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Rêbera Nivîskaran ya Derwazeyê 
(Rojanekirina dawî: 19 hezîran 2015)  

 
Naveroka Rêberê 
1. Qaîdeyên giştî yên weşandina nivîsaran di Derwazeyê de 
2. Prosesa nirxandina nivîsaran 
3. Qaîdeyên amadekirina reşnivîsa nivîsaran  
4. Qaîdeyên nivîsîna referansan  
5. Rênivîsa Derwazeyê bo nivîsarên bi kurmancî 

Têbînî: Ne şert e ku hemû qaîdeyên format, referans û rênivîsê (3-4-5) di pêşkêşkirina 
ewil ya nivîsarê de bêne tetbîqkirin. Piştî ku gotar ji bo weşanê hat qebûlkirin, hingê 
nusxeya ji bo çapkirinê divê li dû van qaîde û rênimayiyan bête amadekirin.  

 
1. Qaîdeyên giştî yên weşandina nivîsaran di Derwazeyê de  

§ Derwaze tenê nivîsarên bi kurdî – bi kîjan zaravayê be bila bibe – qebûl dike. 
§ Derwaze nivîsara bi kurdî ya ku berê li cihekî din hatiye weşandin qebûl nake; lê 

wergera kurdî ya nivîsareke bi zimanekî din hatî nivîsîn – bi şertê ku ew werger berê di 
cihekî din nehatibe weşandin – qebûl dike.  

§ Nivîskar ji naveroka nivîsara xwe ya ku di Derwazeyê de tê weşandin berpirsiyar e. 
§ Mafê çap û weşanê (copyright) yê nivîsara ku di Derwazeyê de tê weşandin yê 

Derwazeyê ye. Lê, nivîskar dikare nivîsa xwe li cihekî din biweşîne bi şertê ku aşkira 
diyar bike ku ew nivîs berê di Derwazeyê de hatiye weşandin. 

§ Jêgirtina tekst, grafîk, cedwel/tablo û hwd. ji nivîsarên Derwazeyê û bikaranîna wan di 
berhemên din de serbest e, bi şertê ku referensa Derwazeyê bê nîşandan. 

§ Divê nivîsara ku ji Derwazeyê re tê şandin corek ji çar corên li jêrê be û hindî mumkin 
be ji sinorê hejmara peyvên diyarkirî dernekeve. 

I. Gotarên lêkolînê li ser tehlîla daneyan (research article), 5000-8000 peyv  
II. Gotarên rexneya lîteratûrê (review article), 4000 – 8000 peyv 
III. Kurte-nivîsarên cihêreng, 1000-6000 peyv:  

- nivîsarên pêşkêşkirina destnivîsar û belge û metnên kevn,  
- têbîniyên lêkolînê yên nisbeten kurt,  
- nasandin û hilsengandina proje û konferansan 
- pêşkêşkirina bîbliyografyayan,  
- hizr û pêdeçûnên li ser pirsên aktuel ên zimanê kurdî û termên zanistî û hwd. 

IV. Hilsengandina kitêbên lêkolînê yên bi kurdî, 1000-4000 peyv 
§ Ji bo nivîsarên ji corên I û II, divê kurtiyeke (abstrakt) 150-250 peyvî bi kurdî û yek bi 

îngilîzî li gel nivîsarê bên şandin û 5-6 termên serekî li dawiya kurtiyê hebin. 
§ Nivîsar divê bi formata .doc an .docx û tevî .pdf’ê ji vê adresê re bê şandin: 

derwazekovar@gmail.com 
§ Ji bilî qaîdeyên binbeşa rênivîsê (5), qaîdeyên vê rêberê ji bo nivîsarên bi hemû zarava û 

elifbêyên kurdî lê ne. 
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2. Prosesa nirxandina nivîsaran 
§ Gotarên ji corên I û II tabi’ê nirxandina hekeman e. Pêşiyê, edîtorên Derwazeyê 

