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ONSOZ

Kürtçe Orta Doğu ve Yakın Asya'nın Arapça, Türkçe ve Farsça'dan
sonra en çok konuşulan dilidir. Geniş Hint-Avrupa dilleri ailesinin İran
grubuna girer ve bu grubun tarihi kökenlerinden en az uzaklaşmış,
özgünlüğünü en iyi koruyabilmiş dillerinden biridir. Yapı olarak Ural-
Altay dil ailesine giren Türkçe ve bir Sami dil olan Arapça'dan çok
farklıdır. Ama h em gramer hem de bazı temel sözcükler açısından
gerek Avestî ve Sankrit gibi eski diller, gerek Fransızca, ingilizce, Rusça
ve Almanca gibi çağdaş Avrupa dilleri ile önemli benzerlikler arz eder.
Aynı kökten gelen Kürtçe ile Farsça arasındaki benzerlik ve farklılıklar
ise Latinceden türeyen Fransızca, italyanca ve İspanyolca arasındaki
ayrılıklarla karşılaştırılabilir. Bir kısım sözcükler aynı eski İranca
kökenden gelip, zamanla değişik bir evrim sonucu bugün iki dilde
tamamen farklı telafuz edilmektedir. Her iki dilin ayrıca tamamen
kendilerine özgü zengin kelime hazineleri, morfoloji, fonoloji ve gramer
kuralları vardır. Örneğin Kürtçede önemli bir rol oynayan adların,
Fransızcada olduğu gibi eril ve dişil olarak cinslere göre ayrımı olayı
Farsçada yoktur.

Kürtçe ne X-XI. yüzyılda Kürdistan'm çeşitli bölgelerinde kurulan
Şedadî, Hesenwehîd ve Mervanî Kürt devletleri döneminde, ne de daha
sonra İslam alemininbüyükbir bölümünü içeren Kürt Sultanı Selahad-
din Eyyubi'nin oluşturduğu imparatorluk döneminde resmi devlet dili
statüsüne kavuşmamış, müslüman halkların ortak kültür ve iletişim
dili olan Arapçanın yerini geçici de olsa alamamıştır. Bilindiği gibi aynı
dönemlerde, benzer dinsel nedenlerden dolayı, Avrupa devletlerinin
de resmi yazışma ve iletişim dilleri Kilise dili Latince idi. Buna rağmen,
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Kürtçede zengin bir sözlü ve yazılı edebiyat gelişebilmiş, düşün
yaşamınınbaşlıca dallarında (felsefe, ilahiyat, tıp, tarih, edebiyat, müzik
vs.) bu dilde ürünler verilmiştir. Ibn-el Esir, Ibn-el Erzaq, İdris Bidlisi,
Nefî, Nabî gibi egemen dillerde yazan Kürt düşünürlerin yanı sıra,
özerk Kürt devlet ve beyliklerinin himayesiyle Kürtçe yazan, Kürtçeyi
yücelten ve Kürtlüğüyle öğünen şair yazar ve düşünürler de olmuştur.
Örneğin divanı bugün de halk arasında büyük bir hayranlıkla okunan
XV. yüzyılın büyük Kürt şairi Melayê Cizîrî

"Gulê baxê îremê Botan im
Şebçiraxê şevên Kurdistan im"
(Botan cennet bahçelerinin gülüyüm
Kurdistan gecelerinin meşalesiyim)

diye övünürken, Kürt ulusal destanı Mem û Zîn'in yazarı, Kürt
milliyetçiliğinin ilk düşünürü XVII. yüzyıl Kürt şair ve filozofu
Ehmedê Xanî Kürt diline olan tutkusunu şu sözcüklerle ifade etmiştir :

Ev meywe eğer ne abîdar e
Kurmanci ye ew qeder Ii kar e
(Bu meyve sulu olmasa bile
Kürtçedir, o kadar yeter.)

1898'de Kahirede Kurdistan dergisinin yayınıyla birlikte artık bir
basım dili de olan Kürtçe 1920'lere kadar Kürt elitlerinin giderek daha
yoğun bir şekilde kullandıkları bir yazım dili yönünde geliştiyse de, bu
gelişme Kürdistan'ın bölgede yeni oluşan devletler arasında bölüşümü
ve bu devletlerden bazılarında, özellikle Türkiye'de, bağnaz bir mil¬
liyetçi ideolojinin yerleşmesi sonucu şiddetle durdurulmaya çalışıldı.
Siyasal gelişmeler o dönemin Kürt elitlerini ya suskunluğa ya da
sürgüne mahkum etti. Bu yeni ve çok güç koşullarda da Kürtçe kırlık
kesimlerde halkın anadilinebağlılığı ve sürgündeki aydınların, özellikle
son bağımsız Kürt hükümdarı Bedir Han Bey'in torunları Celadet ve
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Kamuran Bedir Han'ların Suriye'de sürdürdükleri çabalar sonucu
varlığını ve ya2ım alanındaki gelişimini bir ölçüde sürdürebildi. İngiliz
mandası altında oluşan Irak devletinde de Kürtlere kültürel haklar
tanınması, Kürtçenin okullarda okutulması, bu ülkede önemli bir kül¬
tür hayatının gelişmesini sağladı. Ancak bu gelişme, Ankara'nın diplo¬
matik girişimleri sonucu, Türkiye Kürtlerince anlaşılması biraz zor olan
Soranice lehçesinde ve Arap harfleriyle oldu.

Elinizdeki Kürtçe Grameri İran'ın Urmiye kentinden Akdeniz kıyıların¬
daki Kürt Dağa, Erzurumdan Irak'ın Amediye ve Suriye'nin Kamışlı
kentlerine kadar Kurdistan' inyaklaşık üçte ikisineyakmbirbölümünde
ve Orta Asya, Horasan, Kafkasya ve Afganistan Kürtlerinin de ko¬
nuştukları Kurmancî lehçesini esas almaktadır. Bu kitap Kürt kültürel
rönesansınm düşünürlerinden, latin alfabesini Kürtçeye adapte edip bu
alfabeyle dergi ve kitaplar yayınlamış olan yazar ve dilbilimci Celadet
Ali Bedir Han ile tanınmış Fransız şarkiyatçısı ve diplomatı Roger
Lescof nun uzun çalışma ve araştırmalarının ürünüdür.

Bu yapıt, kuşkusuzilkKürtçegrameri değildir. 1 787'deİtalyan şarkiyatçı
Maurizio Garzoni'nin yayınladığı Grammatica e Vocabolaria della Lingua
Kurda eserinden bu yana gerek Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça
gibi başlıca Avrupa dillerinde, gerekse Kürtçe, Arapça, Farsça, Erme¬
nice ve daha küçük bir ölçüde de Türkçe birçok gramer ve sözlük
yayınlanmıştır. Ekteki bibliyografyada bunlannbaşlıcaları zikredilmiş,
ayrıca en önemlilerinin kapaklarının fac-simileleri okuyucuların bigile-
ri için kitabın sonuna eklenmiştir.

Bütün bu çalışmaların içinde orijinali 1970'de Paris'te Librairie d'Améri¬

que et d'Orient yayın evi tarafından Fransa Ulusal Bilimler Araştırma
Merkezinin (CNRS) katkısıyla GRAMMAIRE KURDE (Dialecte kur-
mandji)başlığıyla yayınlanan bu yapıtı bilimsel değerinden ötürü seçip
Türkçeye çevirdik. Bu gramer günlük yaşamda konuştukları ana dille¬
rinin kurallarını daha iyi öğrenmek isteyen Türkiye Kürtlerine ve
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Kürtçeyi öğrenmek isteyen tüm Türkiyelilere yardımcı olma amacını
gütmektedir.

Kitabın çevirisinde, dizgi ve düzeltmelerinde katkısı bulunanlara ve
özellikle Kürt Enstitüsü'nün dil alanındaki çalışmalarına destek olan,
Kürtçe Grameri 'nin yayınını finanse eden Avrupa Topluluğuna şükran
borcumuz sonsuzdur.

KendalNEZAN
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GİRİŞ

Iran dilleri grubuna giren Kürt dili (kvrdî) başlıca iki lehçeye
ayrılır : Kurmancî ve Soranı. Bunların her biri de birçok yerel ağızlar
içerir . Bazen kuzey lehçesi adıyla da anılan Kurmancî Türkiye, Suriye
ve Kafkasya'nın Kürt bölgelerinde konuşulduğu gibi İran ve Irak Kür-
distan'ımn kuzey bölümlerinde de konuşulur. Baba Kurdî de denilen
Soranı lehçesi Kürdistan'ın güneydoğusunda, yani Süleymaniye
bölgesinde konuşulur. Bu özet dil haritasını tamamlamak için Der¬
sim 'de ve Siverek bölgesinde konuşulan Dumilîya da Zaza lehçesi ile
İran'da Kermanşah yöresinde Ehli HakTarca konuşulan ve giderek
ortadan kalkmakta olan Goranî lehçesinden de söz etmek yerinde olur.

Şimdi kamuya sunduğumuz Kürt grameri, günümüzde normal
olarak hem konuşma dilinde, hem yazı dilinde kullanılan Kurmancî
lehçesine dayanmaktadır.

Bu kitap, aslında, 1951 'de ölen merhum Emir Celadet Bedir
Han'ın yirmi yılı aşkın bir süre giriştiği çabaların bir sonucudur. Eski
Botan beylerinin soyundan gelen Emir, Birinci Dünya Savaşından
hemen sonra Kürt miliyetçiliğinin uyanmasında üstün bir rol oynadı;
aynı zamanda, bu hareketle birlikte başlayan Kürt kültür rönesansının
düşünürlerinden biri oldu. Ozamanakadarancak eksiki gedik araştırılmış
olan bir dilin kurallarını ortaya çıkarıp düzene bağlamak şerefi onundur.

Kurmancî lehçesini konuşan Kürtlerin büyük çoğunluğunun
yaşadığı Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı reformdan
esinlenen Celadet Beyin ilk işi latin harflerine dayanan bir alfabe
yaratmak oldu. Kürtçenin fonetiği (bk. bu kitabın Birinci Bölüm'ü)
hakkında giriştiği, yıllar süren çabalar sonucunda, Türklerin uluslararsı
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uzmanlardan da yararlanarak düzenleyip kabul ettikleri sisteme çok
yakın bir sistem ortaya koydu. Yaratılan bu okuma yazma aracımn
Kürtçeyi okuyup yazmaya çok uygun olduğu, hatta hiç okuma yazması
olmayanlarca bile kolayca kavranabildiği hemen anlaşıldı.

Bu alfabe, Emir'in Şam'da önce Arap ve latin harfleriyle (1-23.

sayılar, Mayıs 1932- Temmuz 1933), sonra yalnız latin harfleriyle (24-
57. sayılar, Nisan 1934-Ağustos 1943) yayımladığı Kürtçe Hawarder¬
gisinde denendi. Sonra, başlangıçta Hawar'm renkli eki olan Ronahî
dergisi (Nisan 1943 -Eylül 1944) gibi, Suriye'de basılmakta olan başka
peryodiklerde ve yapıtlarda kullanıldı. Türkiye ve Irak'ta resmen izin
verilmemekle birlikte bu alfabe çok kullanılmaktadır ve değişik sistem¬
leri denedikten sonra SSCB Kürtlerince de kesin olarak artık benimsen¬
miş görünmektedir.

Celadet Beyin Kurmancî morfolojisi hakkındaki araştırmalarının
sonuçlan Hawar' in ilk serilerinde (16-17-18 ve 26. sayılar) Fransızca
olarak, sonra aynı derginin ikinci serisinde (27. ve sonraki sayılar)
Kürtçe olarak çıkan makalelerde ele alındı. Ben, Suriye 'de bulunduğum
sırada, Şam Fransız Enstitüsü'nde görevli iken , 1941 'de Hawar yeni¬
den yayımlanmaya başlandığında (1935'ten beri çıkıyordu) Celadet
Bedir Han'a, daha tam bir gramerin Fransızca yazımı için işbirliği
önerdim. Emir kabul etti ve sınırlı araçlarla basıma geçmek için hemen
gerekli önlemleri aldık. Yazılar hazır oldukça acemi bir dizgiciye teslim
ediliyordu; adam ne Fransızca, ne Kürtçe biliyordu, ama pekâlâ işin
üstesinden geliyordu; 168 sayfa böylece matbadan çıktı. O sayfalar bu
kitabın birinci bölümüne ve ikinci bölümün I ila IX. ara bölümlerine
tekabül etmektedir, ama yeniden ele alınıp gerekli düzeltmeler ve biçim
değişiklikleri yapılmıştır. İkinci bölüm X ila XX. ara bölümleri, Eylül
1944'te benden Şam'ı terketmek istendiği zaman hemen hemen hazır¬
dı. Ondan sonra, uzun bir süre, başka uğraşlar beni Kürt dili
araştırmalarından uzak tuttu; öte yandan Suriye'deki ağır koşullar
dostumu yayım kesmeye zorluyordu. Ancak yakın bir tarihte bu gramer
dosyasını yeniden açabildim ve hem Emir BedirHan'ın anısını yaşatmak,
hem de onun çalışmalanmn meyvesini yok olmaktan kurtarmak için işi
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sonuna vardırmaya girişebildim. Ortaklaşa başlamp yalnız başına biti¬
rilen bir eserin bu son aşamasında bana düşen görev, esas yazarın
onayıyla yazılmış olan bölümü (yani aşağı yukarı XX. ara bölümün
sonuna kadar) son defa gözden geçirmekten ve İkinci Bölüm 'ün kalan
kısmı ile Üçüncü bölüm 'ün (sentaks) tamamım yeniden hazırlamaktan
ibaretti.

Bu eserde ve özellikle merhum dostum Celadet Beyin göremediği
bölümlerde yanlışlar ya da boşluklar bulunursa bütün sorumluluk bana
aittir.

* * *

Bu gramerin hangi anlayışla hazırlandığı hakkında da birkaç söz
söylemek isterim.

Amacımız öğrencilerin eline pratik bir öğretim kitabı verebilmak
için KurmancTmn özelliklerinin elden geldiğince tam bir dökümünü
yapmaktır. Bu uğraşların ikincisi, bazen benimsenen anlatım düzenim
açıklamaktır. Örneğin, fiilin ve çekimin incelenebilmesi için muhakkak
bilinmesi- gerekli olan şahıs zamirleri (dönüşlü ve karşılıklı) Morfolo-
ji'nin VII. ara bölümünde ele ahnrriiş, oysa diğer zamirler daha sonra
yazılmıştır. Aynı anlayışla, önemli paragraflar siyah harflerle dizilip
numaralanmıştır. Sözcük listeleri ve alıştırmalar başlangıçta her ara
bölümün sonunda yer alıyordu. Kitabı hafifletmek için onları çıkardık.

Kuşkusuz şunu da belirtmekte yararvar. Geçmişte ve günümüzde
Kürtçe hakkında doğu dilleri bilginlerince yayımlanmış pek çok kitap¬
tan farklı olarak bu kitap bir dilin normal grameri olarak sunulmaktadır,
bir diyalektoloji anketi değildir. Kitabın amacı, Emir Bedir Han' a da yol
gösteren yönetici fikre göre, her türlü bölgeci ayrılığı ve her türlü
«bilgince» yenilik yapma iddialarını bir kenara iterek Kurmancî 'nin en
iyi, en doğru kullanımını saptamaktır. Biz burada yerel özelliklerin
altım çizmek yerine, bir çeşit temel birlik yaratmak çabasına bağlandık.
Bizim anlayışımıza göre diyalektolojik araştırma, Kürtçe açısından
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henüz tanımı yapılmamış genel yapılar tam anlamıyla bilinmedikçe
gerçekten verimli sonuçlar doğuramaz.

Bu bakımdan bizim yöntemimiz dil olgularını, temas ettiğimiz
çeşitli ağızlarda (yani en başta Türkiye Kurdistan 'ında, daha az oranda
Irak ve çok daha az oranda İran Kurdistan 'ında konuşulan ağızlar)
bulundukları gibi saptamaktan, en yaygın kullanış biçimlerini kaydet¬
mekten ve nihayet en belirgin lehçe özelliklerim ya da istisnalarını elden
geldiğince tam belirterek bütün bunlardan yararlanıp toplu kuralları
ortaya çıkarmaktan ibarettir. Kitabımızda bazen «doğru» ve «hatalı»
terimler kullanılmıştır. Bunlar Kürtçe gibi henüz çok az yazılı bir dilde
bir deyime uygulanmış keyfi terimler gibi görünebilir. Bununla birlikte
hiçbir sübjektif seçim söz konusu değildir; onların hepsi, bütün ele
alınan durumlarda, dilin espirisine ve mantığına uygun seçilmiştir.
Araştırmalarımız sırasında, okumamış köylülerin ya da göçerlerin
kasden söylediğimiz yanlış ifadeler karşısında nasıl irkildikleri ya da
uzun gece toplantılarında aydınlara sunulan dil sorunlarının nasıl tut¬
kuyla tartışıldığım defalarca gördük. Ayrıca Ha war dergisinde, yazarlar
çok değişik bölgelerden oldukları halde yazılı Kurmancfràn ortalama
kullammımn kendiliğinden nasıl çabuk yerleştiğini belirtmek yerinde
olur.

Okuyucu bu kitapta, Kürt dili hakkında yabancılarca ya da ülke
aydınlarınca yayımlanmış denemelere, ne kadar saygın olurlarsa olsun¬
lar, hiçbir referans yapılmadığım elbette farkedecektir. Öyle yapsaydık,
hemen hemen adım başında bir, şüpheli transkripsiyonları, yanlış ya¬
zımlan, yanlış yorumlan düzeltmeye çalışmak ve dolayısıyla bu kitabı
ağır ve yararsız bir eleştiri yüküyle doldurmak gerekecekti.

Durumu belirtmek için, samnm bir tek örnek yeter. Bilinçli ve
uyanık bir bilgin ve diyalektolog olan Oskar Mann, Dei Mundart der
Mukri-Kurden (Berlin, 1906-6) adlı kitabının 131. sayfasında şöyle
yazmaktadır: «Es ist leider nicht zu entscheiden, weshalp im Mukri
dieser Casus Obliquespromiscue teils auf- e, teils auf- î, auslautet öder
vielmehr unter welchen Bedingungen, der eine öder der andere Vocal
aufzutreten hat». Bu durumda eril ve dişil dolaylı çekimler arasında
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sadece bir aynmlaşma söz konusudur; o da, EmirBedir Han'ın ilk olarak
aydınlığa kavuşturduğu ve iki cins arasında aynm yapabilmeyi sağlayan
karakteristiklerden biridir.

Daha yeni yayınlar, takdire değer olmakla birlikte, pek de yan-
lışsız sayümazlar; okuyucuyu, örneğin, L 'Afrique et l'Asie, dergisinin
51. sayısında (1960'm 3. üçaylık sayısı) yayımladığım Sovyetlerde
yapılmış olan bazı çalışmalan tanıtan yazıya gönderebilirim.

Bu gramerde yer alan örnekler, yazarlar tarafından, yukanda
açıklamış olduğumuz nedenlerle, açıklanacak kurallarla bağlantılı ola¬
rak tasarlanmış ve gerektiğinde, ne yazık ki pek çok olan yanlışlan
düzeltmek suretiyle Hawar (H), Ronahi (R.) ya da Xwendina Kurdî
(Şam, 1938) adlı küçük okuma kitabından alınmıştır.

Amman, Nisan 1968 R. LESCOT
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Burada Kürt dili hakkındaki başlıca eserlerin bibliyografyasını
vermek, ancak eleştirel gözlemlere de yer verilmesi şartıyla yararlı
olurdu, ama o da bu kısa girişin çerçevesine sığmazdı. Onun için burada
yalnız D. N. Mac Kenzie'nin Kurdish dialect studies'inde (2 cilt,
Oxford, 1961) yer alan bibliyografyaya gönderme yapılmakla yerinildi
ve onu tamamlamak üzere aşağıdaki kaynaklara yer verildi:

Musa Anter, Ferhenga KhurdîM - Tirkî, istanbul, 1967.

Kâmuran Bedir Han, Zmanê mader, ana dil, Kürtçe alfabe ve
okuma kitabı, Paris, 1965.

N. Bedir-Khan, Nvîsamin, kitabım, pratikKürtçe dersleri, Paris,
1965.

K. K. Kurdoev, Ferhenga kurdî-rûsî, Kürtçe-Rusça Sözlük,
Moskova, 1960.

Taufiq Wahby and C. J. Edmond, A Kurdish - English dictionary,
Oxford, 1966.

1 Yazar, her nedense latin harfli Kürt alfabesinin bile bile almadığı bazı önemsiz
fonetik aynlıklan belirtebilmek için, gereksiz olarak bu çeşit bir yazıma başvurmak
gereğini duymuştur.
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I. KURT ALFABESİ

1. Latin harfli Kürt alfabesi fonetik bir alfabedir. Onu oluşturan
harflerin her biri, ender nüanslar dışında, tek bir sese tekabül eder ve
hiçbir şekilde, bir başka sesi karşılamaz (ihtiyari olarak kullanılabilen iki
ünsüz müstesna, bk. par. 5). Bütün sözcükler, hiç tereddütsüz,
söylendikleri gibi yazılır; aynı şekilde, okunurken de bütün yazılı harfler
telaffuz edilir.

2. Kürt alfabesinde otuz bir harf, eğer kullanımı ihtiyari olan iki harf de
eklenirse (bk. par. 5) otuz üç harf vardır :

a, b, c, ç, d, e, ê,f, g, h, i, î,j, k, l, m, n, o,p, q, r, s, ş, t, u, û, v, w, x,
y,z.

Bu ükbölümde, harflerin herbirinin değerini kısacabelirtmekleyetineceğiz;
Kürtçenin fonetiği sonraki sayfalarda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

3. Kürtçede sekiz ünlü vardır; bunlann üçü kısa, beşi uzundur.

Kısa ünlüler. Üç tanedir: e, i, u. Hepsi ön çıkışlı ya da karmadır.

E- Türkçedeki «e» gibidir
Ör.: dev, dest, der, ser, ev, evor, vejandin.

I- Türkçedeki «I» sesine yakındır. Almanca «kommen, gehen, machen»
gibi mastarların sonlarındaki «en» ekine yakın bir ses verir. Kısa ve sert
söylenir.

Ör.: kir, bir, mir, di,ji, li, dil, devir, bivir, kirin.
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3. Kürtçede sekiz ünlü vardır; bunlann üçü kısa, beşi uzundur.

Kısa ünlüler. Üç tanedir: e, i, u. Hepsi ön çıkışlı ya da karmadır.

E- Türkçedeki «e» gibidir
Ör.: dev, dest, der, ser, ev, evor, vejandin.

I- Türkçedeki «I» sesine yakındır. Almanca «kommen, gehen, machen»
gibi mastarların sonlarındaki «en» ekine yakın bir ses verir. Kısa ve sert
söylenir.

Ör.: kir, bir, mir, di,ji, li, dil, devir, bivir, kirin.



U- Türkçedeki «ü» ve «u» sesleri arasında bir sestir. Hiçbir Avrupa dilinde
tam'karşılığı yoktur; Almanca «kurz, kultur, Burg, Kurdisch» sözcüklerindeki
«u» sesine yakındır.

Ör.: kur, gul, hımdir, kun, kutilk, kulav, kumbir.

4. Uzun ünlüler. Kürtçede beş uzun ünlü vardır : a, e, î, o, û. Bunlardan
ê ve îön çıkışlı, a, o, û arka çıkışlıdır.

A- Türkçedeki «a» nin uzatılmışıdır.
Ör.: bav, kal, mal, sar, av, ga, sal, savar, sahî.

E- Türkçe karşılığı yoktur ; Fransızcadaki «é» (été sözcüğündeki gibi)
sesini verir.

Ör.: kê, kêl, têt, ter, mêr, hêv, hêk, mêkew, nêrîn, kim.

î- Türkçedeki «i»nin uzatılmışı gibidir.
Ör.: mir, sîr, pır, îro, îsal, spî, penîr, zînî, tir.

O- Türkçedeki «o» gibidir.
Ör.: ol, pol, por, sol, sor, soz, lor, gol, torin, dorhêl.

U- Türkçedeki «u» gibidir.
Ör.: dur, mû, tûr, sûrik, rû, dûv, kûr, şalûl.

5. Ünsüzler. Sınıflandırılmaları kısaca şöyledir:

DUDAKSILLAR: b, f, m, p, v, w. Bunlann ilk beşi Türkçedeki diğerleri
gibidir; w ise Türkçedeki «u» ve «a» ünlülerinin birlikte telaffuzu ya da
İngilizcede «well» sözcüğündeki «w»nin telaffuzu gibidir.

Ör.: war, were, wir, wi, winda, dewar, hewandin.

DİŞSELLER: d, 1, n, r, s, t, z. Hepsi Türkçedeki sesleri gibidir.

ÖNDAMAKSILLAR: c, ç, ş, j, y. Hepsi Türkçedeki sesleri gibidir.
Ör.: car, cil, cêrî, cisin, ciwan, can, cendek.

çek, çilo, çûn, çol, çêkirin, çar, çep, çeqçeqok.

şil, şûv, şev, şûr, şandin, şal, şapik, paşîv, şevereş.
yar, diyar, beyirîn, peyivîn, meyizîn, neyar.
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DAMAKSILLAR VE GIRTLAKSILLAR : g, h, k, q, x.

G- Türkçedeki «g» gibi örümlü (yumuşak) bir ünsüzdür, «girmek», «gar¬
son» sözcüklerinde olduğu gibi.

H- Türkçede olduğu gibidir.
Ör.: heyran, heval, cih, guh, qehmn, bihêle.

K- Türkçedeki ince «k» (ke) gibi okunur : «kilogram», «kerem»
sözcüklerinde olduğu gibi.

Q- Arapçadaki « ı5' » sesini verir. Türkçedeki ötümsüz kalın «k» (sokak)
gibi okunur.

Ör;: qui, daliqandin, qedandin, qam, qenc, qehreman.

X- Arapçadaki « C. » harfinin sesine benzer bir ses verir. Almanca «suchen»
sözcüğündeki «eh», İspanyolca jota sesi gibidir. Gırtlaktan gelen «h» ye (ahir,
çuhur) ve yerine göre Türkçedeki «ğ» ye yakın bir sestir.

ör.: xew, axa, axaftin, Sernex, xwarin, xwe, xwelî.

İHTİYARİ KULLANILAN ÜNSÜZLER : yukarıda sayılan ünsüzlere,
kullanımı genel olmayıp bazı ağızlara özgü olan iki işareti daha eklemek uygun
olur. Bunlar Arapçadaki « £ » harfine tekabül eden, Türkçe normal «h» ile
yazılıp okunan «h» ile Arapça « £j» sesinin karşılığı x harfidir.
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II. ÜNLÜLER

6. Kürtçede ünlülerin sayısı sekizdir : a, e, ê, i, î, o, u, û.
Bunlar çeşitli ilkelere göre birçok gruba ayrılabilir: Sayı bakımından göz

önüne alınırlarsa üçü kısa ünlüdür (e,u,i), beşi uzun ünlüdür (a, ê, î, o, û). Bu
ayrım temel ayrımdır.

Ünlüler boğumlandıkları damak bölgesine göre de sınıflandırılabilir. Buna
göre ünlülerin üçü, î, ê, e ön çıkışlı, ikisi karma, i ve u, ve üçü art çıkışlıdır, a,
o, û.

Şunu da belirtmekte yarar var: kısalar ve onlara tekabül eden uzunlar
değişik ötümlüdür ve apayrı çıkış noktalarından gelir.

Bundan başka, dilin dikey düzlemdeki konumu göz önüne alınacak olursa,
ünlüler yüksek (j, û, i, u), orta (é) ve alçak (e, a, o) olarak aynlır.

UZUNLAR

Yüksek
Orta
Alçak

ön

î
ê

art

û

a, o

KISALAR

ön

e

art

i,u

Birinci ara bölümde, ünlülerin değerlerini belirtmiştik. Şimdi bunlardan
hangilerinin ilginç özellikler taşıdığını inceliyeceğiz.

A. KlSA ÜNLÜLER

7. Kısa ünlüler üç tanedir, e, i, u. Bunlardan ilk ikisi, e ve i, Kürt ünlü
sisteminin temelidir, üçüncüsü ise ileride görüleceği gibi (büzüşme) yeni bir
oluşumdur.
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8. E- alçak ön çıkışlıdır. Bu ünlü herhangi bir ünsüzün önünde ya da ardında
olabilir. Uzun ünlülerden a, ê, ve f nin de yapıcı öğesi olarak görev yapar (bk.
ilerde).

E ile biten bir sözcük, birinci harf olarak bu ünlüyü taşıyan bir ek aldığı
zaman, iki e, lehçelere göre, ya bir koruma ünsüzü ile biribirinden ayrılır, ya da
a, veya ê ile birleşir. Mase, masa, şöyle olur: maseyek, masak, masêk, bir masa.

Aynı şekilde, son e, ê ya da a takısı alırsa ya ortadan kalkar ya da bir y ile
aynlır. Mase sözcüğü şöyle olur: maseyê ya da masê (tekil eğik durum);
maseyên min ya da masên min, masalarım; maseya min ya da masa min, benim
masam; maseyan ya da masan (Çoğul eğik durum).

9. I- karışık yüksek. Kural olarak Kürtçe hiçbir sözcük i ile başlamaz, i ile
sona ermez.

Amabu ünlü diji, li, gibi edatlarda, çi zamirinde ve i ' li ortaçlarda (partisip)
bulunabilir (örneğin: bati bûn'.da bati). Yukarıda anılan çekim ekleri ve zamir,
asla başlıbaşına rastlanılmayan proklitiklerdir, hepsi konuşmada öyle çabuk
çıkarılarak söylenir ki, âdeta kendinden sonra gelen sözcükle bir bütün olur. fli
ortaca gelince, ancak bazı bileşik zamanların çekiminde ortaya çıkar ve
dolayısıyla daima bûn yardımcı fiili ile birlikte bulunur.

Açiklama 1. 1 ile başlayan ender sözcükler, çoğunluğu Arapçadan gelmiş
yabancı sözcüklerdir. Bu taktirde i, klasik Arapçadaki kesra herekeli bir ayına
( £. ) ya da elife ( I ) tekabül eder.

Ör.: izin (&$[).
işaret (îjLil).
insan (^LJl).
imza («La»l).-

Esasen dağlı ağızların çoğunda (Botan, Garzan, vb.) Arap ayın ( £. ) ve
elifleri ( | ), Kürtlerce zor telaffuz edildiğinden yerlerini hi ya da î sesleri alır.
Bölgelere göre bizin ya da îzin ( 0^1 ),hinsan ya da însan( ùt*j\), hişaret
yada işaret ( SjLil ),himza ya da îmza ( * Ua*|) denir. Jzin.isaref, insan
imza, vb. biçimleri ancak şehirlerde yaşayanlar ile ovada yaşayanların bazıla¬
rınca kullanılır, çünkü bunlar yabancılarla, daha sık ilişkiler sonucu bu
telaffuzları öğrenmektedirler. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu son tip telaffuz,
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Kürt fonetiğinin kurallanyla bağdaşmasa da, günümüzde, özellikle Güneyba¬
tı Kürdistan'daki şehirlilerle köylüler sayesinde yazılı dile girmiş durumdadır.

AçncLAMA II. Kürt alfabesinin tamamen fonetikolduğunu ve okurken yazılı
her harfi telaffuz etmek gerektiğini daha önce gördük. Şimdi şunu da belirtmek
gerekirki, i, ve yalnız bu ünlü, bazen bu kurala aykırı olabilir. Gerçekten de, bir
sözcüğün son hecesinde yer alan her i, bu sözcük bir ünlü ile başlayan bir
sözcükten önce gelirse ya da tesadüfen bir ek alırsa düşer.

Örneğin, kevin (eski) sözcüğünün ardından bir e (dır) gelirse, her zaman
«kevin» biçiminde yazılmakla birlikte «irev 'n» biçiminde telaffuz edilir ve bu
düşme çoğu zaman yazıda da görülür, bu da bazı kurallann kullanma ile
zamanla yerleşeceğini gösterir.

Aşağıdaki örnekler bu olguyu daha iyi anlamaya yarayabilir :

Qetila wî helal e. Okuma: qet'la wî helal e.
Ev çi binin e? Okuma: ev çi bih 'n e?
Ma eqilê wîheye? Okuma: ma eq'lê wîheye?
Ji qehran mir. Okuma: ji qeh 'ran mir.
Rikinên Birca Belek. Okuma: rik'nên Birca Belek.
Ez di vê fikirê de me. Okuma: ez di vê fik'rê de me.

AçncLAMA m. Fakat sözcüğe eklenen öğe tesadüfi değil de sürekli olabilir,
örneğin bir sonek ya da bileşik bir ad ya da sıfatın, vb. ikinci sözcüğü bir söz
konusu olduğu zaman, telaffuz edilmeyen i, artık yapıya da girmez:

Bihin-ok olur : bihnok, parfüm.
Kevin-ar olar: kevnar, kevnare, antika.
Tersine aşağıdaki örneklerde i, telaffuz edildiği gibi yazıda da devam eder.
Sêhir-baz olur : sêhirbaz, büyücü.
Eqil-mend olur : eqilmend, bilge.
Bihin-darolor : bihindar, kokulu.

10. «E»nin «i»ye ve «i»nin «e»ye dönüşü. Başka İran dillerinde olduğu
gibi Kürtçede de e ve i ünlüleri kararlı değildir. Bazı sözcüklerde birbirlerinin
yerine geçebilirler, örneğin, tefi, dolu, merov, erkek, çel, kırk, xerab, kötü, vb.
sözcüklerine, hatta aynı ağızlarda bile şu biçimlerde rasdanır: tijî, mirov, çil,
xirab, vb.
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11. U- karma yüksek. Yabancılar için w ve i ünlülerinin kaynaşmasından
oluşan bir ünlü sayılır. Çok az sözcükte rastlandığı için Kürtçeye yakın
zamanda girdiği söylenebilir.

AçncLAMA. Kararlı bir ünlü olan «u» değişik sözcüklerde geçen ve w ile
i 'nin birlikte telaffuzundan doğan sesle bir tutulmamalıdır, örneğin xwarin,
yemek fiili, şimdiki zamanın birinci tekil şahsında dixwim, ve aynı zamanın
çoğul üçüncü şahsında dixwin olur. Bu iki şekil asla dixum ve dixun biçiminde
yazılamazlar.

12. Nadir istisnalar bir yana, u ünlüsü ancak g, h, k,q\ex ünsüzlerinden
sonra gelir.

Ör.: Gut (gwir), kurt.
Hundir (hwindir), iç.
Kur (kwir), oğul.
Gui (gwil), gül.

Bazı sözcüklerde u'den önce başka ünsüzler gelir, örneğin :

Tu, şahıs zamiri, tekil ikinci şahıs.
Tu, hiçbir, belirsiz sıfat ve zamir.
Du, iki, dido, iki'nin sıfat ve zamir şekli.

Sund, ant. Bu biçime ancak s harfinin, Kürt fonetik sistemine yabancı,
tumturaklı bir Arap « <>»» si gibi telaffuz edildiği lehçelerde rastlanır. Diğer
bütün ağızlarda sond denir.

Açiklama I. Guhartin değiştirmek; guhastin taşımak; guvaştin sıkmak,
sıkıştırmak gibi fuller (aslında gwihartin, gwihastin, gwivaştin yazılmaları
gerekirdi) bölgelerin birçoğunda gihartin, gihastin, givaştin biçiminde kullanıl¬
maktadır. Belki de bunlarda ileri bir evrim sonucu, w sesinin temelli ortadan
kalkması söz konusudur.

Açiklama II. Kürdistan'ın batı kısmında, medreselerde okumuş mollaların
etkisiyle, Arapçadan alınma sözcüklerden ötre'lerin yerine çoğu zaman u
kullanılmaktadır. Böylece u esas telaffuzunu kaybetmekte ve çok kısa bir û
biçiminde telaffuz edilmekte ve herhangi bir ünsüzden sonra gelebilmektedir.
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Fakat Kürt fonetiğinin kurallarından bu şekilde ayrılma ancak bazı bölgelerde
sözkonusudur. Başkaher yerde, özellikledoğuda (buralardayabancı sözcüklerle
temas daha az olduğundan dil daha iyi korunmuştur) Arap dililinden geçmiş
nadir sözcüklerde yer alan ötreler yanlış olarak, i ile karşılanmışta:

jIj» mirad, arzu.
y.^6 midir, müdür.
'f-tf-0! mihim, mühim.
Arapça ( jÂ* ) tanıyan,, ikrar eden sözcüğü Kürtçeye girerken garip bir

değişikliğe uğramıştır: min 'in öûe'si yerine u ve kafm kesre'si yerine i
konması gerekirdi. Ama u ancakbir gırtlak ünsüzünden sonra gelebileceğinden
iki ünlü yer değiştirmiştir ve sözcük miqur olmuştur. Ayrıca, bu evrimin
sonunda, gerek telaffuzu kolay olduğu için, gerek - qui hecesi ile Kürtçe kur
sözcüğü arasında benzerlik bulunduğu için q (ka) nin yerini k (ke) almıştır. Bu
nedenle sözcük Kürtçede mikur biçiminde kullanılmaktadır.

13. «U» ünlüsü, hiçbir durumda, «w»den önce gelemez. Bu nedenle
tu, hiçbir ve du, iki zamirleri uman ve duwan çoğulunu verecek yerde u'nun
yerini i alarak tiwan ve diwan biçimine girer.

Ama u, hiçbir değişikliğe uğramadan y'den önce gelir.

B.UZUN ÜNLÜLER

14. Kürtçede beş uzun ünlü vardır: a, ê, î, o, û.
A- belirtilmesi gerekli herhangi bir durum göstermez. Bazı yönleri par.

71'de ele alınacaktır.

15. /-bu ünlü alfabetik sırada é"den sonra gelirse de, açıklamanın kolaylığı
bakımından onu önce ele alacağız.

«/» ünlüsü hiçbir zaman «y» den önce gelmez. Bir sözcük «î» ile
sona eriyorsa, önünde kaynaştırma «y»si (ya da bazı ağızlarda «h»
bulunan bir ek alır ve son ünlüsü de «i»ye döner.
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Ör.: Ronahî, ışık; eğik hali: ronahiyê.

Piçûkahî, çocukluk; eğik hali: piçûkahiyê.

Açiklama. file sona eren sözcükten sonray ile başlayan bir sözcük gelirse,
sondaki î, gene i telaffuz edilir, ama normal biçimde yazılır.

Ör.: Ev kî ye, bu nedir? Okunuş: ev ki ye?
Ev derzîye, bu iğnedir. Okunuş: ev derzi ye.

Bununla birlikte, cümlenin anlamı, î ile sona eren sözcüklere bir y ile
başlayıp onu izleyen sözcük arasında, sesin bir duraklama yapmasını
gerektiriyorsa î aynen telaffuz edilir.

Ör.: Ev derzî, ya min e, bu iğne benimdir.
Cümle bir çırpıda telaffuz edilirse muhatap cümleyi şöyle işitecek: «Ev

derziya min e» ve «bu benim iğnemdir» diye anlayacaktır.

16.-E- üpkı / gibi ê de asla /den önce gelmez. Bunun nedeni belki de ê 'nin
çıkış noktasının î'ninkine çok yakın olmasıdır; bu iki ünlünün ikincisinin
uyduğu kural böylece birinciye de teşmil edilmiş oluyor.

«E» ile sona eren bir sözcük, y ile başlayan bir ek alırsa, sözcüğün
son ünlüsü «e»ye döner.

Ör.: Pê, ayak; peyên min, ayaklanm; wanpeyan, bu ayaklar
(çoğulun eğik hali).
Rê, yol; reya min, yolum; di vê reye re, bu yolda.
De, ana; deya wî, anası; vê deyê, bu ana (eğik hal).

Açiklama I. î hakkında belirtilen kural (par. 15, Açık.) ê'ye de uygulanır:
ê ile sona eren bir sözcük, y ile başlayan bir sözcükten sonra gelirse, sondaki ê,

e biçiminde telaffuz edilir, ama normal biçimde yazılır.
Ör.: Tu kurê kê yî, kimin oğlusun? Okunuşu: tu kurê ke yî?

Kitêb li ser masê ye, kitap masanın üstündedir. Okunuş:
kitêb li ser mase ye.

Açiklama II. Bazı ağızlarda, ve daima ê 'nin i 'ye yakınlığı nedeniyle, y 'den
önce gelen ê'nin yerini e değil, i alır. Önceki örnekleri alacak olursak:
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Ör.: Pê : piyên min' wan piyan.
Rê : riya min, di vê riyê re.

De : diya wî, vê diyê.

e'nin yerine i 'nin gelmesiyle birtakım karışıklıklar olacağı meydandadır.
Gerçekten, örneğin rê, yol, ve rî, sakal sözcüklerinin ikisi de eğik halde, vê riyê
biçimini alacaklardır, oysa birincisinin normal olarak reyê biçimini alması
gerekirdi. Aynı şekilde pê, ayak, ve pî, omuz sözcüklerinin ikisi de piyê min
olacaktır.

Açiklama III. y nin önündeki ê ve i 'nin yerini e ve i 'nin alması, Kürtçeyi
yeni öğrenmeye başlayan bir yabancının kafasını karıştırabilir, -eyê, -eyî, -iyè,

-iya, -iyîn vb. eki almış olan bir sözcüğün kesin biçimini bulmakta çoğu zaman
güçlük çekilecektir. Ama Kürtçede hiçbir adın iile sonaermediğini unutmamak
bu bakımdan işe yarayabilir. Dolayısıyla, ùyê min, braziyê min 'de «üye» ve
«braziyê» biçimleri ancak tî, kayınbirader, ve brazî, yeğen sözcükleriyle
karşılanacaktır.

Aynı şekilde, e ile sona eren adların aldığı ekler genellikle son ünlü ile
kaynaştığından, «derpeyê» ya da «brazeyê» gibi biçimler (demeye min, bra-
zeya min 'de), esasen mevcut olmayan deme ya da braze biçimlerinden çok,
derpê, don ve brazê, yeğen (kız, kadın) sözcüklerine tekabül edecektir.

Bununla birlikte, yukarıda işaret edilen kuralsızlığın (Açıklama II) geçerli
olduğu bir ağızla karşı karşıya bulunduğu taktirde sorun karmaşıklaşacak ve
ancak dildeki pratik uygulama, sorunu çözebilecektir. Gerçekten, anılan
örnekler şöyle olacaktır: derpiyê min, braziya min, xwarziya min, diya min, ve
derpê ve derpî; brazê, yeğen (kız) ve brazî, yeğen (erkek); xwarzê, yeğen (kız)
ve xwarzî, yeğen (erkek); dî (ad olarak bulunmaz) ve de arasında tereddüt
edilebüecektir. Brazê durumunda, sözcüğün cinsi a takısı ile belirtileceğinden
sorun kendiliğinden çözülecektir. Ama bu sözcükler çoğul olurlarsa cinslik
belirgin olmayacaktır -.braziyên min ve xwarziyên min hem «amca oğullarım»,
hem «kız yeğenlerim» olarak çevrilebilecektir. O zaman sözün gidişine bak¬
mak gerekecektir.

17. Aynı şekilde e ve i, ê ve îbiribirinin yerine kullanılmaya elverişlidir.
Bazı ağızlarda bîn (koku) yerine bên; mêvan (konuk, davetli) yerine mîvan;
/e/iêt(utanç) yerine fehîtdenir, vb. Bu olguya, bu iki ünlüden birini ya da ötekini
içeren emir kiplerinde özellikle sık rastlanır. Bölgelere göre telaffuzlar şöyle
olur :
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Anî, getirmek fiili için bîne ya da bene.
Hiştin, bırakmak fiili için bihîle ya da bihcle.
Man, kalmak fiili için bimîne ya da bimêne, vb.

18. O- art çıkışlı yüksek, a gibi o da, hiçbir değişikliğe uğramaksızın
herhangi bir ünsüzden sonra ya da önce gelebilir.

«O» dan sonra gelen ekin kaynaşması «w» ya da «y» ile yapılır.
Ör.: Cowa avê ya da coya avê, su boru hatü.

Stowê min ya da stoyê min, benim boynum.
Çowê wîya da çoyê wî, onun bastonu.

