 Navên hin ajalên kedîkirî bizavdar (mobîl) in: 

Mînak: 

xwerû nêr mê 

ker kerê ... kera ... 

hêstir hêstirê ... hêstira ... 

deve deveyê deveya... 

pisîk pisîkê ... pisîka ...   

kûçik kûçikê ... dêlika ... 

 

 Navên hemû lawirên kuvî bizavdar (mobil) in. 
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Minak: 

Xwerû nêr mê 

gur gurê  gura ... 

hirç hirçê ... hirça ... 

şêr şêrê ... şêra ... 

rovî roviyê ... roviya ... 

 

 Navên hemû zaro û ferxikên jîndaran bizavdar (mobil) in. 

Mînak: 

Xwerû nêr mê 

zarok zarokê ... zaroka ... 

piçûk piçûkê... piçûka ... 

pitik pitikê ... pitika ... 

golik golikê ... golika ... 

canî caniyê ... caniya  

berx berxê ... berxa ... 

karik karikê ... gîsika ... 

dehşik dehşikê ... dehşika .. 

çêçik çêçikê ... çêçika ... 

kudik kudikê ...  kudika ... 

cewrik cewrikê ... cewrika ... 

 

 Bê ku navên nêr û mêyan derbîran bikin, navên lêzimtî/xizimtî, hevaltî, 

kesên nêzikî hev, navên pîşe û payebilindiyan bizavdar (mobil) in. 

Mînak:  

xwerû nêr mê 

heval hevalê ... hevala .. 

hogir hogirê ... hogira ...  

yar yarê ..  yara ... 

dergistî dergistiyê... dergistiya ... 

rêber rêberê ... rêbera ... 

serok serokê ... seroka ... 

xulam  xulamê ... xulama ... 

mamoste mamosteyê... mamosteya ... 

serbaz serbazê ... serbaza ... 

 

 Rengdêrên bûne navdêr bizavdar (mobil) in. 

Mînak: 

xwerû nêr nêr 

delal delalê ... delala ... 

șîrîn  şîrînê ... şîrîna ... 

bedew bedewê ... bedewa ... 

qelaw gelawê ... qelewa ... 

kin kinê ... kina ... 

sor sorê ... sora ... 
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Dibe ku derbareyê selimandina navdêrê mobîl (bizavdar) gelek xebat û pêşniyar hebin. Heta dibe ku hin kes dij 

vê mijarê rawestin. Lê divê hemî hezkar û xebatkarên zimanê kurdî nêrînên xwe diyarbikin. Ta ku zimanê me bi 

pêş ve biçe. Ango hin rêbaz yan jî gotinên ku nahêlin mirov serwext be hê gelekin. Ji van yek jî rewşa navdêrên 

ku min ew wek “Navdêrên Bizavdar (mobîl)” bi binavkiriye ne. Bi taybet bi riya malpera 

www.dirokakurdistan.com em hêvîdar in ku gengeşiyên sûdewar pêkbên, ta ku kurdî li ser lêvan wek rûnê 

helandî biherike. 

http://www.dirokakurdistan.com/