nivîsarên ji corên I û II dinirxînin. Heger nivîsar ji standardên akademîk û zimanî yên 
pêwîst dûr be, ew tê redkirin û nivîskar tê agahdarkirin. Heger nivîsar li gor mercên 
akademîk be, ew “bê nav” (anonymously) ji yek yan du hilsengênerên/hekemên pispor 
re tê şandin. Piştî nirxandina pisporan, edîtorên Derwazeyê bi hemahengî biryarê didin 
ka nivîsar bê qebûlkirin yan redkirin. Nivîsara ku tê qebûlkirin dê bi hevkariya 
edîtorekî/ê û nivîskarî/ê li gor şirove û nirxandina pisporan û li gor qaîdeyên rastnivîsê 
yên Derwazeyê ji bo weşandinê bê amadekirin. 

§ Edîtorên Derwazeyê nivîsarên ji corê III dinirxînin. Heger mijarên teknîkî di nivîsarê de 
hebin, hingê pirs ji hilsengênerên pispor tê kirin û ji nivîskarî/ê tê xwastin ku nivîsarê li 
gor nirxandina pisporan û qaîdeyên rastnivîsînê yên Derwazeyê biguhore û amade bike. 

§ Nivîsarên ji corê IV bi hevkarî li gel edîtorên hilsengandina kitêban (Şerif Derince – 
Farangis Ghaderi) dê bêne amadekirin. Berî ku nivîskar nivîsareka rexneyî ya li ser 
kitêbekê ji bo Derwazeyê binivîse, baştir e ku edîtorên peywendîdar pêşiyê pêşniyaza 
wî/wê pesend bikin da du yan zêdetir nivîsarên rexneyî li ser heman kitêbê neyên 
şandin.  

 

3. Qaîdeyên amadekirina reşnivîsa nivîsaran bo Derwazeyê 
§ Agahiyên formatkirina belgeya nivîsarê 

- Bila nivîsar bi formata .doc û .docx (bo nimûne ya Microsoft Wordê) bê nivîsîn û 
nusxeya wê ya bi formata .pdf jî ji Derwazeyê re bê şandin. 

- Bila her çar marjînalên belgeyê 2.54 cm bin. 
- Bila meziniya fonta tevaya belgeyê – sernivîs, binbeş û têbînî jî tê de – 12 niqte be. 
- Bila valahiya navbera rêzên tevaya belgeyê (line spacing) 1.5 be. 
- Bila nivîsar çeprêzkî (left-aligned) be. 
- Divê hemû rûpelên belgeyê nimrekirî bin û bila nimre li jora aliyê rastê yê rûpelê be.  
- Bila serrûpel (header) û binrûpel (footer) vala bin. 
- Bila not û têbînî wek jêrnot (footnote) ne wek paşnot (endnote) bên nivîsandin û bila 

bi rêz ji hejmara 1-ê dest pê bikin.  
- Bila fonta nivîsarê tenê Times New Roman be. Heger herf û nîşanên taybetî 

(diacritic) di nivîsarê de hebin, ji bo wî qismê nivîsarê fonta Gentium Plus bi kar 
bînin. Ew font li vê derê dikare were dabarkirin û bikaranîn: 
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=gentium_download 

- Bila hemû tablo û grafîkên di nivîsarê de nimrekirî bin û bila agahiyên wan yên 
raveker (legend) li jêr wan bên nivîsîn. 

§ Bila rûpelên nivîsarê bi vî awayî bên nimrekirin û beşên nivîsarê weha bên rêzkirin: 

- rûpel 0: sernivîs (title) û jêrnivîs (subtitle), navê nivîskarî/ê, pozisyona wî/wê ya 
akademîk (beş (department), zanîngeh, dezgeh), e-mail, navnîşana postê, tarîxa 
şandina nivîsarê bo Derwazeyê 

- rûpel 1: sernivîs, kurtî (abstrakt) bi kurdî û bi îngilîzî, 5-6 termên serekî (bo nimûne: 
Termên serekî: A, B, C …)  

