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Kurte 

Gelek sedem hene ku zimanan diguherînin û ev pêvajo jî pêvajoyek e ku kes nikare 

dem û şeklê guherînê bi awayekî rast texmîn bike. Gelek sedemên giştî wekî çîna civakî, emir 

(temen), zayend, çand, dîn, sîyaset, ekonomî, erdnasî (erdnîgarî; coxrafya), zarok û zaroktî, 

hevragihandina zaravayan û teknolojî hene. Lê kijan sedêm li ser kîjan zimanî çawa bandorê 

dike ev xebatek û pêvajoyeke din e. Lê sedêmên kovara Hawarê divê li gorî dema xwe, rewşa 

dinyayê û şert û mercên ku însan tê de bûn bên nirxandin. Destpêka alfabeya latinî û 

adaptasyona zimên û guherîna zimên gelek normal e. Loma hinek sedemên taybet jî bo 

guherîna zimên derdikevin û bi saya kovarê êdî roj bi roj ziman di nav gel de belav dibe. 

Wekî tê zanîn, guherîna zimên pêvajoyeke bêsînor û demdirêj e lê bi saya kovarê em dikarin 

faktorên ku li ser zimên bandorê dihêlin, bişopînin û tesbît bikin. 

Peyvên sereke: Guherîna Zimên, Hawar, Kurmancî, Werger, Erdnigarî  

 

REASONS FOR CHANGE OF LANGUAGE IN HAVAR MAGAZINE 

Abstract 

There are many reasons why languages change and this process is also a process 

where one cannot accurately estimate the time and form of change. There are many common 

reasons such as social class, age, gender, culture, religion, politics, economy, geography, child 

and childhood, the interaction of dialects and technology. But what causes how it affects 

which language is another matter and process. However, the reasons for Hawar magazine 
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should be evaluated according to that period, the state of the world and the conditions in 

which people were involved. The transition to the Latin alphabet, language adaptation and 

language change is very normal. Therefore, there are some special reasons for language 

change, and thanks to the magazine, the language is becoming more and more popular among 

the people and the alphabet is spreading. It is known that language change is an unlimited and 

long term process, but thanks to the magazine, we can track the factors affecting the language 

in the Hawar magazine and identify the changes in question. 

Keywords: Language Change, Hawar, Kurmanji, Translation, Geography  

Özet  

Dillerin değişmesinin birçok nedeni vardır ve bu süreç aynı zamanda hiç kimsenin 

değişimin zamanını ve şeklini doğru bir şekilde tahmin edemediği bir süreçtir. Sosyal sınıf, 

yaş, cinsiyet, kültür, din, siyaset, ekonomi, coğrafya, çocuk ve çocukluk, lehçelerîn etkişimi 

ve teknoloji gibi birçok ortak neden mevcuttur. Ama herhangi bir nedenin hangi dili nasıl 

etkilediği başka bir konu ve süreçtir. Ancak Hawar dergisinin nedenleri, o döneme, 

dünyadanın durumuna ve insanların dâhil olduğu koşullara göre değerlendirilmelidir. Latin 

alfabesine geçiş, dil uyarlaması ve dil değişimi çok normaldir. Bu nedenle dil değişiminin 

bazı özel nedenleri vardır ve Dergi sayesinde dil halk arasında giderek daha popüler hale 

gelmekte ve alfabe yayılmaktadır. Dil değişiminin sınırsız ve zaman alıcı bir süreç olduğu 

biliniyor ama Hawar dergisindeki dili etkileyen faktörleri takip edip söz konusu değişiklikleri 

tespit edebiliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Dil Değişimi, Hawar, Kurmancca, Çeviri, Coğrafya 

 

A-SEDEMÊN GELEMPERÎ KU ZIMÊN DIGUHERÎNIN 

Hertim însan di nav hewldana fehmkirina tiştên dora xwe de ne, tiştên xwezayî, çandî, 

sîstematîk û jixweber. Ev daxwaza fehmkirina dinyayê di serî de fehmkirina jiyanê bixwe ye. 

Loma kesên li ser zimanan dixebitin jî her daîm bi van tiştan re mijûl in. Herweha mamoste, 

nivîskar û zimannas jî di nav karê zimên de cihekî girîng digirin. Bi awayekî ecêb, em dikarin 

bibêjin ku zimannas niha sedemên rast ku guherîna zimên pêk tînin kêm fehm dikin 

(Akmajian and et al, 1995: 316). Li ser rûyê dinyayê hemû ziman diguherin û ev jî tiştek e ku 

mirov nikare xwe jê dûr bixe. Û ev guherîn ne yekalî ye. Dîroka zimên vê guherînê bi vî şeklî 

nîşan dide: peyvsazî, dengsazî, morfolojî û sentaks (PBS, 2005). Tespîtkirin û şopandina vê 

guherînê di nav jîyana rojane de ne rehet e, ji ber ku dema guherînê ne dîyar e. Carinan bi 

bandora medyayê pir zû pêk tê carinan jî di navbera 30 – 80 salan de pêk tê. Ev guherîna hê 
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dibe ku di asta şexsî de jî bimîne û guherîn naye ferqkirin. Lê tiştekî vekirî li ber çavan ew e 

ku ziman herdem diguherin Herweha hinek dimirin û hinek jî geştir û mezintir dibin.  

Mirovên ku di asta cuda ya statuya civakî de cih digirin bersiva rewşa civakî yên cuda 

û peyv û hevokan ji hev cuda digirin û fêhm dikin. (Finegan & Rickford, 2004, r.62). Loma 

kes nikare li ber fehmkirin û îfadekirina însanan bigire, wekî ava ku diherike û li berxe dibîne. 

Tiştekî girêdayî jîyanê û însanan ji ber candarbûnê dibe sedema guherîneke xwezayî. Rêjeya 

guherînê dikare ji deverekê ber bi devereke din ve biguhere û şeklê guherînê li hîn cihan hêdî 

be û li hin deveran jî zû be di ser re sedemên guherînê jî nikare ne wekî hev bin. Lê guherîn 

wekî çavkanî dikare ji deverekê ber bi deverekê din ve bi sedemên baştêkeve nav guherînê 

(Jones & Singh, 2005).  

Zimannas ji bo guherînê sê faktorên girîng û gelemperî nişan didin (Dubois, 1994; 

507). Ev sê faktor ev in: coxrafî, dem û sedemên sosyal. Lê Herweha gelek sedemên din jî 

hene. Ji ber ku bandora her sêyan li ser yên din in ev bi awayekî xwezayî reyeke û nêrîneke 

nû dide me gişan.  

Zimanê ku îro tê axaftin û yê berî sed salî dihate axaftin ji hev cuda ne. Bandora demê 

ji ber gelek tiştan wekî asta xwendinê, amûrên ragihandine wekî TV radyo, înternet, rojname 

û hwd. bikaranîna teknolojîyê, îcadên demê, polîtîkayên demkî ku bandorê li dinyayê kirine 

bandorê li demê dikin û hêmanên zimên diguherînin.  