Açiklama. «o» dan sonra (û'dan sonra olduğu gibi) bağlantı ünsüz olarak
y'nin kullanılması doğu bölgelerine özgüdür (bk. par.19 ve 21).

19. U- art çıkışlı yüksek. Ûünlüsü hangi ünsüz olursa olsun onunla birlikte
gelebilir, tek istisna w' dir, w ondan sonra gelebilir, ama önce gelemez.

«U» ile sona eren bir sözcük kaynaştırma harfini gerektiren bir ek
alacak olursa kaynaşma «w» ile sağlanır, bunun için de «u» nun yerini
«i» alır.

Ör.: Tû, dut; dara tiwê, dut ağacı.
Rû, yüz, çehre; riwê min, benim yüzüm.
Ez biwam, olayım (bûn fiilinden).

Açiklama. «ö»nun «ü» olarak kullanıldığı bölgelerde (bk. par. 20), kay¬
naşma bağlantısı, û'da değişiklik olmaksızın y ile sağlanır.

Ör.: Dara tûyê, dut ağacı.
Rûyê min, benim yüzüm.

20. Botan'da, Behdinan'da ve Hakkari'de normal Kürt û 'sunun yerini wî
ile ü arası bir ünlü alır. Bu ünlü de ü biçiminde yazılır. Bu sesin bulunduğu
ağızlarda, esasen «o»nun kullanımı yoktur, bu ünlünün yerine û kullanırlar.

Ör.: Kür, derin, yerine kür.
Şûr, kılıç, yerine şiir.
Dor, sıra, yerine dür.
Kor, kör yerine kür.
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Bu ü özel bir işaret gerektiren dokuzuncu bir ünlü sayılmamalıdır. Onun
bazı bölgelerde û yerine kullanılması, tıpkı o'nun û'ya dönüşmesi gibi, Kürt
ünlü sistemine girmiş yerel değişikliklerden başka bir şey değildir.

Açiklama. Hakkari bölgesinde, bûn, olmak, bun biçiminde telaffuz edilir.
Ama Botan'da bu fiil bîn biçiminde kullanılır (bu yüzden di'li geçmiş zaman
şöyle olur: ez bîm, tu bî, ew bî, vb.). Bu özellik û'dan sonra y 'yi kaynaşma
ünsüzü olarak kullanan ağızlarda ilk söz konusu mastarın başlangıçta bûyin
(telaffuzu büyün) olmasından, öteki ağızlarda biwîn olmasından doğmaktadır.
Sonradan bûyîn füli büfe, biwîn de bûn'a dönüşmüştür.

Şunu da belirtelim ki, bîn biçimi hiçbir zaman yazılı dilde yer alma hakkı
kazanmamıştır. Botan kökenli olan şair Melayê Çizeri (XV. yüzyıl), kuşkusuz
sözcüğü bîn biçiminde telaffuz ettiği halde yazıda 0>Ş biçimine sadıkkalmıştır.

21. Ö - bu harf Kürt alfabesinin yazan tarafından folklor metinlerini
yazabilmek için öngörülmüştür, çünkü ö sesi Kurmancî lehçesinde hemen
hemen yoktur, bazı Soranî ağızlarında bulunur.

Açiklama. «ö» ünlüsü, şimdiye kadar, Kurmancî lehçesinde Güneydeki
(Urfa bölgesi) Berazi lerce kullanılan ve «killi çamur» anlamına gelen öks
sözcüğünde geçmektedir. Bu sözcük Kültlerde oks biçiminde bile bilinmez;
büyük bir olasılıkla Türkçedeki ökse (Yunanca iksas) sözcüğünden gelmekte¬
dir.

«ö» sesi Kürt ünlü sistemine o kadar yabancıdır ki, başka dillerden geçen
sözcüklerde bile onun yerine «o» kullanılır.

Ör.: Soz, Türkçe söz.
Donim, Türkçe dönüm.

m. ÜNSÜZLER

22. Par. 5'te kısaca açıkladığımız sınıflandırmaya burada ayrıntılı olarak
ele alacağız.

DUDAKSILAR: p (ötümsüz kapantılı); b (ötümlü kapantılı); /(ölümsüz
sızıcı); v (ötümlü sızıcı); m (genizsil kapantılı); w (iki dudakla, sürekli ötümlü).

DİŞSELLER: t (ötümsüz kapantılı); d (ötümlü kapantılı); s (ötümsüz
sızıcı); z (ötümlü sızıcı); r (itreşimli akıcı); / (akıcı yan ünsüz) n (genizsel
kapanülı).
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ÖNDAMAKSILAR: ç (hışırtılı yarı kapantılı); c ( e 'nin ötümlü, hışırtılı
yan kapantılısı); s (ötümsüz sızıcı); j (ötümlü sızıcı) ;y (yan ünlü).

DAMAKSILAR VE GIRTLAKSILAR: k (ötümsüz kapantılı); g (ötümlü
kapantılı); q (ötümsüz kapantılı); x (ötümsüz sürekli); x (ötümlü sürekli).

Şimdiden belirtelim ki, Kürt ünsüz sisteminde hiçbir ikileşme olgusu
yoktur. Bu konuda bk. par. 64.

A. DUDAKSILAR

23. P- ötümsüz kapantılı. Bu ünsüz b 'nin yerine geçmeye elverişlidir, (bk.
sonraki paragraf.)

Doğu Kurmancî ağızlarında (Botan, Garzan, Behdinan, Hakkari) ilerde
sözü edilecek daha birçok ünsüz gibi p de çok belirgin ve tumturaklı telaffuz
edilir.

24. B- ötümlü kapantılı. Etimolojik bakımdan, Kurmancî baş harf olarak
b, çoğu zaman eski İran v'si yerini alır.

Ör.: Beziyan, koşmak (Avesta dilinde -vaz, sürmek, arabayla gitmek)1
Berf, kar (Avesta vafra-).
Bîr, bellek (Av. vifra-).
Bîst, yirmi (Av. vîsant-).
Ba, rüzgar (Av. vaya-).
Beraz, domuz (Av. varâza-).
Baran, yağmur (Av. var-).
Bê, sız (Av. vî-).

Bu ikame Kürt lehçelerinin sınıflandınlması bakımından ilginç sayılabilir.
Gerçekten, Kurmancî lehçesinin tersine, Dumilî (Zaza) lehçesi eski ilk vleri,
hiçbir değişiklik yapmaksızın konuşturur.

Ör.: Vazdayîş, kaçmak (Kurm. bazdan).
Vewr, kar (Kurm. bert).

1- Bu örneklerde geçen İranca sözcükler Barıholomae sözlüğünden alınmıştır. Transkrip¬
siyona elden geldiğince uyulmuştur, ama, İran harflerini latin harfleriyle yazabilmek bakımından
hafif değişiklikler olabilir.
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Vîst, yirmi (Kurm. bîst).

Va, rüzgâr (Kurm. ba).

Varayîş, yağmak (Kurm, barîn).

Verg, kurt (Av. vehrka-, Kurm. gui).
Vatiş, demek (Av. vat-, bk. Kurm. bêje, söyle).

25. Kürtçe b, bazı durumlarda yerini v'ye ya da p'ye bırakır.
a) «v» ile değiş. Bu olguya, birçok ağızda, özellikle Eruh (Botan) bölgesi

ağızlannda ve Serhedan denen bölgede sık rastlanır. Oralarda şu biçimler
kullanılır:

Ör.: Bi için vi, ile, tarafından.
Ba için vê, sız.
Cewab için cewav, haber.
Kebanî için kevanî, ev kadını.

Erivan yayınlanndan da aşağıdaki örnekleri alıyoruz :

Ez bibim yerine ez bivim, olayım.
Bikari bim yerine bikari vim, yapabileyim.
Xirab yerine xirav, kötü, harap.
Sibe yerine şive, yann.
Seba yerine seva, için.
Hesab yerine hesav, hesap.
Xebat yerine xevaf, iş.

Açiklama. Görülüyorki b'nin bu çeşit bozuluşu yabancı kökenli sözcükleri
de kapsıyor: yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Arapça cevab,
( <*j\j>),cewav ;hirab, ( v'j» )x'ırav ; hesab, (oLu>)iıesav ; oluyor. Bu
olguya bazı sözcüklerde yalnız çok yerel olarak değil bütün ağızlarda rastla¬
nıyor:

Tevdii, oyun, hile (b'nin yer değiştirmesiyle Ar. tedbir'den j-jJJ ).

Evdileziz, özel ad (Ar. ^jjjJI Juc- Abdülaziz).
Evdilkerim, özel ad (Ar. *i^£JI juc Abdülkerim).

b) «p» ile değiş. B u ikame bazı doğu ağızlannda (örneğin Botan bölgesinde
hemen hemen hep yapılır; özellikle sözcüklerin başında yer alan b'lerde yapılır.

Ör. : Biçûk yerine, piçûk, küçük.
Brûsk yerine prûsk, şimşek.
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B ütün lehçelerde, büzüşme hallerinde ilk b' nin yerini normal olarakp alır :

Ör.: Par, pay (behir'den, Avesta baxdhra).

Ponijîn, uyuklamak (bihinijîn'den).

Bu ikamenin, konuşma dilinde, bi edatı bir zamirle kaynaştığı zaman onu
daima etkilediğini, bozduğunu özellikle belirtmek gerekir:

Bi vî, bi vê, bi wî, bi wê, hepsi aynı şekildepê verir. Bi Aevpev verir, bi êk,

pêk verir.
Bu büzüşmelerin çoğunlukla önek olarak kullanıldığını da belirtelim.

Açiklama. «5i»edaünın vi biçiminde telaffuz edildiği ağızlarda yukarıda
sayılan büzüşmeler şu sekileri alır : vê, vêk ( vev biçimi çok nadirdir).

26. F- ötümsüz sızıcı. Fonetik yakınlığından dolayı bu ünsüzün yerini
bazen v alır. Bu olguya şu hallerde rastlanır :

a) / iki ünlü arasına geldiği zaman: örneğin -fün ile sona eren fiillerin emir
kiplerinde: hingaftin, vurmak (emri, bihingivîné), axattin, konuşmak (emir,
baxêve), ketin, düşmek (eski keftin, kewtin ve kevtin; emir, bikeve).

b) bileşik ya da sonek almış sözcüklerin içinde: örneğin hevdeh, on yedi
(heftdeh yerine), hevsar, yular (Ae/sar yerine), movik, parmak kemiği (mofirk
yerine).

27. V- ötümlü sızıcı. Kürtçe v'nin Türkçedeki v'den hiçbir farkı yoktur.
Yalnız bazı yörelerde (ör. Botan) iki dudakla çıkanlır ve /'ye çok yakın
söylenir.

«V» Kurmancî ünsüz sisteminde çok önemli rol oynar: çoğu zaman b ya
da f yerine kullanıldığını az önce gördük (bk. par. 25 ve 26).

Aynca pek çok sözcük gövdesinde, eski Farsça köklerde yer alan birçok
başka fonemin yerini almaktadır. Aynı fonem bazen Kürtçeye girmiş olan
yabancı sözcüklerde de ortaya çıkar. Bu değişimlere birkaç örnek göstermekte
de yarar vardır :

a)BÉdIrancadaki m'nin yerini alan Kürtçe v.

Nav, ad (Av. nâman-, Fars. nam , * U ).
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b) bileşik ya da sonek almış sözcüklerin içinde: örneğin hevdeh, on yedi
(heftdeh yerine), hevsar, yular (Ae/sar yerine), movik, parmak kemiği (mofirk
yerine).
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a)BÉdIrancadaki m'nin yerini alan Kürtçe v.

Nav, ad (Av. nâman-, Fars. nam , * U ).
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Xav, çiğ (Fars. ham , f^> ).

Hev, karşılıklı zamir (Av. hama-, eski Fars. hauw, Fars. hem, **>. ).

Nîv, yarı (Av. naêma-, Fars. nîm, p-y ).

Zava, damat (Av. zâmâtar, Fars. damad, iUb ).
Gav, adım, an (Av. gama-, Fars. kâm, .15" ).

Havîn, yaz (Av. hamin).
Zivistan, kış (Av. zyam-, Fars. zimistan,ô^^>j).
Zîv, gümüş (Fars. sim, (t- ).

Ev, işaret zamiri ve sıfaü (Av. ima-).

b) İranca b ya da p 'nin yerini alan Kürtçe v.

Sivik, hafif (Fars. sibik, dL- ).

Ava, abat, bayındır (Fars. abac/, iti).
Av, su (Av. ap, Fars. ab, ^J ).

Şev, gece (Av. xşap-, Fars. şcb .y-i).
Lêv, dudak (Fars. /eb, t^J ).

Nivîsandin, yazmak (eski Fars. nipiştanaiy, çok eski Far. nipiştan, oü^j ).

Sonek -van (Farsça ban, ^ , buradaki b, p'den gelir).

Açiklama. Tersine, eski İrancadaki baş harf b'lerin Kurmancî lehçesinde-
ki bazı sözcüklerde alıkonmuş olduğu da görülmektedir.

Ör.: Birin, taşımak (Av. bar-).
Bun, olmak (Av. bav-).
Bext, baht (Av. baxta-).

c) Arapça sözcükteki b'nin yerini alan v : bk. par. 55.

d) Arapça sözcükteki mim' in yerini alan v:

Civat, meclis ( cemaat, ls-\*> )
Silav, selam (selam, .}L* ).

Dirav, para (dirhem, ^ji ).

28. « v»nin kullanımı Kürt lehçelerinin sınıflandırılmasında çok önemli bir
ölçüttür. Gerçekten, Kurmancî ve Dumilî lehçelerinde çok sık kulanılan bu
ünsüz Soıanî lehçesinde son derece seyrektir. Bu lehçede hemen hemen yalnız
w kullanılır; aynca, çoğu zaman Farsçanın eski mleri ile eski bleri de
korunmuştur (özellikle leb, dudak, ve gösterme sıfatı em sözcüklerinde).
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Açiklama I. Son yıllarda sıklaşan entellektüel alışverişler nedeniyle v
içeren birtakım Kurmancî sözcükler Soranı 'ye girmeye başlamıştır; bu
sözcüklerin hepsi ana lehçelerdeki biçimlerini korumuşlardır.

Açiklama II. Buna £arsı/ıArKuzey Kürtlerinin, çoğu zaman Güneye ait w li
özel adlan v ile tellaffuz etmeleri ilginç bir noktadır : örneğinHeıv/er yerine
Hevlêrve Şeqlawe yerine Şeqlave derler.

Dumilî lehçesinde de v, Kurmancî de kullanıldığı kadar sık kullanılır (bk.
par . 27). Bununla birlikte Dumilî v 'sinin çoğunlukla eski İranca v'den geldiği
anlaşılmaktadır, oysa Kurmancîdekiler her zaman öyle değildir. Aynı şekilde,
bu lehçelerin birincisi, ikincisinde değişimini belirttiğimiz m'leri korumaktadır
(bk. par. 27, a); yukanda anılan örneklere Zazacada şu biçimlerde rastlanır, nam
(Kurm. nav ), xam (Kurm. xav), nîm (Kurm. nîv), zama (Kurm. zava), gam
(Korm. gav), amnan (Kurm. havîn), zimistan (Kurm. zivistan), sîm (Kurm. zîv).
Esasen Kuımancîde vile değişmiş olan İran b'leri Dumilîde w verir: aw(Kurm.
av ), şew (Kurm. sev), lew (Kurm. /êv).

29. M- genizsel kapantılı. Belirtilmesi gereken hiçbir ilginç yanı yoktur.

30. W- sürekli ötümlü çift dudaksıl. Kuımancîde sözcüklerin başında ya da
sonunda ender olarak w 'ye rastlanır. Buna karşılık, ona ünsüz baş harf grupla-
nnda ikinci konumda sık rastlanır. O zaman ondan sonra a, e, ê, ? gibi bir ünlü
gelir ve ilerde göreceğimiz gibi (par.70 ve devamı) onlarla kaynaşıp büzüşme
eğilimi gösterir. Bununla birlikte, x'den sonra gelen vv'nin genetikle
özümlenmeye direndiğini belirtmek gerekir. Bu eski Farsça ünsüz grubun (xw)

sürekliliğini koruması (çünkü w Farsçada artık kullanılmamaktadır) Kurmancî
fonetiğinin karakteristiklerinden biridir.

Ör.: Xwedê, xwe, xwelî, xwarin, xwestin, xwar, vb.

Açiklama I. Kürt «xw» sinin yaşam gücü o kadar kuvvetlidir ki, bazen
yabancı sözcüklerdeki x "terden sonra bile w kullanılır.

Ör.: Xwal, dayı (Ar. xal, JÜ-) . L

Xwerdiyan, gardiyan (Fransızca gardien'den).
Xwemûf, keçiboynuzu (Ar. harnup, ±jyy>)
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Açiklama II. Bununla birlikte şunu da belirtmek gerekir ki, en batıdaki
ağızlarda (Kürt Dağ, Malatya ve Urfa yöresi) ikinci baş harf olarak w, hemen
hemen tamamen ortadan kalkmıştır, hatta x 'den sonra bile.

Ör. : Xwe yerine xo, xa, kendi.
Xwesun yerine xastin, istemek.
Xwarin yerine xarin, yemek.

31. W harfi u'den ne önce, ne sonra gelebilir. Bazen û'dan önce görülür,
ama sonra asla gelemez. Paragraf 19"da belirtilen kural buradan kaynaklanır.

Açiklama. Par. 55'teki tablo gösterecektir ki w, Soranîde Kuımancîde
olduğundan çok daha sık kullanılmaktadır. Bu özellik v harfinin Sorariî lehçe¬
sinde bulunmamasından ileri gelir.

B. DİŞSELLER

32. T- ötümsüz kapantılı. T, aşağıdaki durumlarda ortadan kalkma eğilimi
gösterir.

a) Sözcüklerin sonunda. Bu olgu, özellikle tekil üçüncü şahıs belirten -it li
fiil ekini etkiler; burada t ünsüzü ağızların çoğunda kalkmıştır, ancak bazı
bölgelerde (ör. Botan, Behdinan) devam etmektedir.

Ör.: Dibêje, diyor, dibêjit yerine.
Diçe, gidiyor, diçit yerine.

Aynı şekilde got, diyor (tekil üçüncü şahıs, gotin fiili), çoğu zaman go
biçiminde görülür.

b) -tin'le sona eren fiillerin çekimlerinde de kalkar ve -/ 'ye indirgenir.
Ör.: Heriftin yerine herifin, yıkılmak.

Dîtin yerine dîn, görmek.
Nihêrtin yerine nihêrin, bakmak.

c) Bileşik sözcüklerin içinde:
Ör.: Destgeh yerine desgeh, aygıt.

Destgirtî yerine desgirü, nişanlı.
Fetkirîn yerine tekirin, bakmak.
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33. D ötümlü kapantılı. Büzüşme durumlarında d'nin t 'ye dönüşerek
ötüşerek ötümsüzleşme özelliği vardır. Özellikle şu değişikliklere uğrar.

a) fiil öneki di- bir ünlü ile birleşip büzüştüğünde.
Ör.: Diêm (hatin fiili) yerine têm, geliyorum.

Dimim (anîn fiili) yerine tînim, getiriyorum.
Diêşe (êşin fiili) yerine, (êşe, acıyor.

b) di edatı, bazı zamirlerin önüne geldiğinde.
Ör.: Di vî, di vê, di wî, di wê yerine tê.

Di hev yerine tev.
Di êk yerine têk.

Açiklama. Tê, tev, têk biçimleri önek olarak çok sık kullanılır. Di edatı,
hespekî di Soro, Soro'nun atı cümlesinde olduğu gibi tamlama takısı olarak
«nm» anlamında kullanıldığı zaman zamirle kaynaşmaz. Onun için hespekî di
wî demek gerekir. Hespekî tê denirse cümle anlaşılmaz olur. Bu durumda da
yalnız takı ile kaynaşır, yani bağlantı ilişkilerindeki birinci sözcüğü etkiler,
ikinci sözcük hiçbir değişikliğe uğramaz.

Ör.: Hespên di wî yerine, hespêt wî, onlann atlan.

34. S- ötümsüz sızıcı. Sbir ünlüden sonrageldiğinde genellikle z biçiminde
telaffuz edilir.

Ör.: Derbas yerine, derbaz, geçen.
Osman yerine, Ozman, özel ad.
Bibihîse yerine, bibinize, dinle.
Desgirû (destgiıtî'den) yerine, dezgiıû, nişanlı.

Açiklama I. Erivan Kürt yayınlanndan çoğunlukla yukanda anılan örnek
sözcüklerin yazımında z kullanılmaktadır. Burada sadece bir telaffuz nüansı
söz konusudur, s yazılsa daha iyi olur.

Açiklama II. Kurmancî alanının doğu bölümünde (Botan, Garzan, vb.) s
harfi sund sözcüğünde olduğu gibi, doğal olarak tumturaklı telaffuz edilir (bk.
par. 12).

35. Z- ötümlü sızıcı. Z doğuda, aynı ağızlarda, p ve s hakkında daha önce
belirttiğimiz eğilime uygun olarak tumturaklı telaffuz edilir.

Kürt z'si bazen trançanın ve Farsçanın s'sine (o? ) ya da ş'sine tekabül
eder.
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Ör.: Zîv, gümüş (Fars. sîm, p*«)
Pez, küçükbaş hayvan (Av. pasav,) .

Zik, karın (Fars. şikem, *£-i) ;.

Açiklama. Z sesi Kuımancîye göre Dumi/ide daha sık geçer (bk. tablo, par.
55).

36. R- titreşimli akıcı. Daha önce karakteristiklerini belirttiğimiz normal
r 'nin yam sıra Kürtçede çok şeddelenen bir r daha vardır ki, istisnai olarak bazı
sözcüklerde rastlanır, ama enderliği nedeniyle alfabede yer almaz. En ilginç iki
örnek şu sözcüklerdedir:

Kirîn, satın almak.
Biıîn, kesmek, yaralamak.

Görüldüğü gibi bu iki fiil, î hariç, kiıin, yapmak ve b'nin, taşımak fiillerinin
homonimi yani, eşadlısıdır; hatta, bütün zamanlar için çekimleri de aynıdır. Bu
gözlem ilerde (par. 46 ) sert i: için saptama ile benzerlik göstermektedir.

37. Sözcüklerin içinde ya da sonunda r-1 değişimine oldukça sık rastlandığı
söylenebilin

Kermêş (sözcüğüne eşek sineği) yerine kclmêş, büvele.
Şerit yerine şelît, şerit, (Ar. Jajj-i) .

38. L- akıcı yan ünsüz. Kürt /'si Türk / 'si ile aynıdır. Ama Doğu ağızlannda
ve SoranMe, Rus /'sine benzer artdamaksıl bir / daha vardır.

/değişimi de r-1 değişimi kadar sık rastlanılan bir olgudur.
Ör.: Şalûl yerine şalûı.
Alîgüşk yerine argûşk, çenekemiğinin art kenan.

Bu konuda, akışmalı ya da kaynaşmalı bağlantı bulunan .bazı sözcüklerin
kâh /, kâh /aldığını belirtmekle yetineceğiz.

Ör.: Cebilxane ya da cebirxane (Türkçe cephane).
Sîlebend ya da sîrebend, göğüslük (sîngebend'den).

39. L'nin düşmesi çok enderdir. Fakat çok kullanılan bir örnek var ki,
belirtmek gerekir: li edatı, bazı hallerde, i ile kaynaşıp büzüşür ve katıldığı
sözcükle birleşir.

Ör.: 7evî, ile (fev /i'den).
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40. N- genizsil kapantılı. Akışmalı n'nin belirmesine bileşik sözcüklerde
sık rastlanır.

ör.: Seranser, bir uçtan öbür uca.
Beranber, karşı ağırlıklı.
Spîndar, kavak, spf (ak) dar (ağaç) tan. Darspîde denir.

Sözcüklerin sonundan n'nin düşmesi özellikle yaygındır,
ör.: Min yerine mi, ben.

Yen yerine, yê, bunlar.
Hespên min yerine hespê min, benim atlanm.
Gundan yerine, gunda (eğik durum), köyler.

Açiklama. Bununla birlikte n ünsüzü, fiillerin çekiminde çoğul -in, iyan,
vb. eklerinde düşmediği gibi adların -in çoğul takısında da asla düşmez.

Böyle bir olguya yalnız bir ağızda, Botan ağzında rastlanır, fiilin çoğul eki
-in, /biçiminde kaynaşır.

ör.: Em ketin yerine em ketî, düştük.
Hon rûniştin yerine, hon rûnişû, oturdunuz.
Ew hatin yerine ew hatî, geldiler.

C. ÖNDAMAKSILLAR

41. Çve C-hışıltılı yarı kapantılı. Kayda değer ilginç bir özellikleri yoktur.

42. Ş- ötümsüz sızıcı. Bazen yolarak ötümleşir:

a) bileşik bir sözcüğün ilk sözünün sonunda geldiği zaman.
Ör.: Şeşderb, tabanca, altıpatlar, yerine şejderb.

Dişwar, zor yerine dijwar.
Hejdah ya da hijdeh, on sekiz (heştdeh'den).

b) Kürtçeye geçmiş yabancı sözcüklerde.
Ör.: Mijûl, meşgul (Ar. J>iw> meşgul'dan).
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43. /- ötümlü sızıcı. Etimolojik bakımdan Kürty' si eski Irancadaki şu
fonemlerin yerine ortaya çıkar :

a) Farsçada z'ye dönüşen eyerine.
Ör.: Jin, kadın (Av. canay-, Fars. zen, uJ)

Jîn yaşam (esk. Fars. cîva-, Fars. zendegi, ı^^>j)
Jîr, kurnaz (Av. cıra-, Fars. zîrek, dyj) .

Dirêj, uzun (Av. dracâh-, Fars. draz, j \j i ) .

Jentin, dövmek, taramak (Av. cana-, Fars. zedn, j*j)
b) farsçada z'ye dönüşmüş olan ç yerine.
Ör.: Ji, -den (Av. haça, Fars. ez jl) .

Roj, gün (Av. raoçah-, Fars. rûz jx>)-
Bêje, de, konuş (Av. vaçatı-).

c) Farsçada alıkonan z yerine.
Ör.: Jî, dahi (Av. zî ).

Mejî, beyin (Av. mazga-, Fars. meğz >*»).

Kurmancîden daha çok eski İrancaya yakın olan Dumilî, her zaman olduğu
gibi, anılan sözcüklerin pek çoğunda ilk, yani köken ünsüzleri korumuştur.
Ondan birkaç örnek: zî, dahi (Kurm;jî), cin, kadın (Kurm. jin). Bununla birlikte,
daha başka birçok durumda, Kurmancî de olduğu gibi Dumilîde de j ortaya
çıkmaktadır.

Açiklama I. Kurmancî konuştukları zaman jî dedikleri halde kendi
lehçelerinde zîbiçimi bulunduğu için olsa gerek DumiMere genellikle Zaza adı
verilmektedir.

Soranî lehçesinde bazen Kurmancînin / si yerine / bulunur.
Ör.: Bile, söyle (Kurm. beje).

Le, -den (Kurm. jî).

Açiklama II. Güney Kürtleri çoğu zaman Kuımancî konuşan yurttaşlarına,
büyük bir olasılıkla onlar «le» yerine «ji» dedikleri için «Kürden Jiyan» (J'li
Kürtler) demektedirler. Öte yandan, Süleymaniye'nin aşağı yukarı bin kilome¬
tre kuzeybatısında, Malatya bölgesinde Kuımancîde «//»biçiminin bulunması
da ilginç bir noktadır.
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44. /nin düşmesi ender görülür. Ancak çok sık kullanılan roj, gün gibi
birkaç kelimede görülür (ro demek gibi). Bir de kendisinden önce gelen
sözcükle kaynaşıp büzüşen ji edatında görülür.

Ör.: Durji te, senden uzakta, yerine dürî te.

Hejji te dikim, seni seviyorum, yerine beji te dikim.

45. Y- yarı ünlü. Bilindiği gibi y harfi, a, ê, î, e ile sona eren sözcükler ile
bunlara eklenen ve ünlü ile başlayan çekimekleri arasında akışma bağlantısı
ünsüzü işlevi görür. Aynı şekilde o,û\eu 'den sonra kullanımı bazı bölgelerle
sınırlıdır, ynin bu kullanımına ilişkin kurallar par. 15, 16, 18 ve 19"da
belirtilmiştir. Y, Kürtçe sözcük köklerinde yapıcı öge olarak çok nadir ortaya
çıkar. Sözcüklerin içinde bulunuşu, çoğu zaman, bir kesintiden sakınmayı
sağlar.

Ör.: Payîz, sonbahar.
Dayîn, dadı.
Heyîn, varlık.
Neyîn, yokluk.
Mayîn, kalmak.

Yile başlayan sözcüklerin sayısı sadece elli kadardır: bunların da yansıyek
(bir)'den türemiştir, dörtte birden fazlası da yabancı dillerden alınmış ve istisna
olarak ilk biçimlerini korumuş olan sözcüklerdir. Aslında, y ile başlayan
yabancı sözcüklerin çoğunluğu Kürtçeye geçerken bu ünsüzü yitirmişlerdir;
örneğin Arapça özel ad Yusuf ( <-*~>y. ) Usif(bazı bölgelerde îsif) olmuştur.

D. DAMAKSILAR VE GIRTLAKSILAR

46. K- ötümsüz kapantılı. K'nin, ker, sağır, kir, taşlı tepe gibi birkaç
sözcükte normalden daha sert söylendiğini belirtmek gerekir.

Bu nüansın varlığı, eşadlıları (homonim) elden geldiğince farklılaştırmak
kaygısıyla açıklanabilir. Gerçekten, normal bir k ile telaffuz edilen ker ve kir
sözcüklerinin birincisi eşek, ikincisi yaptı (kirin fiili) anlamına gelir. Dilin buna
benzer karışıklıklardan sakınma eğilimi ilerde de (par. 51) görülecektir.
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Açiklama I. Ender oluşu nedeniyle, işaret ettiğimiz fonetik özellik latin
alfabesinde belirtilmemiştir ve iki k, yani hem yumuşak (normal), hem sert olan
kaynı işaretle yazılır. Erivan Kürtleri ilk alfabelerinde bunlann herbiri için ayrı
bir harf kabul etmişlerdi, ama bu aynlık çok geçmeden yazıdan kalktı.

Ziyaeddin Paşa'nın, Hadiyat Hamîdiya (İstanbul, 1310 H.) adlı Kürtçe-
Arapça küçük sözlüğünde bu nüansı belirttiğini anımsamak yerinde olur.
Yazar, çağma göre ilginç sayılabilecek bu yapıtında sf. 208"de şöyle yazıyor:
«( jS" ) eşek (ker), sağır (ker, sert/lrile), hazır (ker), parça (kerya da kerî). Kürtler
bu sözcüğü, aldığı anlama göre, yabancıların farketmesi güç ve burada açıklan¬
ması olanaksız hafif nüanslarla telaffuz ederler.»

Açiklama II.Yukandan anılan örneklerde (ker, sağır, ve kir, taşlı tepe) r 'nin
ağızda normal r'den daha çok yuvarlandığını da belirtmek gerek (bk. par. 36).

47. Sözcüklerin sonundaki Jt'nm düşüşü sık raslanan bir olaydır.
Ör. : Serşok, banyo, yerine serşo.

Berbûk, geline refaket eden kişi, yerine berbû.

Sözcüklerin başında, bazen k ses değişimine uğrayıp g olur.
Ör. : Ko, ki, yerine go.

Koçer, göçebe, yerine göçer.
Kopal, baston, yerine gopal.

K-g değişimi için bir sonraki paragrafa bakınız.

48. G ötümlü kapantılı. Sözcüklerin sonunda -ng gurubunun çok sık
bulunduğunu belirtmek uygun olur.

Ör.: Deng, ses.
Reng, renk.
Çeng, kol, kanat.
Zîving, meskun mağara.
Quling, turna, vb.

G\ek ünsüzleri çok sık olarak biribirinin yerine geçer.
Ör. : Pûnk ve pûng, yarpuz.

Rizyang ve rizyanik, rezene.
Zarong ve zarok, çocuk.
Çong ve çok, diz.
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Brang ve brak, kardeş (erkek)
Mang ve mak, ana.
Belg yerine belk, yaprak.

49. Q - artdamaksıl, ötümsüz kapantılı. Bu ünsüz özellikle İranca dışı
dillerden alınma sözcüklerde rastlanır. Ama İranca kökenli sözcüklerde de çok
seyrek bulunur.

50. X - artdamaksıl, sürekli ötümsüz. Normal olarak bulunduğu sözcük-
lerdeki kullanımının dışında, x birçok ağızlarda, İranca sözcük köklerindeki ya
da yabancı dilden geçmiş sözcüklerdeki x'nin yerini alır.

Ör.: Bekçe (Farsça bağçe <*J-L) yerine, baxce.

Kaxez (Farsça kâğız jj.\S ) yerine, kaxez.

Xulam (Ar. ğulam ^^U ) yerine, xulam.

Axa (Türkçe ağa) yerine, axa aşiret reisi.
Xerîbî (Ar. gerip wj£) yerine xerîbî, yabancı ülke, gurbet, vb.

X çoğu zaman, Türkçeden ya da Arapçadan alınmış sözcüklerdeki A:' nin
de yerini alır.

Ör.: Nexş, nakış (Ar. nakş ,jiJU) .

Yasax, yasak (Türk. yasak).
Next, çeyiz (Ar. nakd JuU) .

Ancax, ancak (Türk. ancak).
Qayix, kayık (Türk. kayık).

51. X- artdamaksıl, ötümlü sürekli. Yukanda görüldüğü gibi, bu ünsüzün
kullanımı, sık olmakla birlikte, büsbütün genel değildir. Bugün için, yazılı
dilde, yukandaki örneklerde de görüldüğü gibi, onun yerine xkullanma eğilimi
vardır (baxçe, kaxez, xulam, axa, xerîbî).

52. H - ötümlü sürekli. Bu ünsüzün rolünü incelemek özellikle yararlı
sayılabilir, çünkü Kürt fonetiğindeki gelişmenin en karakteristik iki aşamasını
belirtmek olanağı verir. Birinci aşamada h önemli ölçüde artar, çünkü eski
İrancadaki pek çok fonemin yerini alır; ikinci aşamada ise bu ses yavaş yavaş
ortadan kalkar.
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l.Eski İrancadaki ünsüzlerin yerini alması.
a) x'nin yerini alması :

Rihnî, ışık (Av. raoxşna-).
Behiı, pay (Av. baxdhra-).
Sihur, kırmızı (Av. suxia-).

Açiklama I. Botan emirliğinin adı bile yukarıdaki örnekler arasına sokula¬
bilir: XVII. yüzyılda bile (Şerefname'de) bu ad ( ù^*y ) biçiminde yazılıyor
ve kuşkusuz Bixtan ya da Bextan okunuyordu: zamanla x yumuşayıp h 'ye
dönüştü; günümüzde bile aynı yörede söylenen Bihtan, Bühtan telaffuzunu
aldı. Gene de her taraftaki tek kullanım olan Botan adı, -ih gurubunun
büzüşüp o'ya dönüşmüş olmasından doğmaktadır (bk. par. 74).

b) dh ya da (b'nin yerini alması :

Reh, yol (Av. raitiıya-).
Pehin, geniş (Av. pathana-).
Şehir, kent (Av. xşathra-).
Binin, koku (Av. baodhay-).

c) s'nin yerini alması:
Guh, kulak (Av. gaoşa-).
Mih, koyun (Av. maêşa-).
Tihnî, susuzluk (Av. tarşna-).
Çehiv, göz (Av. çaşman-).

Açiklama II. Kürtçede h, Arapçadan geçmiş sözcüklerdeki aynın (Q yerine
de kullanılır.

Ör.: Hinda, kadar (Ar. X* ).

Sinhet, meslek (Ar. ixi*»).
Hinad, inat (Ar. iL\£ ).

Açiklama III. Dilin bu aşamasında, baş harf ünsüz olarak h, başlangıçta bir
ünlü ile başlayan İranca ya da yabancı kökenli bütün sözcüklerde ortaya çıkar
(bk. bu konuda par. 9 ve 58).

2. H'nin ortadan kalkması.
Yukarıdaki örneklerde anılan biçimlerin çoğu bugün özellikle muhafaza¬

kâr olan bazı dağlı ağızlannda (Botan, Behdinan, Hakkari) tek tük bulunmak-
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tadır. Esasen, biraz ilerde aynntılanyla ele alınacak olan (par.71-75) birleşip
kaynaşma olgulan nedeniyle bu gibi sözcüklerin hemen hemen hepsi b'lerini
yitirmişlerdir. Gerçekten de, çağdaş Kürt ağızlan, büyük çoğunlukla, ünsüz
sisteminden h 'yi atma eğilimi göstermektedir. Bu fonem aşağıda yazılı hallerde
kaybolmaktadır :

a) Sözcüklerin başında, içinde ve sonunda kısa ünlülerle kaynaşınca. (Bk.
ilerde, par.71 ve dev.)

b) Yerini bir başka ünsüz alınca.
Ör.: Sonek -ahî, olur: -ayî, -atî.

Mastar eki -ıhan, olur: -iyan.
Mehter, atuşağı yerine, meyler.
Dihêl, davul yerine, diwêl.
Hênik, serin yerine, fenik.

c) Sözcüklerin başından düpedüz düşerek:
Ör.: Hevor, dağkeçisi yerine, evor.

Hêş, acı, ağn yerine, êş.
Hêvar, akşam yerine, êvar.
Hûı, mumbar yerine, ûr.
Haza, özgür yerine, aza.
Hîser, sıkışık yerine, îser, vb.

Sözcüklerin içinden düşerek:
Ör.: Dergehvan, kapıcı yerine, dergevan.

Merhov, insan yerine, merov.
Ewhinde, o kadar yerine ewinde.
Rehwan, rehvan (at) yerine, rewan.

Sözcüklerin sonundan düşerek:
Ör. : Hevdeh, on yedi yerine, hevde.

Fireh, geniş, ferah yerine, fire.
Dergeh, kapı yerine, derge.
Şeh, tarak yerine, şe.

Açiklama IV. //düşerken çoğu zaman kendisinden önce ya da sonra gelen
ünlüyü de birlikte düşürür.
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Ör.: Hewe, hon zamirinin eğik durumu, yerine we.
Heşîn, mavi yerine şîn.

53. H- ötümsüz sürekli. Bu ünsüz daha çok Kürtlerin aldıkları yabancı
sözcüklerde geçer. Hafif yumuşamış bir Arap ha'sı gibi okunur. Hesp, at; heft,
yedi; tehil, acı gibi İranca kökenli birkaç sözcükte de rastlanır.

Tıpkı x'nin kullanımı gibi /i'nin kullanımı da, çok sık olmakla birlikte
büsbütün genelleşmiş değildir. Yazılı dilde bu ünsüzün yerine h kullanılması
eğilimi vardır ve yazım şöyle olur: hesp, heft, tehil.

E. YABANCI SESLERİN GÖRDÜĞÜ İŞLEM

54. Diğer müslüman halklar gibi Kürtler de dillerine pek çok Arapça
sözcük almışlardır. Bu yabancı sözcüklerin çoğu ileri derecede özümlenme
konusu olmuşlardır. Bu değişiklikler Kürt fonetik sisteminin semitik dil siste¬
miyle bağdaşmamasının sonucudur. Kurmancînin Arap ünsüzlerine uyguladığı
işlemi şöyle kısaca gözden geçirmek hiç de yararsız sayılmaz. Bunların bazı
örnekleri zaten yukarıda önerilmiştir. Diğerleri de şöylece sıralanabilir:

1. Arap se'si ( £> ) Türkçeye geçerken olduğu gibi t ya da s olur
Mîratya da mîras, miras ( £>!.«-» ).

Sebat ya da tebat, sebat ( oLî ).

Sewab, sevap ( ^\jj ).

2. ha ( C.) çoğu zaman aynen geçer, ama hafifçe yumuşar.

3. zel( î ) z'ye dönüşür:
Lezet, lezzet ( ;jj ).

Zewq, zevk( jjj ).

4. sat, ti o" , -t> ve zı Jt> tumturaklıları t,s\ez gibi telaffuz edilirler.
Dat ıJ3 ise bazen z, bazen d olur :

Zabit, subay ( luL» ).

Zerer, zarar ( jj^> ).

Erd, toprak, arz ( ıj*J ).

5. ayın ( £ ) şu değişiklikleri geçirir:
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a) Sözcüklerin başında bulunuyor ve ardından bir elif ( ) geliyorsa a olur;
eğer bir üstün ile hareketlenmişse e ya da hi; bir esre taşıyorsa I ya da i olur.

ör.: Adef,adet(ïaù)
Aqil, akıllı (JiU)
Esker ya da hesker, asker ( j-^mr)
.Ezab ya da Aezab, azap ( ı_>|JU )

Başka örnekler için par .52 (Açık. II) ye bak.
b) Sözcüklerin gövdelerinde ya yerini /fye bırakır ya da bir kesinti yarata¬

rak kaybolur. Bazen de aynın 'in ( £_) yok olması, yanındaki kısa ünlünün
uzaması sonucunu verir.

ör.: ( ı£>o ) olur: dehwa, dehiw, dawa, dava.
( i«i-» )sinhet, sanet, sanat, meslek.
( *jü» )olur :/am, tat.

Açiklama. Kürt dili alanı ile Arap dil alanını ayıran (£_) sınırda bulunan
bölgelerdeki lehçeler aym alıkorlar, ama hafifletirler.

c) sözcüklerin sonundaki (£) düpedüz kaybolacağı gibi bir h ile de yer
değiştirebilir.

Ör. Camı ve camih, cami ( £» t> ,)

Tima, açgözlü ( £Li)
Rib, çeyrek ( çp )

6. Hemze ( «') yerine bir y ' ye bırakır ya da istisnai olarak bir kesinti yaratarak
kaybolur:

Xayîn ya da xaîn, hain ( <y L> )

Leyiq ya da laîq, layık ( jj"^ )
Qayîl ya da gaf/, kail ( Jj(j )
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TABLOLAR

55. Bu bölümü izleyen tablolar, 1932'de Kürtçe flawardergisinin kuruluşu
sırasında düzenlenmiştir. Kürt lehçelerinde her harfin ne kadar sık geçtiğini
anlamaya veböyleceharfkasalannda her harften nekadarbulunması gerektiğini
saptamaya, dolayısıyla basım işini kolaylaştırmaya yarıyordu. Birinci tablo
yalnız Kurmancî içindir: çeşitli konularla ilgili birçok metin taranarak hazırlan¬
mıştır. Bu çeşitli fonemlerin dildeki önemini yaklaşık olarak göstermektedir;
ikincisi ise sözcüklerin başındaki kullanım sıklığını verir.

İkinci tablo harflerin üç Kürt lehçesindeki (Kurmancî, Soranî Dumilî)
oranım göstermektedir. Bunlar önceden hazırlanıp Soranî ve Dumilî lehçele¬
rine de (Palu ve Siverek) uyarlanmış olan metinlerden alınan cümlelere bakı¬
larak düzenlenmiştir.

Bu listeler nisbî bir değer taşımakla birlikte onları burada yayınlamak bize
hiç de yararsız görünmedi. Bunların incelenmesinde çıkan sonuçların çoğu
daha önce yukarıda ele alınıp incelenmiştir; şimdi, henüz açıklanmamış olan ya
da yeniden üzerinde durulması gereken yönlere kısaca göz atmakla yetineceğiz.

TABLO I. Uzun ünlüler ve kısa ünlüler hemen hemen eşit
orandadır. En az rastlanan ünlü u'dür.

Yile ya da bir ünlü ile başlayan sözcüklerin ender oluşu da bir
gerçektir. Metinlerimizde bu son durumda bulunan 265 sözcüğün
üçte ikisi yabancı kökenlidir; geri kalan üçte biri ise, yakın
tarihlerde edinilmiş bir h ile yumuşatılmış yerli ünlülerdir (bk. par.
52). Sözcüklerin başında u kesinlikle bulunmaz.