- rûpel 2: teksta nivîsarê 
- servehî (appendix) – heger hebin 
- çavkanî (bi rûpeleke nû dest pê dikin) 
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§ Rêz û nezma sernivîsan (title and headings) 

- Bila sernivîs neyên hejmarkirin. 
- Bila sernivîsa esasî ya nivîsarê stûrkirî (bold) be û bila herfên destpêkê yên peyvên 

wê girdek bin.  
- Bila sernivîsên binbeşan stûrkirî (bold) bin û bila tenê herfa destpêkê ya peyva wê 

ya ewil girdek be. 
- Bila sernivîsên di nav binbeşan de îtalîk bin û bila tenê herfa destpêkê ya sernivîsê 

girdek be. 

§ Jêgirtin (iqtibas, quotation): Bila jêgirtina kurt di nav metnê de û bi herfên îtalîk û di nav 
nîşanên jêgirtinê (“ ”) de bê nivîsîn. Bila jêgirtina ji 40 peyvan dirêjtir di rêzeka nû de ya 
ku bi tabeka 5-sentîmetreyî ji aliyê çepê û bi tabeka 5-sentîmetreyê ji aliyê rastê ve 
hatiye navendkirin bê nivîsandin. 

§ Bila jêrnot (footnote) bi piranî ji bo diyarkirina çavkaniyan bin (bnr. Qaîdeyên Nivîsîna 
Referansan) û bila şiroveyên li ser naverokê zêdetir di nav metnê de bin.  
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4. Qaîdeyên nivîsîna referansan 
Kovara Derwaze ji bo iqtibas (citation) û referansan (çavkaniyan) sîstema Chicago-Style 
pejirandiye. Chicago-Style hem bi usûla iqtibasa nav-metnî (in-text citation) heye hem jî bi 
usûla jêrnot-û-bîbliyografya (footnote and bibliography) heye. Derwaze usûla duyem tercîh 
dike, anku referans/amaje divê di nav metnê de bi hejmara jêrnotekê bête işaretkirin, jêrnot li 
bin rûpelê bête danîn, û li dawiya nivîsarê bîbliyografyayek hebe ku tê de hemû berhemên 
amajekirî (referekirî) bêne rêzkirin. Hemû agahî û hûrdekariyên Chicago-Styleê li ser van 
girêdankan berdest in:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
http://libguides.pvcc.edu/content.php?pid=161965&sid=4521928 

 
Ji bo gotareke nimûneyî ya bi vê sîstema referansan hatî amadekirin, binêrin:  

Lewis, Franklin. “The Shahnameh of Ferdowsi as World Literature.” Iranian Studies 48, 
no. 3 (2015): 313-36. 

 
Em li jêrê xalên serekî yên vê sîstema referansan rêz dikin:  

§ Her referansek (amaje) sê caran hatiye danîn.  
- Cara 1, temamiya referansê. Gava referansek di nivîsarê de cara ewil tê, hingê 

temamiya referansê di jêrnotê de tê nivîsîn.  
- Cara 2, awayê kurtkirî yê referansê. Gava referansek berê di nivîsarê de hatibe, bo 

cara duyem û carên paştir dê bi awayê kurtkirî bê nivîsîn.  
- Cara 3, temamiya referansê. Awayê ku referansek divê di bîbliyografyayê de bê 

nivîsîn. 
§ Di jêrnota ewil (1) de pêşiyê nav, paşê paşnav tê nivîsîn; di jêrnota duyem (2) de bi tenê 

paşnav, û di bîbliyografyayê de (3) pêşî paşnav, paşê nav tê nivîsîn. Lê heke ji yekê 
zêdetir nivîskar hebin, navê nivîskarên duyem (an sêyem, çarem, ...) pêşiyê nav paşê 
paşnav tê nivîsîn.  

§ Qaîdeyên nivîsîna referansên bi kurdî (bi kîjan zaravayî be) û yên bi zimanên biyanî 
eynî ne.  