Tiştekî balkêş ku mirov bifikire ku ziman ji ber hinek tiştan neguhere gelo wê çawa 

be? Gelek kes dibêjin kirmanckî ji ber ku li ciyê xwe sînordar e, axêverên wê bi zimanên din 

xeber nadin û ji ber xweparastina herêmî naguhere. Helbet tu xebat li ser vê mijarê - li gorî 

lîteratura heyî - nehatiye çêkirin. Lê dema mirov wekî Saussure (1915; 78) dibêje li mijarê 

binêre mirov dikare îddîa bike ku dem zimên naguherîne. Ew wiha dibêje: “Heger me ziman 

di wextê xwe de bêyî civata axêveran bihesibanda”, bo mînak bi çend sedsalan kesekî 

îzolekirî bifikirin - dibe ku em guherînek nebînin; dem dê bandorê li zimên neke”. 

Dema zimannas di demê de guherînê difikirin helbet divê faktorên din jî binirxînin. 

Loma Saussure metafora“kişikê” dişibîne zimên. Her hereket û hemleyên zimên wekî hereket 

û mudaheleyên zimên in. Her gaveke nû bi xwe re tiştên heyî diguherîne. Êdî rêz diguhere, 

her tişt bi awayekî serbixwe guherînê dijîn, lê dema mirov bi tevahî lê dinêre herçiqas guherîn 

bi şeklî jî be form û sîstema zimên xwe diparêze. Lê di heman demê de jî guherînên biçûk jî 

pêk tên. Dema mirov van guherînên kişik û zimên dide ber hev, gelek tiştên wekî hev 

derdikevin ku mirov bikare guherînê binirxînê.  
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Li ser vê mijarê Seîd Verroj
1
 fikirên xwe wiha îfade dike: 

 Ji roja ku ziman peyda bûne û heta îro, her cûreyê têkilîya navbera komên 

mirovan, bûne sebebê guherîna ziman, peydabûna zar (diyalekt), kom û komikên kulturî 

yên ciyawaz. Li gorî pileya (asta) têkilîya kom û komikên mirovan; wekî têkilîya wan a 

bi hev re jiyînê, dînî, bazirganî, sîyasî û kulturî, pêkhatina bûyerên xwezayî û komelî, 

bûne sebebê danûstendin û guherîna ziman û kulturên cîyawaz. 

Yek ji tiştên balkêş ku tê dîtin ew e ku bi rastî guherîn di carekê de di her cureyên 

zimên de dernakevin, parçe parçe derdikevin. Û her guherîn di nav demê de rê dide 

guherîneke din. Herweha guherîna demkî (ya ku di wê demê de pêk tê) dibe ku gelek balê 

nekişîne lê piştî demekî din mirov dikare wê guherînê binirxîne û bandora wê bibîne. Dema 

mirov ji herêmekê diçe yeke din ev guherîn dîsa bi rehetî tê dîtin. Ev guherîn rê didin encam û 

rewşên nû ku berê nehatibûn fikirîn. Di vê metaforê de hem di kişikê hem ji di zimên de 

mixabin tiştê nediyar ev e ku mirov nizane gelo dê encama dawî çi be û çawa be? Gelo ew 

tevgera ku dest pê kiriyê dê biçe serî yan na? Em baş dizanin ku li hin herêman guherîna herf 

û peyvan qediyane û li hin ciyan neqediyane.  

 

Bo mînak  

 

Serhed  babê min 

Deşt  bavê min  

 

Serhed  çawa nî? 

Deşt  çawa yî? 

 

Lîsteyeke mezin a faktorên civakî hene ku di derbarê pêwendî û belavbûna guherînên 

zimanî de hatine vekolîn: çîna civakî, emir (temen), zayend, etnîsîte, dahat, perwerde, bawerî, 

meyla zayendî û hwd (Dubois, 1994; 171). Faktora civakîku tê wateya bandorên biyanî yên ji 

latînî, frensî, amerîkî, avusturalya, hindî û yên din. Rêya yekta ku takekes diaxivin guherîna 

zimên jî gur dike. Ferheng û bêjeyên ku mirov bikartîne bi cih, temen, zayend, asta xwendinê, 

rewşa civakî ve girêdayî ye (Mantiri, 2010:2). 

Bandorên gelemperî bo guherîna zimên wiha ne; 

 Çîna civakî 

 Emir (temen) 
                                                           
1
 http://kovarabir.com/seid-veroj-rewsa-zimane-kurdi-kurmanci-u-kirdi-dimili-li-bakure-kurdistane/  

http://kovarabir.com/seid-veroj-rewsa-zimane-kurdi-kurmanci-u-kirdi-dimili-li-bakure-kurdistane/
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 Zayend 

 Çand  

 Dîn  

 Sîyaset 

 Ekonomî 

 Erdnasî (erdnîgarî; coxrafya)  

 Zarok û zaroktî 

 Hevragihandina zaravayan 

 Teknolojî 

Wekî baş tê zanîn, gelek sedemên girîng û cûr bi cûr ji bona guherîna zimên hene, yên 

gelemperî jî tevgerên sîyasî, pêşveçûnên teknolojik, faktorên civakî, çandî û exlaqî ne.  

Mantiri (2010:2) sedemên guherîna zimên wiha nîşanî me dide:  

 Faktorên Siyasî (polîtîk) 

 Faktorên Civakî 

 Faktorên Çandî 

 Faktorên Teknolojîk  

 Faktorên Exlaqî 

 

Faktorên gelemperî ku wê bên nirxandin wekî jêr in; 

1. Faktorên Polîtîk 

Gelek caran faktora herî balkêş û bibandor faktora sîyasî ye ku însan mecbur dimînin 

koçî cihekî din dikin an jî ji ber welatekî din têdikevin rewşa dagirkerîyê ku welatê bihêz 

bandorê li ser wî welatî, niştecih û hemû qadên jiyana wan dikin. Mirov bi rehetî dibîne ku 

hêza medyayê li ser zimên çawa derdikeve û êdî guherîn gelemperî bi tevlihevîya zimanan 

derdikeve. Û dema mirov diçin welatekî din, dest bi hînbûna zimanekî nû dikin û zimanê ku 

berê bi kar dianîn êdî ji bo ragihandinê kêmtir tê bikaranîn. Bo mînak di semînereke Sazîya 

Wergêrên Bêsînor (Translators Without Borders) de zarokek ku li kampeke penaberan li 

Yewnenîstanê, di nav rojekê de marûzî 4-5 zimanan dimînin balkêş e. Dema zarok derbasî 

cihekî nû dibin, zimanê xwe kêmtir bikar tînin û dawîyê ev çewtîyên ku nû derdikevin derbasî 

zimanê zarokan dibin di nav civata wan de tê bikaranîn û talîya talî zimanê wan diguhere 

(Aitchison, 1991; 109). 

Ji bilî guherînên zimên ku ji aliyê koçberîyê, yan jî şer derketine, siyaset jî di her qada 

axaftina civakê de cihekî gelek girîng digire. Bo mînak, di nav salên dawî de, haydarbûna 

meseleyên girêdayî hawirdorê cihekî girîngtir digire û ev bixwe jî bu sedema çêkirin, 

lêzêdekirin an jî bikaranîna peyvên nû ne. Gelek tevger, sazî û komên jîngehparêz ji bo 
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parastina dinya, xweza û jîngehê hewl didin ku lîteratura xwe ava bikin ku xwe bi rehetî 

pênase bikin.  