TABLO II. Burada) harfinin Dumilî ve Soranı deki azlığına
karşılık Kurmancî 'deki kullanım sıklığı ortaya çıkmaktadır. Ama
bu farklılık özellikleyi edatının bu son iki lehçenin birincisinde ra,
ikincisinde le ile karşılanmasından ileri gelir. Aynı şekilde jî'ye
Dumilîdfe zîdenir ve her ikisi de dahi anlamına gelir. Dolayısıyla
o iki lehçede bu iki hece daha sık geçer.
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üçte ikisi yabancı kökenlidir; geri kalan üçte biri ise, yakın
tarihlerde edinilmiş bir h ile yumuşatılmış yerli ünlülerdir (bk. par.
52). Sözcüklerin başında u kesinlikle bulunmaz.

TABLO II. Burada) harfinin Dumilî ve Soranı deki azlığına
karşılık Kurmancî 'deki kullanım sıklığı ortaya çıkmaktadır. Ama
bu farklılık özellikleyi edatının bu son iki lehçenin birincisinde ra,
ikincisinde le ile karşılanmasından ileri gelir. Aynı şekilde jî'ye
Dumilîdfe zîdenir ve her ikisi de dahi anlamına gelir. Dolayısıyla
o iki lehçede bu iki hece daha sık geçer.
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Aynca Soranîdem'ye b'ye ve özellikle w 'ye çok sık rastlanır (daha önce
görüldüğü gibi w bu lehçede Kurmancî deki v'nin yerini alır).

Bundan başka, Güney lehçesi Kuzey lehçesine göre daha çok e içerir.
Gerçekten, Kurmancî 'deki /ive bi edatlan, Soran/de /eve be biçimini alır; bir
tanım takısı olan -ke, bazı durumlarda adlara eklenir (örneğin Kuımancîdepeya
hat yerine piyaweke hat, adam geldi, denir). Bu kullanımdan dolayı Güney
Kürtlerine «Kurdeke», yani -ek Ti Kürtler lakabı verilmiştir.

E konusunda belirtilen olguların tersine, f nin hem Soran/de, hem Kuıman¬
cîde yaygın bir kullanımı olduğu varsayılabilir. Bunun nedeni Güney dilinde
cinsliğin kaybolmasıdır: ek bağlantısı artık a, ê, vb. takılanyla yapılmakta,
Farsçadaki gibi «izafet» biçimi de, i ve î arası bir bağlantı ünlüsüyle
yapılmakta, bu ünlü de bu iki sesten birincisine daha yakın olduğundan aynı
harfle yazılmaktadır.

Dumiîîde, öteki lehçelere göre iki kat obulunur. Bunun nedeni di'li geçmiş
zaman tekil üçüncü şahıs çekiminin -o eki almasıdır.

Ör.: Minkerdo (Dumilî), min kir(Kurmancî); kirdiwe (Soranî). O rûnişto
(Dumilî), oturdu; ew rûnîşt (Kurmancî); daniştiwe (Soranî).

Ş unu dabelirtelim ki, Kurmancîde bazen fiil o ile çekilir, ama bu çok seyrek
görülür, çünkü yalnız halk şarkılannda, uyağı denk getirmek ya da sözcüğe
daha bir renk katmak için yapılır: örneğin vane, xuyane, berane, berxane yerine
vano, xuyano, berano, berxano gibi.

Were konê me, konê me vano.

Serê stûnê konaji te re bi xuyano.
Tu mêvanê sîng û berano.

Şîva şivanê mala bavé min şîr e.
Paşîva wîgoştê di beixano.

Çadırımıza gel, işte şurada.
Direklerin dikilmiş olduğunu gördün işte.
Sen sinemin, göğüs tahtımın konuğusun.
Baba evimin çobanının akşam yemeği süt,
Suhuru kuzu etidir.
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Tablo I

HARFLERİN SIKLIĞI

GENEL SIKLIK

a

b
c

Ç

d
e

ê

f :

g
h-'l
i :

1500

650

120

150

840

2200

1000

150

200

i : 350

1800

i :

j '
k :

1 :

m :

n :

o :

P
Q :

i :

s :

700

300

650

450

550

1300

400

120

140

1100

340

Ş :
t :

u :

û :

v :

w :

x-x :

y
z :

160

400

120

450
500

350

340

200

150

SÖZCÜKLERİN BAŞINDA

a
b
c

Ç

d
e

ê

f .

g
h-'l
i :

97

238

135

179

282

120

11

111

184

i : 258

16

î :

j '
k :

1 :

m :

n :

o :

P :

Q :
r :

s :

12

22

417

96

259

126

5

195

215

170

292

Ş '

t :

u :

û :

v :

w :

x-x :

y :
z :

188

275

0

4

44

28

227

4

148

36

Tablo I

HARFLERİN SIKLIĞI

GENEL SIKLIK

a

b
c

Ç

d
e

ê

f :

g
h-'l
i :

1500

650

120

150

840

2200

1000

150

200

i : 350

1800

i :

j '
k :

1 :

m :

n :

o :

P
Q :

i :

s :

700

300

650

450

550

1300

400

120

140

1100

340

Ş :
t :

u :

û :

v :

w :

x-x :

y
z :

160

400

120

450
500

350

340

200

150

SÖZCÜKLERİN BAŞINDA

a
b
c

Ç

d
e

ê

f .

g
h-'l
i :

97

238

135

179

282

120

11

111

184

i : 258

16

î :

j '
k :

1 :

m :

n :

o :

P :

Q :
r :

s :

12

22

417

96

259

126

5

195

215

170

292

Ş '

t :

u :

û :

v :

w :

x-x :

y :
z :

188

275

0

4

44

28

227

4

148

36



TABLO il
ÇEŞİTLİ LEHÇELERDE HARFLERİN SIKLIĞI

KUZEY GÜNEY KUZEYBATI KUZEYBATI

a ;

b ;

c :

Ç

d :

e :

ê :

f :

j '
h :

i :

î :

j
k :

1 :

m :

n :

o :

P
g
r :

s :

S
t :

u :

û :

v :

w :

x :

y
z :

239

73

10

29

101

378

170

12

44

56

337

139

62

116

64

112

260
60

27

11

191

41

57

133

29
62

65

83

50

51

38

332

90

20

24

109

564

85

6

51

47

291

160

10

137

130

140

231

44

28

14

209

45

69

131

37

54

0

161

33

68

36

(Palu)
292

67

27

27

95

386

151

13

40

53

308

142

0

88

66
114

238

115

30

14

212

39

57

86

38

40
69

95

39

45

77

(Siverek)
292

68

28

26
94

389

167

12

38

53

296

145

5

89

63

114

253

121

29

13

222

41

55

90

38

44

71

98

41

44

76
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IV. HECE
VE SÖZCÜĞÜN FONETİK YAPISI

56. Kürtçede uzun heceler ve kısa heceler vardır ve bunlann ikisi de açık
ya da kapalı olabilir. Kürtçede hece, duruma göre şöyle oluşur:

a) kısa ya da uzun bir ünlü (e, ê, a- gir, e-nîşk).

b) bir ünsüz ile onu izleyen bir ünlüden (ba, pê, re, gi-rav, te-hil, pe-re).

c) bir ünlü ile onu izleyen bir ya da birçok ünsüzden (ar, om, al, erd, îsk, av-
sark, ar-gûsk).

d) önünde ve ardında bir ünsüz bulunan bir ünlüden (bar,pol, şev, bingeh,
per-gîn).

e) birkaç ünsüzden sonra gelen bir ünlüden (qlê-wî, stro, sto).

f) önünde birçok, ardında bir ya da birçok ünsüz bulunan bir ünlüden (stran,
stêwr, stêrk, şkeft, dran).

57. Ünlülerden oluşan tek hecelerin sayısı yedidir : bunlar a, ê, e\e î
zamirleri, o ve é ünlemleri ve û bağlacıdır. Bu bağlaç sesli bir harfle başlayan
bir sözcükten önce geldiğinde bazen w olarak telafuz edilir.

58. Birünlü ile onu izleyen biryadabirkaç ünsüzden oluşan heceler, kesinti
durumu (bk. par. 63) hesaba katılmazsa, ancak sözcüklerin başında ya da
başlıbaşına bulunur. Sayılan da pek azdır. Gerçekten, hiçbir Kürt sözcüğü u ile
başlamaz; i baş harfine ise ancak yabancı dillerden alınmış sözcüklerde
rastlanır (bk. par. 9); e, ê, o, î, ve û katıksız Kürtçe sözcüklerin başında ancak
istisnai olarak bulunur. Yalnız a harfi çoğu zaman birinci harf işlevi yüklenir.
Bununla birlikte, genel olarak denilebilir ki, a ile başlayan ve eski İrancadan
olduğu gibi korunan (agir, ateş; a v, su gibi) birkaç sözcük bir kenara bırakılacak
olursa, ünlüler ancak bir ünsüzü, genellikle h'nin düşmesiyle sözcüğün başında
belirtmektedir.
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Ör.: Aş, baş'tan, değirmen.
Avêtin, havêtin'den, fırlatmak.
Ari, harî'den, yardım.
Ajnî, hajnîden, yüzme.
Aza, haza'dan, özgür.
Evrîşim, hevrîşim 'den ipek.
Ev bev'den, işaret zamiri ya da sıfat.
Ew, beıv'den, zamir 3. şahıs, işaret zamiri ya da sıfatı.
Enî, anî, henî'den, alın.
Eriîşk, anîşk, henîşk ten, dirsek.
Evraz, hevraz'dan, yamaç.
Eş, /ıes'den, ağrı, acı.
Evar, hêvar'dan, akşam.
Evrîst, hêvrîst'len, bir tür yabani ardıç.
İbret, hibret'len (Ar. \yŞ- ), örnek, emsal.
İflas, hiflas'dan (Ar.^X>|), iflas.
İsbat, hisbat'tan (Ar.oU I), ispat, saptama.
îro, hîro'dan bugün.
/car, bîcar'dan, bu kez, şimdi.
îsal, hîsal'dan, bu yıl.
Osta, hoste'den, usta.
Ur, bur'dan, işkembe.
Uçik, hûçik'ten, kol yeni.

59. Kürtçe sözcükler çok ender olarak açık hecelerle sona erer. Açık hece
varsa, genellikle bu ya bir uzun ünlüdür ya da e'dir. fnin ya da u'nün bir
sözcüğün sonunda bulunması tamamen istisnaidir (bk. par. 9 ve 10). Katıksız
Kürtçe de bir sözcüğün son harfinin ünlü olarak belirmesi genellikle ya sondaki
bir ünsüzün düşmesinden ya da bir birleşme-büzüşme olgusundan ileri gelir.

a) Son ünsüzün düşmesi.
Ro, gün, ro/ dan.
Serşo, banyo, serşok'tan.
Fire, geniş, ferah, fireh'den.
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b) Birleşme-büzüşme olgusu.
Pê, ayak, pey' den.
Tirî, üzüm, ririb'ten.
Gilî, yakınma, gilih'ten, vb. (bk. par. 71-75).

Açiklama. Bununla birlikte, birtakım Kürtçe sonekler bir ünlüden oluşur
ya da bir ünlü ile sona erer. (Bk. Böl. XXIV-II).

60. İlk birkaç ünsüzle başlayan heceler çoğu zaman başlı başına bulunur
(tek heceler) ya da çok heceli sözcüklerin başında yer alır (ör. standin, almak,
frotin, satmak). Ancak bileşik sözcüklerde ikinci ya da üçüncü hece konumunda
rastlanır.

(ör. vexwendin, davet etmek, rîspî, yaşlı).

Açiklama. Bileşik sözcüklerde, özellikle bu sözcük aynı sözün yinelenme-
siyle oluşuyorsa, iki ünsüz grubunu birbirinden ayırmak üzere araya bir
ünlünün girdiği bazen görülür.

Ör.: Giregir, önemli kişi (gir-giı).
Keskesoı, gökkuşağı (kesk-sof).
Hişkeber, kuru taştan yapı (hişk-ber).
Devem, yüzükoyun (dev-rû).

6 1 . Kürtçe sözcüklerin başında ender olarak iki ünsüzden oluşan gruplar ve
çok istisnai olarak üç ünsüzden oluşan gruplar ve istisnai olarak üç ünsüzlü
gruplar bulunur. Şimdiye kadar saptayabildiğimiz sözcük listeleri (ki elbette
tam sayılamaz) ancak aşağıdaki durumlan belirtme olanağı vermektedir:

1. Başta iki ünsüz grubunun bulunması.
B- 1, b-r : b/ec,yıldınm; blûr, kaval; brandox, orakçı, ekin biçen; branguh,

ağır, yavaş ;braştin, kızartmak, brûsk, şimşek.
D-r : dran,diş (ve türevleri).
F-r : /roû'n,satmak; frûmaye, bayağı.
J-m : jmartin,saymak.
P-r :j;ro/,çömlekçi.
Q-1, q-r : g/ewı,bulaşıkçı; qrêj, pis; qrên, kavga.
S-p, s-t .pek çok örnek var, başlıcalan: spas, teşekkür; spehî, güzel; spî, ak

(ve türevleri), vb.; sfo, boyun; slûr, kalın; stêrk, yıldız, vb.
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6 1 . Kürtçe sözcüklerin başında ender olarak iki ünsüzden oluşan gruplar ve
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ağır, yavaş ;braştin, kızartmak, brûsk, şimşek.
D-r : dran,diş (ve türevleri).
F-r : /roû'n,satmak; frûmaye, bayağı.
J-m : jmartin,saymak.
P-r :j;ro/,çömlekçi.
Q-1, q-r : g/ewı,bulaşıkçı; qrêj, pis; qrên, kavga.
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Ş-k, ş-t: şkevik, çanak ;şkênandin, kırmak; şkêr, taş yığını; şkêvlatok,
kaplumbağa: ştiyar, üstü açık ;ştexiîîn, konuşmak.

T-r : ûasün.yontmak.
Z-m :zmanok, küçük dil.
Gırtlaksı bir ünsüzle bir w'den oluşan baş harf kümeleri ise pek çoktur:

gwîz, ceviz; hwîr, ufak; kwîr, derin; qwîz, sansar; xwîn, kan. X-w grubu
özellikle çok yaygındır (bk. par. 30).

Açiklama I. Bununla beraber bazı ağızlarda, yukarıda yazılı örneklerdeki
iki ünsüzlü baş harf grubunda yer alan ünsüzleri bir birinden ayırmak için bir
i araya sokulduğunu belirtmek gerekir.

Ör.: Zman yerine, ziman, dil.
Şkeft yerine, şikeft, mağara.
J5ra yerine, bira, kardeş (erkek).

Yazılı dilde her iki yazım da geçerlidir.

2. Başta üç harf grubu.

Bu konuda saptanabilmiş tek örnek s-r-r'dir :sfran, şarkı ;strî, diken; stıo,
boynuz; ve bunlann türevleri.

Sıralanan bu örneklere bakılarak denebilir ki, yalnız kapantılı harfler
(gırtlak ünsüzleri g ve k hariç) ile sızıcı ünsüzler, sözcük başındaki ünsüz
grubunun önünde yer alabilirler, ikinci harf de w 'den başka bir harf olmak
üzere. Bütünün ikinci öğesi, kapantılılardan sonra daima bir akıcı ünsüz (r ya
da 1), ya da ıslıksızlardan sonra bir kapantılı ünsüzdür (m, p, t ya da k).

Açiklama II. Bununla birlikte, Kürt araşürmalannın bugünkü durumunda,
çıkardığımız bu sonuçlann kesin sayılamayacağını belirtmek isteriz. Aynca
her bakımdan yalnız Kurmancî için geçerlidirler.

62. İki ünsüzlü bir harf grubu ile sona eren heceler çoktur.
Ör.: Rind, iyi.

Berf, kar.
Bilind, yüksek.
Pirs, söz, soru.
Ferş, düz kayalık.
Tirş, eski, vb.
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Şimdiye kadar saptadığımız örneklerden çıkarsadığımız kadanyla bu iki
ünsüzden birincisinin asla kapantılı ünsüz olmadığını söyleyebiliriz. W vey bu¬

yana, bütün ünsüzler bu gruplarda ikinci konumda yer alabilirler.

AçncLAMA. Sözcük sonuna gelen üç ünsüzlü yegâne grup, şimdiye kadar
saptadığımız heceler içinde yalnız -rşk hecesidir; avtirşk, ekşi salça.

63. Kesinti. Cümle içinde bir son ünsüzle bir ilk ünsüzün raslantı sonucu
yan yana gelmesinden doğan kesintiler ender değildir.

Ör.: Hate ava kirin, inşa edildi.
Mala apê min, amcamın evi.
Bihayê êzing, odunun fiyatı.

Açiklama I. Bununla birlikte, karşılaşması kesintiye neden olan iki sözcükten
birincisi tek heceli bir edat, bir zamir, bir işaret sıfatı, vb olduğu zaman son
ünlüsü düşme eğilimi gösterir.

Ör.: Vê êvarê, bu akşam şöyle okunur: v'êvarê.

Biizna te, müsaadenle, şöyle okunur: b'izna te.

Ji aliye din, öte yandan, j 'aliye din.

Sözcüklerin içinde kesintiye ender rastlanır. Rastlandığında da aşağıdaki
nedenlerin birinden ileri gelir:

1. İranca kökenli sözcüklerin içinden bir ünsüzün düşmesi.
Ör.: Paîz, sonbahar, pehîz ya da payîz'den.

Roava, Batı, gün batışı, rojava'dan.
2. Arapçadan alınma sözcüklerden bir aym (p) ya da hemze ( ')'nin

düşmesi.
Ör.: Siûd, şans (Ar. iy*«) .

îane, yardım (Ar. iiU[) .

Qaîl, rıza gösteren (Ar. JJli) .

Miamcle, işlem (Ar. İUU-») .

3. Bileşik bir sözcüğün içinde, rastlanü sonucu iki ünlünün yan yana
gelmesi.

Ör.: Dilbiêş, üzüntülü.
Bêesas, temelsiz.
Diajo, çoban yamağı.
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Açiklama II. Kesintiye nispeten yakın zamandan beri hoşgörü gösterildiği
anlaşılıyor. Gerçekten, dil, çoğu hallerde, gerek bir ünlüyü atarak (ör. a ya da
ê ile başlayan fiillerin çekiminde di ve bi fiil örneklerindeki i'nin düşmesi),
gerek bir bağlanü ünsüzü kullanarak (ör. durum bildiren takı ve çekim ekleri
önüne y gelmesi) kesintiden sakınmaya çalışır.

64. İkileşme. Kürtçede ünsüzlerin ikileşmesine cevaz yoktur. Aynı çıkış
noktasından gelen iki ünsüz (örneğin iki t, iki /, iki d, vb.) art arda geldiği zaman
yalnız biri telaffuz edilir.

Ör.: Xuıt, kuvvetli 'den, xurt-tir yerine, xurtir.
Rast, doğru'dan, rast-tir yerine, rastir.
Paş-şîv, gece yemeği yerine paşîv.
Baş-şev, iyi geceler yerine başev.
Yek-kîte, tek hece yerine, yekîte.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, ikinci ünsüzün düşmesi, bileşik ya da sonek
almış bir sözcükten süreklilik kazanmışsa yazımda da yer alır.

Buna karşılık, rastlantı sonucu, bir cümlede, birincisi bir ünsüzle sona erer
ve ikincisi aynı ünsüzle başlayan iki sözcük karşılaşmış bulunuyorsa, yazımda
hiçbir değişiklik olmaz. Şöyle yazılır:

Di gund de, köyde, ama şöyle telaffuz edilir: di gund'de.
Ji gayê gewir re, beyaz sığıra, ama şöyle telaffuz edilir: ji gayê gew 're.
Dengbêj jî hene, şarkıcılar da var, ama şöyle telaffuz edilir: dengbê 'jîhene.
Ev her du gund bi hev ve ne, bu iki köy bitişiktir, ama şöyle telaffuz edilir:
ev her du gund bi he 've ne.

65. Bir önceki paragrafta belirtilen kurala uygun olarak, değişik iki ünsüz
yan yana gelip de bunlardan biri ötekini özümlerse, varlığını koruyan asla
ikileşmez.

Özümlenen ünsüzün kayboluşu süreklilik kazandığı taktirde yazıda da
gösterilmeyerek belirtilir (bileşik ya da sonek almış sözcükler).

Ör. : Pişt-dawî yerine, pişda wî, yeniden doğuş (roja pişdawiyê 'de) .

Rind-tir, rindin, karşılaştırılması, yerine rintir.
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Dewlemend-tir, dewlemend, zengin'in karşılaştırmalısı yerine
dewlementir.
Ama, ezji kû zanim, yazılır, e 'ji kû zanim, okunur.

66. Metatez ya da göçüşme. Oldukça yaygın bir olgudur. Birkaç örnek
vereceğiz:

Desgirû (destg'ui?den) yerine, dergisû, nişanlı.
Nîvro yerine, nîrvo, öğle.
Berfyerine, befır, kar.
Qehbik, kahpe ( ç^kebih kökünden).
Bu bakımdan hevrîşim, ipek (öteki biçimleri: hevrêşim, hevrûşim), Farsça

( p^iyJ )ibrişim, sözcüğünün evrimi de ilginçtir, metatez yoluyla hevirmêş
verdiği gibi ardından hermîş, harmîş, ermiş biçimlerine dönüşür.

FONEMLERİN DÜŞMESİ VE BÜZÜLME

67. Kürt dehasının dil konusundaki en belirgin özelliği kelimelerin durma¬
dankısaltılaraközleştirilmesidir. Bu eğilim özelliklebu dilin sentaksı (sözdizimi)
incelendiği zaman daha iyi ortaya çıkacaktır. Ama bu olguyu, aşağıdaki
paragraflarda ele alınacak olan kurallar bakımından daha şimdiden başlayarak
belirtmekte yarar var. Kürtçe her sözcük, doğal evrimine bakılırsa, son derece
yoğunlaşma eğilimi gösterir, öyle ki; olası en kalabalık ses sayısını gittikçe
azaltarak tek heceye inmeye çalışır. Bu süreç bazen bazı öğelerin düpedüz
kaldınlıp atılmasıyla, bazen büzülmeyle sağlanır. Bu çeşitli olgulan birer birer
ele alacağız.

68. Ünlülerin düşmesi. Uzun ünlülerin teması sırasında ı'nin ve e'nin
düşmesine daha önce işaret etmiştik (bk. par. 8 ve 9). Şimdi kısa ve uzun
ünlülerin düşmesinin başka örneklerini sunuyoruz:

Rizyanik yerine, rizyang, rezene.
Dargerînek yerine, dargering, sarmaşık.
Alîgûsk yerine, argûşk, altçenenin arka kenan.
Parûxan yerine, parxan, serbest kaburga.
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69. Ünsüzlerin düşmesi. T, j, k, h, 1, n bakımından daha önce verilen
örnekler hakkında 44, 47, 52, 58,59 ve 40. paragraflara bakılabilir.

Bu çeşitli ünsüz atımlan genetikle birçok ünsüzden oluşan harf gruplannı
hafifletmek eğiliminden doğar:

a) Sözcüklerin içinden ünsüz düşmesi.
Ör.: Destgeh yerine, desgeh, aygıt, tezgâh.

Dotmam yerine, domam, amca kızı.
Destinai yerine, desmal, mendil.
Cêndik yerine, cênik, şakak.
Binçeng yerine, biçeng, koltukalü.
Cehwar yerine, cihar, dağarcık.

b) Sözcüklerin sonundan ünsüz düşmesi. Genellikle
sonek iki ünsüzün ikincisi düşer.

Ör.: Yekşemb yerine, yekşem, pazar.
Port yerine, por, saç.
Bend yerine, ben, bağ.
Berçavik, yerine, berçav, gözlük.
Erzînik yerine, erzîn, çene.
Girs yerine, gir, iri.

Sondaki iki ünsüzden birincinin düşmesine ilişkin de birkaç örnek verile¬
bilir:

Zengelork yerine, zengelok, âdemelması.
Pêping (pêpeling'den) yerine, pêpik, derece.

70. Fonem gruplarının düşmesi. Birçok durumda, düşen harfler yalnız
ayn ünlüler ya da ünsüzler değil, birlikte atılan birçok fonem olabilir. Bu gibi
değişiklikler genetikle üç ya da daha çok heceden oluşan bileşik sözcüklerde
olur ve onlan iki ya da üç heceli duruma getirir.

Ör.: Mastar eki -ayîn, îhan yerine -an fonemi geçer.
Nihêrîn olur nêrîn, bakmak.
Gurçîlik olur gurçik, böbrek.
Agiı olur ar, ateş.
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Tevnapîrikê olur, tevnepirk, örümcek ağı.
Zèringer olur, zêrker, kuyumcu.
Peransû olur, parsû, kaburga.
Mezintir olur, mestir, daha büyük.
Şemsedîn olur, Şemdîn, özel ad.

71 . Büzülme. Büzülme olgulan arasında şunlar sayılabilir :

a) Rasüanü sonucu yan yana gelen fonemler (edat ve zamir, önfiil ve fiil,
vb.). Bunlann en önemlileri daha önce incelenmişti (par. 25, 27, 32).

b) Daha önce par. 66'da belirtilen kural gereğince sözcüklerin içinde
süreklilik kazanan durumlar. Bunların hepsi, uzun ünlüler lehine (genellikle
kısa) ünlü ve ünsüzden oluşan sabit bazı grupların atılması sonucunu doğurur.

Aşağıdaki tablolar, genel olarak daha tutucu olan bazı dağ ağızlarındaki
(Botan, Hakkari, Behdinan ve hatta Tor Abdîn) biçimler ile ova lehçelerindeki
sözcükler karşılaştınlarak düzenlenmiştir. Bu şekilde saptanan örneklerin
sayısı ve uygunluğu öyledir ki, ona dayanılarak bu değişikliklerin Kürt ünlü
sisteminin gelişmesinde bir aşama sayılabileceği yolunda bir kuram öne sürü¬
lebilir: bunun için bilimsel yayınlar beklenmelidir ve bu arada söz konusu
değişikliklerin ArapveFarskökenli sözcüklerdeçokbelirginolduğusöylenebilir.

Buna göre -eh, -we-, -ehe-, -ehi- yerine a geçer.
Ör.: Kehnî olur, kanî, toynak.

Pehtin olur, patin, pişirmek.
Dehnû olur, danû, dövülmüş buğday.
Dehşik, olur, daşik, sıpa.
Cehnîolur, cani, tay.
Reh olur, ra atardamar.
Behjo olur, bajo, ajotin fiilinin emir kipi.
Behvêje olur, bavêje, avêtin'in emir kipi.
Bebıverolur, bawer (bawer kirin, inanmak).
Şehir olur, şar,kent.
Pehnî olur, panî, topuk.
Pehîz olur, paîz, sonbahar.
Fehim (Ar. p4>) olur, fam.
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Xwestin olur xastin, istemek.
Xweher olur, xwar, eğri.
Behir olur, par, pay.
Tehil olur, fa/, acı (kahve acısı).
ÇehJv olur cav, göz.
Pe/u'n olur, pan, geniş.

72. -eh-, -elti-, -ey- gruplannın yerine ê geçer.
ör.: Reh olur, rê, yol.

Be/ıvi/ olur, bêvil, burun.
£e/ı olur, se, sansın, al.
RehilölüT, rêl, orman.
Avehtin olur, avêtin, fırlatmak, atmak.
Mehvan olur, mêvan, misafir.
Bebürolur, bètir, en iyi.
Çehlek olur, çêlek, inek.
Pey olur, pê, ayak.
iTey/olur, kêf, zevk. (Ar^À^)
E/ey/ı olur, elêh, aleyh. (Ar. -uU)
ifeyiv olur, hêv, ay.
Meyiw ya da men/wolur, mêw, asma kütüğü.

73. -ih-, -ihi-, -iyi- gruplannın yerine /geçer.
ör.: Tirih olur, tirî, üzüm.

Bih olur, bı, söğüt.
Cih olur, c/, yer, mevki.
Pêçih olur, pêcî, ayak parmağı.
Sipih olur, s/p/, bit.
Sihwan olur, sıvvan, şemsiye, gölgelik.
S/b olur, sî, gölge.
D/Af/n olur, dîtin, görmek.
Bibihne olur, b/bîne, gör.
Rihtin olur, rf:/n, sıçmak.
Mih olur, m/, koyun (dişi).
Tinin olur, tf, susamış.
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Mihvan olur, mîvan, misafir, davetli.
Gilih olur, gilî, yakınma.
Binin olur, bîn, koku.
Dinin olur, dîn, deli.
Hiyiv olur, hîv, ay.

Aynca, sözcüklerin başında -hi- gurubunun yerine çoğu zaman ; geçer
(bk.par. 9, Açık.I).

Açiklama I. -eh- gurubun bazen a, bazen ê olduğu görülür.

Açiklama II. Yukandaki listelerde sözü geçen ve mevan ve mîvan'a dönen
mehvan ve mihvan; hêv ve hîv'e dönen heyiv ve hiyiv gibi ilk ya da büzülmüş
paralel biçimler, daha önce par. 10'da işarat edildiği gibi e'den i 'ye ve tersine
geçişin şıklığıyla açıklanabilir.

Kürtçeye uyarlanmış yabancı sözcüklerin de tıpkı İranca kökenli sözcükler
gibi büzülme olgulanna uğradığını görmek ilginç bir sonuçtur. Fehm, keyf,
eleyh sözcüklerinde durum böyledir. Aşağıdaki listelerde de benzer örnekler
bulunacaktır.

74. -uh-, we-, -wî-, -ih-, -wi-, -ihu-, -weyi- gruplarının yerine o geçer.
ör.: Guhtin olur, gotin, demek, söylemek.

Rihnî olur, ronî, ışık.
Rihnahî olur, ronahî, ışık.
C/bfolur, cot, çift.
Sihtin olur, sotin, yakmak.
Werdek olur, orcfeJir, ördek.
Guh olur, go, kulak.
Svw'ndolur, sond, ant.
Kwîr olur, kor, kör.
Kwîz olur, gûz, ceviz.
Stirih olur, stiro, boynuz.
Ajihtin olur, aj'où'n, itmek, götürmek, sürmek.
Mihvik olur, movik, omur.
Mihtac olur, motac, muhtaç. (Ar. rbuıj .
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Dihun olur, don, yağ.
Bihust olur, bost, kanş.
Bihurîn olur, borîn, geçmek.
Xweying olur, xong, kız kardeş.

75. -wî- ve çok nadiren -ih- gruplannın yerine û geçer.
Ör.: Dıvîrolur, dür, uzak.

Kwîrohir, kür, derin.
Bivvrt olur, bük, gelin.
Qwîz olur, qûz, sansar.
Xwîn olur, xûn, kan.
Xwîşk olur, xûs/r, kız kardeş.
Hvvîrolur, hûr, ince, ufak.
Stwîr olur, srûr, kalın.
Twî/ olur, tûj, sivri, 1) keskin. 2) biberacısı
Swîr olur, sûr, kılıç.
Şihjin olur, sû/în, çuval ya da yorgan iğnesi.

Açiklama I. -ih- gurubu î kadar o'ya da döndüğü gibi - wj-de genellikle
ö'ya, bazen de o'ya döner.

Açiklama II. Bu tablolarda yer alan sözcükler çoğunlukla, ünlü ve ünsüz
gruplan içeren eski İranca köklerle ve yukarıdaki örneklerde gösterdiğimiz
büzülmeye tekabül etmektedir (ör. par. 52'de söz konusu edilenler). Ama,
diğerleri, ancak uzun ünlülerin bulunduğu sözcüklerde gelir; dûr, ditin, kani,
vb. sözcüklerinde olduğu gibi.

76. Bu büzülme olgulanna paralel olarak, Kürtçe eşil, yani çift sözcüklerle
bazen aynı sözcüğün içerdiği çeşitli anlamları vermeye ve sözcükleri
çeşitlendirmeye çalışır. İşte birkaç tipik örnek :

Rê ve ra sözcüklerinin ikisi de reh, yol sözcüğünden gelir, ama re, yol ve
ra, atardamar demektir.

Kor ve kür. Bazı Kuzeydoğu ağızlannda kwîr sözcüğü hem «derin» hem
«kör» anlamına gelir; bu anlamlardan birincisi bugün de yaşamaktadır, oysa
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ikincisi bir atasözünde kalmıştır: «ne çirajikwîrare, ne duhcljikera re» (ne köre
ışık, ne sağıra davul). Büzülme sonucu kwîr olur; kor, kör ve kûr, derin.

Rêtin ve rîtin. Bir tek mastardan, rehtin ya da rihtin'den, rêtin, dökmek,
yaymak, ve rîtin, sıçmak eşil sözcükleri doğar.

Ker ve kîr. Kehir ya da kihir eski biçiminden, her biri değişik anlamda
kullanılan kêr ve kîr, sözcükleri doğmuştur. Ama değişik lehçelerde bu iki
sözcüğe verilmesi gereken anlam üzerine uyum sağlanamamıştır: Kuımancîde
kîr, yarak (erkeklik organı), ve kêr, bıçak demektir. Tersine Soranîde kêr, yarak,
ve kîr, bıçak anlamına gelir.

Vurgu

77. BÜKÜNSÜZ SÖZCÜKLERİN VURGULANMASI. Vurgunun yeri
hep aynı değildir. Sözcükler yalın haldeyken genellikle son hece üzerin¬
dedir; ama, bazı hallerde, sondan birönceki hecenin üstüne düşer. Uzun
olsun, kısa olsun, her ünlü vurgu almaya elverişlidir.

78. Son hecede vurgu alan sözcükler. Bileşik olmayan
bütün adıl biçimler (adlar, sıfatlar, belirteçler), bileşik adılbiçimlerin çoğunluğu,
mastarlar ve sıfadîiller (partisipler) böyledir.

Ör.: Derman, ilaç.
Perde, perde.
Gotin, söylemek, demek.
Kuştî, maktul.
Brazava, sağdıç.
Derzîdank, iğnedenlik.
Daristan, meyve bahçesi.
Şîpane, eşik.
Mersef, sini.
Dewlemend, zengin.
Tirsonek, ödlek.
Dergevanî, kapıcılık, vb.
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Vurgunun yegâne etkisi, vurguladığı ünlünün şiddetinde değişiklik yap¬
masıdır. Ünlünün tınısında ve çıkış süresinde, hiçbir durumda, herhangi bir
değişime ya da bozulmaya neden olmaz: vurgulanan kısa ünlü gene kısa kalır.

79. Bileşik sözcükler, yalın haldeyken, son parçanın son hecesi vurgu alır.
Ör.: Cotkaıî, çiftçi.

Havîngeh, yayla, yazlık.
Viıkeı, yalancı.

Önemli bir nokta da şudur: bileşik sözcükler çoğu zaman, son hecedeki
vurgudan ayn , yalın haldeyken birinci parçayı normal olarak etkileyen vurgu¬
nun sürekliliğinin sonucu olarak ikinci bir vurgu daha alırlar.

Ör.: Dergevan, kapıcı (dergeh-van).
Ezmandev, damak (ezman-dev).
KeskesOr, gökkuşağı (kesk-e-sof).
Sîngebend, göğüslük (sîng-e-bend).
Herêna, kararsızlık (herê-na).

Şîpane, eşik (şîp-ane).
Seyrangeh, gezinti yeri (seyran-geh).

80. Sondan bir önceki hecede vurgu alan sözcük-
1 e r. -ik ve -îsonekleriyle oluşan bazı bileşik sözcükler bu katagoriye girer.

-i£soneki alan ve üç ya da daha fazla heceli olan bileşik sözcükler sondan
önceki hecede vurgulanır. Sonekin i 'si o zaman belli belirsiz telaffuz edilir.

Ör. i! Sorevêrik, sülüngillerden kuş türü.
. Erzînk, çene

Xelîtik, fişeklik.
Malxelîtik, fişeklik gözü.
Teşîrêsik, kerkenez.
Dirêşik, biz (delgi).
Gurçîlik, böbrek.
Tilotêzik, su püskürtme borusu.
Stiotêzik, su püskürtme borusu.
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Sinsiyarik, yırtıcı kuş cinsi.
ZengelOrik, âdemelması.
Darkutik, yeşil ağaçkakan.
Bilbilîtanik, kelebek.
Pîrqelaçik, semizotu.

Fakat, bölgelerin birçoğunda, bu son heceden bir öncekini vurgulama i 'nin,
hattabazen ona bitişik ünsüzün yokolması sonucunu verir.Yukandaki sözcükler
şöyle söylenir :

Sorevêrk (sorevêr), erzînk (erzîng, erzîn), xelîtk, malxelîtk (malxelît),
teşîrêsk (teşîrês), tilotêzk, zengelork (zengelok, zengelor), darkutk, bilbilî-
tank, pîrqelaçk (pîrqelaç, pîçak).

Sözcükler böyle kısalınca vurgu son hecenin üstünde yer alır.

Açiklama I. Sorevêr, erzîn, teşîrês gibi eşil sözcüklerin sonekin atılmasın¬
dan dolayı mı ortaya çıktığı, yoksa tersine, bu sözcüklerin ilk biçimleri mi
olduğu üzerinde düşünülebilir.

Açiklama II. -nVTi bileşik sözcükler, iki heceli olduklan zaman normal
olarak son hecede vurgu alırlar.

Ör.: Kurik, oğlan çocuk.
Derik, kent adı.
Keçik, kız çocuk.
Kêrik, çakı.
Hol'ık, kulübe.

81. -i1sonekiyle oluşan ve ikiden fazla hece içeren bileşik sözcükler, soyut
bir anlam taşımıyorlarsa, genellikle sondan önceki hecede vurgu alırlar.

Ör.: Garlsî, Mêrslnî, Hesînî, aşiret adlan.
Bajari, kentli, şehirli.
Destarhêrdî, değirmenci (el değirmeni kullanan).
Beredayî, başıboş, berduş, serseri, beyhude.
TirsOyî, ödlek.
Şerevanî, savaşçı.
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KenOkî, güleç, küstah, arsız.
Daweriwandî, süzülmüş.

Bu sözcüklerin bir kısımının soyut anlamlı eşadlıları (homonim)
bulunduğunu da belirtelim. Gerçekten, -î soneki, bazen ad yerine geçebilen ve
eylemi yapan kişiyi ya da bir özelliği belirten sıfatlar yapmaya (somut anlam),
bazen de bu eylemi ya da özelliği ifade eden adlan yapmaya yarar (soyut
anlam).

Soyut anlamlı -fli bileşik sözcükler son hecede vurgulanır.
Ör.: Mezinahî, büyüklük.

Spehîtî, güzellik.
Meranı, cesaret.
Piranî, sayı, çokluk, çokluk.
Kêmasî, kusur.

Aşağıdaki örnekler, bazı hallerde, bu vurgulama farkının soyut ve somut
anlamlı eşadlılann nasıl birbirinden ayırt etmeye yaradığını göstermektedir.

Ör.: Karwanvanî, kervancılık.
Karwanvanî, kervancı.
Kenokî, güleçlik, hayasız.
Cotkarî, tanm.
Cotkari, çiftçi.

Mazîvanî çûne maziyan, meşe palamudu toplayıcılan palamudu topla¬
maya gittiler.

Mazîvanî ne karê akan e, meşe palamudu toplamak ağalann işi değil.
Ne jina kenokî, ne mêrê fêtokî, ne hayasız kadın, ne utangaç erkek

(atasözü).
Fêtokî H meran, kenokî li jinan naye, ne utangaçlık erkeğe yaraşır, ne

hayasızlık kadına (atasözü).

Açiklama I. -çî sonekiyle yapılan ve hepsi somut anlamlı olan bileşik
sözcüklerde, istisna hep son hece vurgulanır.

Aynca bunların hiçbirinin soyut eşadlısı da yoktur.
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Ör.: Dawaçî, davacı.
Tifingçî, tüfekçi, iyi nişancı.
Qehweçî, kahveci.

Açiklama II. Aynı şekilde, iki heceli olduklan taktirde, -îli bileşik sözcükler,
anlamlan nasıl olursa olsun, son hecede vurgulanırlar.

Ör.: mûşî, wanî (MuşTu, Van'lı ); botî (Botan"h),yê/f, kerî,
xiyî, memî, remî (aşiret adlan); avî (sulanmış); bejî (kurak);
kovî (yabanî); kedî (evcil).

Açiklama III. -kî ile sona eren belirteçler de son î üzerine vurgu alırlar:
êvarkî, akşam: teniştkî, yandan; dirêjkî, boyuna; kerkî, tîştişkî, ayaküstü.

82. BÜKÜNLÜ SÖZCÜKLERİN VURGULANMASI. Herhangi bir
sözcüğe sürekli olmayan sonekler (takılar, ad ve fiil çekimekleri) ya da
önekler (fiil öneki) eklenmesi, genel olarak vurgunun yerini değiştirmez.
Çoğunlukla sözcük yalın haldeyken hangi hece vurgulanıyorsa gene o
hece vurgulanır.

Karşılaşılabilecek çeşitli olanaklan, her biri için, belirtilmiş olan kurala
aykın istisnalar varsa onlan da göstererek art arda inceleyeceğiz.

83. T a k 1 1 a r. Belirtici ya da belirtisizleştirici bir takının varlığı (bk. Böl.
III ve IV) vurgunun konumunu asla etkilemez.

Ör.: Derman, ilaç :dermanek, bir ilaç; dermanê wî, onun ilacı;
dermanên wan, onların ilaçları.
Zava, damat :zavayê min, damadım (benim damat).
Dar, ağaç ıdara mezin, büyük ağaç; darek, bir ağaç;
dareke mezin, büyük bir ağaç; darine mezin, büyük ağaçlar.
Mase, masa: maseya spî, beyaz masa; maseke dirêj, uzun bir masa.

Açiklama. Belirsizlik takısı -ek ile sonek -ek ya da -ik'i karıştırmamak
gerekir. Birincisi asla vurgu almaz, oysa sürekli bir öğe olan ikincisi alabilir
(bk. par. 80).

Ör.: Kêr, bıçak; keıek, bir bıçak; kêrik, çakı.
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Hol, hol ;holek, bir hol ;hOlik ; kulübe.
Fort, meydan okuma; fortek, bir meydan okuma ;

fortek, övüngen, palavracı.

84. Durum bükünleri. Çok heceli sözcüklerle tek heceli sözcükler
arasında aynm yapmak gerek.

1. Çok heceli sözcüklerde vurgunun yeri, ad takılarının varlığıyla asla
değişikliğe uğramaz.

Ör.: Mehîn, kısrak: mehînê, mehînan, mehînekê, mehînina.
Dotinam, kız yeğen: dotinamê, dotmaman, dotmamina.
Şivan, çoban: şivanî, şivanan, şivanekî, şivanine.

Açiklama I. İlerde göreceğiz ki, tıpkı takılar gibi durum bükünleri de, a ya
da e ile sona eren sözcüklerin son ünlüsü ile kaynaşıp büzüşebilir. Vurgu bu
taktirde ek öğenin üstüne düşer gibidir. Aslında, yalın halde alınan sözcüğün
son hecesinin üstünde kalır, son ünlü büzüşme dolayısıyla sadece tını
değişikliğine uğrar.

Ör.: Mase, masa :masa min, masam; masê, masan (tekil ve
çoğul eğik durum).
Paie, orakçı, ekin biçen :palên gund, köyün orakçıları;
paie, palan (tek. ve çoğ. eğ.dur.).
Mecrefe, kar küreği -.mecrefê, mecrefan (eğ. durum).

Anılan örneklerin büzüşmemiş biçimleri; maseya, maseyê, maseyan;
paleyên, paleyî, paleyan; mecrefeyê, mecrefeyan.

Açiklama II. Bir ad çekim ekinin varlığı, -ek belirsizlik takısındaki
ünlünün düşmesine sebep olduğu gibi -ik, -ek soneklerindeki ünlünün de
düşmesine sebep olur.

Ör.: Keçkê, bir kız (keçek, bir kız'ın eğ. durumu).
Keçkê, küçük kız (keçik'in eğik durumu).

Bu şekilde ortaya çıkan eşadlüar (homonim) vurgulamayla ayırt edilir :

belirsizlik takısı almış tek hecelibir ad söz konusu olduğunda, vurgu sözcüğünün
kökü üzerindeki normal yerini korur (keçkê, keçek'm eğik durumu, bir kız);
tersine, -ik, -ek almış bileşik bir sözcük söz konusu olduğu zaman, sonek
ünlüsünün düşmesi dolayısıyla vurgu ad çekim ekinin zaman, sonek ünlüsünün

55

Hol, hol ;holek, bir hol ;hOlik ; kulübe.
Fort, meydan okuma; fortek, bir meydan okuma ;

fortek, övüngen, palavracı.