§ Sernivîsa referansên/berhemên bi zimanên biyanî divê bi zimanê wan ê resen bê nivîsîn, 
anku li kurdî nehê wergerandin. Heger ew berhem berê li kurdî hatibe wergerandin û 
hatibe weşandin, hingê sernivîs û wergêrên wergera kurdî divê di nav kevanekan de 
bêne diyarkirin. 

§ Kurtenavên serekî yên amajedanê / referansan: 

amd. – amadekar  
bn. – berhema navhatî / berhema berê amajekirî 
bnr. – binêre vê berhemê 
c.  – cild 
cf. – bide ber vê berhemê 
ed.  – edîtor 
Ibid. – heman çavkanî û cihê di çavkaniyê de hatî diyarkirin  
j. – jimare 
r.  – rûpel 
rr.  – ji rûpel ... heta rûpel ... 
veg. – veguhastina ... 
wer. – wergêr 
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Kitêb 
Yek nivîskarî 

1. David McDowall, A Modern History of the Kurds (London: I. B. Tauris, 2004), 199–
200. 

2. McDowall, Modern History, 10. 
3. McDowall, David. A Modern History of the Kurds. London: I. B. Tauris, 2004. 

Du an zêdetir nivîskarî  
1. Geoffrey C. Ward û Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New 

York: Knopf, 2007), 52. 
2. Ward and Burns, War, 59–61. 
3. Ward, Geoffrey C., û Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New 

York: Knopf, 2007. 
Sê an zêdetir nivîskarî  
Nav û paşnavê hemû nivîskaran rêz bikin di bîbliyografyayê de; di jêrnotê de, bi tenê navê 
nivîskarê/a yekem binivîsîn û kurteya et al. (“û yên din”) lê zêde bikin: 

1. Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s 
(New York: Knopf, 2011), 70. 

2. Barnes et al., Plastics, 75. 
3. Barnes, Dana, Micky Mouse, Donald Duck, û Ben Braddock, Plastics: Essays on 

American Corporate Ascendance in the 1960s. New York: Knopf, 2011. 
Edîtor, wergêr, an jî amadekar li şûna nivîskar 

1. Marlies Casier û Joost Jongerden. ed., Nationalisms and Politics in Turkey, Political 
Islam, Kemalism and the Kurdish Issue (London: Routledge, 2010), 70. 

2. Marlies Casier û Joost Jongerden, Nationalisms, 75. 
3. Casier, Marlies û Joost Jongerden. ed., Nationalisms and Politics in Turkey, Political 

Islam, Kemalism and the Kurdish Issue. London: Routledge, 2010. 
Edîtor, wergêr, an jî amadekar ligel nivîskar 

1. Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, wer. Edith Grossman (London: 
Cape, 1988), 242–55. 

2. García Márquez, Cholera, 33. 
3. García Márquez, Gabriel. Love in the Time of Cholera. Wergera Edith Grossman. 

London: Cape, 1988. 
Beşeke/meqaleyeke kitêbekê 

1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy 
of War,” tê de: Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al. 
(Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77. 

2. Kelly, “Seeing Red,” 81–82. 
3. Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy 

of War.” Tê de: Anthropology and Global Counterinsurgency, bi edîtoriya John D. 
Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, û Jeremy Walton, 67–83. Chicago: 
University of Chicago Press, 2010. 

Teqdîm, pêşgotin, nivîsara seretayî, an jî beşeke manend a kitêbekê 
1. Kawa Nemir, pêşgotin bo Hemû Soneyên Shakespeare, ji William Shakespeare, wer. 

Kawa Nemir (Amed: Lîs, 2010), 15. 
2. Nemir, pêşgotin, xxiii. 
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3. Kawa Nemir, pêşgotin bo Hemû Soneyên Shakespeare, ji William Shakespeare, wer. 
Kawa Nemir, 8-51. Amed: Lîs, 2010. 