 

Mînak: 

 Jîngeh  

 Çavkanîyên binerd 

 Çavkanîyên sererd 

 Ekolojî 

 Ekolojîya çandî  

 Ekolojîya zimanî  

 Herêmparezî 

 Jîyanên her cure jîndaran  

 Pirsgirêkên hawîrdewlet 

 Hawîrdirêjiya hawîrdanê,  

 Germbûna globalî (gerdûnî) 

 Paqijkirina germiyanê  

 Ekosistem 

 Flora 

 Fauna 
 

Xuya ye ku zimanê sîyasî jî li gorî pêşveçûn û bûyerên nû şeklê xwe digire û peyvên nû 

diafirîne, yan jî peyvên heyî bi wateyeke nû têdixe nav zimên. Hinek peyvên ku di zimên de 

cih girtine wiha ne; peyva “penaxwaz” mînakek gelek balkêş e. Îngilîzîya wê “refugee 

seeker”, tirkîya wê “sığınma arayan kişi” yan jî “sığınma talep eden kişi” ye.  

Mantiri (2010:2) dibêje faktora siyasî, ku ji ber êrişên biyanî, koçberî û 

kolonîbûnê dibe sedema guherînê. Di van salên dawî de, ji cihguhertina însanên 

herêmên cuda wekî ji Rojhilata Navîn bû sedema guherîna zimên û bikaranîn û 

hînbûna zimên. Wekî mînak gelek xwendekarên biyanî ji gelek welatên biyanî niha li 

beşên TÖMERê ku perwerdehiya tirkî dide tên perwerdekirin û ziman hîn dibin.  

Mînak  

 wezareta dadmendiyê 

 wezareta karên derve 

 penaber 

 penaxwaz 

 serbajar 

 

Herweha tevgerên siyasî û çandî, gelek xebatan pêk tînin û xebatên wan bi xwezayî zimên 

diguherîne.  Mirov dikare di ferhengan de gelek mînakên navborî bibine û peşkeş bike. 

Bo nimûne 

Karsaz  
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Faktorên Çandî 

Ev tê vê wateyê ku komek zimanek li pêşberî televîzyon, radyo, fîlm, muzîk, kovar û 

modayê bi komekî din re têdikevin nava pêwendiyê (Mantiri, 2010:2). Gelek tiştên çandî di 

nav demê de bi saya faktorên navborî diguherin. Faktorên çandî di heman demê de hêmanên 

çandî jî di nav xwe de dihewînin ku mirov dikare bibêje hemû tiştên ku di nav jiyanê de pêk 

tên li gorî çandê pêk tên.  

2. Faktorên Teknolojiyê 

Ev teknolojîya ku herdem diguhere û zû diguhere carinan ji bo bikaranîna zimên 

zehmetî derdixe û carinan jî însanên navbera nifşên nû de nikarin bi hev re têkevin nav 

ragihandeneke nû û bi rehetî ji hev fehm bikin. Sedema herî balkêş ku van tiştan bi awayekî 

zû jî diguherîne teknolojiyên nû ne, bi taybetî jî “înternet” bi xwe ye. Di her zimanî de gelek 

peyvên nû ji înternetê derbasî zimanan dibin. Hevokek ku bê analizkirin dibe ku ev be: 

Do êvarî, dema min di înternetê de çet dikir, hinek kes ez hek kirim. 

Wekî tê dîtin peyvên “înternet”, “çet” [chat] û ”hek”ê [hack] ji îngilîzî derbasî zaraveya 

kurmancî bûne û pir tên bikaranîn. Yan jî peyva “Google”ê êdî di her zimanî de bi wateya 

“lêgerîn” an jî “lêkolîne” tê bikaranîn û di gelek ferhengan de jî ciyê xwe girtiye.  

Faktora teknolojîk li gorî Mantiri (2010:2) bi vî şeklî tê pênasekirin ku tê wateya pêşveçûnên 

bilez ên teknolojiya agahdariyê, pîşesaziyê, hilberînan û aboriyê bi tenê peyvên nû yên ku 

guherîna zimanî diafirînin hewce dikin. 

Kinkirina zimên jî dibe sedemeke guherîna zimên, gelek kes ji bona ragihandinek 

lezgîntir hewl didin ku peyv û hevokên xwe kintir binivîsînin. Ev guherîn di nivîsandina 

emaîl, peyam an jî di asta nivîsê de rû dide. Yoskowitz (2011) dibêje ku gelek peyvên ku ji 

aliyê mîlyonan ve tên bikaranîn êdî meşrû dibin û li ferhengan tên zêdekirin wekî LOL, BFF, 

IMHO û OMG (that's laugh out loud, best friends forever, in my humble opinion and oh my 

God). Di Kurmancî de, AS (Aleykum Selam), Slm.  

3. Faktorên Civakî  

Wekî tê dîtin faktorên civakî (sîyasî, aborî û teknolojik) dibin sedema guherîna civakî 

û ev jî dibe sedema afirandina zimaneke civakî û nû. Mirov dikare bibêje û îddia bike ku 

civak diguhere û ev civak jî ji ber ku tiştek candar e, bandora xwe di ragihandina zimên de, di 

nivîs û diskursa lîteraturê de derdixe. Bi kurtasî, ziman diguhere. Di her civakê de, hinek 

însan xwedîyê prestîja civakî, hêz û hêza aborî ne, hinek jî ji van kêm dimînin. Guherbarên 

(variable; değişken) wiha û gelemperî, di nav civakê de xwe di nav kar, asta perwerdeyê, 

hatina aborî (income; gelir), xanî û sîteyên jîyanê û di tiştên hwd. de xwe nişan dide. Mirovên 

bi astên cuda yên statuya civakî tiştan ji kesên din bî awayekî cudatir fehm dikin û bertekê 
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nişan didin û peyvsazî û frazên xwe cudatir bi kar tînin (Finegan & Rickford, 2004, 62 ). Li 

her welatî, asta dewlemendîyê derfetê dide hin tiştan û pêşîya hin tiştan jî digire. Kesên ku 

perwerdeyeke baş girtibin, bi awayekî rehetî zimên bi kar tinîn û tûrikê peyvên wan jî pir 

mezin e û dema diaxivin mirov haydarbûna wan a bikaranîna peyv û rêzimanê bi rehetî 

dibine. 

Gelek xebat, lêkolîn û nêrîn nîşanî me didin ku di nav civakeke biçûk de jî cudahîya 

temenê axêveran, zayend û etnîsîteyê bi tevahî ne wekî hev in û xwedîyê sedemên cuda ne. Bi 

saya ragihandin, perwerde, xwendin an jî hevragihandinê mirov êdî peyvên nû hildibijêrin û 

bi kar tînin. Herweha ev bixwe jî sedemeke girîng e ku guherîna zimên pêk tê. Carinan hinek 

peyv di nav heman malê de jî nayê fehmkirin û însan ji hev wate û bikaranîna peyvan dipirsin.  

4. Faktorên Exlaqî 

 Faktorên Exlaqî ku der barê geşedanên dawî yên dij-nîjadperestî û 

jîngehparêzî de ne (Beard, 2004). Zimanê ku di nav civatê de tê axaftin li gorî civatê 

diguhere. Bo mînak hevoksazîya kesên ku li gund û bajaran dijîn ne wekî hev in û 

xwe bi awayekî cuda îfade dikin. Helbet ev guherîn di nav kesên xwende û 

nexwende de jî xwe bi awayekî vekirî nişan dide. Dema mirov referans û nirxên 

civakê bifikire nirxên exlaqî jî ciyeke mezin digirin.  