84. Durum bükünleri. Çok heceli sözcüklerle tek heceli sözcükler
arasında aynm yapmak gerek.

1. Çok heceli sözcüklerde vurgunun yeri, ad takılarının varlığıyla asla
değişikliğe uğramaz.

Ör.: Mehîn, kısrak: mehînê, mehînan, mehînekê, mehînina.
Dotinam, kız yeğen: dotinamê, dotmaman, dotmamina.
Şivan, çoban: şivanî, şivanan, şivanekî, şivanine.

Açiklama I. İlerde göreceğiz ki, tıpkı takılar gibi durum bükünleri de, a ya
da e ile sona eren sözcüklerin son ünlüsü ile kaynaşıp büzüşebilir. Vurgu bu
taktirde ek öğenin üstüne düşer gibidir. Aslında, yalın halde alınan sözcüğün
son hecesinin üstünde kalır, son ünlü büzüşme dolayısıyla sadece tını
değişikliğine uğrar.

Ör.: Mase, masa :masa min, masam; masê, masan (tekil ve
çoğul eğik durum).
Paie, orakçı, ekin biçen :palên gund, köyün orakçıları;
paie, palan (tek. ve çoğ. eğ.dur.).
Mecrefe, kar küreği -.mecrefê, mecrefan (eğ. durum).

Anılan örneklerin büzüşmemiş biçimleri; maseya, maseyê, maseyan;
paleyên, paleyî, paleyan; mecrefeyê, mecrefeyan.

Açiklama II. Bir ad çekim ekinin varlığı, -ek belirsizlik takısındaki
ünlünün düşmesine sebep olduğu gibi -ik, -ek soneklerindeki ünlünün de
düşmesine sebep olur.

Ör.: Keçkê, bir kız (keçek, bir kız'ın eğ. durumu).
Keçkê, küçük kız (keçik'in eğik durumu).

Bu şekilde ortaya çıkan eşadlüar (homonim) vurgulamayla ayırt edilir :

belirsizlik takısı almış tek hecelibir ad söz konusu olduğunda, vurgu sözcüğünün
kökü üzerindeki normal yerini korur (keçkê, keçek'm eğik durumu, bir kız);
tersine, -ik, -ek almış bileşik bir sözcük söz konusu olduğu zaman, sonek
ünlüsünün düşmesi dolayısıyla vurgu ad çekim ekinin zaman, sonek ünlüsünün

55



düşmesi dolayısıyla vurgu ad çekim ekinin üstüne kayar (keçkê, keçik'm eğik
durumu, küçük kız).

Ör.: Keçkê ya da keçikê, küçük kız (keçlk'in tekil eğik durumu).
Keçkê ya da keçekê, bir kız (keçecin tekil eğik durumu)
Kêrkê (ya de kêrekê) bide min, bana bir bıçak ver
(kêrek, bir bıçak'tan).
Di hoîkê (ya da holekê) de, bir holde (holek, bir hol'den).
Di holkê (ya da hollkë) de, kulübede (hollk, kulübe'den).

2. Tek hecelere eklenen ad çekim ekleri, aşağıdaki sözcüklere takıldıklan
zaman, kendi üstlerine almak üzere vurgunun yerini değiştirirler.

a) Bir ünsüzden önce ya da sonra gelen uzun ya da kısa ünlü.
Ör.: Av, su : avê, avan.

Ap, amca : apt, apan.
Ol, din : olê, olan.
Ew, tekil 3. şah.: işar. zam. ve sıf: ewî, ewê, ewan.

Ba, rüzgar : bayı, bayan.
Pê, ayak : peyi, peyan.
Se, köpek : seyî, seyan.
De, ana : deyê, deyan.

b) Önünde ve ardında bir ünsüz bulunan kısa ya da uzun ünlü.
Ör.: Dar, ağaç : darê, daran.

Ker, eşek : kerî, keran.
Dot, kız : doté, dotan.
Bav, baba : bavî, bavan.

c) Önünde bir ünsüz, ardında iki ünsüz bulunan kısa ünlü.
Ör.: Dest, el : destî, destan.

Çeng, kol, kanat : çengi, çengan.
Deng, ses : dengî, dengan.
Hesp, at : hespî, hespan.

Yukanda anılanlarda başka tipteki tek heceli sözcükler, ad çekim eki
alsalar bile, vurgulan normal yerinde kalır.

ör.: Stran, şarkı : stranê, stranan.
Stêrk, yıldız : stêrkê, stêrkan.
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Blûr, kaval, blûrê, blûran.
Brûsk, şimşek ibrûskê, brûskan.

85. F i i 1 ç e k i m e k 1 e r i. Fiilin şahıs ekleri almayan biçimleri (mastar,
sıfatfiil, emir) ile şahıs ekleri alan biçimleri (çekim zamanlan) ayn ayn ele
alınıp incelenmelidir. Birincilerde genellikle son hece vurgu alırlar.

a) Mastar.
Daima son heceye vurgu alır.
ör.: Hatin, gelmek; ketin, düşmek; bezîn, koşmak; geriyan, dolaşmak;

çûn, gitmek.

b) Sıfatfiil.
-î sonekiyle elde edilen ve ada benzer bir biçim olan sıfatfiil -f li sözcüklere

uygulanan genel kurallara uyar (bk. par. 81).

İki heceli sıfatfiiller, bundan dolayı, son heceye vurgu alırlar; üç ya da daha
fazla heceli olanlar vurguyu sondan bir önceki hecede alırlar.

Ör.: Kuştf, öldürülmüş; hatî, gelmiş; ketî, düşmüş; çûyî, gitmiş.
Kelandî, kızarmış; dawerivandl, süzülmüş; zivirandî, döndürülmüş;

geriyayî, dolaşmış.

c) Emir.
Daima son heceye vurgu alır.
Ör.: Bê, gel (hatin'den).

Biçe, git (pûn'dan).
Bikeve, düş (iceü'n'den).
Bibeze, koş (bezih'den).

d) fiilin şahıslı biçimleri.
Vurgu şahıs çekim ekini asla etkilemez; daima fiil kökünün son hecesine

düşer; ama bu son hece, bazı hallerde, çekim ekine katılıp büzüşebilir ve onunla
kaynaşabilir.

Örnek olarak -inli fiillerin geçmiş zamanlan için, hatin, gelmek fiilinin
isteme kiplerinden preteritin belirli bildirme zamanı ile bileşik zamanını
vereceğiz.
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Ez hatim.
Tu hatî.
Ewhat.
Em hatin.
Hon hatin.
Ew hatin.

(Bila) ez bihatama.
(Bila) tu bihatayî.
(Bila) ew bihata.
(Bila) em bihatana.
(Bila) hon bihatana.
(Bila) ew bihatana.

İşte şimdi de -an, -în ve -ûn lu fiiller için geriyan, dolaşmak bezîn, koşmak;
çûn, gitmek fiillerinin aynı zamanlan.

Ez geriyam. (Bila) ez bigeriyama.Ezgeriyam. , 	 0__ ,
Tu geriyayî. (Bila) tu bigeriyayî.
Ew geriya.
Em geriyan.
Hon geriyan
Ew geriyan.

Ez bezim.
Tu bezî
Ew bezi.
Em bezîn.
Hon bezîn.
Ew bezîn.

Ez çûm.
Tu çûyî.
Em çûn.
Hon çûn.
Ew çûn.

(Bila) ew bigeriya.
(Bila) em bigeriyana.
(Bila) hon bigeriyana.
(Bila) ew bigeriyana.

(Bila) ez bibeziyama.
(Bila) tu bibeziyayî.
(Bila) ew bibeziya.
(Bila) em bibeziyana.
(Bila) hon bibeziyana.
(Bila) ew bibeziyana.

(Bila) ez biçiwama.

(Bila) tu biçiwayî.

(Bila) em biçiwana.

(Bila) hon biçiwana.

(Bila) ew biçiwana.

Açiklama I. Biraz ilerde göreceğimiz gibi, yukanda ele aldığımız katego¬
riye ait bütün zamanlar preteritin tekil üçüncü şahısından yararlanarak oluşur.
O da mastar ekinin atılmasıyla, yanı -/n'li fiiller için -in'in (hatin 'den ha;
ketin' den ket kalmak üzere) ve -an, ûn, -în li fiiller için -n'nin atılmasıyla elde
edilir (geriyan'dan geriya ; cûn'dan çû ; bezîn 'den bezî kalmak üzere), -in'li
fiillerde o zaman vurgu kökün son hecesine kaydınlır (hat, ket); sürekli bir öğe
olmayan bir şahıs çekim ekinin gelmesi, yeni konum bakımından etkisiz kalır
(hat-im, ket-im, vb.). Buna karşılık, -an, -ûn, -în'Yı fillerdeki -n mastar ekinin
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atılması, vurgunun yerinin değişmesine yol açmaz, çünkü vurgunun normal
olarak bulunduğu ünlü yerinde kalmıştır (geriyan 'dan geriya, vb.) Bu duruma
göre, bu fiillerde preteritin tekil üçüncü şahsı vurgulu bir ünlü ile sona eriyor
demektir; şahıs çekim ekinin varlığı, bazen bir bağlantı ünsüzünün gelmesine,
gerektiğinde kökün son ünlüsünde bir tını değişimine (ez biçiwama, ez bibe-
ziyama vb.), bazen birbüzülmeye (bezf-fyerine tu bezî; çû-in yerine, hon çûn,
vb.) yol açar, amabu olgulannın ne biri, ne öteki vurgunun konumunu etkileye¬
bilir; normalde etkilediği fonemin üstünde kalır o fonem değişikliğe uğrasın
uğramasın farketmez.

Emirden türeme zamanlarda (üçüncü grup zaman) vurgu daima çekim
ekine desteklik eden ünlünün üstüne düşer.

Örnek olarak ketin (bikeve), düşmek ve rahiştin (rahêje), yakalamak
fiillerinin şimdiki zaman bildirme kipi çekimlerini vereceğiz.

JSz dikevim. Ez radihêjim.
Tu dikevî. Tu radihêjî.
Ew dikeve. Ew radihêje.
Em dikevin. Em radihêjin.
Hon dikevin. Hon radihêjin.
Ew dikevin. Ew radihêjin.

Açiklama II. Kürtçede emir kipi, daha önce görüldüğü gibi, daima vurgulu
bir son ünlü taşır ve şahıs çekim ekleri onunla birleşip büzüşür, vurgunun yeri
de değişmez.

86. Genel açıklama. Okuyucu, paragraf 77'de söylediğimiz gibi, Kürt¬
çede vurgunun konumunun düzensiz olduğunu asla aklından çıkarmamalıdır.
Dolayısıyla belirtmiş olduğumuz bütün kurallann istisnası var demektir. İşte
birkaç örnek:

Jîrkî, -den, -den beri (bk. par.81, Açıkl. III).
Avî, sürüden aynlmış koyun (bk. par. 81. Açık. II).
Qaqib, kazan; qaqiban da denir (bk. par.78).
Cizerî, Cizreli (bk. par. 81).

Palewî, Palu'm (bk. par. 81).

Iro, bugün (bk. par. 81).
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Öte yandan, hindistanî, Hintli; şaristanî, kentli; frengistanî, avrupalı, vb.
gibi sözcükler par.81. Açıkl. I'de incelenmiş olan sözcükler sınıfında yer alır.

SÖZCÜKLERDE EŞLEME

Bir û bağı ile birbirine bağlı iki sözcük birbirini izlerse birincisinin çıkış
süresi daima ya ötekininkiyle eşit ya da ondan daha kısadır ve ses aygıtının en
ön tarafında boğumlanır.

1) Değişik sayıda hece içeren sözcükler : en kısa daima başta yer alır.
Ör.: Ga û çêlek, öküz ile inek.

Şûr û xençer, kılıç ile hançer.
Dîk û mirîşk, horoz ile tavuk.

2) Aynı sayıda hece içeren sözcükler : en çok uzun ünlüyü içeren sözcük
ikinci sırada yer alır.

Ör.: Pismam û dolmam, amca oğlu ile amca kızı.
Çep û rast, sol ile sağ.
Jin û mêr, kadın ve erkek.

İki sözcüğün ünlüleri aynı sayıda ise, en çok sayıda ünsüz içeren sözcük
ikinci sırada yer alır.

Ör.: De û bav, ana ile baba.
Mil û ling, kol ile bacak.
Mê û nêr, dişi ile erkek.

Her iki sözcüğün çıkış süresi tıpatıpaynı ise damağın en önündeboğumlanan
birinci sırada yer alır.

Ör.: Keç û kur, kız ile oğlan.
Dest û Ung, el ile bacak.
Rî û rû, sakal ile yüz.

Açiklama. Bugün geliştirilmekte olan yazılı dil, mantıkî nedenlerle bu
paragrafta belirtilen kurallardan sık sık sapmaktadır.
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dilbilgisi kategorileri
cins ve sayı

88. Kürt dilinin çeşitli öğeleri çok belirgin iki gruba ayrılır

a)Değişken sözcükler. Bunlartakı, çekim eki yada şahıs eki alabilen
sözcüklerdir. Adlar ve ad gibi kullanılan bütün sözcükler, zamirlerin çoğu,
işaret ve soru sıfatlan, belgisiz sıfatlann çoğu, fiiller bu kategoriye girer.

b) Değişmeyen sözcükler; Bunlar niteleme sıfatlan (ad olarak
kullanılmadıklan taktirde), bazı soru sıfatlan, belgisiz sıfatlar ve belirteçler,
ilgeçler (edat), bağlaç, vb. gibi hiçbir takı, hiçbir çeşit ek almayan sözcüklerdir.

89. Kürtçede iki cins, eril ve dişil, ve iki sayı, tekil ve çoğul vardır. Cins ve
sayı aynmı ad olarak kullanılan bütün sözcüklere uygulandığı gibi değişken
sözcük kategorilerine (par.88-a) giren zamirlerle sıfatlann çoğuna da uygula¬
nır. Fiillerin çekiminde cins dikkate alınmaz, yalnız şahıs ve sayı dikkate alınır.

Bir sözcük yalın halde kaldığı taktirde (bak par. 98, not 1) hiçbirşey, a
priori, onuneril yadadişil, tekil yadaçoğul olduğunu göstermez. Ancakbir takı
ya da ek aldığı zaman cinsi anlaşılabilir. Öte yandan, sayı ancak bir tekil ya da
çoğul takısının ya da ekinin varlığı halinde, (par.97) ya da bükünsüz bir
sözcüğün tekil ya da çoğul bir fiil ile uyumu halinde ortaya çıkar.

Adların iki cins arasında dağılımı birtakım genel kurallara bağlıdır; bu
kurallar kesin olmamakla birlikte incelenmeye değer. Şimdi, canlı varlıklan
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gösteren sözcüklerin cinsini ve cansız nesnelere ya da soyut kavramlara
uygulanan terimlerin cinsini art arda ele alarak inceleyeceğiz.

CİNS

90. Canlı varlıkları gösteren sözcüklerin cinsi.

Erkek varlıklan gösteren bütün cins adlarla özel adlar erildir.
Ör.: Mirov, adam, erkek.

Bav, baba.
Cotkar, çiftçi.
Rîspî, aksakallı, ileri gelen, yaşlı.
Hesp, at, aygır.

. Beran, koç.
Nêrî, teke.
Soro, erkek özel adı.

Aynı şekilde, dişi varlıklan gösteren bütün cins adlar ile özel adlar dişildir.
Ör.: Jin, kadın.

De, ana.
Kebanî, ev kadını.
Çelek, inek.
Mehîn, kısrak.
Mî, koyun.
Bizin, keçi.
Rewşen, kadın özel adı.

Açiklama. Özel adlann cinsi konusunda ilerde par. 117, Açıkl. II'ye de
bak. Şimdiden şunu da belirtelim ki, somut bir anlamı olan bazı adlar aynı
zamanda eril ve dişil olarak kullanılabilirler. O zaman, ilke olarak, yeni
kullammlanna uygun cins edinirler.
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Ör. Baran, yağmur; Keser, acı, sıkıntı; Şer, aslan; Xem, gam, keder, erkek
ya da kadın özel adı olarak kullanıldıklan zaman uygun olan cinsi edinirler.

91. Yukandaki örneklerden birkaçının da gösterdiği gibi, aynı türden olan
bazı evcil hayvanlar, erkek ya da dişil olduklanna göre değişik ad alırlar.
Bununla birlikte, evcil ve yabani hayvanlann çoğunun, cinsiyet ayrımı
gözetilmeksizin bir tek cins adı vardır. O zaman bu ad onun özel cins adı
demektir.

Ör.: J?ovf, er., tilki.
Şer, er., aslan.
Kevok, diş., güvercin.
Qijik, diş. , karga.

Bu taktirde hayvanın cinsiyeti belirtilmek istenirse, cins adından sonra ncr,
erkek, ya da mê, dişi epiteti getirilir.

Ör.: Ker, er., eşek :

kere ncr, erkek eşek;
kera mê, dişi eşek.

Hirç, diş., ayı :

hirçê nêr, erkek ayı;
hiıça mê, dişi ayı.

Kew, er., keklik :

kewê nêr, erkek keklik;
kewa mê, dişi keklik.

Kêvroşk, er., tavşan:
kêvroşkê nêr, erkek tavşan;
kêvroşka mê, dişi tavşan.

Fakat bazen öyle olur ki, adı çok geçen türler için, hayvanın cinsiyetini
belirtmek üzere kullanılan sıfat cins ada ömek olarak eklenir ve böylece yeni bir
bileşik sözcük ortaya çıkar.

Ör.: Nêreker, er, erkek eşek.
Maker, diş., dişi eşek.
Nêrekew, er., erkek keklik.
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Mêkew, dis., dişi keklik (mari de denir).
Mange, diş., inek (çêlekde denir).
Dêlegur, diş., dişi kurt.

Tekbasmakullanıldığı zaman dêl (dêlegufdeki) köpek cinsinden her çeşit
hayvanın dişisini gösterir. Aynı şekilde mak ya da mang (maker ve mange'de¬
ki) ana demektir.

Cinsiyet ayınım yapabilmek için, eğer bir yapım, yani çatı söz konusuysa,
sözü edilen cinse uyan bir takı ya da durum eki cins ada eklenir.

Ör. : Ez h hespî siwar bûm, erkek ata bindim .

Ez U hespê siwar bûm, kısrağa bindim.
Siwarê kerê ne tu siwar e, dişi eşeğe binen süvari
sayılmaz (atasözü).

Bu son örnekte, kere yerine kerî kullanılsaydı, «erkek eşek» diye çevirmek
gerekirdi.

Açiklama. Cinsi değişebilen canlı varlıklan gösteren sözcükler için bk.
par. 95- a.

92. Canlı varlıklardan başka nesneleri gösteren
sözcüklerin cinsi. Bu kategorideki sözcüklerin iki cinse dağılımı, ilerdeki
listelerde görüleceği gibi, genel olarak, anılan nesnelerin ya da kavramlann
biçimine yadadoğasınabağlıdır. Önerdiğimiz sınıflamanınkesinlik taşımadığını
da belirtmeliyiz. Bunun da genel bilgi vermenin dışında bir yaran yoktur.
Yalnız dişil sözcüklerin eril sözcüklerden daha çok olduğu görülecektir.

93. Şunlar erildir:

1) Herhalde benzetme yoluyla, çıkıntılı ya da yüksek somut nesneleri
gösteren sözcüklerin çoğu. Ama bu kuralın da birçok istisnası vardır.

2) Yekden (bir) başka bütün sayı adlan.
3) Akarsulan gösteren sözcükler ve özel adlar.
4) Madenlerin ve metallerin adları.
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5) Ad olarak kullanılan renklerin adlan.
6) Büyükbaş ve küçükbaş evcil hayvanlardan (sığır, koyun, keçi) elde

edilen ürünleri gösteren sözcüklerin çoğu ve aynı şekilde bütün süt mamulle¬
rinin adlan. İstisna olarak hirî, yün; liva, ince yün, ve lorik, lor peyniri dişildir.

94. Şunlar dişildir :

1) Yukanda andığımız gibi benzetme yoluyla (par. 93-1), çukur, delik ya
da düz nesneleri gösteren sözcüklerin çoğu. Örneğin zinar, kaya eril olduğu
halde, yassı kayaları gösteren lat ve ferş sözcükleri dişildir.

2) Oturulan yerleri gösteren adlar. İstisnalan şunlardır :kon, çadır; xanî,

ev; axur, ahır, ve stewl, tavla sözcükleri erildir.

3) Taşıtlan ve ulaştırma araçlarını gösteren sözcükler erildir. Şimdiye
kadar hiçbir istisnası saptanmamıştır.

4) Irmak adlan dışında (bk. par. 93-3) bütün coğrafi özel adlar (şehirler,
ülkeler, dağlar, vb.).

5) Gökte bulunan ya da gökten düşen her şeyi belirten sözcükler ve aynı
şekilde atmosfer olaylannın çoğu. Ama gök (ezman) sözcüğünün kendisi eril
olduğu gibi rüzgar da (ba) erildir.

6) Zamanı ve bölümlerini gösteren sözcüklerin çoğunluğu. Ama bazdan,
birkaç lehçede erildir (bk. par. 95-d).

7) Hastalıklan, ağnlan, yaralan gösteren adlar.

8) Ekmek (nan) ve benzerleri ile (bk. par. 95-c) et (goşt) hariç, pişmiş
yemeklerin adlan.

9) Müzik aletleri ve büro gereçleri.

10) Silah adlan. Ateşli silahlara ait adlarda şimdiye kadar hiçbir istisna
saptanmamıştır. Ama aşağıda yazılı kesici silahlann adlan erildir: şûr, kılıç;
gürz, topuz; hiwêzî, topuz; şeşperî, şeşper, altı çentikli gürz, doqik, topuz; bivir,
balta; tevirzîn, iki ağızlı balta.

11) Genel olarak mantıki yoldan bir cins belirlenemeyen, ama ad olarak
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kullanılmış olan bütün sözcükler: alfabedeki harf adlan, belirteçler, bazı
dillerdeki nötr zamirlerin karşılığı olan zamirler, vb.

1 2) İstisnasız olarak, bir ilk sözcük gövdesine -/ soneki getirilerek yapılan
bütün soyut sözcükler.

Ör.: Mezinahî, büyüklük.
Spehîti, güzellik.
Dirêjahî, uzunluk.
Meram, cesaret.
Camêrî, cömertlik.
Xizanî, fakirlik.

Açiklama. Somut bir anlam taşıdıklan taktirde -f li adlar (bk. par. 81) eril
olabilir.

Ör.: Belekî, er., kar lekesi (ama belekahî, diş., alacalık).
Karwanvanî, er., kervancı (ama karwanvanî, diş., kervancılık).

13) Ad olarak kullanılan bütün mastarlar.
Ör.: Nalîn (inlemek), inleme.

Mirin (ölmek), ölüm.
Dayîn (vermek), bağış.
Jîn (yaşamak), besin, yiyecek.

95.Değişik cinste sözcükler. Daha önce yukanda anılanlardan
başka, şimdi de cinsi değişen ya da normal cinsinden başka bir cinste kullanıl¬
maya elverişli olan sözcüklerin listesini vereceğiz

a) Normalde eril oldukları halde, gösterdikleri kişi kadın olan sözcükler
dişil olabilirler.

Ör.: Heval, er arkadaş ıhevala min, (kadın) arkadaşım.
Dijmin, er.,' düşman -.dijmina min, (kadın) düşmanım.
Dost, er., dost : dosta min, (kadın) dostum.
Cîran, er., komşu :cîrana min, (kadın) komşum.
Mîr, er., emir :mîra Botan : Botan emiresi.
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Açiklama. Nezaket cümlelerinde mecazi anlamda kullanılan ve iki cins
hakkında dakulanılabilen sözcükler (qurban, diş., kurban; heyran, diş., hayran;
semyan, diş., yükseklik; gorî, kurban gibi) asla cins değiştirmez.

b) Ad olarak kullanılan sıfatlar, erkek bir varlığı gösterdikleri zaman eril,
dişi bir varlığı gösterdikleri zaman dişil olurlar. Örneğin :dclal, güzel, aziz,
sevgili, iki cinste de olabilir.

Ör.: Delala min, (kadın) sevgilim.
Delalê min, (erkek) sevgilim.

c) Anlamına göre cinsi değişen bazı sözcükler.
Ör.: Mal, diş., ev.

Mal, er., mal, mülk.
Ben, diş., tarla sekisi.
Ben, er., bağ, ilinti.
Savar, er., çiğ bulgur, yarma.
Savar, diş., bulgur (bk. par.94-8).
Dar, diş., ağaç.
Dar, er., odun, sopa.
-f li adllar (bk. par. 94. Açıkl.).

d) Kimi ağızlarda eril olan (genellikle Doğuda) ve kimi ağızlarda dişil olan
(genellikle Baüda) sözcükler. Ama belirli bir ağız içinde cinsleri asla değişmez.
En önemlileri şunlardır:

Çax, dönem, zaman.
Wext, vakit.
Qeder ve mixtar, miktar.
Sîng, göğüs, sine.
Kursî, sandalye.
Balgih, yastık.
Xeber, söz, haber.
Tişt, şey.

96. Bileşik sözcüklerle yabancı sözcüklerin cinsi.
Değişik cinste sözcüklerde oluşan bileşik sözcükler, gösterdikleri nesneye ya
da varlığa uygun gelen cinsi alırlar.
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Ör.: Dolmam, diş., amca kızı (dot, kız, ve mam, amca).
Qelemzirêç, diş., kurşunkalem (qelem, diş., kalem, ve
zirêç, er., kurşun).

Aynı şekilde, Kürtçeye geçmiş yabancı sözcükler, bu dilin mantığının
gerektirdiği cinsi alırlar.

Ör. : Hamam, diş., hamam (Ar. eril).
Şimendifer, diş., şimendifer (Fr. eril).
Tren, diş., tren (Fr. eril).

SAYI

97. Kürtçede sözcüklerde sayı ikidir : tekil ve çoğul. Genel kural olarak,
bir sözcük yalın halde kaldığı takdirde, onun bu iki sayıdan hangisi için
kullanıldığını, apriori, anlamak kabil değildir.

1. Adlar için sayı şöyle gösterilir :

a) Yalın halde kaldıklan takdirde (bk. par. 89) fiilin uyumuna bakılarak
(bak. par. 184).

Ör.: Mirov hat, adam geldi.
Mirov hatin, adamlar geldiler.
Min mirov kuşt, adamı öldürdüm.
Min mirov kuştin, adamlan öldürdüm.

b) Bir takı aldıktan taktirde bu takının biçiminden.
Ör.: Mirovê xurt, kuvvetli adam.

Mirovên xurt, kuvvetli adamlar.

c) çeşitli eklerden.
Ör.: Ez mirovî dibînim, adamı görüyorum.

Ez mirovan dibînim, adamları görüyorum, vb.
Lo mirovo, ey adam.
Gelî mirovan, ey adamlar.
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2. Bazı şahıs zamirlerinin tekil için ayn, çoğul için ayrı biçimleri vardır.
Ör.: Ez, tu, em, hon, ben, sen, biz, siz.

Bununla birlikte zamirlerin çoğunluğu, yalın halde bulundukları taktirde,
iki sayının her birine özgü aynı görünümü korurlar, yani tekil ya da çoğul
olduklan ilk bakışta anlaşılır :

a) fiil ile uyumlarından.
Ör.: Ew hat, (o) geldi.

Ew hatin, (onlar) geldi.

b) ad bükülmesinin varlığından.
Ör.: Ez wî dibinim, onu görüyorum.

Ez wan dibînim, onları görüyorum.

Ayrıca, bazı zamirler iki sayının ancak biri için kullanılır.
Örneğin işteş çatı zamiri hev daima çoğuldur, oysa soru zamiri çi, ne hep

tekil kalır.

3. Sıfatların sayısı, değişken sıfat da olsa, değişmez sıfat da olsa, ilgili
olduğu adla uyumlarına göre belli olur.

Ör.: Ev mirov hat, bu adam geldi (ev, işa. sıf.).
Ez van mirovan dibînim, bu adamları görüyorum.
Mirovekî xurt, kuvvetli adam.
Mirovine xurt, icuvvetli adamlar.

4. Fiiller uyum kurallanna uygun şahıs çekim ekleri alırlar.
Ör.: Ez hatim, geldim.

Em hatin, geldik.

Açiklama. Ad çekimlerini, zamirleri, sıfatları ve fiilleri incelerken uyum
kurallarını ayrıntılarıyla ele alacağız.

Atasözü. Dinya gulek e, binin bike û wê bide hevalê xwe, dünya bir
güldür, kokla onu ve yakınındakine ver.

71

2. Bazı şahıs zamirlerinin tekil için ayn, çoğul için ayrı biçimleri vardır.
Ör.: Ez, tu, em, hon, ben, sen, biz, siz.

Bununla birlikte zamirlerin çoğunluğu, yalın halde bulundukları taktirde,
iki sayının her birine özgü aynı görünümü korurlar, yani tekil ya da çoğul
olduklan ilk bakışta anlaşılır :

a) fiil ile uyumlarından.
Ör.: Ew hat, (o) geldi.

Ew hatin, (onlar) geldi.

b) ad bükülmesinin varlığından.
Ör.: Ez wî dibinim, onu görüyorum.

Ez wan dibînim, onları görüyorum.

Ayrıca, bazı zamirler iki sayının ancak biri için kullanılır.
Örneğin işteş çatı zamiri hev daima çoğuldur, oysa soru zamiri çi, ne hep

tekil kalır.

3. Sıfatların sayısı, değişken sıfat da olsa, değişmez sıfat da olsa, ilgili
olduğu adla uyumlarına göre belli olur.

Ör.: Ev mirov hat, bu adam geldi (ev, işa. sıf.).
Ez van mirovan dibînim, bu adamları görüyorum.
Mirovekî xurt, kuvvetli adam.
Mirovine xurt, icuvvetli adamlar.

4. Fiiller uyum kurallanna uygun şahıs çekim ekleri alırlar.
Ör.: Ez hatim, geldim.

Em hatin, geldik.

Açiklama. Ad çekimlerini, zamirleri, sıfatları ve fiilleri incelerken uyum
kurallarını ayrıntılarıyla ele alacağız.

Atasözü. Dinya gulek e, binin bike û wê bide hevalê xwe, dünya bir
güldür, kokla onu ve yakınındakine ver.

71



II. TAKTLAR

TAMLAMA TAKISI

98. Takılan incelemeye girişmeden önce aşağıdaki iki kuralı bilmek
gerekir :

1. Kürtçede yalın halde bulunan her ad, kural olarak belirlidir.
Ör.: Hesp, at.

Mehîn, kısrak.
Mal, ev.

2. Durumlann çoğunda, adın önüne onu tamlayan bir epitet ya da tümleç
gelir.

Ör.: Mala spî, beyaz ev.
Deste min, (benim) elim.

Ad yalın haldeyken taşıdığı anlamın belirginliğinde ve genişliğinde
değişiklik yapmak için ona eklenen bazı öğelere takı diyoruz. Takılar şunlan
göstermeye yarar :

a) Ad belirli olduğu halde, bir başka sözcükle onu daha belirli duruma
getirmek (tamlama takısı).

Ör.: Hesp-ê Soro, Soro'nun atı.

b) Belirsiz durumda olduğunu göstermek.
Ör.: Hesp-ek, bir at.
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99. Tamlama takisi. Tamlama takısı yalın haldeki bir ad ile (yani belirli bir
ad ile) onu tanılayacak ve izleyecek durumda bulunan her öğe (epitet, ad, zamir,
sözcük grubu) arasında ilinti kurmak için kullanılır. Takı, tamlaman sözcüğün
sonuna getirilir ve onunla bir bütün olur. Takıldığı sözcüğün cinsine ve sayışma
göre aşağıdaki biçimleri alır :

-ê, tekil eril için;
-a, tekil dişil için;
-en, her iki cinsten çoğul için.

1. Tekil eril. Hesp, at; nan, ekmek; goşt, et; dar, sopa; kon, çadır, adlanna
gelince durum şöyle olur :

a) Bir epitetle belirli adlar :

Hespê boz, boz at (hesp).
Nanê hişk, kuru ekmek (nan).
Goştê soi, kırmızı et (goşt).
Daiê stûı, kalın sopa (dar);
Konê reş, kara çadır (kon).

b) Bir adla tamlanan ad :

Hespê Soro, Soro'nun aü.
Nanê tenûrê, tandır ekmeği.
Goştê golikan, dana eti.
Daiê şivên, çobanın sopası.
Konê axê, ağanın cadın.

c) Bir zamirle tamlanan ad :

Hespê min, benim atım.
Nanê te, senin ekmeğin.
Goştê wî, onun eti.
Darê me, bizim sopamız.
Konê we, sizin çadınnız.
Hespê wan, onlann atı.
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2. T e k i 1 dişil. Örnek olarak mehîn, kısrak; sev, gece; kêr, bıçak; av,
su; dar, ağaç; mirîşk, tavuk adlannı ele alacağız.

a) Bir epitetle tamlanan ad :

Mehîna qenc, iyi kısrak.
Şeva sar, soğuk gece.
Kêra piçûk, küçük bıçak.
Avagerm, sıcak su.
Dara heşîn, yeşil ağaç.
Mirîşka qelew, yağlı tavuk.

b) Bir adla tamlanan ad :

Mehîna Soro, Soro'nun kısrağı.
Şeva baranê, yağmur gecesi.
Kêra pola, çelik bıçak.
Ava çem, dere suyu.
Dara gund, köyün ağacı.
Mirîşka pîrê, yaşlı kadının tavuğu.

c) Bir zamirle tamlanan ad :

Mehîna min, benim kısrağım.
Şeva te, senin gecen.
Kêia wî, onun bıçağı.
Ava me, bizim suyumuz.
Dara we, sizin ağacınız.
Mirîşka wan, onların tavuğu.
Dar, er., ve dar, diş., anlam farkı için bk. par. 95-c.

3. Her iki cinste çoğul. Hesp, nan, dar gibi eril adlar \e mehîn,
kêr, av gibi dişil adlar şöyle olur :

a) Bir epitetle tamlanan ad :

Hespên boz, boz atlar (hesp).
Nanen tenûrc, tandır ekmekleri (nan).
Darên şivên, çobanın sopalan (dar).
Mehînên qenc, iyi kısraklar (mehîn).

74

2. T e k i 1 dişil. Örnek olarak mehîn, kısrak; sev, gece; kêr, bıçak; av,
su; dar, ağaç; mirîşk, tavuk adlannı ele alacağız.

a) Bir epitetle tamlanan ad :

Mehîna qenc, iyi kısrak.
Şeva sar, soğuk gece.
Kêra piçûk, küçük bıçak.
Avagerm, sıcak su.
Dara heşîn, yeşil ağaç.
Mirîşka qelew, yağlı tavuk.

b) Bir adla tamlanan ad :

Mehîna Soro, Soro'nun kısrağı.
Şeva baranê, yağmur gecesi.
Kêra pola, çelik bıçak.
Ava çem, dere suyu.
Dara gund, köyün ağacı.
Mirîşka pîrê, yaşlı kadının tavuğu.

c) Bir zamirle tamlanan ad :

Mehîna min, benim kısrağım.
Şeva te, senin gecen.
Kêia wî, onun bıçağı.
Ava me, bizim suyumuz.
Dara we, sizin ağacınız.
Mirîşka wan, onların tavuğu.
Dar, er., ve dar, diş., anlam farkı için bk. par. 95-c.

3. Her iki cinste çoğul. Hesp, nan, dar gibi eril adlar \e mehîn,
kêr, av gibi dişil adlar şöyle olur :

a) Bir epitetle tamlanan ad :

Hespên boz, boz atlar (hesp).
Nanen tenûrc, tandır ekmekleri (nan).
Darên şivên, çobanın sopalan (dar).
Mehînên qenc, iyi kısraklar (mehîn).

74



Kêrên mezin, büyük bıçaklar (kêr).

Avên sar, soğuk sular (av).

h) Bir adla tamlanan ad :

Hespên Soro, Soro'nun atlan.
Nanên tenûrê, tandınn ekmekleri;
Darên şivên, çobanın sopalan.
Mehînên Soro, Soro'nun kısraklan.
Avên Kuidistanê, Kürdistan'ın sulan.
Kêrên pola, çelik bıçaklar.

c) Bir zamirle tamlanan ad :

Hespên min, te, wî, me, we, wan, benim, senin, onun, bizim, sizin, onlann
atlan.
Mehînên min, te, wî, vb., benim, senin, onun, vb. kısraklan.

Açiklama. Günlük konuşma dilinde çoğul takısı -n çoğu zaman düşer ve o
zaman biçimleri şöyle olur -Jıespe min, mehînê min, vb. (hespên min, mehînen
min yerine).

Atasözü: Rê reya mirine bejî, tu her li pêş be, yol ölüme giden yol olsa
bile daima önde ol.
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m. TAKILAR

BELGİSİZ TAKI

100. Yalın haldeki belirli ad (bk. par.98) belgisizlik takısı denilen bir
takının eklenmesiyle belirsiz kılınabilir : tekil dişil ve eril için ek ; her iki
cinsin çoğulu için -in.

Hesp, at; nan, ekmek ; dar, sopa, eril adlan ile mehîn, kısrak ;şev, gece;
kêr, bıçak; av, su, dişil adları için durum şöyle olur :

Hespek, bir at. Hespin, atlar.
Nanek, bir ekmek. Nanin, ekmekler.
Darek, bir sopa. Darin, sopalar.
Mehînek, bir kısrak. Mehînin, kısraklar.
Şevek, bir gece. Şevin, geceler.
Kêrek, bir bıçak. Kêrin, bıçaklar.
Avek, bir su. Avin, sular.

101 . Belgisiz durumdaki ad gene de bir tümleçle ya da epitetle tanılanmış
olabilir. O zaman belgisizlik takısı aşağıdaki biçimleri alır :

-ekî, tekil eril için;
-eke, tekil dişil için;
-/ne, her iki cinsin çoğulu için.

1 . T e k i 1 eril. Önceki bölümde aldığımız örnekleri alalım :hesp, at; nan,
ekmek; goşt, et; dar, sopa; kon, çadır.

a) Belgisiz durumda, ama bir epitetle tanılanmış ad :

Hespekî boz, boz bir at.(besp).
Nanekîhişk, kuru bir ekmek (nan).
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Goştekî sor, kırmızı et (goşt).
Darekîstûr, kalın bir sopa (dar).
Konekîreş, kara bir çadır (kon).

b) Belgisiz durumda, ama bir adla tanılanmış ad :

Hespekî Soro, Soro'nun bir atı.
Nanekî tenûrê, tandırda pişmiş bir ekmek, bir tandır ekmeği.
Goştekîgolikan, bir dana eti.
Darekî şiven, çobanın bir sopası, bir çoban sopası.
Konekî koçeran, bir göçer çadırı.

c) Belgisiz durumda, ama bir zamirle tamlanmış ad :

Hespekî min, te, wî, benim, senin, onun bir atı.
Hespekî me, we, wan, bizim, sizin, onlann bir atı.

2. Tekil dişil. Gene yukandaki örnekleri alacağız -jnehîn, kısrak; sev,
gece; kêr, bıçak; av, su; dar, sopa; mirîşk, tavuk.

a) Belgisiz durumda, ama bir epitetle tamlanmış ad :

Mehîneke qenc, iyi bir kısrak (mehîn).
Şeveke sar, soğuk bir gece (şev).
Kêrekepiçûk, küçük bir bıçak (kêr).

Dareke mezin, büyük bir sopa (dar).
Mirîşkeke reş, kara bir tavuk (mirişk).

b) Belgisiz durumda, ama bir adla tamamlanmış ad :

Mehîneke Soro, Soro'nun bir kısrağı.
Şeveke baranê, bir yağmur gecesi.
Kêrekepola, çelik bir bıçak.
Aveke ceman, bir dere suyu.
Mirîşkeke pîrê, ihtiyarın bir tavuğu.

c) Bir zamirle tamlanmış ad :

Mehîneke min, te wî, me we, benim, senin, onun kısrağı, vb.
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Hespekî Soro, Soro'nun bir atı.
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Goştekîgolikan, bir dana eti.
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Hespekî min, te, wî, benim, senin, onun bir atı.
Hespekî me, we, wan, bizim, sizin, onlann bir atı.

2. Tekil dişil. Gene yukandaki örnekleri alacağız -jnehîn, kısrak; sev,
gece; kêr, bıçak; av, su; dar, sopa; mirîşk, tavuk.

a) Belgisiz durumda, ama bir epitetle tamlanmış ad :

Mehîneke qenc, iyi bir kısrak (mehîn).
Şeveke sar, soğuk bir gece (şev).
Kêrekepiçûk, küçük bir bıçak (kêr).

Dareke mezin, büyük bir sopa (dar).
Mirîşkeke reş, kara bir tavuk (mirişk).

b) Belgisiz durumda, ama bir adla tamamlanmış ad :

Mehîneke Soro, Soro'nun bir kısrağı.
Şeveke baranê, bir yağmur gecesi.
Kêrekepola, çelik bir bıçak.
Aveke ceman, bir dere suyu.
Mirîşkeke pîrê, ihtiyarın bir tavuğu.

c) Bir zamirle tamlanmış ad :

Mehîneke min, te wî, me we, benim, senin, onun kısrağı, vb.
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3. İki cinsin çoğulu. Hesp, at; dar, sopa; kon, çadır, eril adlan ve
mehîn, kısrak; mirişk, tavuk; kêr, bıçak dişil adlan şöyle olur :

a) Bir epitetle tamlama :

Hespine boz, boz atlar (hesp).
Darine stûr, kalın sopalar (dar).
Konine reş, kara çadırlar (kon).
Mehînine qenc, iyi kısraklar (mehîn).
Mirîşkine spî, beyaz tavuklar (mirişk).
Kêrine tûj, keskin bıçaklar (kêr).

b) Bir adla tamlama :

Hespine Soro, Soro'nun atlan.
Darine şiven, çoban sopalan.
Konine koçeran, göçer çadırlan.
Mehînine aka, ağanın tavuklan.
Kêrine pola, çelik bıçaklar.

c) Bir zamirle tamlama :

Hespine min, te, wî, me, we, wan, bana, sana, vb. ait atlar.
Mehîne min, te, vb., bana, sana, vb. ait kısraklar.

Açiklama. Günlük konuşma dilinde, çoğul zaman, tekil belirsizlik takısın-
daki ünlü telaffuz edilmez. Yukarıda sözü geçen örnekler şu biçimi alır Jıespkî
boz, nankîhişk, goştkîsor, darkîstûr, konkîreş, mehînke qenc, şevke sar, kêrke

piçûk, darke mezin. Mirîşkeke reş'le e'nin düşmesine cevaz yoktur. O zaman
şöyle olur; mirişk-ke reş, Kürtçe ünsüzlerin ikizleşmesine izin vermediği için
miıîşke resolarak telaffuz edilecektir. O zaman da takı ortadan kalkacaktır. Bu
gözlem k ile sona eren bütün sözcüklere uygulanır.
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ÖZET TABLO

Eril
Dişil
Eril

Dişil

TEKİL
hespek, bir at ;

mehînek, bir kısrak ;

hespekî Soro, Soro'nun ;

bir atı

mehîneke Soro, Soro'nun
bir kısrağı ;

ÇOĞUL
hespin, atlar.
mehînin, kısraklar.

hespine Soro,
Soro'nun adan.
mehînine Soro,

Soro'nun kısraklan

Atasözü. Mirovkuştiyêsera bit, negirtiyêroviya, tilkiye tutsak olmaktan¬
sa aslana kurban olmak evlâdır.
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IV. TAKILAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

102. Bütün takılar, her biri kendi biçimine özgü olmak üzere, bir ünlü ile
başlar. Herhangi bir takı almak üzere açık heceyle sona eren bir sözcük söz
konusu olduğunda her zaman bir kesinti ortaya çıkacak demektir; bu sakınca
daima aşağıdaki iki yöntemden biriyle giderilir :

a) Düzgün biçim : bir bağlanü ünsüzü araya girerek son ünlü ile takıyı
kaynaştım (bk. par. 15, 16,18,19).

b) Takının son ünlü ile birleşip büzüşmesi.
Bir bağlantı ünsüzünün kullanılması her zaman mümkündür, oysa bü¬

züşmeye her durumda cevaz yoktur. Ama bulundukları zaman, daha kısa
oldukları için büzüşmüş biçimler tercihen kullanılır.