Kitêba bi awayê elektronîk hatî çapkirin 
Heger we ji kitêbeke bi awayê elektronîk çapkirî istifade kiribe, tevî agahiyên kitêbê her wiha 
navnîşana înternetê ya kitêbê jî bidin, tevî tarîxa ku we li ser înternetê li kitêbê nihêriye. 
Heger hejmara rûpelan nebe, hûn dikarin sernivîsa qism an beşeke kitêbê an hejmareke din 
bidin.  

1. M. Malmîsanij, The Past and Present of Book Publishing in Kurdish Language in 
Turkey (Next Page Foundation, 2006), têketin: 20 gulan 2010. 
http://www.npage.org/IMG/pdf/Turkey.pdf.  

2. Malmîsanij, The Past, beş 3. 
3. Malmîsanij, M. The Past and Present of Book Publishing in Kurdish Language in 

Turkey. Next Page Foundation, 2006. Têketin: 20 gulan 2010. 
http://www.npage.org/IMG/pdf/Turkey.pdf. 

 

Gotar  
Gotara di kovarekê de hatî weşandin 
Di jêrnotê de, hejmara rûpela an jî rûpelên jê istifadekirî binivîsin. Di bîbliyografyayê de, 
rûpela ewil û dawî ya gotarê di nav kovarê de binivîsin.    

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 
(2009): 440. 

2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53. 
3. Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104 

(2009): 439–58. 
Gotara di kovareke înternetî de belavbûyî 
Heke hebe, DOI’ya gotarê (Digital Object Identifier) binivîsin. Heke DOI’ya gotarê berdest 
nebe, adresa gotarê ya li ser înternetê (URL) binivîsin û tarîxa xwendin û istifadekirina ji 
gotarê binivîsin.  

1. Gueorgi Kossinets û Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social 
Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411, têketin: 28 reşeme 2010, 
doi:10.1086/599247. 

2. Kossinets û Watts, “Origins of Homophily,” 439. 
3. Kossinets, Gueorgi, û Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social 

Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Têketin: 28 reşeme 
2010. doi:10.1086/599247. 

Gotarên di rojname û kovarên giştî [ne-akademîk] de  
Gelek caran mirov dikare gotarên rojname û kovarên popûler hema di nav metnê de hilîne 
(bo nimûne: “Her wekî Sheryl Stolberg û Robert Pear di gotareke di New York Times ya 27ê 
reşemeya 2010an de diyar kirin, . . .”), bêyî ku jêrnotekê jê re dayne, û hingê ne hewce ye 
referansa gotarê di bîbliyografyayê de bête nîşandan. Lê heke tercîha nivîskaran ew be ku 
wan gotarên rojname û kovarên popûler jî bi rengekî formel nîşan bidin, hingê divê mîna van 
nimûneyên li xwarê bin. Heke gotar yeke înternetî be, hingê adresa wê ya li ser înternetê 
bidin û tarîxa têketinê jî diyar bikin.    

Gotara kovareke giştî-popûler 
1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 25 çile 2010, 68. 
2. Mendelsohn, “But Enough about Me,” 69. 
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3. Mendelsohn, Daniel. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25, 2010. 
 

Gotara rojnameyeke înternetî 
1. Sheryl Gay Stolberg û Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care 

Vote,” New York Times, 27 reşeme 2010, têketin 28 reşeme 2010, 
http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html. 

2. Stolberg û Pear, “Wary Centrists.” 
3. Stolberg, Sheryl Gay, û Robert Pear. “Wary Centrists Posing Challenge in Health 

Care Vote.” New York Times, 27 reşeme 2010. Têketin: 28 reşeme 2010. 
http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html. 

Yên din 
Hilsengandina kitêban (book review) 

1. Fuccaro, Nelida, Hilsengandina The Margins of Empire: Kurdish Militias in the 
Ottoman Tribal Zone, ji Janet Klein. Middle Eastern Studies 48, j. 3 (2012), 483.  