Di her nifşî de, bilêvkirin wêrar dibe, peyvên nû ji zimanên din tên girtin an jî ji nû ve 

tên çêkirin, wateyên hinek peyvan diguherin, dev ji wateyên xwe berdidin û wateyên nû 

digirin. Herweha morfolojîya peyvan jî ji vê guherînê kêm namîne û para xwe digire; yan 

geştir yan jî kintir dibe. Rêjeya guherînê ji herêmekê ber bi heremekê din ve diguhere, ev 

guherîn hêdîtir an jî leztir jî be dîsa bi sedemekê pêk tê (Jones & Singh, 2005). Zanebûna 

agahî û sedemên guherîna zimên ji bo kesên ku di nav kare zimên de ne girîng e. Ev ji bo 

zimannasîyê mijarek jêneger û pir girîng e. Zimannas li vê mijarê ji bo nêzîkatiyên 

deskrîptîfê jî dinêrin û vê guherînê wekî tişteke xwezayî dipejirînin û dizanin ku teqez 

sedemên guherîna zimên hene. Helbet zimannas bi awayekî dîrokî li ser guherînê sekinîne û 

guherîna zimanê xwe û zimanên têkildar û netêkildar şopandine û xwestine ku çarçoveya vê 

guherînê derxin hole.  

 

B-SEDEMÊN GUHERÎNA ZİMÊN KU Dİ HAWARÊ DE HATİNE DÎTİN  

Gelek faktorên cuda hene ku bandorê li ser guherînê çê dikin. Wekî hatibû îfadekirin 

faktorên gelemperî ev in; sîyasî, civakî, çandî, teknolojik, jîngeh û exlaqî. Faktorên wiha di 

xwêzayê de dibe ku berfireh û kompleks bin, loma em ê faktorên berfireh yên ku ji ber 
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sedemên civakî pêk tên wekî sîyasî, civakî û teknolojîk û yên derveyî bidin ber hev: mirov 

dikare van sedemên jêr wekî sedemên girîng ku di Hawarê de tên dîtin nîşan bide.  

1. Erdnîgarî û varyasyon  

2. Bûyerên civakî 

3. Werger û rojavayîbûn 

4. Aborî  

5. Îdeolojî  

 

C-SEDEMÊN CİVAKÎ KU DİBİN SEDEMÊN GUHERÎNA ZİMÊN  

1) ERDNÎGARÎ (COXRAFYA) Û VARYASYON  

Dema ku mirov ji deverek derbasî devereke din dibe, mirov herdem rastî varyasyonên 

herêmî û sosyal tê. Formek ku ji aliyê însanên deverekî yan jî ji aliyê çîneke sosyal ve nayê 

qebûlkirin dibe ku li derekî din normal û asayî be. Di lêkolîna zimanan de tiştê herî balkêş 

cihêrengiya wan e - cudahiyên zimanî ku dema ku em ji welatek diçin welateke din an ji 

herêmek diçin devereke din, xuya dibin (Saussure, 1915; 191). Her deverek ji ber sedemên 

xwezayî, cihêrengînîyekê dide mirovan û hertim ev bala mirovan dikişîne. Her guherîn dibe 

sedema varyasyonên cihêreng. Loma di sosyolînguîstîkê de varyasyon tişteke navendî ye û 

balê dikşîne li ser çima ku ev wek tişteke girîng û temamker tê qebûlkirin. Di 1960an de, 

William Labov metodên xebitîna varyasyona zimên pêşxist û ev jî weke şoreşa xebata zimên 

hate qebûlkirin. Yek ji wan xebatên teswîrî li ser guherîna zimên, varyasyon zimên di bin du 

kategorîyan de dabeş dikir: varyasyona li gorî “bikarhêneran” û varyasyona li gorî 

“bikaranînê” (Halliday, McIntosh, and Strevens, 1964: 87). Varyasyona li gorî bikarhêneran 

di nav xwe de hinek taybetmendiyên wekî zayend, temen, çîna sosyal, etnîsîte, perwerde jî 

dihewîne. Lê varyasyona li gorî bikaranînê tenê di axaftina kesan de derdikeve ku ev jî 

girêdayî rewşan e.   

Têgeha varyasyona zimên ciyawaziyên herêmî, civakî, an konteksî di awayên ku 

zimanek taybetî tê bikaranîn de vedibêje. Hemû aliyên zimên (fonem, morfem, pêkhateyên 

hevoksazî û wate jî tê de) di bin guherînê de ne (Barzan & Heydari, 2019; 1). Varyasyona 

herêmî mirovan têdixe nav nîqaşên li ser erdnîgariya zaraveyê (dialect geography) ji ber ku 

dîyalektên herêmî tê wateya cudahîyên di herêmek dîyarkirî. Loma gelek zimannas û 

zaravenas (dîyalektolojîst) dever bi dever dîyalektan nexşe kirin û dikin. Ji ber ku însan li her 

derê ji hev cuda diaxivin, varyasyonên herêmî derdikevin. Ji bona ku mirov vê guherînê 

bibîne ne pêwîst e ku mirov zimannas be, gelek însan bi awayekî xwezayî ji van tiştan haydar 

in. Fikirên Chambers û Trudgill (1998: 5) wiha ye : “ Heger em ji gundekî ber bi îstîqametekî 
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ve herin em cudahîyên zimannasîyê ku her yek ji gundekî ber bi gundekî din cihê dibin, ferq 

dikin. Carinan ev guherîn mezin in carinan jî biçûk in, lê bi demê ev guherîn zêde dibin. Em 

çiqas ji ciyê destpêka xwe dûr bikevin, dê cudahî jî zêdetir bibin.  

Wekî xuya ye ku di navbera mesafe û guherînê de têkilîyek heye. Loma zehmet e ku 

mirov dîyalektan sînor bike, ji ber rasthatina faktorên erdnîgarîyê wekî çîya, çem, deşt, neval 

û hwd. Cudahîyên leksikî di varyasyonên herêmî de xwediyê roleke mezin e, dibêjê 

Bloomfield (1933). Li gorî wî, berbelavbûna peyvên nû di navbera axêvêran de, meyla 

însanan ji bo pejirandina têgehên nû dibe sedema varyasyonên axaftinê ku ev jî dibe hebûna 

cudahîya dîyalektan û Bloomfield (1933: 328) wiha difikire: Sedema vê cudahîya herêmî bi 

awayekî zelal di prensîpa tîrbûna axaftinê de dive bê lêkolîn. Her axêver herdem elimandinên 

xwe yên axaftinî qebûl dikin û belkî tiştê herî zêde pêk tê weke ku frekansa formên axaftinê 

bêyî devjêberdana yên berê yan jî qebûlkirina yên nû ne ku herdem diguherin. Lê ji bo vê 

guherînê tu rêzik tune ye.  

 

Mînak  

Wilo, usa, were ye.. 

Xeberdan, axaftin, şitexalin, peyivîn,  

Biîs, Wan, Farqîn, Qers, Qobanî  

Cihên çîyayî û deşt, (Serhed- Torî) 

Dema mirov rewşa erdnîgariyê binêre, mirov dizane ku erdnîgarîya ku kurd lê dijîn hem li 

deştê ne û hem jî li derûdorên çîyê ne. Helbet ragihandin û danûstendina di navbera eşîran de 

li gorî erdnîgarîyê diguhere. Ragihandina ku di navbera eşîrên li serê çiyê pêk tê, li gorî ku 

yên li deştê tê,ji ber erdnîgariyê, kêmtir in. Loma guherînên cuda di navbera eşîran de pêk tê. 