Açiklama. Genel olarak denebilir ki, büzüşmüş ve büzüşmemiş biçimlere
aynı ağızlarda asla bir arada rastlanmaz. Bağlantı ünsüzünün kullanımı özellikle
Doğu ağızlanna özgüdür, büzüşmüş biçimlerin kullanımı Batıya doğru ilerle¬
dikçe daha sık görülür. Bu gözlem, takıların kullanımının yarattığı özellikler
için daha ilerde işaret edilecek aynı cinsten bütün olgular için de geçerlidir.

103. «a» ile sona eren sözcükler. Bağlantı ünsüzü y'dir. Takılar
son ünlü ile birleşip büzüşebilir de.
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a) -a'lı eril sözcükler ; örnek zava, damat.

Takı

-ê

-en

-ek

-ekî

-m

ine

Düzgün biçim

'zavayê min
zavayên min
zavayek

zavayekî qenc

zavayin

zavayine qenc

Anlam

benim damadım
benim damatlanm
bir damat

iyi bir damat

damatlar

iyi damatlar

Büzülmüş
biçimler

zavêmin
zavên min
zavak
zavêk
zavek
zavakî qenc
zavêkî qenc

zavekî qenc
zavan

zavên

zavane qenc

zavêne qenc

Başka örnekler ıçiya, dağ ;bira, (erkek) kardeş ;peya, adam ;ga, sığır;
giya, bitki, ot; ra, kök; ba, rüzgâr.

b) -a Ti dişil sözcükler; örnek : çira, lamba.

Takı

-a
-en
-ek

-eke

-in

-me

Düzgün biçim

çiraya min
çirayên min
çirayek

çirayeke geş

çirayin

çiıayine geş

Anlam

benim lambam
benim lambalanm
bir lamba

parlak bir lamba

lambalar

parlak lambalar

Büzülmüş
biçimlet

çiıa min
çirên min
çirak
çilek
çirek
çirake geş
çirêke geş
çireke geş
çıran

çiıen
çirane geş
çirêne geş
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Başka örnekler : serma, soğuk; ka, saman; ta, humma, sıtma.
104. «e» ile sona eren sözcükler. Bağlantı ünsüzü /dir; büzüşmeye

de cevaz vardır.
a) -e'li eril sözcük; örnek ıpale, orakçı.

Takı

-ê

-en
-ek

-ekî

-in

-ine

Düzgün biçim

paleyê pîr
paleyênpîr
paleyek

paleyekîpir

paleyin

paleyinepîr

Anlam

ihtiyar orakçı
ihtiyar orakçılar
bir orakçı

bir ihtiyar orakçı

orakçılar

ihtiyar orakçılar

Büzülmüş
biçimler
paie pîr
palen pîr
palêk
palak
palek
palêkîpîr
palakîpîr
palêkîpîr
palên
palan
palenepîr

Başka örneklen yekane, yegâne; perpe, parça; bexçe, bahçe; celle, valiz,
çanta; gewende, köçek, çingene.

b) -e'li dişil sözcük ; örnek perde, perde.

Takı

-a
-en
-ek

-eke

-in

-ine

Düzgün biçim

perdeya min
perdeyên min
perdeyek

perdeyeke sor

perdeyin

perdeyine sor

Anlam

benim perdem
benim perdelerim
bir perde

bir kırmızı perde

perdeler

kırmızı perdeler

Büzülmüş
biçimler

perda sor
perden min
perdêk
perdak
perdek
perdêke sor
perdake sor
perdeke sor
perden
perdan
perdene sor
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Başka örnekler :mase, masa; cade, cadde; merge, salça; hevêrke, bölge;
göre, çorap.

105. «ê» ile sona eren sözcükler. Akışmalı y ile bağlanan çeşitli takılar
alırlar. Bu adlarda son ê'nin yerini e (bazı ağızlarda i) alır (bk. par. 16). Bazı
büzüşme biçimlerine de cevaz vardır.

a) -ê'li eril sözcük imalxwe, ev sahibi, mülk sahibi.

Takı

-ê

-en

-ek

-ekî

-in

-ine

Düzgün biçim

malxweyê ciwan
malxwiyê ciwan
malxweyên ciwan
malxwiyên ciwan
malxweyek
malxwiyek
malxweyekî ciwan
malxwiyekî ciwan
malxwey'm
malxwiyin
malxweyine ciwan

Anlam

genç mal sahibi

genç mal sahipleri

bir mal sahibi

bir genç mal sahibi

mal sahipleri

genç mal sahipleri

Büzülmüş
biçimler
malxwê ciwan

malxwên ciwan

malxwêk

malxwêkî ciwan

malxwên

malxwêne ciwan

Başka örnekler :ketxwê, köy muhtan; pê, ayak.
b) -ê'li dişil sözcük; örnek: de, ana.

Takı

-a

-en

-ek

-eke

-in

-me

Düzgün biçim

deya te

diya te

deyên qenc
diyên qenc
deyek
diyek
deyeke qenc
diyeke qenc
deyin
diyin
deyine qenc

diyine qenc

Anlam

senin anan

iyi analar

birana

iyi bir ana

analar

iyi analar

Büzülmüş
biçimler

dên qenc

dek
dak
dêke qenc
dake qenc
dên

dêne qenc
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Başka örnekler :rê, yol; mê, dişil; xwê, tuz.
106.«/» ile sona eren sözcükler. Akışmabağlantısı y ile sağlanır,

son f nin yerini de i alır (bk. par. 15). Büzülmüş bizimlere ancak belgisiz
takılarda cevaz vardır.

a) -/li eril sözcük ; örnek :rêwî, yolcu.

Takı

-ê

-en

-ek
-in
-ine

Düzgün biçim

rêwiyê kal
rêwiyên me

rêwiyek
rêwiyin
rêwiyine kal

Anlam

yaşlı yolcu
yolculanmız
bir yolcu
yolcular
yaşlı yolcular

Büzülmüş
biçimler

rêwîk
rêwîn
lêwîne kal

Başka örnekler : tî, kayınbirader ; kocanın kardeşi; rovî, tilki; serî, baş; derî,
kapı; rîspî, koca; xanî, ev.

b) -/li dişil sözcük ; örnek ıkebanî, ev kadını.

Takı

-a
-en
-ek
-eke
-in
-ine

Düzgün biçim

kebaniya qenc

kebaniyên qenc

kebaniyek
kebaniyeke qenc

kebaniyin
kebaniyine qenc

Anlam

iyi ev kadım
iyi ev kadınlan
bir ev kadını
iyi bir ev kadını
ev kadınlan
iyi ev kadınlan

Büzülmüş
biçimler

kebanîk
kebanîke qenc
kebanîn
kebanîne qenc

Başka örnekler :rî, sakal ;mêranî, cesaret; xizanî, fakirlik; dewlemendî,
zenginlik.

107. «û » i 1 e sona eren sözcükler. Akışma bağlantısı w ile
sağlanır. Son ö'nun yerine i geçer. Ama, bazı bölgelerde (bk. par. 19-20). w 'nun
yerine y kullanılır; o zaman û'da hiçbir değişiklik olmaz. Belgisizlik takısıyla
büzüşmüş biçimlere cevaz vardır.
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Başka örnekler : tî, kayınbirader ; kocanın kardeşi; rovî, tilki; serî, baş; derî,
kapı; rîspî, koca; xanî, ev.

b) -/li dişil sözcük ; örnek ıkebanî, ev kadını.

Takı

-a
-en
-ek
-eke
-in
-ine

Düzgün biçim

kebaniya qenc

kebaniyên qenc

kebaniyek
kebaniyeke qenc

kebaniyin
kebaniyine qenc

Anlam

iyi ev kadım
iyi ev kadınlan
bir ev kadını
iyi bir ev kadını
ev kadınlan
iyi ev kadınlan

Büzülmüş
biçimler

kebanîk
kebanîke qenc
kebanîn
kebanîne qenc

Başka örnekler :rî, sakal ;mêranî, cesaret; xizanî, fakirlik; dewlemendî,
zenginlik.

107. «û » i 1 e sona eren sözcükler. Akışma bağlantısı w ile
sağlanır. Son ö'nun yerine i geçer. Ama, bazı bölgelerde (bk. par. 19-20). w 'nun
yerine y kullanılır; o zaman û'da hiçbir değişiklik olmaz. Belgisizlik takısıyla
büzüşmüş biçimlere cevaz vardır.
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a) -û Tu eril sözcük ; örnek ru, yüz, çehre.

Takı

-ê

-en

-ek

-ekî

-in

-ine

Düzgün biçim

riwê min
rûyêmin
riwên spehî
ruyên spehî
riwek
rûyek
riwekî spehî
rûyekî spehî
riwin
rûyin
riwine spehî
rûyine spehî

Anlam

benim yüzüm

güzel yüzler

bir yüz

güzel bir yüz

yüzler

güzel yüzler

Büzülmüş
biçimler

rûk

rûkî spehî

rûn

rûne spehî

Başka örnekler :du, duman; gû, dışkı; mû, saç, kıl.
b) -û'lu dişil sözcük ; örnek xwesû, kaynana.

Takı

-a

-en

-ek

-eke

-in

-me

Düzgün biçim

xwesiwa min
xwesûya min
xwesiwên me

xwesûyên me

xwesiwek
xwesûyek
xwesiweke qenc

xwesûyeke qenc

xwesiwin
xwesûyin

xwesiwme qenc

xwesûyine qenc

Anlam

benim
kaynanam
bizim
kaynanalanmız
bir kaynana

iyi bir
kaynana
kaynanalar

ıyı

kaynanalar

Büzülmüş
biçimler

xwesûk

xwesûke qenc

xwesûn

xwesune qenc

Başka örneklen berû, meşe palamudu; tû, dut.
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108. «o» ile sona eren sözcükler. Akışma bağlantısı w ile
(bazı bölgelerde y ile; bk. par. 18) sağlanır. Belgisizlik takısı ile büzülmüş
biçimlere de cevaz vardır.

a) -o'lu eril sözcük ; örnek :zaro, çocuk.

Takı

-é

-en

-e/c

-ekî

-m

-ine

Düzgün biçim

zarowê min
zaroyê min
zarowen qenc

zaroyên qenc
zarowek
zaroyek
zarowekî qenc

zaroyekî qenc
zarowm

zaroyin
zarowme qenc

zaïoyine qenc

Anlam

benim çocuğum

iyi çocuklar

bir çocuk

iyi bir çocuk

çocuklar

iyi çocuklar

Büzülmüş
biçimler

zaro'

zarokî qenc

zaron

zarone qenc

Başka örnekler : çilo, ölü yapraklar; ço, değnek; stro, boynuz; ro, dere,
ırmak; sergo, gübre yığını; sto, boyun.

b) -o'lu dişil sözcük ; örnek co, ark, kanal.

Takı

-a
-en

-ek
-eke

-m
-ine

Düzgün biçim

cowa kür, coya kûr
cowên kûr
coyên kûr
cowek, coyek
coweke kûr
coyeke kûr
cowm, coym
cowine kûr
coyine kûr

Anlam

derin ark
derin arklar

bir ark
derin bir ark

arklar
derin arklar

Büzülmüş
biçimler

cok
coke kûr

con
conekûr

1 «Zam» sözcüğünde bu büzüşme biçimi asla kullanılmaz; çünkü, sözcüğün küçültmesi olan zarok
ile karışıklık doğar. Ama -o'lu başka sözcüklerde büzüşme geçerlidir, örneğin sto, boyunda olduğu
gibi (stok, bir boyun).
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Başka örnek :serşo, banyo.

109. Son hecesinde «i» bulunan sözcükler. Yukanda
gördüğümüz gibi (bk. par. 101), bir takının bulunması, bazı durumlarda, bu
/'nin düşmesine yol açar.

Ör. Qetla wî, onun katli olayı (qetila wî için).
Gotina wîrast e, onun dediği doğrudur (gotin'den).

Pratik uygulama bu iki kategoriden her birine ait sözcükleri çok çabuk
öğretecektir.

TARİHSEL AÇIKLAMA

110. Kürt dilinin özgün yanlarından biri olan belirtme (tamlama) ve
belgisizlik takıları, yê, ya, yen zamirleri veyek ve hin belgisiz sıfatlan ile ilintili
görünmektedir (bk. par. 242 ve 24 5). Bu dilbilgisinin başlıca yazarı Emir Bedir
Han, bu bakımdan aşağıda açıklanan kuramı geliştirdi.

A) Belirtme takılarının kökeni. İşaret zamirlerinin çatı biçimlerine benze¬
tilebilir :

yê, ya, yen, onunki (erkek), onunki (dişil), onlarınki (ikisi de). Aşağıdaki
örnekler, ilerde gene ele alacağımız bu biçimlerin kullanımı hakkında özet bir
fikir verecektir.

ESKİ BİÇİM

Yê di wî
Yê di Soro,
Yê di qenc,
Ya di wî,
Ya di Soro,
Ya di qenc,
Yen di wî,
Yen di Soro,
Yen di qenc,

Anlam

onunki
Soro'nunki
iyi olan
onunki (dişil)
Soro'nunki (dişil)
iyi olan (dişil)
onlannkiler (iki cinsten)
Soro'nunkiler
iyiler, iyi olanlar (iki cinsten)

MODERN
BİÇİM

yê wî.
yê Soro.
yê qenc.

ya wî.
ya Soro.
ya qenc.

yen wî.
yen Soro.

yen qenc.

Eskil biçimlerde görünen, ama modern türevlerde yer almayan di öğesi
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Türkçe'de tamlayan takısı olan -in, -in, -mn, -nin karşılığı olan di ilgecinden
(edat) başka bir şey değildir. Bazı Doğubilimciler bu dfnin Aramîce'den
alınma olduğu görüşündedirler.

l)Tekil eril.

yê işaret zamirinin kullanımı aşağıdaki paralellikleri kurma olanağı verir :

Zamirin kulanımı Takının kullanımı

Ev hesp yê di Soro ye, ev hespê di Soro ye.
Bu at Soro'nunkidir, bu Soro'nun atıdır.
Ev hesp yê Soro ye, ev hespê Soro ye,
bu at Soro'nunkidir, bu Soro'nun atıdır.
Ev hesp yê di qenc e, ev hespê di qenc e,
bu at iyidir, iyi olandır, bu iyi attır, iyi at budur.
Ev hesp yê qenc e, ev hespê qenc e,
bu at iyidir, iyi olandır, bu at iyidir, iyi at budur.

«Ev hesp yê di Soro ye» cümlesinde, hesp sözcüğü ile yê zamiri arasında
büzüşme olmuş, zamirde y düşmüştür: evhespê di Soroye. (ê) takısı durumuna
indirgenince yê eski yê zamiri kimliğini kaybetmiştir. Bundan şu sonuç çıkar:
artık hiçbir tümleç, mantıken, o zamire yüklenemez; Soro sözcüğü artık hesp
sözcüğüne bağlanmak için ona muhtaç değildir, çünkü hesp adı ile onun tümleci
olan Soro adı arasında bağ kurmaya yarayan takı görevini artık ê yapmaktadır.

Dilin evriminin ilerki bir evresinde, di edaü bu çatıda yer almaz oldu,
cümle şu biçimi aldı :ev hespê Soro ye.

Yukarıda sıralanan iki örnek dizisi arasında böylece çok olası, gerçek
izlenimi veren etimolojik bir bağıntı kuruldu. Esasen başka İran dillerinin
incelenmesi sonucunda yukanda anlaülan benzer bir olgunun saptandığını da
unutmamak yerinde olur : parantezdeki ve modern Farsçadaki «izafet» i 'sini,
benzer bir süreç sonucunda, Akemenîd Farsçasındaki hya'dan türemesi ve
ortaya çıkışı böyle olmuştur.

Şimdi de, özel örnekler kullanarak, ama ayrıntısına girmeden, iki cinsin
tekil ve çoğul dişil belirtme takılarının muhtemel kökenini göstereceğiz.
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2) Tek il dişil.
Biçimler :

Ev mehîn ya di Soro ye,
ev mehîn ya Soro ye,
bu kısrak Soro'nunkidir.
Ev mehîn ya di qenc e,
ev mehîn ya qenc e,
bu kısrak iyi olandır.

3) İki cinsin çoğulu.
Biçimler :

Ev hesp yen di Soro ne,
ev hesp yen Soro ne,
bu atlar Soro'nunkilerdir.
Ev hesp yen di qenc in,
ev hesp yen qenc in,
bu atlar iyi olanlardır.
Em mehîn yen di Soro ne,
Bu kısraklar Soro'nun kilerdir.
Em mehîn yen di qenc in,
ev mehîn yen qenc in,
bu kısraklar iyi olanlardır.

Karşılıklan :

Ev mehîna di Soro ye,
ev mehîna Soro ye,
Bu Soro'nun kısrağıdır.
Ev mehîna di qenc e,
ev mehîna qenc e,
bu iyi olan kısraktır.

Karşılıklan :

Ev hespên di Soro ne,
ev hespên Soro ne,
bunlar Soro'nun atlarıdır.
Ev hespên di qenc in,
ev hespên qenc in,
bunlar iyi olan atlardır.
Em mehîn yen di Soro ne,
bunlar Soro'nun kısraklarıdır.
Ev mehînên di qenc in,
ev mehînên qenc in,
bunlar iyi olan kısraklardır.

4) Belirtme (tamlama) takısından sonra di
edatının kullanımı.

Tekil eril ve dişil belirtme takılarından sonra günümüzde bu edatın kulla¬
nımı çok enderdir. Bazen yazılı edebiyat ürünlerinde, ama yalnız şiir dalında

ir.

Buna karşılık, çoğulun belirtme takısından sonra d/'nin kullanımı birçok
ağızda, özellikle -ên'in n'sinin telaffuz edilmediği bölgelerde yaygındır. Bu
taktirde d/'nin varlığı tekil eril ile her iki cins çoğul arasında ayrım yapmaya
yarar.

Ör.: Hespê Soro, Soro'nun aü (ya da : -en 'deki n'nin
düşmesiyle Soro'nun atlan).
Hespê di Soro, Soro'nun atları (hespên Soro yerine).

89

2) Tek il dişil.
Biçimler :

Ev mehîn ya di Soro ye,
ev mehîn ya Soro ye,
bu kısrak Soro'nunkidir.
Ev mehîn ya di qenc e,
ev mehîn ya qenc e,
bu kısrak iyi olandır.

3) İki cinsin çoğulu.
Biçimler :

Ev hesp yen di Soro ne,
ev hesp yen Soro ne,
bu atlar Soro'nunkilerdir.
Ev hesp yen di qenc in,
ev hesp yen qenc in,
bu atlar iyi olanlardır.
Em mehîn yen di Soro ne,
Bu kısraklar Soro'nun kilerdir.
Em mehîn yen di qenc in,
ev mehîn yen qenc in,
bu kısraklar iyi olanlardır.

Karşılıklan :

Ev mehîna di Soro ye,
ev mehîna Soro ye,
Bu Soro'nun kısrağıdır.
Ev mehîna di qenc e,
ev mehîna qenc e,
bu iyi olan kısraktır.

Karşılıklan :

Ev hespên di Soro ne,
ev hespên Soro ne,
bunlar Soro'nun atlarıdır.
Ev hespên di qenc in,
ev hespên qenc in,
bunlar iyi olan atlardır.
Em mehîn yen di Soro ne,
bunlar Soro'nun kısraklarıdır.
Ev mehînên di qenc in,
ev mehînên qenc in,
bunlar iyi olan kısraklardır.

4) Belirtme (tamlama) takısından sonra di
edatının kullanımı.

Tekil eril ve dişil belirtme takılarından sonra günümüzde bu edatın kulla¬
nımı çok enderdir. Bazen yazılı edebiyat ürünlerinde, ama yalnız şiir dalında

ir.

Buna karşılık, çoğulun belirtme takısından sonra d/'nin kullanımı birçok
ağızda, özellikle -ên'in n'sinin telaffuz edilmediği bölgelerde yaygındır. Bu
taktirde d/'nin varlığı tekil eril ile her iki cins çoğul arasında ayrım yapmaya
yarar.

Ör.: Hespê Soro, Soro'nun aü (ya da : -en 'deki n'nin
düşmesiyle Soro'nun atlan).
Hespê di Soro, Soro'nun atları (hespên Soro yerine).

89



Mehînê di Soro, Soro'nun kısraklan (mehînên Soro yerine).

Bazı yörelerde, özellikle Behdînan'da, di edatı çoğulun belirtme takısı ile
kaynaşıp büzüşür ve örneğin -et olur.

ör.: Hespêt Soro, Soro'nun atlan (hespê di Soro yerine).
Mehînêt Soro, Soro'nun kısraklan (mehînê di Soro yerine).

Açiklama. - ê, -a, -en biçiminde adlara takılarak büzüşmüş olan yê, ya, yen
zamirleri, sıfatlan önüne gelmek üzere yeniden ayrılırlar,

ör.: Êqenc, iyi (eril).
A qenc, iyi (dişil).
En qenc, iyiler (eril ve dişil).

Ama, bazı ağızlar (ör. Botan) bu durumda gene yê, ya, yen kullanmaya
devam eder.

ör.: Yê qenc, ya qenc, yen qenc (ê qenc, a qenc, en qenc yerine).

B) Belgisiz takıların kökeni.

1) Tekil belgisizlik takısı.

Yek, bir, sayı sıfatının, baştaki y atılarak ek biçimine sokulmasından başka
bir şey değildir.

ör.: Yek hesp, bir (tek) at :hespek, bir (herhangi) at.
Yek mehîn, bir (tek) kısrak -.mehînek, bir (herhangi) kısrak.

2) Çoğulun belgisizlik takısı.

Benzer bir süreçle, hin, birtakım, bazı sıfatından yapılmıştır,
ör.: Hin hesp, birtakım atlar, bazı adar ;hespin, atlar.

Hin mehîn, birtakım kısraklar, bazı kısraklar ;mehînin, kısraklar.

Çoğul belgisizlik takısı nispeten yakın zamanda ortaya çıkmış görünüyon
gerçekten, bazı ağızlarda bu biçim çok ender kullanılmakta ve hin hesp, hin
mehîn ya da hinek hesp, hinek mehîn (adar, kısraklar) çatılarının kullanımı
tercih edilmektedir ki, aynı zamanda asıl ve her zamanki anlamlannı da
korumaya elverişlidir (birtakım adar, birtakım kısraklar).

Bununla birlikte, -in takısının varlığına Ehmedê Xanî'nin (1061H) Me-
mozîh'inde raslandığım da unutmamak gerekir. Bu yazar örneğin şöyle der :

90

Mehînê di Soro, Soro'nun kısraklan (mehînên Soro yerine).

Bazı yörelerde, özellikle Behdînan'da, di edatı çoğulun belirtme takısı ile
kaynaşıp büzüşür ve örneğin -et olur.

ör.: Hespêt Soro, Soro'nun atlan (hespê di Soro yerine).
Mehînêt Soro, Soro'nun kısraklan (mehînê di Soro yerine).

Açiklama. - ê, -a, -en biçiminde adlara takılarak büzüşmüş olan yê, ya, yen
zamirleri, sıfatlan önüne gelmek üzere yeniden ayrılırlar,

ör.: Êqenc, iyi (eril).
A qenc, iyi (dişil).
En qenc, iyiler (eril ve dişil).

Ama, bazı ağızlar (ör. Botan) bu durumda gene yê, ya, yen kullanmaya
devam eder.

ör.: Yê qenc, ya qenc, yen qenc (ê qenc, a qenc, en qenc yerine).

B) Belgisiz takıların kökeni.

1) Tekil belgisizlik takısı.

Yek, bir, sayı sıfatının, baştaki y atılarak ek biçimine sokulmasından başka
bir şey değildir.

ör.: Yek hesp, bir (tek) at :hespek, bir (herhangi) at.
Yek mehîn, bir (tek) kısrak -.mehînek, bir (herhangi) kısrak.

2) Çoğulun belgisizlik takısı.

Benzer bir süreçle, hin, birtakım, bazı sıfatından yapılmıştır,
ör.: Hin hesp, birtakım atlar, bazı adar ;hespin, atlar.

Hin mehîn, birtakım kısraklar, bazı kısraklar ;mehînin, kısraklar.

Çoğul belgisizlik takısı nispeten yakın zamanda ortaya çıkmış görünüyon
gerçekten, bazı ağızlarda bu biçim çok ender kullanılmakta ve hin hesp, hin
mehîn ya da hinek hesp, hinek mehîn (adar, kısraklar) çatılarının kullanımı
tercih edilmektedir ki, aynı zamanda asıl ve her zamanki anlamlannı da
korumaya elverişlidir (birtakım adar, birtakım kısraklar).

Bununla birlikte, -in takısının varlığına Ehmedê Xanî'nin (1061H) Me-
mozîh'inde raslandığım da unutmamak gerekir. Bu yazar örneğin şöyle der :

90



Mirin hene, aqil in, ezîz in.
Akıllı ve aziz emirler (beyler) var.

C) Belgisizlik takılarıyla çatılmış biçimlerin kökeni. Özellikle tutucu
bazı ağızlarda, bazı eskil biçimlerin hâla yaşamasına bakılırsa, belgisizlik
takısının çeşitli biçimleri (-ekî, -eke, -ine) yalın biçimlerinden (-ek, -in) çok
uzun zaman sonra ortaya çıkmıştır.

Çatılı durumdaki belgisizlik takılannın başlangıcında, içlerinde yê, ya, yen
zamirlerinin bugün de rol oynadığı unutulmuş biçimler bulunmaktadır.

ESKİ BİÇİMLER MODERN BİÇİMLER
1) Tekil eril.

Hespek yê di Soro, Hespekî di Soro,
hespek yê Soro, hespekî Soro,
bir at, Soro'nun aü. Soro'nun bir atı.

2)Tekil dişil.
Mehînek ya di Soro, Mehîneke di Soro,
mehînek ya Soro, mehîneke Soro,
bir kısrak, Soro'nun kısrağı. Soro'nun bir kısrağı.

3) İki cinsin çoğulu.
Hespin yen di Soro, Hespine di Soro,
hespin yen Soro, hespine Soro,
adar, Soro'nun adarı Soro'nun atlan
Meninin yen di Soro, Mehînine di Soro,
mehînin yen Soro, meninin Soro,
kısraklar, Soro'nun kısraklan Soro'nun kısraklan

Hevêrkan aşiretinin (Tor Abdin yöresi) ağzındabugün de görülen aşağıdaki
biçimler, çatılı biçimdeki belgisizlik takısı sonlannın nasıl ortaya çıktığını
göstermektedir: -/ (tekil eril için), -e (tekil dişil için), -en (her iki cinsin çoğulu
için):

Yek hespî Soro, Soro'nun bir atı (hespekî Soro yerine).
Yekmehîne Soro, Soro'nun bir kısrağı (mehîneke Soro yerine).
Hin hespen Soro, Soro'nun atlan (hespine Soro yerine).
Hin mehînen Soro, Soro'nun kısraklan (mehînine Soro yerine).
Yukandaki örneklerde verilen -/, -e ve -en sonekleri, -ekî, -eke ve -ine
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yapmak için -ek ve -in takılanna sonek olarak takılmışlardır. Çoğul için
sondaki n düşmüş olmalıdır (-inen yerine -ine); herhalde çoğulluk zaten daha
önceden -in ile gösterilmiş olduğundan bu fonem fazlalık sayılmıştır.

Eskil diye yukanda verdiğimiz çatıların bazılan Botan'da bazı yörelerde
yaşamaktadır; oralarda şöyle denir :

Hespekî Soro yerine Hespek yê Soro.
Hespekî qenc yerine, hespek yê qenc.

Mehîneke qenc yerine, mehînek ya qenc.

Gene bu yörelerde hatta şöyle denir :hespek Soro hebû, Soro'nun bir atı
vardı; mehînek Soro hebû, Soro'nun bir kısrağı vardı (hespekîSoro hebû, ya da
hespekyê Soro hebû yerine, vb.). Belirsiz, belgisiz adla tümleci arasındaki her
türlü bağlantı öğesinin atılması kesinlikle yanlıştır ve yazılı dilde asla yer
bulmaz.

Aynı ağızlarda, hatta (hespin yerine) hin hesp çatısının sadık kalan
ağızlarda çatkılı haldeki çoğul belgisizlik takısının yerine ad hin belgisizlik
sıfatından sonra gelmek üzere aynı sayının tamlama (belirtme) takısı alır.

Ör.: Hespine Soro yerine, hin hespên Soro.
Mehînine Soro yerine, hin mehînên Soro.

Bu biçimler, sözün gelişine göre «Soro'nun bazı atlan, Soro'nun bazı
kısraklan ya da «Soro'nun atlan, Soro'nun kısraklan» anlamında kullanılır.

Ama, aynı ad iki kez (biri hin ile, ve öteki in ile) belgisiz yapılamayacağından
asla hin hespine Soro denemeyeceği apaçıktır.

Açiklama. Çatkılı durumdaki belgisizlik takılannın-j ve -e son ünlüleri,
Türkçedeki belgisiz «bir» sıfatı gibi, sıfatlann önünde başlıbaşına kullanılabi¬
lir.

Ör.: Ev hesp î qenc e, bu at iyi bir atür.
Ev mehîn e qenc e, bu kısrak iyi bir kısrakur.

Çoğul halinde bu görevi en üstlenir:
Ev hesp en qenc in, bu atlar iyi atlardır.
ê, a, ê, ve /, e, enlerin kullanımındaki nüanslar üzerinde ileride gene

duracağız.

Atasözü. Du parên xizaniyê nezanîye, fakirliğin üçte ikisi bilgisizlikten
gelir.
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V. AD ÇEKİM.
BELİRLİ HALDEKİ ADIN ÇEKİMİ

111. Kürtçedeki adlar, ve genel olarak, ad gibi kullanılan bütün sözcükler,
özel adlar, sayı adlan, zamirler çoğul ve bazı sıfatlar (örneğin gösterme
sıfatlan) çekim takısı alır.

Kürtçede üç çekim hali vardır : özne ya da ad durumu, eğik durum ve
seslenme durumu.

Bu bölümde belirli ve belirsiz durumlardaki adın çekimini ele alacağız.
Değişken zamir ve sıfaüannki ilerde açıklanacaktır.

BELİRLİ DURUMDAKİ ADIN ÇEKİMİ

112. Kürtçede adlar, her duruma özgü çekim ekleri alır. Bu ekler tekil eril
ve tekil dişil için ayndır, her iki cinsin çoğulu içinse birdir, aynıdır.

113. Özne durumu ya da yalın durum. Özne durumunda belirli ad, cinsi
ve sayısı ne olursa olsun, yalın biçimini korur.

a) tekil eril :

Hesp hat, at geliyor.
Mirov d'ixwe, adam yemek yiyor.

b) tekil dişil :

Mehîn dibeze, kısrak koşuyor.
Dotmam dikene, amca kızı gülüyor.

c) iki cinsin çoğulu :

Hesp hatin, atlar geliyorlar.
Mirov dixwin, adamlar yemek yiyorlar.
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Mehîn dibezin, kısraklar koşuyorlar.
Dotmam dikenin, amca kızlan gülüyor.

Açiklama. Yukandaki örneklerde ancak fiilin özne ile uyumuna bakılarak
adın sayısı anlaşılabilir.

114. Tümleç durumu ya da eğik durum. Bir tümleç işlevi gördükleri
zaman, yani daha sonra belirteceğimiz koşullarda, ya bir fiilde, ya bir ad ile, ya
bir edat ile yönlendirdikleri zaman, çekilebilir bütün sözcüklerin normal olarak
bulunduktan durumdur.

Eğik durumdaki ad çekimleri şunlardır :

a) tekil eril: -/
Ez hespî dibînim, atı görüyorum.
Ez rmıovî dibînim, adamı görüyorum.

b) tekil dişil : é.

Ez mehînê dibînim, kısrağı görüyorum.
Ez dotmamê dibînim, amca kızını görüyorum.

c) iki cinsin çoğulu: -an.
Ez hespan dibînim, adan görüyorum.
Ez mirovan dibînim, adamlan görüyorum.
Ez mehînan dibînim, kısraklan görüyorum.
Ez dotmaman dibînim, amca kızlan görüyorum.

Açklama. Günlük konuşma dilinde çoğu -an çekiminin n'si, çoğu zaman
kalkar, hespan, mkovan, vb. sözcükleri hespa, mimva, mehina, dotmama
biçiminde söylenir.

115. «a» ya da «e» içeren eril adların özel bükü-
m ü. Bu adlar tekil olduktan taktirde, yukanda par. 114'de belirtilen genel
kurala uyacak yerde, a ya da e ünlüsü é'ye bükünerek tümleç durumu
oluşturabilirler, örneğin, hesp, at, ve aş, değirmen sözcükleri, hespî yerine
hesp, ve as/ yerine eş olur.
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Ör.: Ez hespî dibînim yetine: ez hêsp dibînim, ben atı görüyorum.
Ezji aşî têm yerine: ezji êş tem, ben değirmenden geliyorum.

Ga, sığır; xanî, ev; ba, rüzgar; c/ya, dağ; kevir, taş; kew, keklik; Bozan, öz.
ad; Xabûr, Habur (çay adı) gibi sözcükler de aynı kategoriye girer.

Bir sözcük a ve e ünlülerinim birlikte ya da biribirini iki kez içerdiği
takdirde, daima ikinci konumdaki ünlü bükün alır. Örneğin:

Ezman, gök: ezmen (tek. eğ. du.).

Welat, yurt: welêt (tek. eğ. du.).

Bajar, kent: bajêr(tek. eğ. du.).

Beran, koç: beren (tek. eğ. du.), vb.

a ya da e ünlülerinin bükülmesiyle eğik durum oluşumu, orılan içeren
sözcük bir gösterme (işaret), belgisizlik, soru ya da sayı sıfatından sonra geldiği
zaman kabul edilir olmaktan çıkar. Şöyle denir :

Tu kîjan hespî dixwazî ? Hangi atı istiyorsun? ve fu kîjan hêsp dixwazî ?

denmez.
Ezji vîaşî têm, bu değirmenden geliyorum, ve ezji vî êş têm denmez.
Ez çel beranî dibînim, kırk koç görüyorum, ve ez çel beren dibînim

denmez, vb.

Açiklama. Tekil eril eğik durumunun kullanımı kaybolma yolundadır :

Yalnız, bütün ağızlarda, sözcük bir gösterme sıfatından, vb. sonra geldiği
zaman kesinlikle zorunludur (bak önceki bent). Tersi durumda, -/ ad çekim
ekinin eklenmesi ancak Doğu ağızlannda (Botan, vb.) kesin kuraldır.

Ör.: Ez hespî (mirovî) dibînim, atı (adamı) görüyorum.

Bununla birlikte her yerde, tekil eril eğik durum artık a ve e ünlülerinin -

ê'ye bükülmesiyle sağlanmaktadır; bu iki fonemden ne birini, ne ötekini
içermeyen sözcüklerse değişikliğe uğramaz.

Ör.: Ez hêsp dibînim, atı görüyorum.

Ama: ez mirov dibînim, adamı görüyorum.
Kaldı ki, pek çok bölgede, a ya da e içeren sözcüklerin bükülmesi de ihmal

edilmektedir.
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1 1 6. - a n ' 1 1 s Ö z c ü k I e r. -an la sonaeren sözcükler iki kategoriye aynhr :

birinci kategoriden olan sözcüklerde -an öğesi ana sözcüğün aynlmaz bir
parçasıdır.

ör.: Baran (diş.), yağmur.
Derman (er.), ilaç.
Garan (diş.), sığır sürüsü.
Kevan (er.), yay.
Bran (er.), diş.
Rewan (diş.), Erivan, vb.

Bütün bu sözcükler düzgün tümleç durumu oluştururlar.

İkinci kategoride yer alan sözcüklerde, -an soneki, çoğulun eğik durumu¬
nu belirten ad çekim ekinden başka bir şey değildir. Bu sözcükler hemen hemen

1 yalnız aşiret adlandır ve -an bunlardan çoğunlukla tamlama takısı olarak
kullanılır.

ör.: Cihê Botan, eşîıa Kîkan, welatê Xerzan,

«Bot» lann bölgesi, «lü&»lerin aşireti, «Xerz»lerin ülkesi.

Günlük konuşmada, -an çekim eki, ana sözcükle bütünleşir ve çatkılı
durumun dışında bile, olduğu gibi kalın aynca bu sözcükler ikinci bir bükün de
alamazlar. Yani şöyle denir :

Ezji Botan têm, Botan'dan geliyorum, ve /i Botanê denmez.
Ez çûme Xerzan, Xerzan'a gittim, ve Xerzanê denmez.

Açiklama I. Daha önce değindiğimiz bu kuralın tek istisnası, gul, gül'den
türemiş olan gulan, mayıs sözcüğüdür (çoğ. eğ. du.: gulan; meha gulan, güller
ayı) ve gene de tekil tümleç durumu çekim eki alır.

Ör.: Meha Guîanê, Mayıs ayı.
Mvê Guîanê, Mayıs ortası.

Bu -anlı adlann çoğu, özellikle aşiret adlan tamlama takısı almaya
elverişlidir.

Ör.: Mirdêsanên Gawastî, yerleşikleşmis Mirdêsan'lar.
Berazanên Serhedan, Serhedan'h Berazan'lar.
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Botaniya Jorîn, Yukan Botan (burada / 'nin ortaya çıktığını belirtelim).

Açiklama II. Bu -an'ü sözcükler arasında xwalan ve apan sözcüklerine bir
göz atmak ilginç olabilir. Birincisi xwal, dayı'dan türemedir; kollektifbir değer
taşır ve babası yabancı bir gruptan kan almış birine göre ; gerçek bir aile bağı
olmadığı halde bu erkekler evlenme yoluyla akraba olmuş sayılırlar. Aynı
şekilde «apan» (ap, amca'dan) sözcüğü ile babanın bütün kardeş çocuklan
(amca oğlulan) kasdedilir. Şöyle denir:

Xwalanên min, «dayılanm».
Apanên min, «amcalanm».
Ama :xwalên min, (öz) dayılanm.
Apên min, (öz) amcalanm.

117. Seslenme. Seslenme çekim ekleri şunlardır :

a) tekil eril: -o.
Mirovo, ey adam (mirov).
Xorto, ey delikanlı (xort).

b) tekil dişil: -ê.

Dotmamê, ey amca kızı (dotmam).
Xwişkê, ey bacı (xwişk).

c) iki cinsten de çoğul: -ino.
Mirovino, ey adamlar (mirov).
Xortino, ey delikanlılar (xort).
Dotmamino, ey amca kızlan (dotmam).
Xwişkino, ey bacılar (xwişk).

Seslenme tekil eril ve çoğul /o, tekil dişil lê ünlemi getirilerek de
yapılabilir.

Ör.: Lo xorto, ey delikanlı.
Lê dotmamê, ey amca kızı.

Açiklama I. Çoğul seslenme çekimi gelî ünlemi ile de yapılabilir. O zaman
bu ünlem yalnız çoğulun eğik durumu çekim eki alan sözcüğün önünde yer alır.
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Ör.: Gelî mirovan, ey adamlar (mirovino yerine).
Gelî Kutdan, ey Kürtler (Kutdino yerine).

Gelî ünlemi gel, grup sözcüğünden gelir (digel, ile edatı da ondan gelir).
Bazı Güney ağızlannda bu sözcük sonek durumunda geçer ve çoğul ödevi
görür.

Açiklama II. Seslenmede kullanımlarının sıklığı nedeniyle bazı adlar,
yalın durumdayken de bu durum ekini korurlar.

Ör.: B'ıro, Misto, Mişo, Soro, Pûıto, Rindo, özel adlar.
Kalo, ihtiyar (kal 'dan).
Rindê, Gulê, Bazê, kadın özel adlan.

Aynca bazı erkek özel adlan, bazen eril seslenme takısı, bazen dişil
seslenme takısı alarak bir çeşit yan yana bulunurlar. Birçok kadın özel adlan
aynı özelliği gösterir.

Ör.: Bûbo ve Bûbê, Beso ve Besê, Misto ve Miste, erkek özel adlan.
Xecê ve Xeco, Bêzê ve Bêzo, Nazê ve Nazo, kadın özel adlan.

Bu adlann eril biçimleri, kadın olsun erkek olsun, ancak soylu kişilere hitap
edilirken kullanılır. Buna karşılık, dişil biçimleri sıradan insanlar içindir.
Örneğin bir ağa oğluna Bûbê, ama sıradan birine Bûbo; soylu bir kıza Xecê,

ama bir köylü kızına Xeco denir.

Açiklama III. Daha önceki açıklamada belirttiğimiz gibi -o seslenme
takısını sürekli olarak koruyan sözcükler, tekil eğikdurumdayken değişmezdirler;
gerçekten, böyle hiçbir sözcük arük bir ad çekim eki alamaz. Ve şöyle denir :

Hespê Mişo, Mişo'nun atı (eğ. du.).

Keça kalo, ihtiyann kızı (eğ. du.).

Ama yalın eğik durumda -o takısının atılmasıyla yalın ad farklılaşabilecek
ve sözcük gene ilk biçimini alacaktır.

Ör. : Kal hat, ihtiyar geldi .

Mîşo çû, Mişo gitti.

Açiklama IV. Normal olarak her durumda -o seslenme çekim ekiyle
kullanılan sözcükler tamlama takısı alabilirler.

Ör.: Pûrtowê B'ıro, Biro'nun oğlu Purto.
Sorowê Şêrwî, Şêrwan'h Soro.
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118. Daha önce tamlama takısı almış olan hiçbir sözcük ad çekim eki
alamaz.

ör.: Ez hespê Soro dibînim, ben Soro'nun atını görüyorum.
Lé dotmama délai, ey sevgili amca kızı.

119. Özet tablo.

A Eril; örnekler :mirov, adam; hesp, at.

Yalın

Tümleç durum

Seslenme

Tekil

Mfrov
Hesp
Mirovî
Hespî yada hêsp

Mirovo

Çoğul

Mfrov
Hesp
Mirovan
Hespan
Miıovino

B Dişil; ömek -.dotmam, amca kızı.

Tekil Çoğul

Yalın
Tümleç durum
Seslenme

Dotmam
Dotmamê
Dotmamê

Dotmam
Dotmaman
Dotmamino

120. Bir ünlü İle sona eren sözcüklerde ad çekimi. Son harfi ünlü
olan sözcüklere ad çekim ekieklenmesi , dahaönce takılar hakkında anlattığımız
olgulara (bk. Böl. IV) çok benzeyen olgular yaratır. Ama bu durumlarda dahi
büzülmüş biçimlerin genellikle, kullanılma olanağı bulunduğu takdirde düzgün
biçimlere tercih edildiğine işaret etmek gerekir.

Açiklama I. Söz konusu sözcüğün önüne bir gösterme, belgisizlik soru ya
da sayı sıfatı geldiği zaman hiçbir büzülme biçimine cevaz yoktur (bk.par. 115,

üçüncü bent).
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Açiklama II. Her gün olup bitenin tersine, benzer durumlarda, bir ünlü
ile sona eren sözcüklere tekil -o seslenme çekim ekinin eklenmesin genellikle
bir bağlantı ünsüzünün ya da bir büzülme olgusunun ortaya çıkmasına yol
açmaz. Bu o'nun a, e, é, o'lu sözcüklere eklenmesi sonucunda ortaya çıkan
kesinti normal sayılır; yalnız sondaki /ünlüsünden sonra bağlantı y 'si zorun¬
ludur. Dolayısıyla bu y, û foneminin ü biçiminde telaffuz edildiği bölgelerde
bu ünlüden sonra muhakkak gelir (bk. par. 20).

Öte yandan, akışmalı bağlantı genel kurallanna bir başka istisna daha
vardır, her iki cinsin çoğul seslenme çekim eki -ino, ünlü ile sona eren bir
sözcüğe eklendiği zaman, y ya da iv'den değil, -n'den destek alır.

