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Alcea (Cins)

• Nameyê  kirmanckî: Hîro, vila gocagan

• Nameyê tirkî: hatmi çiçeği

Alcea kurdica

• Nameyê kirmanckî: Hîroya kurdan

• Nameyê tirkî: kürt hatmi çiçeği

Althaea Kurdica

• Nameyê kirmanckî: Hîroya kurdan
• Nameyê tirkî: kürt gül hatmisi

Althaea officinalis

• Nameyê kirmanckî: Hîro, vila gocagan

• Nameyê tirkî: gül hatmi

Anemone albana

• Nameyê kirmanckî: Nîsanoke, 
qatqatane

• Nameyê tirkî: dağ lalesi
 

 



www.zazaki.net  

3 

 

 

Anemone coronaria

• Nameyê  kirmanckî: Adaroke, gula 
sûre

• Nameyê tirkî: manisa lalesi

Anthemis (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Çimoşa, elik-
fatike

• Nameyê tirkî: papatya

Anthemis hylalina

• Nameyê kirmanckî: Kekvila sipîye
• Nameyê tirkî: beyaz papatya

Anthemis tinctoria

• Nameyê kirmanckî: Kekvila zerde

• Nameyê tirkî: sarı papatya

Antirrhinum (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Gula difnî
• Nameyê tirkî: aslanağzı
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Aquilegia (Cins)

• Nameyê  kirmanckî: Kevokîye, 
kotirîye

• Nameyê tirkî: haseki küpesi

Arum maculatum

• Nameyê kirmanckî: Orkîda beleke, 
karî

• Nameyê tirkî: yılan yastığı

Bellevalia (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Simbila koyan
• Nameyê tirkî: dağ sümbülü

Bellevalia kurdistanica

• Nameyê kirmanckî: Simbila koyanê 
Kurdîstanî

• Nameyê tirkî: kürdistan dağ sümbülü

Bignonia radicans

• Nameyê kirmanckî: Gulzirna
• Nameyê tirkî: acem borusu
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Bougainvillea glabra

• Nameyê  kirmanckî: Cehnemî
• Nameyê tirkî: gelin duvağı

Calendula arvensis

• Nameyê kirmanckî: Gula çimdejî
• Nameyê tirkî: portakal nergizi

Calendula officinalis

• Nameyê kirmanckî: Gulqedîfe, vila 
qedîfe

• Nameyê tirkî: kadife çiçeği

Callistephus chinensis

• Nameyê kirmanckî: Asteregule
• Nameyê tirkî: saraypatı

Campanula (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Zengiloke
• Nameyê tirkî: çan çiçeği
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Celosia argentea

• Nameyê  kirmanckî: Vila dîkî
• Nameyê tirkî: horoz ibiği

Cephalanthera kurdica

• Nameyê kirmanckî: Orkîda kurdan
• Nameyê tirkî: kürt orkidesi

Cheiranthus cheiri
• Nameyê kirmanckî: Şewboya zerde
• Nameyê tirkî: sarı şebboy

Chrysanthemum (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Gula zerde, vila 
çeqere

• Nameyê tirkî: kasımpatı

Colchicum cilicicum

• Nameyê kirmanckî: Kozvilika 
mêşnan, qerqaşa payîzî

• Nameyê tirkî: güz çiğdemi
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Colchicum kurdicum

• Nameyê  kirmanckî: Kozvilika kurdan

• Nameyê tirkî: gülfaki

Colchicum szovitsii

• Nameyê kirmanckî: Heşbizêke, koz-
vilike, kozbizêke, xorzena

• Nameyê tirkî: kar çiçeği

Convallaria majalis

• Nameyê kirmanckî: Qalçîçeke, vilika 
gulane

• Nameyê tirkî: inci çiçeği

Crocus chrysanthus

• Nameyê kirmanckî: Pîvoke, esparike, 
hanhaneke, linga malî

• Nameyê tirkî: sarı çiğdem

Dactylorhiza (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Kartoleke
• Nameyê tirkî: osmanlı orkidesi
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Dianthus caryophyllus

• Nameyê  kirmanckî: Qerenfîle, 
qernefile

• Nameyê tirkî: bahçe karanfili

Eranthis hyemalis

• Nameyê kirmanckî: Vilika verê vewre
• Nameyê tirkî: kar çiçeği

Forsythia

• Nameyê kirmanckî: Guldare, 
gulzerîne

• Nameyê tirkî: hor çiçeği

Fritillaria imperialis

• Nameyê kirmanckî: Galire, kanzike, 
xanzeke, gula vileçewte

• Nameyê tirkî: ağlayan gelin

Fuchsia hybrida

• Nameyê kirmanckî: Goşareke
• Nameyê tirkî: küpe çiçeği



www.zazaki.net  

9 

 

Galanthus (Cins)