Ew li gorî xwe xwedîyê taybetmendîyên xweser in. Ji aliyekî îzolasyonek heye û ji aliyekê 

din jî ragihandineke din heye. Îzolasyon di navbera eşîran de heye ji ber ku edet û çanda 

eşîran li her deverî taybetmendîyên çandî dihewîne. Taybetmendiyên ku di devokên yek gundî 

de têne dîtin, dê dîsa li herêmeke cîran de derkeve, lê tiştek tune ku bi taybetî rêjeya vê 

guherînê zêde ye nîşanî me bide û ka çiqas dûr e her taybetmendî wê bigihîje heta ku derê 

(Saussure, 1915; 201).  

Varyasyon di her zimanî de hene, û reng û dengê zimên bi awayekî balkêş nîşan jî 

didin. Mirov nikare varyasyoneke herêmekê bi ser yên din re bigire, ji ber ku giş ji ber 

sedemen xwe rast in û bi wî şeklî di nav civata ku tên bikaranîn de wateya xwe digirin. Di 

Hawarê de, em bi rehetî li gorî nivîskaran dibînin ku her nivîskar peyv an jî hêmanên zimên li 

gorî çand, devok yan jî bawerîya xwe hilbijartine û ji ber tercîha peyvan jî tu pirsgirêk tune 
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ne. Di helbesteke Cegerxwînî de, ku di Hawarê de hatiye weşandin, du peyvên cuda ji bo 

“pinpinîkê” hatiye bikaranîn, Herweha di nivîsên din de peyva “perperokê” ji aliyê 

nivîskareke din hatiye tercihkirin û ev nêzîkatîya Bedîrxanî ji bona tercîha varyasyonan nîşan 

dide ku kovar peyv, devok, sentaks û zaraveyan gişan wekî rast qebûl dike.  

 

2) BÛYERÊN CIVAKÎ  

Guherîna civakî bi entegrasyona civakê di Rojhilata Navîn de roleke girîng dilîze û di 

dewra Hawarê de jî ji bo adaptasyona kurd û civakê helbet gelek rewş hatiye nirxandin û 

pêvajo bi sedemên faktorên civakî ketine civakê. Guherînên di siyaset, aborî û teknolojiyê de 

bi gelemperî dibin sedema guherînên civakî. Guherînên civakî di zimên de guherînan çêdikin. 

Yanî, gava civakek dest bi guherînê kir, wê hingê guherîna zimên bandorên taybetî çêdike. 

Hema hema di her civatê de, hin kes xwedan rûmeta civakî, hêz û pereyê ne, lê yên din ji di 

van tiştan de kêmtir in. Dahênana peyvên nû hêsan e: her kes dikare wê bike, û dibe ku her 

kes bike (MacKenzie, 2014; 91). Di gelek konteksan de, em dikarin bibînin ku guherîna 

zimên ji ber sedemên civakî derdikeve hole û ev sedemên civakî peyvên nû li gorî konteksan 

derdixin. Ev bûyerên ku pêk tên dibin sedema înovasyona peyvan. Peyvên ferhenga her 

zimanî dibe mijara herî zêde yê guhertinên bilez. Mirov dikare li ser guhertinên ku di ziman 

de çêdibin an jî guhertinên di zimanî de, piştî belavkirin an qebûlkirina hinek înovasyonan, 

rastiyên nû yên zimannasiyê nîqaş bike
2
. Bi saya înovasyona leksîkî hêjmar û rêjeya peyvan jî 

gelek zêde dibin.   

 

3) WERGER Û ROJAVAYÎBÛN 

 

Li gorî Peter Newmark (1988), şopên yekem ên wergerê, di nav Mîrnîşîna Misira kevnar 

de di 3000 sal BZ de têne dîtin. Yanî ev derûdora 5000 hezar salan e werger li gorî zanîna me, 

di navbera zimanan de aktîf e û zimanan diguherîne. Û ev guherîn jî ne tenê zimanî ye. Tişta 

ku em baş dizanin ku ev di heman demê de guherîna civakê ye. Gelek nivîskarên neteweyên 

cuda ên wekî alman, rûs an jî frensî bi nivîsên xwe bandoreke mezin li ser civakên xwe kirine. 

Lê ev bandor tenê li welatên xwe nemane û li gelek welatên din de jî hatine guhartin. Ev 

guherîn li welatên xwe û yên dinyayê ku têne axaftin, têne nîqaşkirin. Wekî tê texmînkirin, 

                                                           
2 Maria Laura RUS, lexıcal innovation mêjû û seeta gihiştinê 25.08.2021 seet 15:07 

http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2008/maria-

laura_rus.pdf 

http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2008/maria-laura_rus.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2008/maria-laura_rus.pdf
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berbelavbuyîna fikir, raman û xebatên civakî, çandî û edebî bi rêya wergerê pêk hatine. 

Werger tenê wateya hevokan neqil nakê lê di heman demê de zimaneke nû diafirine. Ew 

zimanê nû herçiqas li gorî zimanê armanc jî be, peyv û têgehên nû divê ji nû ve bên çêkirin an 

jî peyvên ku hene li gorî wateyeke nû divê bên organîzekirin. Îcar di dema nivîsandina kovara 

Hawarê de, Dewleta Osmanîyan nû xirab bûbû, Komara Tirkiyeyê ji nû ve hatibû avakirin û 

dinya di nav nûçêkirineke civakî de bû. Ev bûyerên civakî divê baş bên îfadekirin loma bi 

hebûna metbeeyê jî gotin wenda nedibû û bi rêya nivîsê li her derê dihate xwendin û bihîstin. 

Ev pêvajoya guherînê, bi saya wergerê, ji ber sedema gelo mirov û civak wê xwe bo mînak li 

Ewropayê adapteyî têgehên nû nû bikin an nekin di gelek sazî û dezgehên dewletê de 

pêvajoyeke pir girîng bû. Di wê demê de guherînên sîyasî bi awayekî, peyvên nû jî afirand û 

motîve kir ku bên bikaranîn. Însan xwe mecburî nirxandin û axaftina van peyvan dîtin. 

Adaptasyona peyvan, fehmkirina wan û bikaranîna wan helbet ne pêvajoyeke rehet û lezginî 

ye. Ji bona ku peyv û têgehên ku bi rêya wergerê ketine zimên di nav civakê de bên axaftin, 

ku nirxandin bibe xwedîyê wateyeke jêneger, dem lazim e. Sedemeke girîng ya guherîna 

zimên ji bo kurmancî werger e, wergera tegehên nû (Öpengin, 2007; 89). Ji bilî wergerê, 

hunermend, nivîskar, helbestvan, mamoste, civaknas, rojnamevan û akademîsyen serî li 

deyngirtina peyvan jî didin. Û ji bo parvekirineke global, însanan xwe di nav pêvajoyeke 

wergerê ya her daîm dîtin. Yanî yan werger yan jî deyngirtina peyvan alîkarîya îfadekirinê 

kirin lê di heman demê de guherînek jî pêk anîn. Celadet Alî Bedirxan û hevalên ku di kovarê 

de wergerê kirin bi taybetî jî Kamiran Bedirxan, di vê pêvajoyê de bi saya wergerên ku di 

Hawara xwe de kirin, gihîştîn hawara kurdan û gelek peyv, têgeh û bêje hatin çêkirin. 