121. a'lı sözcükler. İki sayının eğik durumunda bağlantı ünsüzü
y' dir; büzülmüş biçimler tekil için -é ve iki cinsin çoğulu için -an verirler.
Seslenmeye gelince, büzülmeye yalnız çoğul için cevaz vardır.

1) -a'lı sözcükler.

Eğ. du. tek.
Sesi. tek.
Eğ. du. çoğ.
Sesi. çoğ.

ERİL
Ör. : zava, damat
Düzg. biç.

zavayî
zavao
zavayan

zavanino

Büzülme

zavê

zavan

zavano

dişil
Ör.: pıra, lamba

Düzg. biç.

çirayê
çirayê
çirayan
çiranino

Büzülme

çirê
çirê
çiran
çiıano

2. -eli sözcükler.

Eğ. du. tek.
Sesi. tek.
Eğ. du. çoğ.
Sesi. çoğ.

ERİL
ör. : paie, orakçı.

Düzg. biç.

paleyî
paleo
paleyan
palenino

Büzülme

paie

palan
paleno

DİŞİL
ör.: petde,

Düzg. biç.

peideyê
perdeye
peideyan
perdenino

perde.
Büzülme

perde
perde
perdan
perdeno
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Büzülme

zavê

zavan

zavano

dişil
Ör.: pıra, lamba

Düzg. biç.

çirayê
çirayê
çirayan
çiranino

Büzülme

çirê
çirê
çiran
çiıano

2. -eli sözcükler.

Eğ. du. tek.
Sesi. tek.
Eğ. du. çoğ.
Sesi. çoğ.

ERİL
ör. : paie, orakçı.

Düzg. biç.

paleyî
paleo
paleyan
palenino

Büzülme

paie

palan
paleno

DİŞİL
ör.: petde,

Düzg. biç.

peideyê
perdeye
peideyan
perdenino

perde.
Büzülme

perde
perde
perdan
perdeno
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Açiklama I. Fıanse, Suriye, Ttkiye gibi bazı -eli özel adlar düzgün
biçimde eğik duruma girerler, son e'leri, bağlantı / siyle bitişen bir -a ile uzar,
şöyle olur : Fransayê, Sûriyayê, Tirkiyayê.

Açiklama II. -e ye da -a ile sona eren eril adların tekil eğik durumunun
büzülmeye uğraması, aslında, par. 114'teki kuralın özel durumundan başka
bir şey değildir.

122. e'li sözcükler. Son ünlü -é 'nin yerini e alınca bağlantı
ünsüzü /dir. Tümleç durumu için büzülmeye yalnız tekil halde cevaz vardır,
her iki cins için -é olduğundan sözcüğün görünümü değişmemiş kalır. Seslenme
durumu için çoğul halinde bir büzülme biçimine cevaz vardır.

Eğ. du. tek.

Sesi. tek.

Eğ. du. çoğ.

Sesi. çoğ.

ERİL
ör. : malxwe, mal sahibi.

Düzg. biç.

malxweyî
malxwiyî
malxwêo

malxweyan
malxwiyan
malxwênino

Büzülme

malxwê

malxwèno

DIŞIL
ör.: de, ana.

Düzg. biç.

deyê

diyê
deyê
diyê
deyan

diyan
dênino

Büzülme

de

dêno

123. -/ 7 / sözcükler. Son ünlü f nin yerini i alırken bağlantı
ünsüzü daima y'dir. Büzülme olanağı ancak tekil erilin tümleç durumu için
geçerlidir (sözcüğün görünümü değişmez kalır) ve çoğulun seslenme durumu
için vardır.
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Eğ. du. tek.
Sesi. tek.
Eğ. du. çoğ.
Sesi. çoğ.

ERİL
Ör. : têwî, yolcu.

Düzg. biç.

têwiyî
têwiyo
têwiyan
têwînino

Büzülme

têwî

têwîno

DIŞBL
Ör.: kebanî, ev kadını.

Düzg. biç.

kebaniyê

kebaniyê
kebaniyan
kebanînino

Büzülme

kebanîno

124. û'lu ve -o'lu sözcükler. Eğik durumda bağlantı
ünsüzü normal olarak w'dir (bazı ağızlarda y, bk. par. 19-20); w'nin önünde,
son ünlü û'nun yerini / alır; o hiçbir değişikliğe uğramaz. Bağlanü ünsüzü
olarak y'nin kullanımı, son ünlü û'yu ya da o'yu değişmez bırakır. Doğu
ağızlarında -ûTu eril sözcüklerin tekil seslenme durumunda bir bağlantı y 'si
ortaya çıkar.

Kabul edilebilir yegâne büzülmeler, -ulu ve -o'lu sözcüklerin çoğul
seslenme durumuyla ve -o'lu eril sözcüklerin tekil seslenme durumuyla il¬

gilidir.

1) -ûlu sözcükler.

Eğ. du. tek.

Sesi. tek.

Eğ. du. çoğ

Sesi. çoğ.

ERİL
Or. : rû, yüz, çehre.
Düzg. biç.

riwî
rûyî
rûo
rûyo
riwan
rüyan
rûnino

Büzülme

runo

DİŞİL
Or.: xwesû, kaynana.

Düzg. biç.

xwesiwê
xwesûyê

xwesiwê
xwesûyê
xwesiwan
xwesûyan

xwesûnino

Büzülme

xwesuno
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2) o'lu sözcükler.

Eğ. du. tek.

Sesi. tek.

Eğ. du. çoğ.

Sesi. çoğ.

ERİL
Ör. : zato, çocuk.
Düzg. biç.

zarowî
zaroyî
zatoo

zarowan

zaroyan

zaromno

Büzülme

zaro

' zarono

dişil
Or.: co, ark, kanal.
Düzg. biç.

cowê

coyê

cowê

coyê
cowan

coyan

comno

Büzülme

cono

125. Son hecesi -/ içeren sözcükler. Bu sözcüklere
durum çekim eklerinin eklenmesinin doğurduğu olgular, yukarıda (par. 109)

takılarla ilgili olarak işaret edilenlerle aynıdır.

Atasözü. Bavharsim dixwê, dranên kur disekihin, baba şira içince oğlun
dişi kamaşır.
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VI. AD ÇEKİMİ
BELGİSİZ DURUMDAKİ ADIN ÇEKİMİ

126. özne durum. Ad fazladan hiçbir ek almadan sadece takı almış
olarak kalır.

a) Eril tekil :

Mirovek, bir adam (mirov).
Hespek, bir at (hesp).

b) Dişil tekil :

Dotmamek, bir amca kızı (dotmam).
Mehînek, bir kısrak (mehîn).

c) İki cinste çoğul :

Mirovin, adamlar.
Hespin, adar.
Dotmamin , amca kızlan.
Meninin, kısraklar.

127. Tümleç durumu ya da eğik durum. Sözcüğe önceden sonek
olarak eklenmiş takıya aynca eklenen çekimekleri normal olarak belgisiz
durumdaki adı etkileyecek eklerdir.

a) Eril tekil : -/.

Ez miıovekî dibînim, bir adam görüyorum.
Ez hespekî dikirim, bir at satın alıyorum.

b) dişil tekil : -ê.

Ez dotmamekê dibînim, bir amca kızı görüyorum.
Ez mehîneke dikirim, bir kısrak satın alıyorum.

c) İki cinsten çoğul : -a.
Ez mirovina (hespina, jinina, mehînina) dibînim, adamlar (adar, kadın¬

lar, kısraklar) görüyorum.
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Açiklama I.Belgisiz çoğul eğik durum -a çekim eki normal -an çekim
ekinden başka bir şey değildir, sadece n düşmüştür.

Açiklama II. Belgisiz durumdaki adlar seslenme durumuna giremez.

Açiklama III. //everfcan'ların konuşmasında (Tor Abdîn) belgisiz durum¬
daki adlann çoğul eğik durumunun çok özel bir biçimi saptanmıştır. Bu durum
eril için takıya -/ ve dişil için takıya -ê çekim eki eklenerek yapılır. Normal
biçimle birlikte kullanılır, ama kısmi bir anlam ifade eder.

Ör.: Aviné bide min, bana su (av, diş.) ver.
Goştinî bide min, bana et (goşt, er.) ver.

Öteki ağızlarda şöyle denir :

Ör.: Avê (ya da av) bide min, bana su ver.
Goştî (ya da goşt) bide min, bana et ver.

Açiklama IV. -in belgisizlik takısı kullanmayan ağızlarda (bk. par. 110),

çoğulun eğik durumunun -ina takısının yerine aşağıdaki çatılar kullanılır:
Ez hespina dibînim yerine :ez hinekhespan dibînim, (bazı) atlar görüyorum.
Ez carina diçim nêçîrê, bazı bazı ava gidiyorum yerine : yek caran ez

diç'ım nêçîrê, bazı kereler ava gidiyorum.

Yek'in bu özel kullanımı, çoğul, yalnız tümleç durumu için geçerlidir.
Yek hesp ya da yek car ifadesi hespin ve carin için asla kullanılmaz.

128. Bir çekim ekinin varlığı belgisizlik takısındaki ünlünün düşmesine
neden olabilir, sözcükler şu biçime girer.

Hespekî için, hespkî, bir at (tek. eğ. du.).
Mehîneke için, mehînkê, bir at (tek. eğ. du.).

Mirovina için, miıovna, adamlar (çoğ. eğ. du.).

Ama bu düşme her zaman mümkün değildir. Nitekim, mehîn durumunda,
mehînina yerine mehîn'na denmez. Gerçekten, mehîn'na'nm kısaltılmış
biçimi mehîna olacakur, çünkü Kürtçede ikilenmeye (ikizliğe) cevaz yoktur
(bk. par. 64). O zaman da sözcüğün belirgin eğik durumu belgisiz eğik
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durumundan ayırt etmek kabil olmayacaktır (mehînan için mehîna). Benzer
nedenlerle, çêlek (inek), miıîşk (tavuk) ,vb. sözcüklerin tekil tümleç durumu,
belgisiz için çêlekekê, mirîşkeke, vb. olacaktır ve asla çêlekê ya da mirişkê,
vb. olmayacaktır.

129. -a'lı, -eli, vb. sözcüklerin belgisiz durumdaki ad çekiminin belir¬
tilmesi gereken hiçbir özelliği yoktur. Zaten belgisizlik takısı taşımakta olan
bu sözcüklere (bk;par. 103 ve dv.) özel çekimeklerinin eklenmesi yeter.

Ör.: Paleyekî (ya da palakî, palêkî, palekî), bir orakçı, pa/e'nin tekil
eğik durumu.
Cowekê (ya da coyekê, cokê), bir ark, co'nun tekil eğik durumu.

130. Özet tablo.

Tekil yalın

Tekil eğ. du.

Çoğul yalın

Çoğul eğ. du.

Eril

Mirovek
Hespek
Mirovekî
Hespekî
Mirovin
Hespin
Mirovina
Hespina

Dişil

Dotmamek
Mehînek
Dotmamekê
Mehîneke
Dotmamin
Mehînin
Dotmamina
Mehînina

Atasözü. Malê dinê qloçê mêran e, koça boynuzu ne ise dünya malı da
insana odur.
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VH. ŞAHIS ZAMİRİ1

131. Şahıs zamiri üç kişi, iki cins ve iki sayı içerir. Tıpkı ad gibi çeki-
mekleri alır.

a) Özne durumunda şahıs zamiri :

ER. VE DİŞ. TEKİL ER. VE DİŞ. ÇOĞUL

Ez, ben. Em, biz.
Tu, sen. Hon (hûn), siz.
Ew, o. Ew, o.

b) Tümleç durumunda şahıs zamiri :

TEKİL ÇOĞUL

Min, beni. Me, bizi.
Te, seni. We, sizi.
Wî, onu (er.).
Wê, onu (diş.). Ewan, wan, onlara, onlan.

Açiklama. Çoğul ikinci şahıs zamiri, bazı ağızlarda aşağıdaki çok eski
biçimleri içerir: hingû (hon yerine özellikle Behdînan'da kullanılır), hewe (we
için özellikle Botan'da söylenir).

132. Şahıs zamirlerinin kullanımı. Genel olarak,
üçüncü şahıs zamiri cümlede, tekranndan sakınılmak istenen her adın yerini
alır.

Yalın şahıs zamiri geçişsiz fiillerin bütün zamanlannda özne olarak ve
geçişli fiillerin üçüncü grup zamanlannda özne olarak kullanılır (bk. par. 142)

1. Bu bölümde yalnız şahıs zamirleri, dönüşlü zamirler ve karşılıklı zamirler incelenecek,
işaret zamirleri ise başka bir bölümde ele alınacaktır.
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Açiklama. Çoğul ikinci şahıs zamiri, bazı ağızlarda aşağıdaki çok eski
biçimleri içerir: hingû (hon yerine özellikle Behdînan'da kullanılır), hewe (we
için özellikle Botan'da söylenir).

132. Şahıs zamirlerinin kullanımı. Genel olarak,
üçüncü şahıs zamiri cümlede, tekranndan sakınılmak istenen her adın yerini
alır.

Yalın şahıs zamiri geçişsiz fiillerin bütün zamanlannda özne olarak ve
geçişli fiillerin üçüncü grup zamanlannda özne olarak kullanılır (bk. par. 142)

1. Bu bölümde yalnız şahıs zamirleri, dönüşlü zamirler ve karşılıklı zamirler incelenecek,
işaret zamirleri ise başka bir bölümde ele alınacaktır.
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Ör.: Ez têm, ben geliyorum (hatin, gçz. fiil).
Ez hatim, ben geldim (hatin, gçz.).
Ez dibînim, ben görüyorum (ditin, gçl.).

Tümleç durumunda şahıs zamiri geçişli fiillerin ilk iki grup zamanlarının
çekmeye yarar (bk. par. 185).

Ör.: Min dît, ben gördüm (dîtin, gçl.).
We dît, siz gördünüz (dîtin, gçl.).

Hep tümleç durumunda olmak üzere, adbükünü almış adlarlaaynı koşullarda
gene tümleç rolü oynar.

ör.: Tu min dibini, sen beni görüyorsun.
Ji bona te, senin için.

Açiklama. Şahıs zamirlerinin kullanımı hakkındaki bu özet açıklamalar
Geçişli fiil'e ve Fiilin Uyumu'na ayrılmış olan bölümlerde ele alınıp tamam¬
lanacaktır.

133. Eğik durumdaki şahıs zamiri iyelik (mülkiyet) rolü oynar. «Benim
atım, senin atın» vb. demek için ada, cinse ve sayıya uygun olarak çatılı
durumdayken belirtme ya da belirsizlik takısı bitiştirilir ve arkasından eğik
durumdaki zamir getirilir.

Ör.: Hespê min (te, wî, wê, me, we, wan), benim (senin, onun,
onların, vb), atım, atı, vb.

Hespên min, mehîna min, mehînên min, atlarım, kısrağım, kısrakla-
nm.

Belgisizlik takısı almış adlarla çatılar da şöyle olur :

Hespekî min (te, wî, wê, me, we, wan), bana ait bir at, sana ait
bir at, vb.

Hespine min (te, wî, wê, me, we, wan), bana ait adar, sana ait
atlar, vb.

Mehîneke min (te, wî, wê, me, we, wan), bana ait bir kısrak,
sana ait kısrak, vb.

Mehînine min (te, wî, wê, me, we, wan), bana ait kısraklar, sana ait
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1 34. «ê» zamiri. Tekil üçüncü şahısta ve eğik durumda, şahıs zamirinin,
ancak aşağıdaki hallerde kullanılan ve iki cinste de ortak olan kısa bir ê biçimi
vardır:

a) Doğrudan bir fiile bağlı dolaylı tümleç.
ör.: Min got wî (ya da wê) yerine, min got ê, ben ona dedim.

Ez didim wî (ya da wê) yerine, Ez didim ê, ben ona veriyorum.
Min da wî (ya da wê) yerine, min da ê, ben ona verdim.

Yukandaki örneklerden de anlaşılacağı gibi ê, zorunlu olarak, bağlı olduğu
fiilden sonra gelir. Yazıda, kendinden önce gelen sözcüğe sonek olabilir ve
bu kullanım yaygınlaşma eğilimindedir.

Ör.: Min gotê.

b) Bir edatla bağlantılı dolaylı tümleç.
Bu takdirde aşağıdaki gibi büzülmeler olur:

Pê ya da vê (bi wî, bi wê yerine) onunla (er. ve diş.).
Je (ji wî, ji wê yerine), ondan (er. ve diş.).
Le (// wî, li wê yerine), onun üstüne (er. ve diş.).
Tê (di wî, di wê yerine), ör.: tê re, onun arasında (er. ve diş.).

Daha ileride göreceğimiz gibi (Böl. XXII), bütün bu büzülmüş biçimler
çeşitli sonedatlarla birlikte kullanılır.

Ör.: Je re, ona (er. ve diş.), ji wî re, ji wê re yerine.
Pê re, onunla (er. ve diş.), bi wî (wê) re yerine;

Aynca pê ya da vê, je, le, tê büzüntüleri bir çeşit önek oluştururlar.

Açiklama. «é» aynı işlevi görmek üzere, eğik durumdaki v/, vê (ev'den),
wî ve wê (ew'den) işaret (gösterme) zamirlerinin yerine de kullanılabilir.

135. Dönüşlü şahıs zamiri. Kürtçede de Türkçede olduğu gibi bir
«kendi» (xwe) zamiri vardır, iki cinsin (er. ve diş.) ve iki sayının (tek, ve çoğ.)
üç şahısında da hep aynı biçimde (xwe) kullanılır ve daima Türkçe kendi işlevi
görür.
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«Xwc» bir cümlenin içinde tümleç olarak kullanılan ve ister doğrudan,
ister örtülü biçimde özneyi temsil edecek olan her zamirin yerini tutar.

Yani xwe, gerek doğrudan ya da dolaylı fiil tümleci, gerekse ad tümleci
(iyelik) olarak kullanılabilir.

136. ATvve'nin fiil tümleci olarak kullan ı-
m ı.

Xwe, ayrım gözetmeksizin, ama zorunlu olarak fiil tümleci işlevi görürken
bütün şahıs zamirlerinin yerini tutar, yeter ki bu zamirler cümlede özne ya
da özne grubu halinde bulunsunlar. Başka bir deyişle, xwe, fiil tümleç zamiri
ne kadar kullanılırsa o kadar kullanılabilir.

Olağan zamirlerin
kullanımı

Ez te dibînim, ben seni
görüyorum (özne: ez, 1. şah.; tüml.:
te, 2. şah.).

«Xwe» NİN KULLANIMI

Ez xwe dibînim, ben kendimi
görüyorum (öz. ve tüml.: 1. şah.,
tek.)

Ew te dibîne, o seni görüyor
(özne ew, 3. şah. tek.; tüml.: te, 2.

şah. tek.).

Tu xwe dibînî, sen kendini
görüyorsun (öz. ve tüml.: 2. sah.
tek).

Ew wî dibîne, o onu görüyor
(öz. ve tüml. 3. şah. tek., ama her
biri ayrı bir varlığı temsil eder).

Ew xwe dibîne, o kendini
görüyor (öz. ve tüml.: 3. şah. tek.,
aynı kişiyi temsil ederler).

Hon me dibînim, siz bizi
görüyorsunuz (öz.: 2. şah. çoğ.;
tüml.: 1. şah. çoğ.).

Em xwe dibinin, biz kendimi¬
zi görüyoruz (öz. ve tüml.: 1. şah.
çoğ.).

Emê ji we re goşt bikirin, biz
size et satın alacağız.

Honêji xwe regoşt bikkin, siz
kendinize et saün alacaksınız.
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Ew mase U ber wan datînin, Ew masê li ber xwe datinin, onlar
onlarmasayı onların önüne koyuyor- masayı kendi önlerine koyuyorlar, (öz.
lar (öz. ve tüml.: 3. şah. çoğ., ama ve tüml.: 3. şah. çoğ., aynı kişileri tem-
ayn kişileri temsil eden). sil eden).

Yukandaki örneklerde yer alan fiillerin hepsi üçüncü grup zamanlarla
çekilmiş geçişli fiillerdir. İki birinci grup zamanlanyla da xwe'nin
kullanım kuralian aynıdır.

Me xwe êşand, biz kendimizi incittik, yorduk.
Min xwe dît, ben kendimi gördüm..
We ji xwe re goşt kiri, siz kendinize et aldınız, vb.

Açiklama û. Xwe bir çoğulu temsil etse bile, onun tümleç olduğu geçmiş
zaman geçişli fiilleri, özneleri ifade edildiği taktirde, daima tekil kalır. Buna
karşılık, özneler örtülü ise, çoğul uyumu yapılır.

Ör.: IVan bila sebeb xwe aciz kir, onlar boşuna kendilerini
rahatsız ettiler.
Bila sebeb xwe aciz kirin, aynı anlam.

137. X w e' nin iyelik (mülkiyet) zamiri
olarak kullanımı.

Yukanda anlatılan kurala uygun olarak xwe, zamirlerin temsil ettikleri
sözcük ya da sözcükler cümlede tek özne ya da bir özne grubu olduğu taktirde
bütün şahıs zamirlerinin (min, te vb.) yerini alır. Aşağıdaki örnekler xwe'nin
bu kullanımı ile olağan iyelik zamirlerinin kullanımı arasında ayınm yapma
olanağı sağlayacaktır.

OLAĞAN İYELİKLER «Xwe» NİN KULLANIMI

Hespê min boz e, benim atım Ez hespê xwe dibînim, ben kendi
bozdur (özne: hesp). atımı görüyorum (özne: ez).

Kitsba te giran e, senin kitabın Tu Mtêba xwe dixwînî, sen kendi
ağırdır (özne: kitêb). kitabını okuyorsun (özne: tu).
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Gundê wî dût e, onun köyü
uzaktır (özne: gund).

Konê me reş e, bizim cadın¬
ınız karadır (özne: kon).

Dotmama we hat, sizin amca
kızınız geldi (özne: dotmam).

Ez bajarê wan nas dikim, ben
onlann kentini biliyorum

(özne: ez).

Ew diçe gundê xwe, o kendi
köyüne gidiyor (özne: ew).

Em di konê xwe de ne, biz kendi
çadınmızdayız (özne: em).

Honê bi dotmama xwe re herin,
kendi amca kızınızla gideceksiniz
(özne: Aon).

Ewji bijarê xwe demakevin, onlar
kendi kenüerinden çıkmıyorlar (özne:
ew).

Aşağıdaki cümlelerden her birinde birçok özne var, xwe onlann tümü¬
nün birden yerini tutar.

Soro û Lezgîn bi bavé xwe re daxêvin, Soro ile Lezgîn kendi babalany-
la konuşuyorlar.

Ez û tu, em diçin cem cîranê xwe, ben ve sen, kendi komşumuza gidiyo¬
ruz.

Te û Cemşîd, we bîstanê xwe av da, sen ve Cemşîd, kendi bahçenizi
suladınız.

İyelik öznelerin tümü için değil de içlerinden yalnız biri için söylenecekse
artık xwe kullanılmaz. O zaman ona özgü şahıs zamirine başvurmak gerekir.

Ör.: Min û te, me keriyê te anî gund, ben ve sen, senin sürüyü
köye getirdik (bu cümlede, keriyê xwe «kendi sürümüzü»

anlamına gelirdi).

Aynı ilke gereğince, bir cümle birçok özne içerdiği zaman, xwe ancak,
öznelerin hepsi aynı şahıstan iseler ve ondan önce geliyorlarsa, onlardan
biriyle iyelik çatısı kurarak hepsinin birden yerini tutabilir. Aksi taktirde özel
şahıs zamirinin bükülü biçimi kullanılacaktır.

ör.: Soro û Lezgîn û deya xwe hatin, Soro, Lezgîn ve
anneleri geldiler.
Ez û deya xwe hatin, ben ve kendi annem geldik.

Aşağıdaki cümlelerde, iyelikler gerek öznelerden yalnız birini gerek değişik
şahıslardan birçok özneyi temsil ettiğinden xwe işe kanşamaz.
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ör.: Soro û Lezgîn û deya xwe hatin, Soro, Lezgîn ve
anneleri geldiler.
Ez û deya xwe hatin, ben ve kendi annem geldik.

Aşağıdaki cümlelerde, iyelikler gerek öznelerden yalnız birini gerek değişik
şahıslardan birçok özneyi temsil ettiğinden xwe işe kanşamaz.
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Ez, tu û deya min em çûn, ben, sen ve benim annem gittik.
Soro, Lezgîn û deya wî hatin, Soro, Lezgîn ve annesi
(Lezgîn'in annesi) geldiler.

Ez, tu û deya te, em çûn, ben, sen ve senin annen gittik.
Ez, tu û deya me, em çûn, ben, sen ve annemiz gittik.
Em, hon û deya we, em çûn, biz, siz ve sizin anneniz gittik.
Em, hon û deyên me, em çûn, biz, siz ve annelerimiz gittik.
Em, Soro û deya wî (me), em çûn, biz, Soro ve onun (bizim)
annesi (annemiz) gittik.

138. Xwe'nin kullanımına başka örnekler.

Aşağıdaki cümleler, içerdikleri nüanslar nedeniyle, xwe'nin kullanımı¬
na okuyucuyu biraz daha alıştırmak için seçilmiştir :

Ew dersa xwe dixwîne, o kendi dersini okuyor.
Ew dersa wî dixwîne, o dersini okuyor (başkasının dersini).
Ez te û brayê le dibînim, ben (sizi) görüyorum, seni ve kardeşini.
Ez te û brayê xwe dibînim, ben (sizi) görüyorum, seni ve kendi kardeşimi
(xwe cümlenin öznesi olan ez'in yerini tutmaktadır ve min için kon¬

muştur).

Şöyle de söylenebilir :

Ez we û brayê we dibînim, ben (sizi) görüyorum, sizi ve kardeşinizi (wc
burda iki kez tümleçtir, ama özneyle bağlantılı değil).

Ez we û brayê me dibînim, ben (sizi) görüyorum, sizi ve kardeşimizi
(ikinci tümleç, me, çoğ. 1. şahıstır, oysa özne ez, tekil 1. şahıstır; bu nedenle
xwe kulanılmaz).

Ez pezê me diçêrînim, koyunlanmızı otlatıyorum (bir önceki örnekteki
aynı olgu).

Ez pezê xwe diçêrînim, kendi koyunlarımı otlatıyorum (burada xwe,
özneyi (ez) temsil eden min için konmuştur).
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Ez û xwîşka te, em hatin, ben ve senin kız kardeşin geldik (tümleç olan
te, burada özne ez' i temsil etmez).

Ez û bavé xwe, em hatin, ben ve benim babam geldik (burada xwe, özneyi
(ez) temsil eden min konmuştur).

Açiklama. Bazı Batı ağızlannda (Firat, Malatya, Harput, Suruç, Roha,
vb.), cümlede özneyi temsil etsin etmesin, iyelik rollerinde üçüncü şahıs
zamirlerinin hepsinin yerini tutar. Örneğin şöyle denir jcanîkîxwe hebû, onun
bir evi var,dı (xanîkî wî hebû yerine).

139. İşdeş zamir. Ağızlara göre aşağıdaki biçimlerde olur :

HEV
hevûdin,
hevûdî,
hevdi,
hevûdu (dû),

hevdû.

YEK
yekûdin,
yekûdî,
yekdî,
yekûdu (dû),

yekdû.

EK
êkûdin,

êkûdî,,

ekdî,
êkûdu (dû),

êkdû.

Lehçelerde diğerlerinin de çok yaygın olmasınarağmen, kısalıklan nedeniyle
hev, yek, êk biçimleri yazılı dilde tercih edilmektedir. Batı ağızları yalnızca
bev'i ve ikizlerini kullanırlar. Yek, êk ve bunlann değişik biçimleri yalnız
birkaç Doğu ağızında kullanılmaktadır. Aşağıdaki örneklerde özellikle bev'i
kullanacağız. Bununla birlikte, her yerde onun yerine hevûdin, yekûdin, êkû¬

din, vb. Terinin kullanılabileceği de gözden ırak tutulmamalıdır.

Açiklama. Çoğul zamir şöyle yazılır : hevûdin, hevdû, vb.

140. Eşdeş zamir değişmezdir, Xwe ile aynı koşullarda kullanılır, ama
kollektif olarak bütün özne gruplarını temsil eder; özne grupları açıkça ya da
üstü örtülü ifade edilmiş olabilir, birbiri üzerinde karşılıklı etki yapabilir ya
da karşılıklı ilişkilerle birleşmiş olabilir, ama ne olursa olsun, aynı cümlenin
içinde tümleç gibi bütünüyle yenilenmiş bulunmalıdır.
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1) Hcv'in dolayısız ya da dolaylı fiil tümleci olarak kullanılımı.

ifev'in kullanımımn xwe'inkinden farkh nüanstan ortaya koymak için
burada par. 136-138"deki örnekleri yeniden ele alacağız.

Xwe KULLANIMI Hev KULLANIMI

Em xwe dibinin, biz kendimizi Em hev dibinin, biz birbirimizi
görüyoruz. görüyoruz.

Honêji xwe re goşt bikirin, siz Honêji hev re goşt bikitin, siz
kendinize et satın alacaksınız. birbiriniz için et satın alacaksınız.

Geçmiş zaman için geçişli fillerle durum şöyle olacak:

Me xwe dît, biz kendimizi Me bevdıf,biribirimizi gördük,
gördük.

We ji xwe re goşt kiri, sizler We ji hev re goşt kirî, sizler
kendinize et satın aldınız. birbirlerinize et satın aldınız.

Fiil tümleci olarak hev'in kullanımına başka örnekler :

Em hev nas dikin, biz birbirimizi (ya da birbirilerimizi) tanıyoruz.
Soto û Lezgîn bi hev re daxêvin, Soro ve Lezgîn (birbiriyle) sohbet

ediyorlar.
Em carına diçin cem hev, bazen birbirimize gidiyoruz.
Em hero dersen xwe ji hev dipirsin, derslerimizi her gün birbirimize

soruyoruz;

Me hevûdû nas kir, biz birbirimizi tanıdık.
Zînê û Gulê hev maç kit, Zînê ve Gulê öpüştüler.

Açiklama I. Dolaysız tümleç için hev almış olan, geçmiş zamana ait her
geçişli fiil, öznesi ifade edilmişse tekil kalır. Özne örtülü ise çoğulla uyum
yapılır.
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Ör.: Dibêjin ko wan hevûdin dît, birbirlerini (ya da birbirini)
gördükleri söyleniyor.
Dibêjin ko wan hevûdin dîtin, aynı anlam.

Açiklama II. İlerde Böl. XV'te göreceğimiz gibi hev çoğul zaman fiil
deyimleri ve bileşik fiiller yapmaya yarar.

Ör.: Li hev hatin, mutabık kalmak, anlaşmak.
Bi hev çûn, kavga etmek.
Li hev siwar kirin, kurmak, birleştirmek.

Bir cümlede hev, cümlenin mantıki öznesini değil de bir tümleci temsil
ettiği takdirde bu fiil deyimlerinden birinde yer alıyor demektir.

Ör.: Ez wan ji hev nas nakim, onları birbirlerinden ayırt etmiyorum
(ji hev nas kirin, ayırt etmek).
Wê tifmgê ji min re li hev siwar bike, bu tüfeği bana kur
(// hev siwar kirin, kurmak).

Xwe KULLANIMI Hev KULLANIMI

£md/i:onêxwedene,bizkendi Em di konê hev de ne, biz
çadırımızın altındayız. birbirimizin çadırının altındayız.

Honê bi dotmama xwe re he- Honê bi dotmamên hev re he
rin, siz kendi amca kızınızla gide- rin, siz birbirinizin amca kızlarıyla
çeksiniz. gideceksiniz.

Ew li bajarê xwe diçin, onlar Ew H bajarên hev diçin, her
kendi kentlerine gidiyorlar. biri öbürünün kentine gidiyor (ya

da birbirlerinin kentlerine gidiyor¬
lar).

Hev'le belirtilen sözcükler daima çoğuldur, ancak tekil kullanılabilen
soyut sözcüklerin dışında.

Hev'in iyelik olarak kullanımına başka örnekler :

Em ap û pismamên hev nas dikin, biz birbirimizin amcalarını ve amca¬
zadelerini tanıyoruz.
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Em brayên hev in, biz birbirimizin kardeşiyiz.
Tu û Zîn, hon xweh û brayên hev in, sen ve Zîn, bacı kardeşsiniz.
Ew diçin malên hev, biz biribirimizin evlerine gidiyoruz. Li hêviya hev

man, birbirinin gelmesini beklediler. (Hêv/, soyut olduğundan ancak tekil
olarak kullanılabilir).

Ferzo û Bito qala hev dikit, Ferzo ve Biro birbirinden söz ediyorlardı
(bileşik fiil qal kirin'deki qal, soyut olduğunddan ancak tekil olarak kulla¬
nılabilir).

3) Hev'in edat tümleci olarak kullanımı.
Bi, di, ji edatlanyla çatılan hev (ya da êk) zamiri çoğunlukla aşağıdaki

gibi büzülme yapar :

Bi he v ya da bi êk yerine, pev, pek ya da vêk.

Di hev ya da di êk yerine, tev ya da têk.

Ji hev ya da ji êk yerine, jev ya da jêk.
Li hev ya da li êk yerine, /ev ya da lêk.

Bu büzülmeler normal çatılann kullanıldığı gibi kullanılır, ama aynca
örnek olarak da kullanılabilir.

Atasözü. Agirxweş e, lê xwelîjîjê çêdibe, ateş iyidir, ama kül de bırakır.
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vnı. FILL
GENEL ÖZELLİKLER

141. Kürtçede fiiller yalın ya da bileşik olabilir. Mastar halindeyken yalın
fiiller :

a) bir kök ;

b) bir fiil eki içerirler.
Ör.: Hat-in, gelmek.

Xist-in, düşürmek.
Xwar-in, yemek.
Kir-in, yapmak.
An-în, getirmek.
Da-n, vermek.

Bileşik fiiler, fiil dışı bazı öğeler eklenerek yalın fiillerden yapılır. Yu¬
karıda anılan örneklere bu bakımdan şunlar eklenebilir :

Dahatin, inmek, (da-hatin).
Pêxistin, (ışık) yakmak (pê-xistin).
Vexwarin, içmek (ve-xwarin).
Deranîn, üretmek, çıkarmak (der-anîri).
Bazdan, koşmak (baz-dan).
Ava kirin, inşa etmek.

Kürtçe, yalın ve bileşik fiillerden başka deyim fiiller de kullanır.
Ör.: Li hev hatin, anlaşmak, uyuşmak.

Tê derêxistin, keşfetmek, bulmak, tahmin etmek.
Bi lêv kirin, telaffuz etmek.
Bet hev kitin, toplamak.

Bu başlangıç bölümünde açıklanacak kurallar yukanda sayılan üç kate¬
goriye uygulanır; ama verilecek örnekler, elden geldiğince yalın fiiller ara-
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sından seçilecektir. Bileşik fiiller ile deyim filleri daha ileride ele alacağız
(Böl. XV ve XVI).

142. Çatı, kipler ve zamanlar. Kürtçe fiil çekiminde iki çatı (etken ve
edilgen), dört kip (bildirme, istek, dilek-şaıt, emir) ve yalın biçimler (mastar
ve sıfatfiil) bulunur.

Yapımlan göz önüne alınınca zamanlar şu çeşitlere ayrılır :

a) mastardan yararlanılarak yapılan zamanlar (birinci grup zaman¬
lar): prétérit (di'li geçmiş), anlatılı prétérit (di'li geçmiş hikaye), bileşik
zamanlı hikâye, sürekli bileşikzamanlı hikâye, istek-hikâye, dilek-şart (1 .biçim) ;

b) salt bileşik zamanlar (ikinci grup zamanlar): sanal geçmiş hikâye,
yaklaşık sanal geçmiş hikâye, ön gelecek, istek rivayet, istek sanal geçmiş,
dilek-şart (2. biçim) ;

c) emirden yararlanılarak yapılan zamanlar (üçüncü grup zaman¬
lar): şimdiki zaman, sürekli şimdiki zaman, istek şimdiki zaman, gelecek.

Fakat, tersine, söz konusu eylemin olduğu an göz önüne alınırsa zamanlar
şu çeşitlere ayrılır :

a) geçmiş zamanlar (ilk iki grup zaman, bir de ön gelecek);

b) şimdiki ve gelecek zamanlar (üçüncü grup zamanlar).

143. Geçişli ve geçişsiz fiiller. Kürtçe fiillerin kimisi geçişli, kimisi
geçişsizdir.

a) Geçişli fiiller.

Dolaysız tümleç alabilen her etken fiil geçişlidir.
Ör.: Kirin, yapmak.

Gotin, demek.
Dan, vermek.
Anîn, getirmek.
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Girtin, yakalamak, almak, kapamak.
Kuştin, öldürmek.
Kirin, satın almak.

Açiklama I. Geçişli yalın mastarlardan yararlanılarak elde edilen birleşik
fiiller, hiçbir zaman doğrudan tümleç almasalar bile, daima geçişli gurubun
çekim kurallarına uyarlar (Bk. Böl. XV)

Ör.: Bazdan, koşmak (dan, vermek, geçişlidir).
Nimêj kirin, namaz kılmak (kkin, yapmak, geçişlidir).

Açiklama II. Aslında geçişsiz olan lehîstin, oynamak; nêrîn, bakmak;
axivîn, konuşmak fiilleri bazı Batı ağızlannda, yanlış olarak geçişli fiil çekim
kurallanna uyularak çekilir.

Açiklama III. Dolaylı tümleçlerini bir edat aracılığıyla alan geçişli fiille¬
rin özellikleri ilerde, par. 190'da incelenecektir.

b) Geçişsiz ya da yansız fiile r.

Bunlar asla nesne almazlar.
Ör.: Çûn, gitmek.

Hatin, gelmek.
Mirin, ölmek.
Ketin, düşmek.
Gihaştin, varmak, ermek.
Revîn, kaçmak.
Man, kalmak.
Girin, ağlamak.
Peyivîn, konuşmak.

Geçişli fiiller ile geçişsiz fiiller şimdiki ve gelecek zamanların çekiminde
özdeş kurallara, ama geçmiş zamanların çekiminde farklı kurallara
uyarlar.

Dolayısıyla bir fiil, geçişli mi, geçişsiz mi olduğu önceden bilinmeden
ve aynca mastarı, emri belli olmadan çekilmez.
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MASTAR

144. Morfolojik açıdan Kürtçe mastarlar başlıca iki gruba aynlır: -in' li
ve -în' li mastarlar. Bazı fiillerin -an'h ve -ûn'lu ikizlerine aynca yer veril¬
melidir.

-i n ' 1 i mastarlar.

Aşağıdaki çeşitlere aynlırlar :

a) -andin'li mastarlar.
Ör.: Şandın, göndermek.

Şkênandin, kırmak.
Rijandin, dökmek, yaymak...
Xwandin (xwendin), okumak, ötmek.

Görüldüğü gibi -andin'li fiillerin hepsi geçişlidir.

-andin'li mastarlann bir kısımının -tin'li ikizleri vardır ki, büzülme ol¬
gusundan doğar.

Ör.: Guvêşandin ve guvaştin, sıkmak.
Hejmirandin ve hejmartin, saymak.
Qeşkandin ve qeşartin, soymak.
Hingivandin ve hingaftin, değmek, dokunmak.
Guhêrandin ve guhattin, değiştirmek, dönüştürmek.
Bijêtandin ve bijartin, seçmek.

Bu fiiller için -an'li ikizler çok daha seyrektir (bk. par. 146).

İlerde (par. 157) - andin ekinin ettirgen fiiller oluşturmaya yaradığını
göreceğiz.

b) - tin'li mastarlar.

- tin ' lı mastarların bir kısmı geçişli, bir kısmı geçişsizdir.
Ör.: Alastin, yalamak (gçl.).

Ketin, düşmek (gçz.).
Braştin, kızartmak (gçl.).
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Avêtin, atmak, fırlatmak (gçl.).
Nihêrtin, bakmak (gçz.).
Gestin, ısırmak (gçl.).
Peyiftin, konuşmak (gçz.).

c) -rı'n'li mastarlar.

Oldukça enderdir.
Ör.: Xwarin, yemek (geçi.)

Vexwatin, içmek (gçl).
Mitin, ölmek (gçz.).
Bkin, taşımak (gçl.).
Kitin, yapmak (gçl.).

Bu mastarlar, çoğunlukla eski -din'li biçimlere tekabül etmektedir; artık
-din'li biçimler günümüzde Kutmancî'de kullanılmamakta, ama Sotanî'de
sürmektedir: xwatdinewe, mkdin, bkdin, kkdkı.

145. -/n'li mastarlar.

-û'n'li fiiller gibi bunların da kimisi geçişli, kimisi geçişsizdir.
Ör.: Bezîn, koşmak (gçz.).

Batin, yağmak (gçz.).
Borîn, geçmek (gçz.).
Şewitin, yanmak (gçz.).
Anîn, getirmek (gçl.).
Tirsîn, korkmak (gçz.).
Pirsîn, sormak (gçz.).
Dizin, çalmak (gçz.).
Rîn, sıçmak (gçl.).
Kkîn, satın almak (gçl.).
Weşîn, düşmek (gçz.).
Girin, ağlamak (gçz.).

-înli mastarların çoğu, -iyan'lı ya da -ihan'lı, -anlı ve bazen de -ûn'lu
ikizler içerirler.
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-/n'li fiillerde -iyan'lı ya da - i h a n ' 1 i

ikizler.

Bunlar bazı geçmiş zamanlann çekiminde işe karışan -ama, -ayî, -aya,
-ana gibi şahıs eklerinden dolayı ortaya çıkarlar.

-/n'li fiillerin kökü bir son -/ taşıdığından (ör.: girin, ağlamak gkî), bu
eklerin kullanımı bir bağlantı ünsüzünü, yani y'yi gerektirir (çeşitli Doğu
ağızlannda h). O zaman / ünlüsünün yerini i alır.

Ör.: Ez bigkiyama, ağlasaydım (gkîn'den).
Ez bitirsiyama (ya da bitirsiham), korksaydım (tksîn'den)
Tu bibeziyayî (ya da bibezihayî), koşsaydın (bezın'den).

İstek ve dilek-şart kiplerine özgü -ama, -ayî, vb. (bazen -am, -ayî, -a, -

an biçiminde kısaltılmış olarak) şahıs eklerinin kullanımı uygulamada bil¬
dirme kipinin di'li geçmiş ve şimdiki zaman hikâye zamanlarına da yaygın¬
laşmış bulunmaktadır; bu yüzden iki biçim bir arada yaşamaktadır :

Ez gkiyam ve ez gkîm, ağladım.
Ez tksiyam (ya da tksiham) ve ez tirsîm, korktum.
Tu beziyayî (ya da bezihayî) ve tu bezî, koştun, vb.

Normal olarak fiil köküne -m, -î, vb. eklerinin eklenmesiyle elde edilen
bildirme kipi zamanlaman bu -am'h, -ayîli, vb. çekimi, ister istemez, ağızlara
göre -iyan'li ya da -iban'li mastarların varlığını düşündürmektedir.

Ör.: Giriyan, gkihan (gkîn), ağlamak.
Tksiyan, tirsihan, (tksîn), korkmak.
Beziyan, bezihan (bezîn), koşmak.
Çêriyan, çêrihan (çerin), otlamak.
Reviyan, revihan (revîn), kaçmak.

Görüldüğü gibi -/yan'lı ya da -ibanTı ikizler ancak geçmiş zaman çekimi
için kullanılabilir; gerçekten onların özel emir kipleri yoktur.

Ör.: Giriyan, em. bigkî (gkîn'den).
Tksiyan, em. bilirse (tksîn'den).
Beziyan, em. bibeze (bezın'den).

124

-/n'li fiillerde -iyan'lı ya da - i h a n ' 1 i

ikizler.

Bunlar bazı geçmiş zamanlann çekiminde işe karışan -ama, -ayî, -aya,
-ana gibi şahıs eklerinden dolayı ortaya çıkarlar.

-/n'li fiillerin kökü bir son -/ taşıdığından (ör.: girin, ağlamak gkî), bu
eklerin kullanımı bir bağlantı ünsüzünü, yani y'yi gerektirir (çeşitli Doğu
ağızlannda h). O zaman / ünlüsünün yerini i alır.