• Nameyê  kirmanckî: Gula bêmirade
• Nameyê tirkî: kardelen

Gladiolus (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Şîmşêrike
• Nameyê tirkî: kılıç çiçeği

Hedysarum (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Batove
• Nameyê tirkî: dağ korungası

Hedysarum kurdicum

• Nameyê kirmanckî: Batova kurdan
• Nameyê tirkî: kürt dağ korungası

Helichrysum arenarium

• Nameyê kirmanckî: Araqe, çîçega 
anafatma, pîltane, şimlike

• Nameyê tirkî: yayla çiçeği
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Helichrysum plicatum

• Nameyê  kirmanckî: Vilika anafatma, 
elbike, şimlike, pîltane

• Nameyê tirkî: ölmez çiçek

Hesperis kurdica 

• Nameyê kirmanckî: Şewgula kurdan, 
şewboya kurdan

• Nameyê tirkî: kürt gece menekşesi

Hesperis matronalis

• Nameyê kirmanckî: Qaçmuke, şewgule

• Nameyê tirkî: gece menekşesi

Hyacinthus orientalis

• Nameyê kirmanckî: Simbile, sinbile
• Nameyê tirkî: sümbül

Hydrangea (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Gula hewtrenge
• Nameyê tirkî: ortanca çiçeği
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Ipomoea purpurea

• Nameyê  kirmanckî: Lêmeka sûre
• Nameyê tirkî: kahkaha çiçeği

Iris (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Gulbiza, kolpîze, 
gulnewroze, sosine

• Nameyê tirkî: süsen

Iris aucheri

• Nameyê kirmanckî: Vilika heşan

• Nameyê tirkî: kaya navruzu

Iris persica

• Nameyê kirmanckî: Gula newroze, 
vilnewroze

• Nameyê tirkî: nevruz çiçeği

Iris pseudacorus

• Nameyê kirmanckî: Xezaloke
• Nameyê tirkî: bataklık süseni
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Iris reticulata

• Nameyê  kirmanckî: Gulbizaya 
mazêran

• Nameyê tirkî: meşe navruzu

Ixiolirion (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Vila kutikan
• Nameyê tirkî: tatarcık

Jasminum (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Gulasmîne, 
yasemîne

• Nameyê tirkî: yasemin

Jasminum fruticans

• Nameyê kirmanckî: Zerdike
• Nameyê tirkî: yaban yasemini

Lamium (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Hengemînoke, 
vila mêşan

• Nameyê tirkî: ballıbaba



www.zazaki.net  

13 

 

Lathyrus rotundifolius

• Nameyê  kirmanckî: Vila zerencan
• Nameyê tirkî: kırmızı mürdümük

Lavandula angustifolia

• Nameyê kirmanckî: Helale
• Nameyê tirkî: lavanta çiçeği

Lilium (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Sosine, vilika 
aromî, zembaqe

• Nameyê tirkî: zambak

Lonicera (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Penceya xanimî
• Nameyê tirkî: hanımeli

Lotus (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Kermevile, vila 
kerman

• Nameyê tirkî: gazel boynuzu
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Matthiola incana

• Nameyê  kirmanckî: Şewboye
• Nameyê tirkî: bahçe şebboyu

Matricaria chamomilla

• Nameyê kirmanckî: Tastasike
• Nameyê tirkî: hakiki papatya

Melilotus officinalis

• Nameyê kirmanckî: Dilqoke, endilkoye

• Nameyê tirkî: sarıtaş yoncası

Mirabilis jalapa

• Nameyê kirmanckî: Şewgule
• Nameyê tirkî: gece sefası

Muscari (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Simbila koyan, 
sosine

• Nameyê tirkî: dağ sümbülü
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Narcissus (Cins)

• Nameyê  kirmanckî: Gulnêrgîze
• Nameyê tirkî: nergis

Nerium oleander

• Nameyê kirmanckî: Çîçega ziqûmî
• Nameyê tirkî: zakkum

Nymphaea (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Nîlufere
• Nameyê tirkî: nilüfer

Ocimum basilicum

• Nameyê kirmanckî: Reyhane, rihane
• Nameyê tirkî: reyhan

Ophrys (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Orkîde
• Nameyê tirkî: memeli kır orkidesi



 

www.zazaki.net  

16 

 

Ophrys carduchorum

• Nameyê  kirmanckî: Orkîda kurdan
• Nameyê tirkî: kürtlerin memeli kır

orkidesi

Orchid (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Orkîde
• Nameyê tirkî: orkide

Orchis (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Orkîda çolan
• Nameyê tirkî: salep otu

Origanum munzurense

• Nameyê kirmanckî: Anixa munzurî
• Nameyê tirkî: munzur dağ kekiği

Paeonia mascula

• Nameyê kirmanckî: Gulheşe, heşvile, 
savile

• Nameyê tirkî: şakayık
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Paeonia mascula kurdistanica