Kamiran bi wergera çarînên Xeyyam, wergera Quranê, hedîsên Cenabê Pêxember; Celadet jî 

bi wergerên ku ji aliyê nivîskar, dîroknas û akademîsyenên biyanî hatine nivîsîn û wergera 

nûçeyên girêdayê şerê cîhanê ya duyem çêkir. Bi rastî helwesta kovarê sekinek an jî 

rawesteke şexsî bû, takekesî bû. Lê gelek kesên xwende bi saya wergerê dest bi gihîştina 

peyamên avantaja wergerê bûn. Ev bi xwe jî, gelek tiştên ku guherîna civakî çawa hate 

îfadekirin, nîşan da. Û gelek peyvên nû ketin nav zimên û bandorê li şevbiherkên însanan 

kirin heta ku zarok bihişmendî an jî bêhişmendî van peyvan bikar anîn.  

Weki sedemek ku mirov dikare nîşan bide meyla “rojavayîbûnê” ye. Ev meyl ne 

şibandina rasterast e, piranî meyleke globalek e ku kurd bikarin ji fehmkirina bûyer û mirov 

dikare bibêje ku ev pêvajo bi guherîna alfabeyê dest pê dike. Piştî guherînê jî adaptasyona 

alfabeyê jî bo adaptasyona perwerde hewleke girîng e. Baş tê zanîn ku “ziman” ji bo 

neteweyeke pir jêneger e. Her netew bi zimanê xwe derdikeve pêş. Guherîna alfabeya Mîr 

Celadet pêşîya guherîna Tirkîyeyê ye lê belavkirina alfabeyê bi weşandina Hawarê ye. Bi 
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awayekî, hawar dibe fermîkirina zimên. Ev meyla rojavayîbûnê ne daxwaza bi tevahî berbi 

guherîna rojavayê ye û ne jî teqlît û wekhevîbûna rojavayê ye. Armanca vê wergirtina sûdê ya 

ku ji çavkaniya rojavayîbûnê ye. Lê di vê dinyaya ku êdî diguhere de, asteke nû ye ku Hawar 

hem bi bûyerên dinyayê û hem jî bi perwerde dixwaze kurdan jî ji vê demê kêm nehêle.  

Her ziman bi nêrîneke bêhempa ya li ser cihan, bi pergala bawerî û wêjeyê ve girêdayî 

ye, bêyî ku wêje were nivîsandin an na. Zimanek, encamdana bi hezaran salan a serpêhatî û 

zekâya gel e. Mirov bikarhênerên zimên in û kîjan zimanî ew hilbijêrin û çawa bi kar tînin 

biryarên wan ên şexsî ne - ew hilbijartinên ku ew bi kar tînin li ser bingeha takekesî ne û 

rojane dikin. Ev di dawiyê de diyar dike ka zimanên wan dimirin an geş dibin(Kulick, 1994, r. 

7). Werger jî rêyeke ji van e ku wê ziman xwe bide nîşandayîn û berdewamkirin.  

Gelo ev meyla rojavayîbûnê çi ye? Bi guherîna alfabeyê êdî mirovên ku derbasî 

alfabeya nû bûn, bûn xwedîyê derfetetên nû ya haydarbûna jîyana rojava ku wekî parzemîn 

xwedîyê dîrokeke dirêj ya edebîyat, hûner, tevgerên mezin û gelek bûyerên civakî ne. Werger 

hem di Hawarê de hem jî bi her awayî êdî dikaribû gelek fikir û ramanan bigihanda kurdan. 

Di Hawarê de, wergerên nivîskarên biyanî ku di derheqê kurdan de gelek tiştan nivîsandibûn, 

tiştekî sereke bû ku hate weşandin. Nêrîn û fikirên wan bi zimanekî din hatibûn nivîsîn, êdî bi 

saya wergere xwendevan dibûn xwedîyê perspektîfên nû.   

 

Gelek nivîsên cûr be cûr ku hatin çapkirin wiha bûn: 

 Wergera Quranê  

 Wergera Hedîsan  

 Çarîneyên Omer Xeyyam 

 Nivîsên Dîrokî 

 Nivîsên Coxrafî 

 

Mînakên Peyvan ji Şerê Cihanê ya Duyemîn ku bi Wergerê Ketine Zimên 

 stoleke biçûk 

 hesincawên nû r.546 

 tersxane 

 hicûma miqabîl 

 cengkeştî (r.549) 

 çek û ceberxinan (r. 595) 

 dewletên mihwerê  

 balafir-geh  - balafirên şer 

 noqar  

 enî 

 keştîyeke balafirhilgir 613 
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 ebloqe (r.629) 

 bombavêj 

 filûqe (r.627) 

 cenkeştiyên emêrîkanî  

 qewetên mekanîkî (r.628)  

 berqerekola amerîkayê (r.630)  

 binavkirin  

 bendera nûyorkê  

 aletên torpîlavêj (r.640) 

 barafirhilgir 

 noqarhilgir 

 mirovdewletên îngilîzî (r.645)  

 kilîta behran (r.655)  

 vapor (a barkêş) (r. 655) 

 piştmêrinê nû  (marine ji îngilîzî) (r.660)  

 avteng (r.672) 

 torpîyor û bertorpîyor 

 vaporqefleyên me  

 xudanbehr (r.678)  

 peraşûtîstên ingilizî (r.684)  

 erkanherbiya emerîka (r.699)  

 bejteng (r. 710)  

 balafirşkên  

 torpîlavêj (711)  

 hêsirgah (r.712) 

 qewetên bej û behr û hewayê (r.715)   herbî, behrî, hewayî (r.753) 

 eskergeh (r.716) 

 deştegah (r. 729) 

 girtinhevên (r.730) 

 zirehpûs (r. 742)  

 ..rabûn berhicûmê  

 perherbûrê  pearl harbour 740  

 vaporên binavbûyî (r.742) 

 petrolkêş (r.743) 

 dewletên mihwerê  

 wezîrxariciyê rûsyê 

 wezareta midefehê (r.753)  

 berevanî  

 sîwanvanîyan girava giritê (r.758 ) 

 tifingekî timatîk  (r.776) 

 balafireke bombavêj  

 îlanherb kirin (r.778)  

 zeviyên lexemkirî (r.782) 

 mitik xistine destên xwe (r. 804)  

 pardarî 

 bombaran 

 şargeh 
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 pasban û notirvan 

 serfermandarê qewetên frensizî (r. 805) 

 kûlnêl (r.860) [colonel ji îngilîzî] 

 

 

Peyvên ji Wergera Quranê Hatine Qeydkirin 

 şikirdar bin  

 sondxwariyên mûsa   

 kitêba xwarkirî 

 dînnezan  

 tewafker û rûxistiyên di wê  

 dojehketîyan 

 peresteşkar û secdekar  

 nimêjker ( r.692) 

 piyar (r.553) 

 têrçav  

 piştxurtî (r.570) 

 têrşerm (r.586) 

 têrxeml 

 keremkar 

 mehîkê (r.602)  

 xatirniwaz (r.619) 

 pêma xatirniwaz (r.619) 

 pêmayên malbatên mûsa (r.620) 

 dilxwar (r.666)  

 qencîker (r.694)  

 rêşaşkirî (r.707)  

 ezabdar (r.720) 

 qencîker (r.721) 