2. Fuccaro, Review of The Margins. 
3. Fuccaro, Nelida. Hilsengandina The Margins of Empire: Kurdish Militias in the 

Ottoman Tribal Zone, ji Janet Klein. Middle Eastern Studies 48, j. 3 (2012):  483-85.  
Tezên master - doktorayê 

1. Michael L. Chyet, “‘And a thornbush sprang up between them’: Studies on Mem û 
Zîn, a Kurdish Romance” (Teza doktorayê, Zanîngeha California, 1991), 176. 

2. Chyet, “Studies.” 177.  
3. Chyet, Michael L. “‘And a thornbush sprang up between them’: Studies on Mem û 

Zîn, a Kurdish Romance.” Teza doktorayê, Zanîngeha California, 1991. 
Gotarên ku di konferans an civînan de hatî pêşkêşkirin 

1. Rachel Adelman, “‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the 
Aramaic Targumim and Midrashic Tradition” (gotara di The Annual Meeting for the 
Society of Biblical Literature de hatî pêşkêşkirin, New Orleans, Louisiana, 21–24 
çiriya paşî 2009). 

2. Adelman, “Such Stuff as Dreams.” 
3. Adelman, Rachel. “‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the 

Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Gotara di The Annual Meeting for the 
Society of Biblical Literature de hatî pêşkêşkirin, New Orleans, Louisiana, 21–24 
çiriya paşî 2009. 
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5. Rênivîsa Derwazeyê bo nivîsarên bi kurmancî 
Yek ji armancên Derwazeyê ew e ku karîgeriyeke wê li ser nivîskariya akademîk a bi kurdî 
hebe. Ji bo vê yekê, desteya zimanî ya kovarê rênivîsekê bi navê Rênivîsa Derwazeyê amade 
dike û hêvî dike ku ev rênivîs hem ji bo îmlayê û hem ji bo tercîhên minasibtir ên bikaranîna 
peyv û termên zanistî û qaîdeyên rêzimanî bê bikaranîn. Ev rênivîs, û zimanê Derwazeyê bi 
giştî, dê xwe bispêre meylên ku di nivîskariya kurmancî de serdest in. Li gel vê, kovar dê 
hewl bide îmkanên nivîskariya akademîk pêş bixe û şaşiyên berçav yên peyvsazî û 
hevoksaziya kurdî serrast bike. 

Rênivîsa Derwazeyê dê bi giştî xwe bispêre Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan (Rûpel, 
2012). Lewma ji niha ve nivîskar dikarin ji bo qaîdeyên rênivîsê berê xwe bidine vê 
çavkaniyê. Lê belê tercîhên Derwazeyê li ser çendîn xalan ji yên wê rêbera navhatî cuda ne. 
Em li vir çend xalên serekî yên îmlaya Derwazeyê rêz dikin û li bendê ne ku nivîskar pêşiyê 
li van rênimayiyan binêrin, tenê gava xalek di van rênimayiyan de nebe hingê li çavkaniya 
navhatî (Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan) binêrin:     

 
Translîterasyon 

§ Ji bo sîstema tîpguhêziya di navbera elifbêya kurdî-latînî û kurdî-erebî de li Tabloya 
Tîpguhêziya Kurdî binihêrin. Mirov dikare bi rêya înternetê herfên nivîsara xwe bi 
hêsanî biguhêze. Bo nimûne li ser van platformên înternetê: 
http://chawg.org/kurdi-nus/  
http://www.lexilogos.com/keyboard/kurdish_conversion.htm 

§ Derwazeyê sîstemeke translîterasyonê daniye, ku heta demeke nêzîk dê berdest be. Ev 
sîstemeke giştî ye û hem ji bo guhastina herfên metnên bi erebî û farsî û hem jî ya 
metnên kurdî yên bi herfên erebî (bo nimûne edebiyata kurdî ya klasîk) hatî nivîsîn divê 
bête bikaranîn. Herwiha, di pêşkêşkirina metnên edebiyata zarekî û ferhengokên deverî 
de, herfên ku ji elifbêya kurdî-latînî kêm in divê ji vê tabloyê bêne temamkirin. 