Ör.: Ez bigkiyama, ağlasaydım (gkîn'den).
Ez bitirsiyama (ya da bitirsiham), korksaydım (tksîn'den)
Tu bibeziyayî (ya da bibezihayî), koşsaydın (bezın'den).

İstek ve dilek-şart kiplerine özgü -ama, -ayî, vb. (bazen -am, -ayî, -a, -

an biçiminde kısaltılmış olarak) şahıs eklerinin kullanımı uygulamada bil¬
dirme kipinin di'li geçmiş ve şimdiki zaman hikâye zamanlarına da yaygın¬
laşmış bulunmaktadır; bu yüzden iki biçim bir arada yaşamaktadır :

Ez gkiyam ve ez gkîm, ağladım.
Ez tksiyam (ya da tksiham) ve ez tirsîm, korktum.
Tu beziyayî (ya da bezihayî) ve tu bezî, koştun, vb.

Normal olarak fiil köküne -m, -î, vb. eklerinin eklenmesiyle elde edilen
bildirme kipi zamanlaman bu -am'h, -ayîli, vb. çekimi, ister istemez, ağızlara
göre -iyan'li ya da -iban'li mastarların varlığını düşündürmektedir.

Ör.: Giriyan, gkihan (gkîn), ağlamak.
Tksiyan, tirsihan, (tksîn), korkmak.
Beziyan, bezihan (bezîn), koşmak.
Çêriyan, çêrihan (çerin), otlamak.
Reviyan, revihan (revîn), kaçmak.

Görüldüğü gibi -/yan'lı ya da -ibanTı ikizler ancak geçmiş zaman çekimi
için kullanılabilir; gerçekten onların özel emir kipleri yoktur.

Ör.: Giriyan, em. bigkî (gkîn'den).
Tksiyan, em. bilirse (tksîn'den).
Beziyan, em. bibeze (bezın'den).

124



Açiklama. Bazı ender Doğu ağızlannda, örneğin Botan'ın bazı bölgelerinde
inan'lı bazı mastarlar gene de özel emir kipi oluşumuna katılabilmektedir,

ör.: Arihan, em. biarihe, sancımak.
Gerihan, em. bigerihe, dolanmak, dönmek.

Aynca -iyan'lı ya da -ihan'h mastarlar, -/n'li paralel biçimlerin tersine,
asla ad olarak kullanılamazlar.

Daima barîna betfê, kar yağışı, denir, asla bariyana berfê denmez.

146. -fl/ı'lı mastarlar.

Doğrusunu söylemek gerekirse, -iyan'lı ya da -ihan'li fiiller gibi -an'lı
fiiller de özerk bir grup sayılmaz; bunlar tümüyle ikizdirler. Ama aralanndan
epeyce bir kısım, uygulamada, türedikleri ilk fiillere tamamen gömülmüşlerdir.

-an'lı fiiller şu kaynaklardan gelirler :

a) -ayîn'li biçimlerin büzülmesinden.
Ör.: Man, kalmak (mayîn, aynı şekilde mandin).

Dan, vermek (dayîn);
Zan, doğurmak (zayîn).
Pan, gözetmek, beklemek (payîn).

b) -andinli ya da -tin'li mastarlann büzülmesinden.
Ör.: Kutan, vurmak (kutandin'den).

Kolan, deşmek, kazmak (kolandın'den).
Gan, «çifüeşmek» (gihaştin, gihan, kavuşmak'tan).
Pêçan, sarmak (pêçandin 'den).
Niyan, nihan, koymak (niyandin ve nihandin'den).
Kelan, kaynamak (kelandin'den).

c) -/n'li, -/yanlı ya da -ihan'h ikizlerden.
ör.: Çêran, otlamak (çerin, çêriyan ya da cêriban'dan).

Geran, dolaşmak, gezmek (gerin, geriyan ya da gerihan'dan).
Bezan, koşmak (bezîn, beziyan ya da bezihaıfdan).
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(a) ve (b) kategorisinden -an'lı mastarlar özel emir kipleri içerir ki, ilgili
üçüncü grup fiillerin zamanlan normal olarak onlardan yararlanılarak çekilir.

Ör.: Dan (bide), zan (bizê), pan (bipê), kutan (bikutc), kolan
(bikolé), gan (bigê).

mayîn, dayîn gibi biçimler artık hiç kullanılmamaktadır ve emir kipleri
de kullanımdan kalkmıştır.

Açiklama I. İstisna olarak, man' in bknîne biçiminde emiri vardır ki, eski
mandin'e tekabül eder.

Açiklama II. Bu -an'lı mastarların çoğul, -/n'li ya da -andın ' lı biçim¬
lere paralel olarak ad halinde kullanılabilir.

Ör.: Man ya da mayîn, ikamet.
Dan ya da dayîn, verme.
Pan ya da payîn, bekleme, gözetme.

(c) kategorisindeki -an'lı mastarlarsa, tersine, asla ad olarak kullanılmaz¬
lar; özel emir kipleri olup olmadığı da söylenemez, çünkü olsaydı da -în'li
biçimlerin normal emir kipleriyle kanşırdı.

Ör.: Çêran ve çêrîn, em.: biçere.
Geran ve gerin, em.: bigere.
Bezan ve bezîn, em.: bibeze.

147. ûn' lu mastarlar.

Çok ender olan -ûn'lu fiiller de -ın'li ya da -/n'li fiiller kadar ikizlidirler.
Ör.: Bûn, olmak (bûyîn ya da bîwîn'den).

Çûn, gitmek (çûyin'den; çûndin bugün de Diyarbekir'de
kullanılmaktadır).
Sûn, bilemek (sûtin'den).
Dûn, sıvamak (dûyîn'den).
Cûn, çiğnemek (cûıin'den).
Pûn, sepilemek (pûyîn'den).
Dirûn, biçip kaldırmak, dikmek (dirûtkfden).
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(a) ve (b) kategorisinden -an'lı mastarlar özel emir kipleri içerir ki, ilgili
üçüncü grup fiillerin zamanlan normal olarak onlardan yararlanılarak çekilir.

Ör.: Dan (bide), zan (bizê), pan (bipê), kutan (bikutc), kolan
(bikolé), gan (bigê).

mayîn, dayîn gibi biçimler artık hiç kullanılmamaktadır ve emir kipleri
de kullanımdan kalkmıştır.

Açiklama I. İstisna olarak, man' in bknîne biçiminde emiri vardır ki, eski
mandin'e tekabül eder.

Açiklama II. Bu -an'lı mastarların çoğul, -/n'li ya da -andın ' lı biçim¬
lere paralel olarak ad halinde kullanılabilir.

Ör.: Man ya da mayîn, ikamet.
Dan ya da dayîn, verme.
Pan ya da payîn, bekleme, gözetme.

(c) kategorisindeki -an'lı mastarlarsa, tersine, asla ad olarak kullanılmaz¬
lar; özel emir kipleri olup olmadığı da söylenemez, çünkü olsaydı da -în'li
biçimlerin normal emir kipleriyle kanşırdı.

Ör.: Çêran ve çêrîn, em.: biçere.
Geran ve gerin, em.: bigere.
Bezan ve bezîn, em.: bibeze.

147. ûn' lu mastarlar.

Çok ender olan -ûn'lu fiiller de -ın'li ya da -/n'li fiiller kadar ikizlidirler.
Ör.: Bûn, olmak (bûyîn ya da bîwîn'den).

Çûn, gitmek (çûyin'den; çûndin bugün de Diyarbekir'de
kullanılmaktadır).
Sûn, bilemek (sûtin'den).
Dûn, sıvamak (dûyîn'den).
Cûn, çiğnemek (cûıin'den).
Pûn, sepilemek (pûyîn'den).
Dirûn, biçip kaldırmak, dikmek (dirûtkfden).
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Bûn (bibé) ve çûn (biçe) fiilleri kesin olarak bûyîn (ya da biwîn) ve çûyin
(ya da çûndin) biçimlerinin yerini almış durumdadır. Yalnız çûyin, Botan'm
bazı bölgelerinde, geçmiş zaman olarak çekilmektedir.

Açiklama. Bûyîn ve çûyin (Diyarbekir'de çûndin) mastarlarının ad olarak
kullanımı geçerlidir.

Sûn, dûn, cûn, pûn, dkûn fiilleri yalnız geçmiş zamanlan için çekilir,
emir kipleri olan bisû, bidû, bicû, bipû, bidirû da sûtin, dûyin, cûtin, pûyîn,
dkûtin fiillerininkiyle aynıdır.

EMİR

148. Yalın fiillerin emir kipinin tekil ikinci şahsı, fiil kökünün önüne
«£>/'» öneki getirilerek ve mastar ekinde de tipine göre değişiklikler
yapılarak elde edilir.

Ör.: Bkîn, kesmek; bi-bir-e, kes.
Bkin, taşımak; bi-b-e, taşı.
Çêrandin, otlatmak; bi-çêr-îne, oüat.
Hejmartin, saymak; bi-hejmeı-e, say, vb.

Esasen nadir olan birkaç istisna hesaba katılmazsa Kürtçede emirlerin
hemen hemen hepsi düzgün kurallıdır. Ama gene de önemli ölçüde çeşitlilik
gösterirler; bu nedenle aşağıdaki paragraflarda belirtilen bilgiler yavaş yavaş
bellenmeye, kavranmaya çalışılmalıdır.

Açiklama. Konuşma dilinde çoğu zaman emirdeki -e eki atılır. Wete,

bixwaze, bkevîne, bimale, b'ıkoje, vb. yerine wet, bixwaz, bkev, bimal, bikoj
denir.

Bu uygulamaya yazı dilinde ancak şiirde cevaz edilir.

149. -andin'li fiillerde emir. Emirde, bu fiillerin -andin eki, yerini istis¬
nasız -/ne' ye bırakır.

Ör.: Şandin, göndermek, bişîne.
Revandin, kaçırmak, bkevîne.
Weşandjn, silkmek, sarsmak, biweşîne.
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Bûn (bibé) ve çûn (biçe) fiilleri kesin olarak bûyîn (ya da biwîn) ve çûyin
(ya da çûndin) biçimlerinin yerini almış durumdadır. Yalnız çûyin, Botan'm
bazı bölgelerinde, geçmiş zaman olarak çekilmektedir.

Açiklama. Bûyîn ve çûyin (Diyarbekir'de çûndin) mastarlarının ad olarak
kullanımı geçerlidir.

Sûn, dûn, cûn, pûn, dkûn fiilleri yalnız geçmiş zamanlan için çekilir,
emir kipleri olan bisû, bidû, bicû, bipû, bidirû da sûtin, dûyin, cûtin, pûyîn,
dkûtin fiillerininkiyle aynıdır.

EMİR

148. Yalın fiillerin emir kipinin tekil ikinci şahsı, fiil kökünün önüne
«£>/'» öneki getirilerek ve mastar ekinde de tipine göre değişiklikler
yapılarak elde edilir.

Ör.: Bkîn, kesmek; bi-bir-e, kes.
Bkin, taşımak; bi-b-e, taşı.
Çêrandin, otlatmak; bi-çêr-îne, oüat.
Hejmartin, saymak; bi-hejmeı-e, say, vb.

Esasen nadir olan birkaç istisna hesaba katılmazsa Kürtçede emirlerin
hemen hemen hepsi düzgün kurallıdır. Ama gene de önemli ölçüde çeşitlilik
gösterirler; bu nedenle aşağıdaki paragraflarda belirtilen bilgiler yavaş yavaş
bellenmeye, kavranmaya çalışılmalıdır.

Açiklama. Konuşma dilinde çoğu zaman emirdeki -e eki atılır. Wete,

bixwaze, bkevîne, bimale, b'ıkoje, vb. yerine wet, bixwaz, bkev, bimal, bikoj
denir.

Bu uygulamaya yazı dilinde ancak şiirde cevaz edilir.

149. -andin'li fiillerde emir. Emirde, bu fiillerin -andin eki, yerini istis¬
nasız -/ne' ye bırakır.

Ör.: Şandin, göndermek, bişîne.
Revandin, kaçırmak, bkevîne.
Weşandjn, silkmek, sarsmak, biweşîne.
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Standin, almak, bisüne.
Şewitandin, yakmak, bişewitîne.
Pijandin, pişirtmek, bipijîne.
Gihandin, vardırmak, bigihîne.
Hingivandin, değmek, dokunmak, bihingivîne.
Hêrandin, öğütmek, bihêrine.
Kezixandin, budamak, bikezixîne.
Ceıibandin, denemek, biceribîne.
Rijandin, akıtmak, dökmek, yaymak, bkijîne.

Bu fiillerden bazılannın -(/n'li ikizleri vardır: hingivandin, hingaftin;
hêtandin, hêrtin; kezixandin, kezaxtin; rijandin, rêtin. Bu kısaltılmış biçim¬
lerin özel emir biçimleri vardır, bk. aşağ. par.

150. -tin'li fiillerde emir. Emirde, bu fiillerin -tin eki yerini -e'ye bırakır.
Kökün son hecesinde a ünlüsü varsa onun yerini bir ê alır.

Ör.: Spartin, ele vermek, bispêre.

Nihêrtin, bakmak, binihêre.

Biniştin, işitmek, bibihîse.
Biwartin ya da bihartin, bihurtin, geçirmek, bibiwête ya da
bibihête, bibihute.
Hêttin, öğütmek, bihête.

Gittin, almak, bigke.
Bijattin, seçmek, bibijêre.

Hejmartin, saymak, bihejmêre (başka biçimi: bijmêre, başka bir
mastardan: jmartin).
Qeşartin, soymak, biqeşêre.
Alastin, yalamak, balêse.
Bivaşlin, eritmek, bibivêşe.
Hilmaştin, çemremek, hilmêşe.
Traştin, yontmak, biterêşe.
Simtin, delmek, bisime.
Quraftin, 1) toplamak, devşirmek, 2) bükerek kırmak biqurêfe.
Parastin, korumak, savunmak, biparêse.
Guhastin, taşımak, nakletmek, biguhêse.
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Standin, almak, bisüne.
Şewitandin, yakmak, bişewitîne.
Pijandin, pişirtmek, bipijîne.
Gihandin, vardırmak, bigihîne.
Hingivandin, değmek, dokunmak, bihingivîne.
Hêrandin, öğütmek, bihêrine.
Kezixandin, budamak, bikezixîne.
Ceıibandin, denemek, biceribîne.
Rijandin, akıtmak, dökmek, yaymak, bkijîne.

Bu fiillerden bazılannın -(/n'li ikizleri vardır: hingivandin, hingaftin;
hêtandin, hêrtin; kezixandin, kezaxtin; rijandin, rêtin. Bu kısaltılmış biçim¬
lerin özel emir biçimleri vardır, bk. aşağ. par.

150. -tin'li fiillerde emir. Emirde, bu fiillerin -tin eki yerini -e'ye bırakır.
Kökün son hecesinde a ünlüsü varsa onun yerini bir ê alır.

Ör.: Spartin, ele vermek, bispêre.

Nihêrtin, bakmak, binihêre.

Biniştin, işitmek, bibihîse.
Biwartin ya da bihartin, bihurtin, geçirmek, bibiwête ya da
bibihête, bibihute.
Hêttin, öğütmek, bihête.

Gittin, almak, bigke.
Bijattin, seçmek, bibijêre.

Hejmartin, saymak, bihejmêre (başka biçimi: bijmêre, başka bir
mastardan: jmartin).
Qeşartin, soymak, biqeşêre.
Alastin, yalamak, balêse.
Bivaşlin, eritmek, bibivêşe.
Hilmaştin, çemremek, hilmêşe.
Traştin, yontmak, biterêşe.
Simtin, delmek, bisime.
Quraftin, 1) toplamak, devşirmek, 2) bükerek kırmak biqurêfe.
Parastin, korumak, savunmak, biparêse.
Guhastin, taşımak, nakletmek, biguhêse.
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Guvaştin, sıkışmak, biguvêşe.
Kelaştin (qelaştih), yarmak, bikelêşe (biqelêşe).

Fiilin kökü /, s ya da s gibi sert ünsüzlerden biriyle sona erdiği taktirde
bu ünsüzler emirin -e eki ile bitişirken v, z ya da /ye dönüşüp yumuşayabilir.

ör.: Axaftin, konuşmak, baxève (buradan da axivîn ikizi doğar).
Peyiftin, konuşmak, bipeyive (peyivîn ikizi buradan doğar).
Mistin, işemek, bknîze.
Gestin, ısırmak, bigeze.
Kuştin, öldürmek, bikuje.
Braştin, kızartmak, bibrêje.

Gihaştin, değmek, bigihêje.

151. -tin'li bazı fiiller, emir kiplerini oluştururken genel kuraldan ayn-
lırlar. İşte onlar

a) -aù'n'li -on'n'li, -êtin'li fiiller -êje, -oje ve -oşe eki alırlar,
ör.: Patin, pişirmek, bipêje.

Dotin, sağmak, bidoşe.
Frotin, satmak, bifroşe.
Kotin, kemirmek, bikoje.
Sotin, yakmak, bisoje.
Avêtin, atmak, fırlatmak, bavêje.

Rêtin, akıtmak, dökmek, yaymak, bkêje.
Mêtin, emmek, bimêje.

b) -istin'li bazı fiiller -êse alır.
ör.: Heristin, ezilmek, biherêse.

Hilawistin, asmak, hilawêse.

Ristin, eğirmek, bkêse.

c) -istin'li bazı fiiller.

ör.: Hilperiştin, tırmanmak, tünemek, hilpetêşe.
Maliştin (maltin), süpürmek, bimale.
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Guvaştin, sıkışmak, biguvêşe.
Kelaştin (qelaştih), yarmak, bikelêşe (biqelêşe).

Fiilin kökü /, s ya da s gibi sert ünsüzlerden biriyle sona erdiği taktirde
bu ünsüzler emirin -e eki ile bitişirken v, z ya da /ye dönüşüp yumuşayabilir.

ör.: Axaftin, konuşmak, baxève (buradan da axivîn ikizi doğar).
Peyiftin, konuşmak, bipeyive (peyivîn ikizi buradan doğar).
Mistin, işemek, bknîze.
Gestin, ısırmak, bigeze.
Kuştin, öldürmek, bikuje.
Braştin, kızartmak, bibrêje.

Gihaştin, değmek, bigihêje.

151. -tin'li bazı fiiller, emir kiplerini oluştururken genel kuraldan ayn-
lırlar. İşte onlar

a) -aù'n'li -on'n'li, -êtin'li fiiller -êje, -oje ve -oşe eki alırlar,
ör.: Patin, pişirmek, bipêje.

Dotin, sağmak, bidoşe.
Frotin, satmak, bifroşe.
Kotin, kemirmek, bikoje.
Sotin, yakmak, bisoje.
Avêtin, atmak, fırlatmak, bavêje.

Rêtin, akıtmak, dökmek, yaymak, bkêje.
Mêtin, emmek, bimêje.

b) -istin'li bazı fiiller -êse alır.
ör.: Heristin, ezilmek, biherêse.

Hilawistin, asmak, hilawêse.

Ristin, eğirmek, bkêse.

c) -istin'li bazı fiiller.

ör.: Hilperiştin, tırmanmak, tünemek, hilpetêşe.
Maliştin (maltin), süpürmek, bimale.
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Rûniştin, oturmak, rûne.
Veniştin, konmak (kuş), vene.

Açiklama. Birinci tipteki bileşik fiiller, hilperiştin, rûniştin ve veniştin
emirde bi - öneki almazlar (bk. ilerde par. 193 ve 196).

d) -ûtin'li bazı fiiller.
Ör.: Cûtin, çiğnemek, bicû (bu fiilin cûn ikizi vardır).

Sûtin, bilemek, bisû.

e) Emir kiplerinin kural dışı oluşturan çeşitli fiiller (listesi biraz
ilerde par. 155'te).

152. -fin'li fiillerin birtakımı -andin'li fiillerin ikizleridir, bütün zaman¬
larda eksiksiz olarak onlann yerlerini tutarlar. Ama, bazı Doğu ağızlannda,
bu -tinli fiiller, ancak iki birinci grup zamanlarında (geçmiş zamanlar) kul¬
lanılırlar, üçüncü grubunkiler -îne'li emir kipleri oluşturmaya devam ederler
ki, -andin'li mastarlara tekabül eden bu emirlerin çekimlerinde bu yüzden
aşikâr bir kuralsızlık göze çarpar. Örneğin ez dihingêvkn yerine, min hingaft,
ben dokundum (hingaftin 'den) ve ez dihingivînim, ben dokunuyorum (em.
bihingivîne, hingivandin'den) denir. Başka örnekler :

Hejmartin (bihejmkîne), saymak: hejmirandin.
Qeşartin (biqeşkîne), soymak: qeşkandin.
Guvaştin (biguvêşîne), sıkmak, guvêşandin.
Kelaştin (bikehşîne), yarmak, kelişandin.

153. -irin'W fiillerde emir. Çok ender olan bu fiillerde emir için mastar¬
daki -itin ekinin yerini -e eki alır.

Ör.: Kirin, yapmak, bike.
Bitin, taşımak, getirmek, bibe.

154. -/n'li, -an'lı ve-ûn'lu fiillerde emir. -/n'li fiiller ve bütün zamanlan
çekilen -an'li ve -ûn'lu fiillerin mastarları emir kiplerini, sonlanndaki -în, -

an, -ûn eklerinin yerine -e eki alarak oluştururlar.
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Rûniştin, oturmak, rûne.
Veniştin, konmak (kuş), vene.

Açiklama. Birinci tipteki bileşik fiiller, hilperiştin, rûniştin ve veniştin
emirde bi - öneki almazlar (bk. ilerde par. 193 ve 196).

d) -ûtin'li bazı fiiller.
Ör.: Cûtin, çiğnemek, bicû (bu fiilin cûn ikizi vardır).

Sûtin, bilemek, bisû.

e) Emir kiplerinin kural dışı oluşturan çeşitli fiiller (listesi biraz
ilerde par. 155'te).

152. -fin'li fiillerin birtakımı -andin'li fiillerin ikizleridir, bütün zaman¬
larda eksiksiz olarak onlann yerlerini tutarlar. Ama, bazı Doğu ağızlannda,
bu -tinli fiiller, ancak iki birinci grup zamanlarında (geçmiş zamanlar) kul¬
lanılırlar, üçüncü grubunkiler -îne'li emir kipleri oluşturmaya devam ederler
ki, -andin'li mastarlara tekabül eden bu emirlerin çekimlerinde bu yüzden
aşikâr bir kuralsızlık göze çarpar. Örneğin ez dihingêvkn yerine, min hingaft,
ben dokundum (hingaftin 'den) ve ez dihingivînim, ben dokunuyorum (em.
bihingivîne, hingivandin'den) denir. Başka örnekler :

Hejmartin (bihejmkîne), saymak: hejmirandin.
Qeşartin (biqeşkîne), soymak: qeşkandin.
Guvaştin (biguvêşîne), sıkmak, guvêşandin.
Kelaştin (bikehşîne), yarmak, kelişandin.

153. -irin'W fiillerde emir. Çok ender olan bu fiillerde emir için mastar¬
daki -itin ekinin yerini -e eki alır.

Ör.: Kirin, yapmak, bike.
Bitin, taşımak, getirmek, bibe.

154. -/n'li, -an'lı ve-ûn'lu fiillerde emir. -/n'li fiiller ve bütün zamanlan
çekilen -an'li ve -ûn'lu fiillerin mastarları emir kiplerini, sonlanndaki -în, -

an, -ûn eklerinin yerine -e eki alarak oluştururlar.
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a) -/n'li fiiller.

Ör.: Bezîn, koşmak, bibeze.
Batîn, yağmak, bibare.
Gerin, dolaşmak, bigere.
Çerin, otlamak, biçere.
Borin, geçmek, bibore.
Revîn, kaçmak, bkeve.
Kirin, satın almak, bikke.
Kenîn, gülmek, bikene.
Pirsin, sormak, bipkse.
Nêrîn, bakmak, binere.
Şewitîn, yakmak, bişewite.
Zanîn, bilmek, bizane.
Nalîn, inlemek, binale.
Weşîn, düşmek, biweşe.
Karin, yapabilmek, bikare.
Çinîn, toplamak, biçine.
Pijîn, pişmek (gçz.), bipije.
Nivîsîn, yazmak, binivise.
Viritîn, tehlikede olmak, yıkıma doğru gitmek, bivkite.
Rijîn, akmak, dökülmek, yayılmak, bkije.

Ama bazı -/n'li fiillerin emirleri kuralsızdır. Par. 155"teki listede veri¬
lecektir.

b) -an'h fiiller.
Ör.: Kolan, eşmek, kazmak, bikole.

Dan, vermek, bide.
Kutan, vurmak, dövmek, bikute.
Gihan, varmak, erişmek, bigehe.

c) -ûn'lu fiiller.
Ör.: Çûn, gitmek, biçe.

Bûn, olmak, bibe.
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a) -/n'li fiiller.

Ör.: Bezîn, koşmak, bibeze.
Batîn, yağmak, bibare.
Gerin, dolaşmak, bigere.
Çerin, otlamak, biçere.
Borin, geçmek, bibore.
Revîn, kaçmak, bkeve.
Kirin, satın almak, bikke.
Kenîn, gülmek, bikene.
Pirsin, sormak, bipkse.
Nêrîn, bakmak, binere.
Şewitîn, yakmak, bişewite.
Zanîn, bilmek, bizane.
Nalîn, inlemek, binale.
Weşîn, düşmek, biweşe.
Karin, yapabilmek, bikare.
Çinîn, toplamak, biçine.
Pijîn, pişmek (gçz.), bipije.
Nivîsîn, yazmak, binivise.
Viritîn, tehlikede olmak, yıkıma doğru gitmek, bivkite.
Rijîn, akmak, dökülmek, yayılmak, bkije.

Ama bazı -/n'li fiillerin emirleri kuralsızdır. Par. 155"teki listede veri¬
lecektir.

b) -an'h fiiller.
Ör.: Kolan, eşmek, kazmak, bikole.

Dan, vermek, bide.
Kutan, vurmak, dövmek, bikute.
Gihan, varmak, erişmek, bigehe.

c) -ûn'lu fiiller.
Ör.: Çûn, gitmek, biçe.

Bûn, olmak, bibe.
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155. Emir kiplerini kuralsız oluşturan ve şimdiye kadar saptanabilen
fiillerin alfabetik listesi bu paragrafta verilmiştir.

Ajotin, itmek, sürmek, götürmek, bajo.
Anîn, getirmek, bine (emir, kendisi de înandkı biçiminden gelen eski bir

inan ikizinin benzeridir).
Danîn, koymak, yerleştirmek, deyne, dêne.

Dîtin, görmek, bibine.
Gan, çifüeşmek, bigê.

Girin, ağlamak, bigirî.
Gotin, demek, bîbêje (emir, bugünkü DumilTde vatiş karşılığı olan eski

bir sözcükten gelir).
Hatin, gelmek, bê (bê yalnız üçüncü grup zamanlan oluştumaya yarar;

asıl emir olarak werih'den wete sözcüğü kullanılır)
Herin, gitmek, here (bu fiil yanız üçüncü grup zamanlarda kullanılır).
Hiştin, bırakmak, bihêle, bihîle (emir, helan ikizinden gelir).
Jentin, vurmak, taramak, bijene.
Jiyîn ya da jîn, yaşamak, bijî.
Ketin, düşmek, bikeve (emir, eski kevtin biçiminden türemiştir, Soranîde

kewtin buna tekabül eder).
Maliştin, süpürmek, bimale (emir, maltın ikizinden gelir).
Man ya da mayîn, kalmak, bimîne, bimêne (eski mandin 'den).
Nivistin, uyumak, binive.
Pan ya da payîn, gözetmek, beklemek, bipê.

Pûyîn, serpilmek, bipû.
Rewitin, yaprak dökmek, bkewije (bkewite de denir).
Rîtin, sıçmak, biri.
Rûniştin, oturmak, rûne.
Şiştin, yıkamak, bişo.
Şkestin, kınlmak, bişkê.
Veniştin, konmak (kuş), vene.
Vexwarin, içmek, vexwe.
Werîn, gelmek, were (bu fiil yalnız üçüncü grup zamanlarda kullanılır).
Xistin, düşürmek, bêxe (êxistin ikizinden, bixe de denir).
Xwarin, yemek, bixwe.
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155. Emir kiplerini kuralsız oluşturan ve şimdiye kadar saptanabilen
fiillerin alfabetik listesi bu paragrafta verilmiştir.
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Xwestin, xwastin, istemek, bixwaze.

Zayîn, ya da zan, doğurmak, bizê.

156. Tekabül ettikleri mastarlardan bağımsız olarak göz önüne alınan
emir kipleri iki kategoriye ayrılır :

a) e ile sona eren emirler ki, çoğunluktadır.
Ör.: Bikuje(kuştin'den), biçêie(çêtan'dan), bıbe(bûn'dan), bine (anîn'den).

b) uzun bir ünlü (/, û, ê, o) ile sona eren emirler.
Ör.: BijîQîn'den), bkî(ritkfden), bipû (pûyîn'den), bisû(sûtin'den), bivê

(vîn ya da viyan'm kuramsal emir kipi), bizê (zayîn'den), bajo (ajotin'den).

Bu aynım üçüncü grup zamanların çekimi için önemlidir.

ETTİRGEN FİİLLER

157. Kürtçede geçişli karşılığı bulunan, değişik köklerden doğma çok az
sayıda geçişsiz fiil vardır.

Ör.: Halin, gelmek, ve anîn, getirmek.
Ketin, düşmek, ve xistin, düşürmek.
Bûn, olmak, ve kkin, yapmak.

Buna karşılık, her geçişsiz fiil, geçişli bir türev vermeye elverişlidir.
Geçişli fiil, önceden -e ve bi- ekleri atılarak ve kısalülmış emir gövdesine
-andin mastar eki getirilerek yapılır.

Bu şekilde yapılan fiillere ettirgen fiil denir.
Ör.: Werin (wete), gelmek; wetandin, getirmek, getirtmek.

Rijîn (b'ıtije), akmak, dökülmek, yayılmak; tijandin, akıtmak, dökmek.
Şewilîn (bişewite), yanmak (gçz.); şewitandin, yakmak (gçl.)
Pijîn (bipije), pişirmek; pijandin, pişirtmek.
Bezîn (bibeze), koşmak; bezandin, koşturmak.
Mitin (bknke), ölmek; mkandin, öldürmek.
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Çûn, gitmek; şandin (şiyandin), göndermek (Zazacada bugün de bulunan
eski bir mastar olan şîn, gitmek'ten; bu mastar artık Kutmancî'de yalnız ad
olarak «matem, yas» anlamında kullanılır).

Jiyîn (biji), yaşamak; jiyandin, yaşatmak.
Çêrin (biçête), oüamak (gçz.); çeıandin, otlatmak (gçl.).
Tksîn (bitkse), korkmak; tksandin, korkutmak.
Terikîn (bitetike), çatlamak; terikandin, çatlatmak.
Derizîn (biderize), yarılmak; derizandin, yarmak.
Qelişîn (biqelişe), yarılmak; qelişandin, yarmak.
Buhartin (bibuhêre), geçmek; buhêrandin, geçirmek.

Açiklama I. -andin eki, çok ender de olsa, geçişli gövdelere de eklene¬
bilir.

Ör.: Pirsin (bipirse), sormak; pksandin, sordurmak.

Bazen fiil geçişli olduğu halde, -andin eki almakla ilk gövdenin anlamın¬
da hiçbir değişiklik olmaz.

Ör.: Nivîsîn (binivîse), yazmak; nivîsandin (binivîsîne), yazmak.

Açiklama II. -andin eki çoğu zaman yabancı köklerde fiil yapmak için
de kullanılır.

Ör.: Ceribandin, denemek (Arapçadan).
Beiifandin, blöf yapmak (İngilizceden).
Qedimandin, takdim etmek (Arapçadan).
Wesandin, buyurmak (Arapçadan).

Açiklama III. Bileşik fiillerin bazı tiplerinin ettirgen yapımı özel kurallara
bağlıdır (bk. ilerde Böl. XIV).

Atasözü. Adetên bav û bapîran, kct'ık xweştk in ji hêjkan, dededen
babadan âdetse ham incir olgun incirden daha iyidir.
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IX. geçişsiz fiilin çekimi
(BİRİNCİ GRUP ZAMANLAR)

158. Birinci grup zamanlar şunlardır :

a) Bildirme : di'li geçmiş (prétérit), di'li geçmiş hikâye, bileşik
hikâye, sürekli bileşik hikâye.

b) İstek hikâye.

c) Dilek-şart (1. biçim).

Bütün bu zamanlar, kendisi de mastardan türemiş olan preteritin (di'li
geçmiş) tekil üçüncü şahsı temel alınarak çekilir.

159. Birinci grup zamanlann çekimi bakımından mastarlar iki katego¬
riye aynlmahdın

a) -ı'n'lı mastarlar (ör.: ketin, düşmek; hatin, gelmek; mkin, ölmek,
vb.).

Bu fiillerin preteritinin tekil üçüncü şahıs mastardaki -in eki atılarak elde
edilir.

Ör.: Hat, geldi (hatin 'den).
Ket, düştü (ketin 'den).
Mır, öldü (mirin'den).

b) Sonekinde bir uzun ünlü bulunan mastarlar, yani -/n'li mastarlar (ve
bunların -iyan'h ve -ihan'h ikizleri), -an'lı mastarlar (ör.: man, kalmak) ve
-ûn'lu mastarlar.

Bütün bu fiillerin preteritinin (d/'li geçmiş) tekil üçüncü şahsı mastar
ekinden sadece n atılarak yapılır.
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Ör.: Bezî, koştu (bezîn'den).
Revî, kaçtı (tevîn'den).
Reviya, kaçtı (teviyan'dan).
Ma, kaldı (man'dan).
Çû, gitti (pûn.dan).
Bû, oldu (bûn'dan).

Preteritin tekil üçüncü şahsında, mastar ekindeki uzun ünlünün devam
etmesi dolayısıyla bu fiillerin çekimi, biraz ilerde ele alınacak olan özellikeri
taşır (par. 163-165).

Bu bölümde -/n'li fiiller için örnekler yalın geçişsiz fiiller arasından se¬

çilecektir. Geçişli fiillerin çekimi gibi bileşik fiillerinki de ayn bölümlerde
ele alınacaktır.

-inTı FULLER

160. Örnek olarak ketin (bikeve), düşmek fiilini alıyoruz.

Bildirme zamanları,

a) Prétérit (di'li geçmiş).

Mastardaki -in ekinin atılmasıyla elde edilen (bk. yuk. par.) tekil üçüncü
şahıs gövdesi kefe -im, -î(l. ve 2. tek. şah.) ve -in (çoğ. üç şahıs için) şahıs
eklerinin eklenmesiyle çekilir.

Ez kelim, ben düştüm.
Tu keti, sen düştün.
Ew ket, o düştü.
Em ketin, biz düştük.
Hon ketin, siz düştünüz.
Ew ketin, onlar düştüler.

Açiklama I. Prétérit hep kesin geçmiş anlamı taşır.

Açiklama II. Bazı Doğu ağızlarında (Behdînan) çoğul şahıs eki -/n'dir.
Ör.: Em, hon, ew ketin yerine em, hon, ew ketîn.

Botan'da bu ek -/'dir. Em, hon, ew ketî denir.
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b) Prétérit (mişTi geçmiş) hikâye.

Preteritin tekil üçüncü şahsına aşağıdaki ekler eklenerek yapılır: -ime, -

iye, -iye, (tekil üç şahısın her biri için) ve -i,e (çoğulun üç şahısı için).
Ez ketime, ben düşmüşüm.
Tu ketiye, sen düşmüşsün.
Ew ketiye, o düşmüş.
Em ketine, biz düşmüşüz.
Hon ketine, siz düşmüşsünüz.
Ew ketine, onlar düşmüşler.

Açiklama III. Prétérit hikâyenin tekil 3. şahsı olan «ketiye» ile preteritin
tekil 3. şahısının ikinci biçimi olan ve kefe bir akışma e'si eklenerek elde
edilen (anlamda hiçbir değişiklik yapmaz) «£efe»yi birbiriyle karıştırmamak
gerekir.

Ör.: Xencera min ket erdê (ya da kete erdê), hançerim yere düştü.

c) Birleşik hikâye.
Preteritin değişik şahıslarına di- fiil öneki getirilerek çekilir.
Ez dikelim, ben düşüyordum.
Tu dikeli, sen düşüyordun.
Ew dikel, o düşüyordu.
Em dikelin, biz düşüyorduk.
Hon diketin, siz düşüyordunuz.
Ew diketin, onlar düşüyorlardı.

Açiklama IV. Bazı ağızlarda di- öneki baştaki ünlü ile bitişince /'sini
kaybeder. O zaman d- ya da t- olur. Aynı olgu h ile başlayan fiillerde de
gerçekleşebilir; o zaman bu ünsüz yok olur.

Ör.: Ez diêşiyam yerine, ez dêşiyam ya da têşiyam, acı çekiyordum, denir.
Aynı şekilde, ez dihatim yerine, ez talim, geliyorum, denir.

d) Sürekli bileşik-hikâye.

Hemen hemen kullanılmaz olan bu zaman, prétérit hikâyenin değişik
şahıslanna di- öneki getirilerek yapılır ve geçmişin belirli bir diliminde
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tamamlanmakta olan bir eylemi anlatmak için kullanılır. Uygulamada sırada
birleşik hikâye ile bunun arasında çok az bir nüans vardır.

Ez diketime, ben düşmekteydim.
Tu diketiye, sen düşmekteydin.
Ew diketiye, o düşmekteydi.
Em diketine, biz düşmekteydik.
Hon diketine, siz düşmekteydiniz.
Ew diketine, onlar düşmekteydiler.

161. İstek birleşik hikâye.
Preteritin tekil üçüncü şahsı temel alınarak çekilir. Ona bir yandan bi-

öneki, öte yandan -ama (tek. 1. şah.), -ayî (tek. 2. şah.), -a (tek. 3. şah.), -

ana (çoğ. üç şahıs) eklenerek çekim elde edilir.
İstek genel olarak, bila (ki), ko (ki), da ko (ta ki), vb. bağlaçları katılarak

sağlanır.
(Bila) ez biketima, ben düşeydim.
(Bila) tu biketayî, sen düşeydin.
(Bila) ew biketa, o düşeydi.
(Bila) em biketana, biz düşeydik.
(Bila) hon biketana, siz düşeydiniz.
(Bila) ew biketana, onlar düşeydiler.

Açiklama I. İstek birleşik hikâye halinde çekilen fiil üçten fazla hece
içeriyorsa, şahıs takılanndaki son -a atılarak kısaltma eğilimi görülür ve
çekim şu biçimi alır : ez biketam, hon biketan, ew b'ıketan.

Tekil üçüncü şahsın da kurala uygun eki aslında -aya'dır; son ünlünün
düşmesiyledir ki, sık kullanılan -a'lı görünümünü alır (ew biketaya yerine,
ew biketa).

Çeşitli ağızlarda tekil ikinci şahıs eki, yanlış olarak -aya'dır (tu biketayî
yerine, tu biketaya); üçüncü şahıs eki ise hep -a olur.

Açiklama II. Fiilin başında bir ünlü varsa fiil öneki bi-, /'sini kaybede¬
bilir. Par. 160, Açıkl. IV'deki örnekleri yeniden alıyoruz.

Ez biêşiyam yerine, ez bêşiyama, acı çekmiş olaydım.
Ez bihatama yerine, ez batama, gelmiş olaydım.
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Tu diketiye, sen düşmekteydin.
Ew diketiye, o düşmekteydi.
Em diketine, biz düşmekteydik.
Hon diketine, siz düşmekteydiniz.
Ew diketine, onlar düşmekteydiler.

161. İstek birleşik hikâye.
Preteritin tekil üçüncü şahsı temel alınarak çekilir. Ona bir yandan bi-

öneki, öte yandan -ama (tek. 1. şah.), -ayî (tek. 2. şah.), -a (tek. 3. şah.), -

ana (çoğ. üç şahıs) eklenerek çekim elde edilir.
İstek genel olarak, bila (ki), ko (ki), da ko (ta ki), vb. bağlaçları katılarak

sağlanır.
(Bila) ez biketima, ben düşeydim.
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Tekil üçüncü şahsın da kurala uygun eki aslında -aya'dır; son ünlünün
düşmesiyledir ki, sık kullanılan -a'lı görünümünü alır (ew biketaya yerine,
ew biketa).

Çeşitli ağızlarda tekil ikinci şahıs eki, yanlış olarak -aya'dır (tu biketayî
yerine, tu biketaya); üçüncü şahıs eki ise hep -a olur.

Açiklama II. Fiilin başında bir ünlü varsa fiil öneki bi-, /'sini kaybede¬
bilir. Par. 160, Açıkl. IV'deki örnekleri yeniden alıyoruz.
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Ez bihatama yerine, ez batama, gelmiş olaydım.
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162. Gelecek zamanın hikâyesi.

İstek birleşik hikâyenin özne zamirine -ê takısı eklenerek ya da ardından
de getirilerek yapılır.

Ezê (ez de) biketama, ben düşecektim.
Tuê (tu de) biketayî, sen düşecektin.
Ewê (ew de) biketa, o düşecekti.
Emê (ew de) biketana, biz düşecektik.
Honê (hon de ) biketana, siz düşecektiniz.
Ewê (ew de) biketana, onlar düşeceklerdi.

Açiklama. Par. 161'deki Açıkl. I ve II bu zamana da aynen uygulanır.

Ezê, tuê (tiwê ve tê dahi), ewê, vb. biçimleri çeşitli zamirlerin de belir-
teciyle birleşip büzülmesinden gelir; de belirteci ise her halde başlangıçta
dilek-şart kipi için normal bir kullanımdı.

Bu belirtecin özne ile birleşip büzülmesi, özne şahıs zamirinden başka
bir şeyse olamaz.

Ör.: Lezgîn de (ya da wê) bihata, Lezgîn gelecekti, (ve Lezgînê
bihata değil).
Brayê min de (ya da wê) biketa, kardeşim düşecekti.
Kî de bimka? Kim ölecekti? (mkin, ölmek; kî, soru zamiri).
Ev (ew) de bibeziya, o koşacaktı.

Özne şahıs zamiri başka bir sözcükle de ya da wê belirtecinden ayrıldığı
zaman da büzülme olmaz.

Ör.: ez dihî de bihatama, dün gelecektim (ezê dihî bihatama yerine).

Bir şahıs zamirinden başka bir üçüncü şahıs öznesi ile (ew de için) wc
büzülmesi de belirtecinin yerine kullanılabilir.

Ör.: Lezgîn wê biketa, Lezgîn düşecekti (Lezgîn de biketa yerine).

Buna karşılık şöyle demek yanlış olurdu:
Ew wê biketa, o düşecekti.
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Ew wê biketana, onlar düşeceklerdi.
Şöyle demek gerekir: ewê biketa, ya da : ew biketa.

Ewê biketana, ya da : ew de biketana.

-în'h, -anlı, -ûn'lu FİİLLER

163. Bildirme zamanları. Bu fiilerin çekimleri, zaman ve kişilere göre,
ya kişi ekinin mastann son uzun ünlüsüyle büzülmesiyle, ya da ses uyumu
sağlayan bir ara ünsüz (duruma göre y ya da w ) yardımıyla yapılır.

- /n'li Fiiller. Ör. : bezîn (bibeze), koşmak.

1) Bildirme zamanları,

a) di'li geçmiş (prétérit).

Ez bezim,
Tu bezî
Ew bezî,
Em bezîn,
Hon bezîn,
Ew bezîn,

(ben) koştum.
(sen) koştun.
(o ) koştu.
(biz) koştuk.
(siz) koştunuz.
(onlar) koştular.

Açiklama I. Doğuda, çok eski bir biçim olan tu beziyî (bezî bunun
büzülmüşüdür) bugün de tekil 2. şahıs için kullanılmaktadır.

b) miş'li geçmiş (prétérit) hikâye.

Ez bezime, (ben) koşmuşum.
Tu beziye, (sen) koşmuşsun.
Ew beziye, (o ) koşmuş.
Em bezine, (biz) koşmuşuz.
Hon bezine, (siz) koşmuşsunuz.
Ew bezine, (onlar) koşmuşlar.
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Ew wê biketana, onlar düşeceklerdi.
Şöyle demek gerekir: ewê biketa, ya da : ew biketa.