 şergeh (r.733) 

 dilxar (r. 734) 

 dilgirtî 

 têr êş 

 têr ex-zab 

 keremkar  

 rûspîkirin (r.747)  

 tevlokî (r. 755) 

 dayende, ango yê ko dide (r.755) 

 têr tirs (r.757) 

 pêşnimêj (r.763)  

 têr av (r.785) 

 pakbeden û pakdil  

 destbelavîyê nekin (r. 795)  
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Mirov baş dizane ku ji zimanê îngilîzî, fransî û latinî gelek peyv derbasî zimên bûn, hinek 

bi temasa zimanan hinek jî bi wergerê. Gelek salan latinî li Ewropayê wekî ders dihate 

xwendin loma îngilîzî û fransî ji latinî gelek peyvan girtin (Larsen-Freeman and et al, 2011; 

31) . Ev pêvajoya peyvgirtinê yan bi guherînê yan jî bi çêkirina mentiqa zimanan bû. Jixwe 

zimanên wekî Latinî û yewnanî wekî yên klasîk dihatin qebûlkirin û hînkirin. Loma bandora 

wan li ser îngilîzî gelek çêbû.  

 

4) ABORÎ  

Bandora aborîyê li dinyayê tu car wenda nebûye û bi awayekî xwezayî bandorê li ser 

qeder û rewşa welat, herêm û şexsan dike. Ev bandor jî xwe wekî “hêza aborî” nişan dide. 

Helbet ev hêz li her derê bi hêzeke din û cuda derdikeve holê. Ji ber ku aborî perçeyeke girîng 

ya çandê ye, çi li devereke biçûk çi li devereke mezin û bi nifûseke mezin be, hertim aborî 

civakê diguherîne. Ji ber ku zimanê ku di perwerde û bazarê de tên bikaranîn geştir dibin, lê 

yên ku nayên axaftin hêdî hêdî qels dibin û carinan jî wenda dibin. Bi taybetî jî zimanên 

mînor yan jî yên herêmî wenda dibin. Zimanên ku di jiyana rojane de, di bazarê de û di 

perwerdeyê de tê bikaranîn, bi awayekî xwezayî li gorî pêwistî, şert û mercên nû peyvên nû 

derdixwe û têdixe nav zimanê xwe. Bikaranîna teknolojîyê jî gelek peyvên nû li zimên zêde 

kir. Em baş dizanin û dibînin ku rewşa aborî çawa bandorê li zimanên îngilîzî, çînî û erebî 

dike û ji hejmara peyvan bigirin heta bikaranîna wan zêdetir dike. Pirsa Marschakê(1965; 

136) zimanên îroyîn û yên paşerojê ku tên zanîn çima wiha ne û çima wiha bûn.  Ev pirs 

rasterast girêdayî vê mijarê ye. Hebûna nêzîkatîyên aborî û rewşa sosyolînguîstîk girêdayî hev 

in ku mirov bi rehetî dikare têkilîya aborî bi zimanê civakê de bibîne, bo mînak ev dikare 

wekî “bitcoinê” bê dîtin. Mirov dikare bitcoinê wekî pereyê sanal jî pênase bike. Ev mijar di 

civakên pêşveçûyî de bêtir derdikevin pêş û bêtir bala însanan dikişînin. Ji ber ku ne tenê 

kesên pir dewlemend yanî zengîn, her kes bi awayekî xwezayî li rêyên nû digerin ku bikaribin 

pereyên xwe biparêzin. Helbet bankayên taybet û yên dewletê hene lê gelek însan naxwazin 

pereyên xwe li bankayan bihêlin û li rêyên din digerin ku ji kesan bigirin heta dewletan tu kes 

derheqê mîqdarê pereyê wan nizanibin û bi saya rêyên wiha yên dîjîtal dikarin mîqdara 

pereyên xwe veşêrin. Loma înternet û mentiqa pereyên sanal derfeteke nû dide însanan ku 

pereyên xwe hem zêde bikin û hem jî biparêzin.  

Li ser têkiliya aborî û ziman di 30 salên dawî de, gelek nirxandin û xebat hatine 

nivîsandin. Û hêj jî ev nesekiniye û berwedam e. Ji ber ku her daîm tiştên nû derdikevin xebat 

nesekinîye.  
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Hayek (1988: 106) vê têkiliyê wiha şîrove dike.  

 

Pêdivî ye ku bazirganî, koçberî û zêdebûn û tevlihevbûna nifûsê ne tenê çavên mirovan 

vekiribe, lê zimanê wan jî wendakiribe. Ew ne bi tenê bû ku esnaf bêguman rastî wan hat, û di 

rêwîtiyên xwe de carinan, zimanên biyaniyan fêr bûne, lê divê vê yekê ew neçar kiribe ku li 

ser wateyên cuda ên bêjeyên sereke bifikirin, û bi vî awayî dîtinên cihêreng yên nû di derbarê 

meseleya herî bingehîn de bizanin.  

Bo mînak 

 kompûter 

 înternet 

 telefon 

 telefonên destan (telefonên mobîl) 

 televîzyon 

 

Çend peyvên kurdî û îngilizi û tîrki derbarê komputer û bernameya teknolojîyê de.
3
 

KURDÎ ENGLISH 

gihîn access 

xala gihînê access point 

gihînbar accessible 

hesab/ajimêr account 

ajimêrê/hesêb 

filitandin 
account recovery 

çalakî action 

çengela çalakiyê action hook 

çalak activate 

aktîvekirin activation 

emaila çalakkirinê activation email 

polîtîkaya reklamê ad policy 

 

Herweha, tiştên nû ku li gorî pêwistiyên însanan derdikevin, dibin sedema afirandina 

peyvên nû û sedema guherîna zimên. 

5) ÎDEOLOJÎ 

                                                           
3
https://aqilmendkurd.com/threads/peyven-derbare-teknolojiyeda-a.237/ 

https://aqilmendkurd.com/threads/peyven-derbare-teknolojiyeda-a.237/
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Pirî caran, guherîna zimên xwedîyê cureyeke rehên siyasî yên wekî koçberî û 

dagirkirina mirovan e. Gava ku mirov diçin welatekî û zimanekî nû fêr dibin, ew, zimanê xwe 

yê pejirandî bikêmasî fêr dibin. Dû re ew van kêmasiyên sivik derbasî zarokên xwe û kesên di 

çerxa wan a civakî de dikin, û di dawiyê de ziman diguherin (Aitchison, 1991, r.109). Wekî 

dîyar e guherîna zimên di navbera nifşan de pêk tê, û ziman çiqas bê bikaranîn wê guherîn jî 

zêdetir bibe. Dema Hawarê jî, Bedirxanîyan hewl dan ku kurmancî wekî zimanekî cîhanî 

(global) di bingeheke wekhev de digel zimanên Ewropî yên ku wê demê di teknolojî (amûrên 