 
Rênivîs 

I. Nivîsîna herfan 
§ Dengên “r”ya req, “l”ya tarî, ‘eyna erebî, bi taybetî gava ihtimala tevliheviyê hebe, 

dikare wek “rr”, “ll” û “ ‘ ” bêne nîşandan.  
§ Herfa girdek a “i”yê “I”ye, ne ku “İ”. 

§ Dengê “î” berî “y”yê divê wek “i” bê nivîsîn, anku “iy” be, ne ku “îy”. Ji bilî wê, herfên 
din yên berî “y”yê wek xwe tên nivîsîn. 

§ Divê du dengdarên (konsonantên) destpêkê yên peyvên biyanî wek xwe bên nivîsîn. Bo 
nimûne, statistîk ne sitatistîk yan istatistîk ji ber ku ew konsonant di kurmanciyê de jî bi 
hev re tên nivîsîn, bo nimûne, stêr ne sitêr. Lê peyvên kurdî yên wek “bira", “ziman”, 
“birîn” û hwd. divê bi “i” bin.  

§ Gelek peyvên bi kurdî û yên ji zimanên din wergirtî di eslê xwe de bi du degdaran 
(konsonant) diqedin, lê belê gava li dû wan paşgir an peyveke bi dengdêr nehê, hingê 
dengdêra “i” dikeve navbera herdu dengdarên dawî. Wek prensîb, Derwaze awayê eslî 
yê peyvan dinivîse, ne awayê ji ber sebebên fonolojîk guhartî. Bo nimûne, em dê 
binivîsin hewl, peyv, germ, xizm, bezm, tivr, metn, qebr, Misr, şikl, hizr, fikr ne ku hewil, 
peyiv, gerim, xizim, bezim, tivir, metin, qebir, Misir, şikil, hizir, fikir, hwd. 
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II. Nivîsîna navan 
§ Navên kesan û cihan bi girdekê dest pê dikin. Hemû corên din yên navan bi hûrekê dest 

pê dikin. 
§ Di kurmanciyê de, veqetandekên (paşgirên îzafeyê) li gel navên nenas (indefinite), anku 

piştî paşgira -ek ya nenasiyê, bi du awayan têne nivîsîn. Yek, yekjimar mê -e, û yekjimar 
nêr -î, wek jineke baş û mêrekî qenc. Du, yekjimar mê -a, û yekjimar nêr -ê, wek jineka 
baş û mêrekê qenc (ku awayê duyem zêdetir di lehceya badînî de heye). Herdu jî meqbûl 
in bo Derwazeyê, bi şertê ku di tevaya metnê de tenê yek ji wan hatibe bikaranîn. 

§ Li hindek herêman paşgireke taybet -in heye ji bo pirjimariya navên nenas (indefinite 
plural), wek mirovin hatin (li şûna hindek mirov hatin). Veqetandeka li dû vê paşgirê tê -
e’ye, ne ku -ên, anku heke rengdêrek li dû vî navî bê, divê wiha be: mirovine baş, ne ku 
mirovinên baş.  

§ Navên kesên biyanî divê li gor zimanê jêder bêne nivîsîn eger ew ziman bi latînî 
binivîsin, wek George Bush, Jacques Chirac, Recep Tayyip Erdoğan (ne Corc Buş, 
Jak Şîrak, Receb Teyib Erdoxan). Lê divê li gor nivîsîna kurdî bin eger zimanê wan 
kesan ne bi elifbêya latînî be, wek Pûtîn (ne li gor inglîzî Putin yan fransî Poutine). 

§ Navên deveran (welat, bajar...) divê li gor gotina kurdî bin, xaseten gava ku ew der 
nêzîkî kurdan bin: Enqere (ne Ankara), Bexda (ne Bexdad), Stembol (ne Istanbul). Di 
wan navan de ku ji zimanên ewropî hatine, wek di eslê wan de (û herwiha wek farisî û 
tirkî), herfa A tê tercîhkirin: Afrîka, Amerîka, Almanya, Albanya (ne, di bin tesîra erebî 
de, Efrîqa, Emrîka, Elmanya, Elbanya). 