• Nameyê  kirmanckî: Heşvila 
kurdistanî, savila kurdistanî

• Nameyê tirkî: kürdistan şakayığı

Papaver rhoeas

• Nameyê kirmanckî: Halhale, 
veyweke, xaşxaşika kutikan

• Nameyê tirkî: gelincik

Portulaca grandiflora

• Nameyê kirmanckî: Naznaze
• Nameyê tirkî: ipek çiçeği

Primula algida

• Nameyê kirmanckî: Gulbihare, 
gulsosine

• Nameyê tirkî: çuha çiçeği

Puschkinia scilloides

• Nameyê kirmanckî: Serhişing
• Nameyê tirkî: serhişing
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Ranunculus (Cins)

• Nameyê  kirmanckî: Adirvile
• Nameyê tirkî: düğün çiçeği

Ranunculus acer

• Nameyê kirmanckî: Vila adirgeyî
• Nameyê tirkî: adi düğün çiçeği

Rosa (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Gule, mawerde
• Nameyê tirkî: gül

Rosa canina

• Nameyê kirmanckî: Gulşîlane, 
sûrgule

• Nameyê tirkî: köpek gülü

Rosa centifolia

• Nameyê kirmanckî: Gula mehmedîyan

• Nameyê tirkî: has gül
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Rosa damascena

• Nameyê  kirmanckî: Gula cenetî
• Nameyê tirkî: ısparta gülü

Rosa foetida

• Nameyê kirmanckî: Gula kutikan
• Nameyê tirkî: osurgan gülü

Rosa hemisphaerica

• Nameyê kirmanckî: Şîlana zerde
• Nameyê tirkî: sarı yaban gülü

Rosa montana

• Nameyê kirmanckî: Gula koyan
• Nameyê tirkî: dağ gülü

Rosa pimpinellifolia

• Nameyê kirmanckî: Gulike
• Nameyê tirkî: gulik
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Salvia splendens

• Nameyê  kirmanckî: Mircanoke
• Nameyê tirkî: ateş çiçeği

Saponaria (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Sawinoke
• Nameyê tirkî: sabun otu

Scilla (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Simbila çeman
• Nameyê tirkî: yıldız sümbülü

Scilla kurdistanicum

• Nameyê kirmanckî: Simbila çemanê 
kurdistanî

• Nameyê tirkî: kürdistan yıldız sümbülü

Sedum sempervivoides

• Nameyê kirmanckî: Vila qadere
• Nameyê tirkî: ömür otu
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Sedum telephium

• Nameyê  kirmanckî: Gula tehran
• Nameyê tirkî: camus kulağı

Silene (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Xatûneke
• Nameyê tirkî: salkım çiçeği

Stephanotis floribunda

• Nameyê kirmanckî: Gulsosine, 
sosine

• Nameyê tirkî: yasemin çiçeği

Sternbergia (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Gula xabare, 
sêsna

• Nameyê tirkî: tavuk çiçeği

Syringa vulgaris

• Nameyê kirmanckî: Leylake
• Nameyê tirkî: leylak
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Tagetes (Cins)

• Nameyê  kirmanckî: Gulqedîfa
• Nameyê tirkî: kadife çiçeği

Trifolium (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Nefele, neflike
• Nameyê tirkî: üçgül

Tulipa (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Gagîro, halhale, 
lale

• Nameyê tirkî: lale

Tulipa kurdica

• Nameyê kirmanckî: Gagîroya kurdan, 
laleya kurdan

• Nameyê tirkî: kürt lalesi

Tulipa oculis-solis

• Nameyê kirmanckî: Rebenoke
• Nameyê tirkî: güneş gözü
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Tulipa sintenisii

• Nameyê  kirmanckî: Qerbeleke
• Nameyê tirkî: muş lalesi

Verbena officinalis

• Nameyê kirmanckî: Mîna
• Nameyê tirkî: mine çiçeği

Viburnum opulus

• Nameyê kirmanckî: Gula bolîye, 
gildare

• Nameyê tirkî: kartopu

Viola (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Binefşe, 
mamuşage, gulmenşagr, menişe

• Nameyê tirkî: menekşe

Viola sylvestris

• Nameyê kirmanckî: Gulmêşna
• Nameyê tirkî: orman menekşesi
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Viola tricolor

• Nameyê  kirmanckî: Gula 
rengarenge, binewşa beleke

• Nameyê tirkî: alaca menekşe

Yucca (Cins)

• Nameyê kirmanckî: Derzîna ademî
• Nameyê tirkî: avize çiçeği

Zebrina pendula

• Nameyê kirmanckî: Gulşîne
• Nameyê tirkî: telgraf çiçeği

Zinnia elegans

• Nameyê kirmanckî: Gulpayîze
• Nameyê tirkî: kirli hanım çiçeği

Ziziphora tenuior

• Nameyê kirmanckî: Zembûre
• Nameyê tirkî: dağ reyhanı