şerê cîhanê) û çandê de serdest bûn, saz bike. Ji bo vê jî, ji gelek tiştan sûdê wergirt û bi saya 

nivîsarên kovarê jî gelek peyvên ku afirandî bû di zimên de cî girtin. Helbet destpêka 

alfabeyeke nû bandorê li ser telafûzê nekir lê ortogirafîyê guharte. Alfabeyeke nû ji bo hemû 

herfan tiştên cuda dida û destpêkirina alfabeyeke nû derfetên nû jî dida însanan da ku herfên 

xwe bi rehetî bi kar bînin. Wekî tê zanîn alfabeya aramî di hinek herfan de kêm dima, lê 

adaptasyona latinî rêya gelek tiştan vekir. Mirov dikare Başûr û Rojhilat ji ber bikaranina 

alfabeya soranî û Bakur û Rojava ji ber bikaranîna alfabeya latinî bide berhev û têkilîyên 

zimên bi vî awayî binirxîne. Gelek xebat û nivîs di serdema mîrektîyan de ji xwe hatibûn 

berawirdkirin bi sedemên cuda û cûr bi cûr. Heta mînaka ji bo pesindayîna mîran hebûna 

melayek an jî helbestvanek, wekî patronaj, xwedîyê girîngeyeke berbiçav e. Helbet alfabeya 

aramî û latinî hinek cudahîyan dide ber çavan. Alfabe bandora cudahîya hem nivîsê hem jî bi 

taybetî ya çandê dide û di nav xwe de dihewîne. Cudahî dibe sedema hayjêbûnê (jêhaybûnê; 

perception) ye.  Nivîs bikaranîna axaftvanan dide, axaftin peyaman di her astê de dide, 

guherîn ji kesan derbasî civakê dibe, yanî guherîna zimên dawîya dawî dibe biryara civakê ku 

civak zimanê xwe li gorî daxwaza xwe bi kar bîne. Ev guherîn di axaftin û nivîsê de xwe 

nîşan dide. Ev guherîna ku di her qada axaftinê de xwe nîşan dide, bi awayekî vekirî û veşartî 

dê tesîrê li ser mentiqa zimên jî bike û piştî demekî di çandê de jî xwe bi cih dike. Mînakek ku 

di 30 salên dawî de xwe hem di axaftinê de hem jî di xebatên nivîskî de nîşan dide ev e: 

Derûdora 30 salên berê di rojnameyên kurmancî de ji bo nivîsa rojane ya sîstematîk 

îfadeya  “rojane girtinê” (to keep a diary; ein Tagebuch führen; günlük tutmak) dihate 

bikaranîn, dawiyê li gorî mentiqa tirkî ev bû “rojgirtin”. Û ev texmînî 10 sal in ku êdî gelek 

kes îfadeya girtina rojnivîsk/rojenivîsk an jî rojnivîsê bi kar tînin.  

Rojane   daily 

Rojgirtin 

Rojnivîsk – rojenivîs 

Mirov di her zimanî de dikare gelek guherîn û varyasyonên wiha bibîne. Loma çavdêrêya 

guherîna zimên di vî warî de gelek girîng e.  
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Dagirkerî sedema asayî ya serûbinbûnê ye, lê dibe ku ew jî bi navgîniya aşitîxwazî di 

forma kolonîzebûnê de were. An jî eşîrên koçer dikarin zaravayê xwe bi xwe re bibin. Tişta 

ku qereçiyan (çîngene) kirın ev bû. Nemaze yên ku li Macarîstanê bicıh bûne, ku wan li wir 

gundên tevlihev çêkirin. Lêkolîna zimanê wan destnîşan dike ku divê ew di demên berê de ji 

Hindistanê hatibin. (Saussure, 1915; 195). Ev hewldanên ku li jor ji bo ziman, wêje, alfabe, 

rojavayîbûn giş bê hişmendî di bin tesîra pêvajoya ku têdeye jî dimîne ku ew dewr jî dewra 

şerê cihanê ye ku gelek netew hewl didin ku welatê xwe ava bikin. Netewbûn bêhişmendî bi 

rêya ziman, wêje, dîrok, çand û hwd dibe îdeolojiya neteweyan. Carinan tercîh ji zaravayê 

herêma ku şaristanî lê pêşkeftîtir e an parêzgeha ku serwerêya wê ya siyasî heye û hêza 

navendî digire destê xwe (Saussure; 195). Hebûna hêzê dibe sebeba bikaranîn û guherîna 

zimanî ku hêza otorîteyê dikare ji bo zarava û devokan biryarê bide. Ziman bingeha herî 

mezin ya neteweyekî ye ku bikaribe çanda xwe bi hebûna neteweyê biparêze.  

 

ENCAM  

Helwestên însanan li hemberî guherîna zimanan ne wekî hev in. Hinek însan bê hemd 

wan guherînan bi kar tînin, hinek însan bi zanebûn van tiştan qebûl nakin. Di demên berê û 

niha de li hemberî guherîna zimên gelek berxwedan çêbûne û hene; hinek kes vî tiştî wekî 

“dagirkerîya têgehan û peyvên çêker” dinirxînin û heta ji destê wan tê dixwazin peyvên ku di 

tûrikê wan de cih girtine bê bikaranîn û peyvên nû tercîh nakin. Di vê xalê de, tiştê girîng ku 

dive neyê paş gûhkirin, hebûna akademîya ziman li gelek welatan e. Ev akademî ji bo zimên 

biryaran digirin û biryaran didin, mudaxeleyê zimên dikin, hin tiştan ji zimên derdixin ku 

zimanekî zelal yan jî pêtî hebe heta car caran xebatên peyvan çêdikin û van xebatan bi pêş 

dixin. Berî derûdora deh salan Akademîya Fransayê biryar da ku bikaranîna “demên borî” êdî 

tercîh nekin da ku hînbûn û hînkirina zimên rehettir bibe ku ev jî di demên dirêj de bibe 

sedema serdestîya fransî li hemberî zimanên din di serî de li ser îngilîzî. Ev akademî dikarin 

rojname, kovar û pirtûkan jî derxin. Mirov dikare xebatên ku ji aliyê zanîngeh, kom, weqif û 

saziyan tên amadekirin û çapkirin wekî nimûne nîşan bide. Lê tiştê herî girîng ew e ku tu kes 

nikare zimanê axaftinê ku ji aliyê gel ve di perwerdeyê de tê bikaranîn, biguherîne. Helbet 

guherîna zimên bi bikaranîna pirtûkan jî pêk tê. Heger ew biryarên ku ji aliyê saziyên navborî 

ve hatine girtin di pirtûkên ku bên bikaranîn dê cih bigirin, wê guherîna zimên bi saya 

perwerdeyê pêk bê. Di ser re, tiştê ku li vir xwedîyê girîngiyeke giranbiha ew e ku guherîna 

zimên di axaftinê de çêdibe û ev guherîn jî ji aliyê sazî, weqif, zanîngeh an jî komeleyan 

nikare bi axaftinê bê kontrolkirin. Lê bi pirtûkan, vîdeoyan an jî bi aplîkasyonên telefonên 

biaqil dikarin mudaxeleyê axaftinê bikin. Helbet medya, perwerde zimanê însanan diguherîne, 
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lê tiştên çapkirî heta derekê bandore dike û zimanê însanan bi rehetî naguhere. Divê 

perwerdehîyeke berfireh hebe ku guherîn pêk bê. 

Wekî ku li jor hate îfadekirin sedemên kudi Hawarê de bûn sedema guherîna zimên ev in;  

1. Erdnîgarî û varyasyon  

2. Bûyerên civakî 

3. Werger û rojavayîbûn 

4. Aborî  

5. Îdeolojî   

Ev faktor giş jî faktorên gelek girîng in ku di zimanê me de alîkarêya înovasyona leksîkî 

(peyvkî) kiriye û kurdî û zaraveyên din bi van tiştan xurttir bûne.  
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