III. Nivîsîna hejmaran 

§ Paşgirên li dû hejmaran tên bi apostrofê jê nayêne cudakirin, anku “sala 1965an”, ne ku 
“sala 1965’an”. 

§ Hejmara salê di kurmanciyê de bi du awayan tê tewandin, bi paşgira “-an” yan bi “-ê”yê; 
bo nimûne, sala 1939an û sala 1939ê. Herdu jî meqbûl in bo Derwazeyê. Lê belê di 
kurmanciya nivîskî de, ji ber tesîra zimanê tirkî û erebî, gelek caran daçek li gel salan 
têne bikaranîn, wek “di 1939an de”. Ev daçek zêdeyî ne û mumkin e ku sal bêyî 
bikarînana daçekan jî bêne nivîsîn, wek “sala 1939an” an “sala 1939ê”. Lewma 
pêşniyara me ew e, hindî mumkin be, salan bêyî daçekan binivîsin. 

§ Di nav metnê de, hejmarên yek-xaneyî bi nivîsê, yên ji yekê zêdetir xaneyî bi hejmaran 
nîşan bidin. Bo nimûne, “Me pênc rapirsî encam dan” û “Dezgehê 24 şagird fêrî zimanî 
kirin.” 

IV. Nivîsîna rengdêr (sifetan) û zerfan 

§ Pirtikên “bi” û “bê” (ku beramberî “with” û “without” yên bi îngilîzî ne), gava 
rengdêrekê durist dikin bi peyvê ve têne nivîsîn, lê gava zerfekê durist dikin cuda têne 
nivîsin. Bo nimûne di gotinên “çaya bişekir” û “xwarina bêxwê” de ev pirtik rengdêran 
durist dikin, lewma bi peyvê ve hatine nivîsîn; lê di van hevokan de, “ez çayê bi şekir 
vedixwim” û “ez xwarinê bê xwê naxwim”, zerfan durist dikin, lewma cuda hatine 
nivîsîn. 

§ Partîsîpên ji lêkerên pêkhatî tên, ku wek rengdêr têne bikaranîn, divê bi hev ve bêne 
nivîsîn, wek “baxçeyê avdayî” û “zulma jibîrnekirî”.  
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§ Rengdêrên ku ne peyveke pêkhatî ne, lê ji du an zêdetir peyvan durist bûne dibe bi 
bendikê ji hev bêne cudakirin, wek kitêba çav-ber-bi-paşerojê, ne ku kitêba 
çavberbipaşerojê, lê bêyî bendikê jî dibe, wek kitêba çav ber bi paşerojê. 

V. Nivîsîna lêkeran 

§ Gava lêker tê navdêrkirin parçeyên lêkera pêkhatî (hevedudanî – compound) bi hev ve 
tên nivîsîn, wek “ji bo ravekirina pirsan”, ne ku “ji bo rave kirina pirsan”.  

§ Di hevokên tebatî de, heke lêkera serekî lêkereke pêkhatî be, parên lêkerê bi hev ve têne 
nivîsîn, wek, “Xanî hatin avakirin”, ne ku “Xanî hatin ava kirin”. 

VI. Nivîsîna daçekan û girêdekan 
§ Daçek (pêşdaçek û paşdaçek) ji objeyên xwe û navên li dû/pêş xwe cuda têne nivîsîn, 

wek li malê, di ser re, li gel van pirsan.  
§ Ew girêdekên ji du peyvan pêkhatî yên ku di zimanî de pir berbelav in û bêtir wek 

peyvekê têne sehkirin divê bi hev ve bêne nivîsîn, wek herwiha, herçend, herçî; lê belê 
yên din, wek her dîsa, her wisa, tevî vê, divê cuda bêne nivîsîn. 