Ewê biketana, ya da : ew de biketana.

-în'h, -anlı, -ûn'lu FİİLLER

163. Bildirme zamanları. Bu fiilerin çekimleri, zaman ve kişilere göre,
ya kişi ekinin mastann son uzun ünlüsüyle büzülmesiyle, ya da ses uyumu
sağlayan bir ara ünsüz (duruma göre y ya da w ) yardımıyla yapılır.

- /n'li Fiiller. Ör. : bezîn (bibeze), koşmak.

1) Bildirme zamanları,

a) di'li geçmiş (prétérit).

Ez bezim,
Tu bezî
Ew bezî,
Em bezîn,
Hon bezîn,
Ew bezîn,

(ben) koştum.
(sen) koştun.
(o ) koştu.
(biz) koştuk.
(siz) koştunuz.
(onlar) koştular.

Açiklama I. Doğuda, çok eski bir biçim olan tu beziyî (bezî bunun
büzülmüşüdür) bugün de tekil 2. şahıs için kullanılmaktadır.

b) miş'li geçmiş (prétérit) hikâye.

Ez bezime, (ben) koşmuşum.
Tu beziye, (sen) koşmuşsun.
Ew beziye, (o ) koşmuş.
Em bezine, (biz) koşmuşuz.
Hon bezine, (siz) koşmuşsunuz.
Ew bezine, (onlar) koşmuşlar.
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c) bileşik hikâye.

Ez dibezîm,
Tu dibezî,
Ew dibezî,
Em dibezîn,
Hon dibezîn,
Ew dibezîn,

(ben) koşuyordum,
(sen) koşuyordun,
(o ) koşuyordu,
(biz) koşuyorduk,
(siz) koşuyordunuz,
(onlar) koşuyorlardı.

d) sürekli birleşik hikâye.

Ez dibezîme, (ben) koşmaktaydım, (koşmakta idim).
Tu dibeziye, (sen) koşmaktaydın, (koşmakta idin).
Ew dibeziye, (o ) koşmaktaydı.
Em dibezîne, (biz) koşmaktaydık.
Hon dibezîne, (siz) koşmaktaydınız.
Ew dibezîne, (onlar) koşmaktaydılar.

2) istek hikâye.

(Bila) ez bibeziyama,
(Bila) tu bibeziyayî,
(Bila) ew bibeziya,
(Bila) em bibeziyana,
(Bila) hon bibeziyana,
(Bila) ew bibeziyana,

(ben) koşaydım,
(sen) koşaydın,
(o) koşaydı,
(biz) koşaydık,
(siz) koşaydınız,
(onlar) koşaydılar.

3) Gelecek zamanın hikâyesi.

Ezê (ez de) bibeziyama,
Tuê (tu de) bibeziyayî,
Ewê (ew de) bibeziya,
Emê (em de) bibeziyana,
Honê (hon de) bibeziyana,
Ewê (ew de) bibeziyana,

(ben) koşacaktım,
(sen) koşacaktın,
(o) koşacaktı,
(biz) koşacaktık,
(siz) koşacaktınız,
(onlar ) koşacaklardı.

Açiklama II. -/n'li fiillerin büyük bir kısmının -/yan'h ya da -ihanlı
ikizleri bulunduğunu daha önce görmüştük (bk. par. 145). Bazen bu ikincilerin
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c) bileşik hikâye.

Ez dibezîm,
Tu dibezî,
Ew dibezî,
Em dibezîn,
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dili geçmişli ve bileşik hikâyede, paralel -/n'li biçimlerden daha canlı olduğu
görülmektedir. Bunlar -an'lı fiil modeline göre çekilir (bk. arkadaki par.).

Ör.: Ez beziyam (ya da beziham, bezam) ve ez dibeziyam (ya da
dibeziham, dibezam) ez bezim ve ez dibezîm yerine.

Ez giriyam, ağladım, ve ez digiriyam (ez girim ve ez digirim).

164. -an'lı fiiller. Örnek: man (bimîne), kalmak.

1) Bildirme zamanları,

a) Di'li geçmiş (prétérit).

Ez mam,
Tu mayi,
Ew ma,
Em man,
Hon man,
Ew man,

(ben)
(sen)
(o)
(biz)
(siz)

kaldım.
kaldın.
kaldı.
kaldık.
kaldınız.

b) Di'li

Ez mame,
Tu maye,
Ew maye,
Em mane,
Hon mane,
Ew mane,

(onlar) kaldılar.

geçmiş (prétérit) hikâye.

(ben) kalmışım,
(sen) kalmışsın,
(o) kalmış,
(biz) kalmışız,
(siz) kalmışsınız,
(onlar) kalmışlar.

c) bileşik
Ez dimam,
Tu dknayî,
Ew dima,
Em diman,
Hon diman,
Ew diman,

hikâye,
(ben)
(sen)
(o)
(biz)
(siz)

kalıyordum.
kalıyordun.
kalıyordu.
kalıyorduk.
kalıyordunuz.

(onlar) kalıyordular.

d) sürekli birleşik hikâye.

Ez dimame,
Tu dimaye,
Ew dimaye,

(ben)
(sen)
(o)

kalmaktaydım,
kalmaktaydın,
kalmaktaydı.
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Em dimane, (biz)
Hon dimane, (siz)
£w dimane, (onlar)

kalmaktaydık.
kalmaktaydınız.
kalmaktaydılar.

2) D i 1 e k - ş a r t (1. biç

(Bila) ez bimama,
(Bila) tu bimayayî,
(Bila) ew bimaya,
Bila) em bimana,
(Bila) hon bimana,
(Bila) ew bimana,

3) G e 1 e c e k

Ezê (ez de) bimama,
Tuê (tu de) bimayayî,
Ewê (ew de) bimaya,
Emê (em de) bimana,

(ben)
(sen)
(o)
(biz)
(siz)
(onlar)

im).

kalaydım.
kalaydın.
kalaydı.
kalaydık.
kalaydınız.
kalaydılar.

zamanın hikâyesi

(ben)
(sen)
(o)
(biz)

kalacaktım.
kalacaktın.
kalacaktı.
kalacaktık.

Honê (hon de) bimana, (siz) kalacaktınız.
Ewê (ew de) bimana, (onlar) kalacaklardı.

165. -ün'lu fiiller. Örnek: çûn (biçe), gitmek.

1) Bildirme zamanları.

a) di'li geçmiş (prétérit).

Ez çûm, (ben) gittim.
Tu çûyî, (sen) gittin.
Ew çû, (o) gitti.
Em çûn, (biz) gittik.
Hon çûn, (siz) gittiniz.
Ew çûn, (onlar) gittiler.

b) miş'li geçmiş hikâye.
r,mp (ben) gitmişim.

(sen) gitmişsin,
(o) gitmiş.

Ez füme,
Tu çûye,
Ew çûye,
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Em dimane, (biz)
Hon dimane, (siz)
£w dimane, (onlar)
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kalmaktaydınız.
kalmaktaydılar.

2) D i 1 e k - ş a r t (1. biç

(Bila) ez bimama,
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(Bila) ew bimaya,
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(Bila) ew bimana,

3) G e 1 e c e k

Ezê (ez de) bimama,
Tuê (tu de) bimayayî,
Ewê (ew de) bimaya,
Emê (em de) bimana,

(ben)
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(biz)
(siz)
(onlar)

im).

kalaydım.
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zamanın hikâyesi
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(sen)
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(biz)

kalacaktım.
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Ewê (ew de) bimana, (onlar) kalacaklardı.
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Em çûne,

Hon çûne,
Ew çûne,

(biz)
(siz)
(onlar)

c) bileşik hikâye

Ez diçûm,
Tu diçûyî,
Ew diçû,
Em diçûn,
Hon diçûn,

(ben)
(sen)
(o)
(biz)
(siz)

gitmişiz.
gitmişsiniz.
gitmişler.

gidiyordum.
gidiyordun.
gidiyordu.
gidiyorduk.
gidiyordunuz.

Ew diçûn, (onlar) gidiyordular.

d) sürekli bileşik hikâye.

Ez diçûme,
Tu diçûye,
Ew diçûye,
Em diçûne,
Hon diçûne,
Ew diçûne,

(ben)
(sen)
(o)
(biz)
(siz)
(onlar)

gittiydim
gittiydin.
gittiydi.
gittiydik.
gittiydiniz.
gittiydiler.

2) İstek birleşik hikâye.
(Bila) ez biçiwama, (ben)
(Bila) tu biçiwayî, (sen)
(Bila) ew biçiwa, (o)
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gideydiniz.(Bila) hon biçiwana, (siz)

(Bila) ew biçiwana, (onlar) gideydiler.

3) Gelecek zamanın hikâyesi.

Ezê (ez de) biçiwama, (ben) gidecektim.
Tuê (tu de) biçiwayî, (sen) gidecektin.
Ewê (ew de) biçiwa, (o) gidecekti.
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Ewê (em de) biçiwana, (biz) gidecektik.
Honê (hon de) biçiwana, (siz) gidecektiniz.
Ewê (ew de) biçiwana, (onlar) gideceklerdi.

Olumsuz çekim

166. Birinci grup zamanlann olumsuz çekimi, bildirme zamanlan için
fiilin önüne olumsuzluk öğesi ne getirilerek yapılır.

Ör.: ketin fiili.
Di'li geçmiş: ez ne ketim, düşmedim, vb.
Miş'li geç. hık.: ez ne ketime, düşmemişim, vb.
Birleşik zaman: ez ne diketim, düşmüyordum, vb.
Sür. biri. zaman: ez ne diketime, düşmemekteydim, vb.
İstek birleşik zaman: bila ez neketama, düşmeyeydim, vb.
Gelecek zamanın hikayesi: ezê nekatama, düşmeyecektim, vb.

İstek ve şart birleşik zamanı (1. biç. ), olumsuzluk ne' si fiil öneki b/'nin
yerini alır ve fiil ile tek bir sözcük halinde yazılır.

Ör.: ketin fiili.
İstek birleşik zaman : bila ez neketama, düşmeyeydim, vb.
Dilek-şart (1. biç.) :ezê neketama, düşmeseydim, vb.

Atasözü. Ko agk li çiyê ket, ter û hişk tev de dişewitin, ateş dağı sannca,
yaş kum, her şey yanar.
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145



X. BUN FLLLI

167. Bûn fiili (ikizi, bûyîn), kullanıldığı zamanlara göre ve yer aldığı
çatılara göre bazen «var olmak», bazen de «olmak», «duruma gelmek» anlamı
taşır. Bu zamanlann bazılarında «imek» yardımcı fiili gibi bileşik zamanlann
yapımına yarar. Bu nedenle söz konusu zamanlara geçmeden önce onu bu
bakımdan incelemek gerekir.

168. Birinci grup zamanlarda «bûn» (bk. par. 158).

a) di'li geçmiş (prétérit).

Bu zaman, içeriğine göre, «olmak», «var olmak» fiilinin bildirme birleşik
zamanı ya da kesin geçmiş zaman anlamı taşır. (Fransızca être, İngilizce fo
be fiillerinin anlamını verir).

Ez dewlemend bûm, zengin idim (zengindim).
Tu dewlemend bûyî, zengin idin (zengindin).
Ew dewlemend bû, zengin idi (zengindi).
Em dewlemend bûn, zengin idik (zengindik).
Hon dewlemend bûn, zengin idiniz (zengindiniz).
Ew dewlemend bûn, zengin idiler (zengindiler).

Açiklama I. Bu zamanda, yüklem fiilden önce değil de sonra gelirse
anlam «olmak», «duruma gelmek» tır. (Fıransızca devenir, İngilizce to be-
come fiillerinin anlamını verir).

Ör.: Ez bûm dewlemend, ben zengin oldum.

Bazı Batı ağızlarında yüklemin yerini değiştirmek yerine bi edatı kul¬
lanılarak aynı anlamı verir.

Ör.: Ez bûm dewlemend yerine ez bi dewlemend bûm.

Bu açıklama bun'un «var olmak» anlamı taşıyan bütün zamanlanna
uygulanır.

b) miş'li geçmiş hikâye.
«Olmak», «duruma gelmek», anlamındadır.
Ez dewlemend bûme, ben zengin olmuşum.

146

X. BUN FLLLI

167. Bûn fiili (ikizi, bûyîn), kullanıldığı zamanlara göre ve yer aldığı
çatılara göre bazen «var olmak», bazen de «olmak», «duruma gelmek» anlamı
taşır. Bu zamanlann bazılarında «imek» yardımcı fiili gibi bileşik zamanlann
yapımına yarar. Bu nedenle söz konusu zamanlara geçmeden önce onu bu
bakımdan incelemek gerekir.

168. Birinci grup zamanlarda «bûn» (bk. par. 158).

a) di'li geçmiş (prétérit).

Bu zaman, içeriğine göre, «olmak», «var olmak» fiilinin bildirme birleşik
zamanı ya da kesin geçmiş zaman anlamı taşır. (Fransızca être, İngilizce fo
be fiillerinin anlamını verir).

Ez dewlemend bûm, zengin idim (zengindim).
Tu dewlemend bûyî, zengin idin (zengindin).
Ew dewlemend bû, zengin idi (zengindi).
Em dewlemend bûn, zengin idik (zengindik).
Hon dewlemend bûn, zengin idiniz (zengindiniz).
Ew dewlemend bûn, zengin idiler (zengindiler).

Açiklama I. Bu zamanda, yüklem fiilden önce değil de sonra gelirse
anlam «olmak», «duruma gelmek» tır. (Fıransızca devenir, İngilizce to be-
come fiillerinin anlamını verir).

Ör.: Ez bûm dewlemend, ben zengin oldum.

Bazı Batı ağızlarında yüklemin yerini değiştirmek yerine bi edatı kul¬
lanılarak aynı anlamı verir.

Ör.: Ez bûm dewlemend yerine ez bi dewlemend bûm.

Bu açıklama bun'un «var olmak» anlamı taşıyan bütün zamanlanna
uygulanır.

b) miş'li geçmiş hikâye.
«Olmak», «duruma gelmek», anlamındadır.
Ez dewlemend bûme, ben zengin olmuşum.

146



Ez dewlemend bûme, ben zengin olmuşum.
Tu dewlemend bûyî, sen zengin olmuşsun, vb. (fiil -ûnTu fiililere

uygulanabilen kurallara göre çekilir)

c) Bileşik zaman.

Ez dibûme, oluyordum, duruma geliyordum.

d) b i 1 e ş i k zaman hikâye.

Ez dibûme, aynı anlam. Az kullanılır.

e) İstek birleşik zamanı.
İki biçimi vardır : biri fiil öneki bi- 'den yoksundur ve «var olmak»

«olmak» .anlamı taşır, diğer bi- öneklidir ve «olmak», «duruma gelmek»,
anlamı içerir. Bu biçimsel aynmın bun'un bütün istek ve şart zamanlannda
geçerli olduğu görülecektir.

1) «var olmak».

(Bila) ez biwama (buma, bama).
(Bila) tu biwayî (bayî),
(Bila) ew biwa (buya),
Bila) em biwana (buna, bana),
(Bila) hon biwana (buna, bana),
(Bila) ew biwana (buna, bana),

(var) olaydım,
(var) olaydın,
(var) olaydı,
(var) olaydık,
(var) olaydınız,
(var) olaydılar.

2) «olmak».
(Bila) ez bibiwama (bibûma, bibama).
(Bila) tu bibiwayî (bibûyî, bibayî),
(Bila) ew bibiwa (bibûya, biba),
Bila) em bibiwana (bibûna, bibana),
(Bila) hon bibiwana (bibûna, bibana), olaydınız, (duruma geleydiniz).
(Bila) ew bibiwana (bibûna, bibana), olaydılar, (duruma geleydiler).

olaydım, (duruma geleydim),
olaydın, (duruma geleydin),
olaydı, (duruma geleydi),
olaydık, (duruma geleydik).

e) Gelecek zamanın hikâyesi.

Bunun da, biri önek bi- ile, öteki öneksiz olmak üzere iki çeşidi vardır.
Onlar da sırayla «var olmak» ve «olmak», «duruma gelmek», anlamlannda
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1) «var olmak».

Ezê (ez de) biwama (buma, bama), (var) olacaktım.
Tuê (tu de) biwayî (bayî), (var) olacaktın.
Vb.

2) «olmak», «duruma gelmek».

Ezê (ez de) bibiwama (bibûma, bibama), olacaktım, «duruma gelecektim».
Tuê (tudê) bibiwayî(bibûyayî, bibayî, bibayî), olacaktın, «duruma gelecektin».
Vb.

169. İkinci grup zamanlarda «bûn».

a) Sanal geçmiş hikâye.

«Var olmak» anlamında; eğer yüklem fiili izlerse «olmak», «duruma
gelmek» anlamında.

Ez bû bûm, (var) olmuştum.
Tu bû bûyî, (var) olmuştun.
Ew bû bû, (var) olmuştu.
Em bû bûn, (var) olmuştuk.
Hon bû bûn, (var) olmuştunuz.
Ew bû bûn, (var) olmuştular.

b) Yaklaşık sanal geçmiş hikâye.

«Olmak», «duruma gelmek» anlamında.
Ez bû Mme, olmuştum, duruma gelmiştim.
Vb.

c)Ön gelecek.
Kullanılmaz.

d)İstek sanal geçmiş hikâye.
«Var olmak» anlamında.
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(Bila) ez bû biwama, (var) olaymışım.
Vb.

e) D i 1 e k - ş a r t (2. biçim).

«Var olmak» anlamında.
Ez de bû biwama, gelseymişim.
Vb.

İlk iki grubun zamanlarında ve kiplerinde bun'un olumsuz çekimi kurala
uygun olarak gerçekleşir (bk. par. 166 ve 177).

170. Üçüncü grup zamanlarda «bûn».

a) E m i r.

Be, (var) ol.
Bibe, ol, duruma gel.
Bin, (var) olun, olunuz.
Bibin, olun, olunuz, duruma gelin.

b) Bildirme şimdiki zaman.

«Olmak» anlamında bûn bu zaman bakımından kısa bir biçimde
çekilir. Ve yüklem önce bulunur. İki biçimden birinde yüklem bir ünsüzle
sona erer.

Ez mezin im,
Tu mezin i.
Ew mezin e,
Em mezin in,
Hon mezin in,
Ew mezin in,

ben büyüğüm.
sen büyüksün.
o büyüktür.
biz büyüğüz.
siz büyüksünüz.
onlar büyüktürler.

Diğerinde yüklem bir ünlüyle sona erer.

Ez ti me,

Tu ti yî,
Ew tî ye,

ben susuzum.
sen susuzsun.

o susuzdur.
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Em ti ne, biz susuzuz.
Hon ti ne, siz sousuzsunuz.
Ew tî ne, onlar susuzdurlar.

Açiklama. Yüklem olmazsa, ez im, tu yî, ew e, vb. «benim», «sensin»,
«odur», vb. anlamına gelir.

Olumsuz çekim

Bûn fiilinin şimdiki zamanı yüklemsiz kullanılırsa olumsuzluk öğesi
ne'dir ve özneden önce yer alır.

Ör.: Ne ez im, ben değilim.
JVe tu yî, sen değilsin.
Vb.

Eğer fiilin bir yüklemi varsa olumsuzluk öğesi ne ondan önce yer alır.
Ör.: Ez ne ciwan im, ben genç değilim.
Ez bawer dikim ko tu ne dijmina min i, sanıyorum ki sen benim düşmanım

değilsin.
Başka kullanımlarda, bûn'un şimdiki zaman olumsuzu hebûn, malik olmak,

var olmak fiilininkiyle karışır: bk. par. 211 (3).

Ör.: Ez nînim, ben yokum, ben mevcut değilim.

«Olmak» anlamında, bûn'un şimdiki zamanı bibe emir biçimine dayalı
olarak düzenli biçimde çekilir. Yüklem normal olarak fiilden önce gelir, ama
sonra da gelebilir.

Ez ...dibim, ben oluyorum, duruma geliyorum.
Tu...dibî, sen oluyorsun, duruma geliyorsun.
Vb.
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Em ti ne, biz susuzuz.
Hon ti ne, siz sousuzsunuz.
Ew tî ne, onlar susuzdurlar.
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Tu...dibî, sen oluyorsun, duruma geliyorsun.
Vb.
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Olumsuz çekim

Olumsuz çekim na olumsuzluk öğesinin yardımıyla gerçekleşir ve bu
bildirme kipi, şimdiki zaman için kuraldır, (bk. par. 182).

Ez 	 nabim, ben olmuyorum, ben olmayacağım.
Tu 	 nabî, sen olmuyorsun, sen olmayacaksın, vb.

Açiklama. Pek sık olmamakla birlikte bu zamanın olumsuz çekimi « var
olmamak, olamamak» fikri yaratabilir, verebilir.

Ör.: Bcran bê qiloç nabe, boynuzsuz koç olmaz.

c) Sürekli şimdiki zaman.

Pratikte kullanılmaz.

d)Gelecek zaman.

«Var olmak» anlamında bi- öneksiz çekilir.
Ezê (ez de) mezin bim, büyük olacağım.
Tuê (tu de) mezin bî, büyük olacaksın.
Vb.

«Olmak», «duruma gelmek», anlamında bûn, tersine, bi- önekini kullanır,
ama o zaman çoğunlukla bileşik fiil yapımında yardımcı fiil olarak iş görür.

Ezê (ez de) mezin bibim, büyüyeceğim (mezin bûn, büyümek)

e) İstek şimdiki zaman.
«Var olmak» anlamında.

(Bila) ez 	 bim, (var) olayım.
(Bila) tu 	 bî, (var) olasın.
(Bila) ew 	 be, (var) ola.
Bila) em 	 bin, (var) olalım.
Vb.
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Olumsuz çekim

Olumsuz çekim na olumsuzluk öğesinin yardımıyla gerçekleşir ve bu
bildirme kipi, şimdiki zaman için kuraldır, (bk. par. 182).

Ez 	 nabim, ben olmuyorum, ben olmayacağım.
Tu 	 nabî, sen olmuyorsun, sen olmayacaksın, vb.

Açiklama. Pek sık olmamakla birlikte bu zamanın olumsuz çekimi « var
olmamak, olamamak» fikri yaratabilir, verebilir.

Ör.: Bcran bê qiloç nabe, boynuzsuz koç olmaz.

c) Sürekli şimdiki zaman.

Pratikte kullanılmaz.

d)Gelecek zaman.

«Var olmak» anlamında bi- öneksiz çekilir.
Ezê (ez de) mezin bim, büyük olacağım.
Tuê (tu de) mezin bî, büyük olacaksın.
Vb.

«Olmak», «duruma gelmek», anlamında bûn, tersine, bi- önekini kullanır,
ama o zaman çoğunlukla bileşik fiil yapımında yardımcı fiil olarak iş görür.

Ezê (ez de) mezin bibim, büyüyeceğim (mezin bûn, büyümek)

e) İstek şimdiki zaman.
«Var olmak» anlamında.

(Bila) ez 	 bim, (var) olayım.
(Bila) tu 	 bî, (var) olasın.
(Bila) ew 	 be, (var) ola.
Bila) em 	 bin, (var) olalım.
Vb.
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(Bila) ez 	 bibim,
(Bila) tu 	 bibî,
(Bila) ew 	 bibe,
Bila) em 	 bibin,
Vb.

(var) olayım, duruma geleyim,
(var) olasın, duruma gelesin,
(var) ola, duruma gele.
(var) olalım, duruma gelelim.

Bu paragrafın (b) bendinde işaret edilen anomaliler bir yana bûn'un
üçüncü grup zamanlannın olumsuz çekimi, ilerde belirtilecek kurallara göre
düzenli biçimde çekilir (par. 128).

Atasözü. Zêr di zikaka de winda nabe, altın sokaklarda kaybolmaz.
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XI. GEÇİŞSİZ FİTLERİN ÇEKİMİ

SIFATCİİLER VE İKİNCİ GRUP ZAMANLAR
(BİLEŞİK ZAMANLAR)

171 . Kürtçede iki çeşit sıfatfiil (ortaç) vardır : V li sıfatfiil ve son ses
düşmeli sıfatfiil.

-f li sıfatfiil şöyle elde edilir :

a) -/n'li fiillerde, mastardaki -in ekinin yerine -/ ünlüsü getirilerek.
Ör.: Hati, gelmiş (hatin, gelmek).

Keti, düşmüş (ketin, düşmek).
Mirî, ölmüş (mirin, ölmek).

b) -înli fiillerde, mastardaki ekin n'si atılarak.
Ör;: Gnî, ağlamış (gkîn, ağlamak).

Revî, kaçmış (tevîn, kaçmak).
Zayi, doğmuş (zayîn, doğmak).

c) an'lı fiillerde, mastardaki ekin n'si atılarak ve elde edilen gövdeye
-yî eki takılarak.

Ör.: Mayi, kalmış (man, kalmak).
Payî, beklenmiş (pan, beklemek).

-/n'li fiillerin -/yan'h ya da -ihan'h ikizleri de düzgün olarak, yani kurallı
olarak sıfatfıiler verir.

Ör.: Revîn (teviyan, tevihan), kaçmak : tevî, reviyayî, revihayî kaçmış.
Gerin (geriyan, gerihan), dolaşmak : geri, geriyayî, gerihayî,
dolaşmış.
Bezîn (beziyan, bez/ban), koşmak : bezî, beziyayî, bezihayî koşmuş.
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d) -ûn lı fiiller, sıfatfiil olarak, türemiş olduklan (bk. par. 147) -/n'li
ya da -inli fiillerinkini verirler.

Ör.: Çûn, gitmek: çûyî, gitmiş (çûyin' den).
Bûn, olmak: bûyî, olmuş (bûyîn'den).
Cûn, çiğnemek: cûû, çiğnenmiş (cûtin 'den).
Dirûn, dikmek, ürün toplamak: ditûti, dikilmiş, derlenmiş
(dirûtin 'den).

172. SıfatiTiller arasında, bunların türedikleri fiillerin geçişsiz ve geçişli
olduğuna göre etken ve edilgen bir fark vardır.

ör.: Ketî, düşmüş, düşmüş olan (ketin, geç.).
Kuştî, öldürülmüş (kuştin, gçl.).
Kiri, yapılmış (kirin, geç.).
Goû, söylemiş (gotin, gçl.).

Açiklama. Sıfatfiil ile bazen di'li geçmiş hikâyede şahıs ekinin büzülme¬
sinden dolayı ortaya çıkan -/' li biçimleri birbirine kanştırmamak önemli bir
noktadır.

ör.: Tiştê goti ev e, söylenmiş olan şey (harfi harfine : söylenmiş
şey budur; goti, sıfatfiil).
Tiştê min gotî eve, söylediğim şey budur (tiştê ko min gotiye
ev e yerine).
Tiştên gotî ev in, söylenmiş şeyler bunlardır (goti, sıfatfiil ).
Tiştên min gotî ev in, söylediğim şeyler bunlardır (tiştên ko
min gotine ev in yerine).

1 73. Son ses düşmesiyle oluşan sıfatfiil, bütün fiillerde, mastarın sonundaki
n'nin atılmasıyla elde edilir.

Ör.: Hati (hatin'den); keti(ketin 'den); miri (mirin'den); zayî(zayufden);
ma (man'dan); da (dan 'dan); çû (çûn 'dan); bû (bûn 'dan), vb.

Bu sıfatfiil ancak ve yalnız bileşik zaman çekimlerinde kullanılır. Başlı
basma asla rastlanmaz.

Açiklama. Yaklaşık sanal geçmiş hikâye kipinde kullanılan üçüncü bir
sıfatfiil biçimi daha vardır: son ses düşmesiyle oluşan sıfatfiile bir di- öneki
getirilerek yapılır

Ör.: Diketi (ketin'den).
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İKİNCİ GRUP ZAMANLAR

174. Bileşik zamanlann sayısı altıdır.

a) Bildirme kipi için: sanal geçmiş hikâye, yaklaşık sanal geçmiş
hikâye ve ön gelecek.

b) İstek için: geçmiş istek ve istek sanal geçmiş hikâye.

c) Dilek-şart (2. biçim).

d) Bu zamanların hepsine karşılık bir tek bileşik mastar vardır.
Ör. : Hafi bûn, gelmiş olmak.

Açiklama. Bütün bu zamanlar arasında gelecekten her zaman kullanımı
olanlar şunlardır: bildirme kipi sanal geçmiş, istek kipi geçmiş ve sanal geçmiş,
dilek-şart kipi (2. biçim).

Bileşik zamanlar bûn yardımcı fiilinin bazı zamanları ile son ses
düşmesine dayalı sıfatfiilin yardımıyla yapılır. Çeşitli kiplerde bu şekilde
kullanılan bûnzamanları şunlardır : prétérit (di'li geçmiş), şimdiki zaman
istek ve birleşik zaman istek («imek» anlamında ve biçiminde çekim¬
lerle).

175. -/nli fiillerde birleşik zamanlar.

Son ses düşmeli sıfatfıili keti olan ketin (bikeve), düşmek fiilini örnek
olarak alacağız.

1- Bileşik mastar.
Keti bûn, düşmüş olmak.

2- Bildirme zamanları.

a) Sanal geçmiş hikâye.

Bûn'un preteritinin yardımıyla çekilir.
Ez keti bûm, düşmüştüm.
Tu keti bûyî, düşmüştü.
Ew keti bû, düşmüştü.
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Em keti bûn,
Hon keti bûn,
Ew keti bûn,

Olumsuz biçim :

Ez ne keti bûm,
Tu ne keti bûyî,
Ew ne keti bû,
Em ne keti bûn,
Vb.

düşmüştük.
düşmüştünüz.
düşmüştüler.

düşmemiştim;
düşmemiştin,
düşmemişti,
düşmemiştik.

b) Yaklaşık sanal geçmiş hikâye.

di -'önekti sıfatfiil ve bûn'un preteriti kullanılarak yapılır.
Ez diketi bûm,
Tu diketi bûyî,
Ew diketi bû,
Em diketi bûn,
Hon diketi bûn,
Ew diketi bûn,

Olumsuz biçim :

Ez ne diketi bûm,
Tu ne diketi bûyî,
Ew ne diketi bû,
Em ne diketi bûn,
Vb.

düşmüş oluyordum,
düşmüş oluyordun,
düşmüş oluyordu,
düşmüş oluyorduk,
düşmüş oluyordunuz,
düşmüş oluyordular.

düşmeyecektim,
düşmeyecektin,
düşmeyecekti,
düşmeyecektik.

c) Ön gelecek.
İsteğin geçmiş zamanından yararlanılarak (bk. sonraki bent) ve bu

zamanın öznesinin ardından de belirteci getirilerek yapılır (çoğu zaman bu
belirteç büzülme sonucu özne zamirle birleşerek -é biçimini alır).

Ezê (ez de) keti bim,
Tuê (tu de) keti bî,
Ewê (ew de) keti be,
Emê (em de) keti bin,
Honê (hon de) keti bin,
Ewê (ew de) keti bin,

düşmüş olacağım,
düşmüş olacaksın
düşmüş olacak,
düşmüş olacağız,
düşmüş olacaksınız,
düşmüş olacaklar.
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Açiklama. Bu zaman çok ender kullanılır. Genellikle buna baş vurmaktan-
sa, yakın anlamlı daha basit şekiller kullanılır. Ezê'nin é" si için, vb. bk. par. 1 62,

Açıkl. Ön gelecek konusunda aynca par.185, Açıkl. "ya da bak.

3 İstek zamanları.
a) İstek geçmiş.

Bûn'un istek şimdiki zamanı yardımıyla çekilir (bak. par. 170-e).

(Bila) ez keti bim,
(Bila) tu keti bî,
(Bila) ew keti be,
(Bila) em keti bin,
(Bila) hon keti bin,
(Bila) ew keti bin,

Olumsuz biçimi :

(Bila) ez ne keti bim,
(Bila) tu ne keti bî,
(Bila) ew ne keti be,
(Bila) em ne keti bin,
Vb.

b) İstek sanal geç
(Bila) ez keti biwama,

(Bila) tu keti biwayî,
(Bila) ew keti biwa,
(Bila) em keti biwana,

(Bila) hon keti biwana,

(Bila) ewketi biwana,

düşmüş
düşmüş
düşmüş
düşmüş
düşmüş
düşmüş

düşmemiş
düşmemiş
düşmemiş
düşmemiş

miş hikâye.
düşmüş
düşmüş
düşmüş
düşmüş
düşmüş
düşmüş

olayım.
olasın.
ola.
olalım.
olasınız.
olalar.

olayım.
olasın.
ola.
olalım.

olaydım.
olaydın.
olaydı.
olaydık.
olaydınız
olaydılar.

Olumsuz biçim.
Ez ne keti biwama, düşmemiş olaydım.
Vb.

4 Dilek-şart (2 . biçim)
Bk önceki zamanla, ama de belirtecinin yardımıyla çekilir (de belirteci

ê'ye dönebilir, bk. yukarıda, 2-c).
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Ezê (ez de) keti biwama, düşmüş olacaküm.
Tuê (te de) keti biwayî, düşmüş olacakün.
Ewê (ew de) keti biwa, düşmüş olacaktı.
Emê (em de) keti biwana, düşmüş olacaktık.
Honê (hon de) keti biwana, düşmüş olacaktınız.
Ewê (ew de) keti biwana, düşmüş olacakülar.

Açiklama. İlerde göreceğimiz gibi, dilek-şartın iki biçimi de çok az farkla
aynı amaçla kullanılır.

176. -/n'li, -an'lı, -önTu ve ên'li fiillerin bileşik zamanlan.
Hiçbir güçlük göstermezler. Biraz önceki tablolarda, keti sıfatfülinin

yerine istenen fiilin son ses düşmeli sıfatfülinin konması yeter.

Ör. : Bezîn, koşmak : bezî, ez bezî bûm, koşmuştum.
Man, kalmak :ma, ez ma bûm, vb.
Geriyan, dolaşmak :geriya, ez geriya bûm, vb.
Çûn, gitmek :çû, ez çû bûm, vb.
Bûn, olmak :bû, ez bû bûm, vb.

177. Bileşik zamanlann olumsuz çekimi.

Bileşik fiillerin olumsuz çekimi sıfatfiilin önüne konan ne bclirteciylc
sağlanır. Ketin zamanlarından her birinin birinci şahıslarının olumsuz biçimini
yukanda göstermiştik.

Ön gelecek zamanın olumsuz çekimi yoktur.

Atasözü. Gotina xweş buhara dilan e, iyi söz yüreklerin bahandır.
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XII. ÜÇÜNCÜ GRUP ZAMANLARIN ÇEKİMİ
EMİR

(GEÇİŞSİZ VE GEÇİŞLİ FİİLLER)

178. Üçüncü grubun kipleri ve zamanlan şunlardır:

a) emir.

b) bildirme kipi olarak : şimdiki zaman, sürekli şimdiki zaman ve
gelecek zaman.

c) istek şimdiki zaman.

Geçişli ve geçişsiz fiiller üçüncü grup zamanların hepsinde aynı
tarzda çekilirler.

Üçüncü grup zamanlar emir kipine fiil önekleri ve özel şahıs çekim
ekleri eklenerek yapılır.

Çeşitli fiil tiplerini hesaba katmadan, iki kategori emir bulunduğu
söylenebilir :

a) tekil ikinci şahsı kısa bir -e ünlüsü ile sona erenler.

Ör. : Bibe, ol, bûn, olmak.
Bike, yap, kkin, yapmak.
Bişîne, gönder, şandin, göndermek.

b) tekil ikinci şahsı -/, -û, -ê, -o uzun ünlülerinden biriyle sona erenler.

Ör. :Bijî, yaşa, y/n ya dajiyan, yaşamak.
Bisû, bile, sûtin, bilemek.
Bizê, doğur, zayîn, doğurmak.
Bajô, sür, yürüt, ajotin, sürmek, yürütmek.
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Açiklama. Emirlerin son ünlülere göre sınıflandınlmasının fiil mastarlan
için bölüm VIH'de belirtilen kurallara genel olarak tekabül etmediğini akılda
tutmak uygun olur. Örneğin, çûn (biçe), bûn (bibe) -e'li emirler verdikleri halde
sûtin fiili bisû verir. Aynı tarzda ajotin (bajo) ve fırotin (bifiroşe) fiillerininki
de değişiktir. Çeşitli emir tipleri için bk. par. 148 ve sonrası.

179. Em irin çekimi.

Kürtçede emir kipinde bir tek şahıs vardır, ikinci.

a) ketin fiili.
Bikeve, düş. Bikevin, düşün, düşünüz.

b) dîtin füli.
Bibîne, gör. Bibinin, görün, görünüz.

Açiklama. Fiil kökünün birinci harfi ünlü ise, fiil öneki bi- onunla birleşip
büzülür.

Ör.: Baxêve, konuş (axaffin'den).
Bavêje, fırlat (avêû'n'den).

Bêxe, koy (êxistin'den).

Başka şahıslara emir verme, başına bila getirilen istek şimdiki zamanı ile
ifade edilir.

Bila bikevim, düşeyim. Bila bikeve, düşsün.
Bila em bikevin, düşelim. Bila bikevin, düşsünler.

Emirin olumsuz biçimi, ikinci şahıs için b/-'nin yerine me getirilerek
yapılır.

a) ketin fiili.
Mekeve, düşme. Mekevin, düşmeyin, düşmeyiniz.

b) dîtin fiili.
Mebîne, görme. Mebînin, görmeyin, görmeyiniz.

Başka şahıslar için istek kipinin olumsuz biçimi kullanılır.
Ör.: Bila nekeve, düşmesin.
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180. e emirli fiillerin bildirme ve istek kipleri,

a) Şimdiki zaman, bildirme.

Emirdeki bi- önekinin yerine di- öneki konarak ve sondaki -e'nin yerine
özgül şahıs ekleri getirilerek yapılır (tekilin her bir şahsı için sırayla -im, î, -e
ve çoğul üç şahıs için de -in).

Ör.: Ketin, em. bikeve : bil. şim. zam. tek. 1. şah.: dikevin.
Dîtin, em. bibine : bil. şim. zam. tek. 1. şah.: dibînim.

Şimdiki zaman aşağıdaki gibi çekilir.

Ketin fiili.

Ez dikevim,
Tu dikevî,
Ew d'ıkeve,
Em dikevin,
Hon dikevin,
Ew dikevin,

Dîtin fiili.

Ez dibînim,
Tu dibînî,
Ew dibîne,
Em dibînin,
Hon dibînin,
Ew dibînin,

düşüyorum.
düşüyorsun.
düşüyor.
düşüyoruz.
düşüyorsunuz.
düşüyorlar.

görüyorum.
görüyorsun.
görüyor.
görüyoruz;
görüyorsunuz.
görüyorlar.

Açiklama I. Fiil bir ünlü ile başlıyorsa fiil öneki di onunla birleşip büzülür
ve d-, bazen de (-verir.

Ör.: Ez davêjim (tavêjim), fırlatıyorum (avêtin).
Ez tinim, getiriyorum (anîn, em. bîne).
Tu tini, geüriyorsun.

Ve aynı şey için : anîn için : ez ditinim, tu ditînî.

Açiklama II. İstisna olarak zan/n, bilmek ve karin, yapabilmek fiilleri
şimdiki zamanda di- öneki alamazlar, özellikle :
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-zanîn «yapabilmek» anlamında kullanıldığı zaman:
ör.: Zorzane, zêrzane, kuvvet (her şeyi) yapabilir, altın (her şeyi) yapa¬

bilir.

-karin başka bir uydu fiil ile çatı kurduğu zaman :

ör.: Ez karim bêjim ko..., diyebilirim ki. . .

Açiklama III. Bazı Doğu ağızlannda, tekil birinci şahıs için -îm (Behdî-
nan); -it, -ît (Botan, Behdinan) ekleri ve tekil üçüncü şahıs için -ê eki; çoğul
üçüncü şahıs için -/(Behdînan) eki bulunur. Örneğin şu biçimlere rastlanabilir.

Ew dikevit, dikevît, dikevê (ew dikeve yerine).
Ew dibînit, dibînît, dibînê (ew dibîne için).
Dikevin, dikevî (dikevin yerine).
Dibînin, dibînin (dibînin yerine).

b) Sürekli şimdiki zaman.

Çok seyrekkullanılan bu zaman normal şimdiki zaman gibi çekilir, ama her
şahısta bir -e eki eklenerek.

Ketin fiili

Ez dikevime, düşmekteyim.
Tiı dikeviye, düşmektesin.
Ew dikeviye, düşmektedir.
Em dikevine, düşmekteyiz.
Hon dikevine, düşmektesiniz.
Ew dikevine, düşmektedirler.

Dîtin fiili

Ez dibînime, görmekteyim.
Tu dibîniye, görmektesin.
Ew dibîniye, görmektedir.
Em dibînine, görmekteyiz.
Hon dibînine, görmektesiniz.
Ew dibînine, görmektedirler.

Açiklama. Bu zaman artık ender kullanılır. Amabazı Bau ağızlannda, tekil
ikinci ve üçüncü şahısların normal şimdiki zamanınkiler yerine aynı anlamda
kullanıldıktan görülür.
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c) Gelecek zaman.

İsteğin şimdiki zamanından (bk. bir sonraki bent) yararlanılarak yapılır. Bu
zamana ait her bir şahıs öznesinden sonra de öğesi getirilerek elde edilir.
Günlük dilde, çoğul zaman de, daha önce gördüğümüz gibi, zamirle birleşip
büzülür ve ê'ye dönüşerek kısalır.

Ketin fiili

Ezê (ez de) bikevim,
Tuê (tu de) bikevî,
Ewê (ew de) bikeve,
Emê (em de) bikevin,
Honê (hon de) bikevin,
Ewê (ew de) bikevin,

düşeceğim.
düşeceksin.
düşecek.
düşeceğiz.
düşeceksiniz.
düşecekler.

Dîtin fiili

Ezê (ez de) bibînim,
Tuê (tu de) bibini,
Ewê (ew de) bibine,
Emê (em de) bibinin,
Honê (hon de) bibinin,
Ewê (ew de) bibînin,

göreceğim.
göreceksin.
görecek.
göreceğiz.
göreceksiniz.
görecekler.

Açiklama. Bir ünlü ile başlayan fiillerde bi- fiil öneki bu ünlü ile birleşip
büzülür.

Ör.: Ezê baxêvim, konuşacağım (axaftin'den baxêve).

Tuê bavêjî, fırlatacaksın (avêtin 'den bavêje).

Anîn (ki emir kipi bîne'diı) şöyle olur : ezê binim.

d),İstek şimdiki zaman.

Bu zaman da emire dayanılarak ve özgül şahıs ekleri eklenerek yapılır; tekil
ikinci şahısta emir kipindeki -e'nin yerini bunda -/eki alır.

Çatısız biçiminde istek kipi genellikle bila ile bulunur ; o zaman onun
varlığı şahıs zamirini bertaraf edebilir.
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Ketin fiili
(Bila) ez bikevkn,
(Bila) tu bikevî,
(Bila) ew bikeve,
(Bila) em bikevin,
(Bila) hon bikevin,
(Bila) ew bikevin,

düşeyim.
düşesin.
düşe.
düşelim.
düşesiniz.
düşeler.

Dîtin fiili

(Bila) ez bibînim,
(Bila) tu bibini,
(Bila) ew bibine,
(Bila) em bibinin,
(Bila) hon bibinin,
(Bila) ew bibinin,

göreyim.
göresin.
göre.
görelim.
göresiniz.
göreler.

Açiklama. Kuşkusuz, sık kullanıldıkları için, gotin fiilinin (em. bibêje)

emir, gelecek zaman ve istek şimdiki zaman kipleri çoğu zaman bi- fiil önekini
atarak hafifler.

Ör.: Bibêje yerine, bêje, söyle.
Ezê bibêjim yerine, ezê bêjim, söyleyeceğim.
(Bila) ez bibêjim yerine, (bila) ez bêjim, söyleyeyim.

181.-/'! i, -û'lu, -ê'li, o'lu emir kipli fiiller.

Emirdeki son uzun ünlü ile şahıs eklerinin birleşip büzülmesi nedeniyle bu
fiillerin çekimi, emir kipi -e sonekli olanlarınkinden farklı değikdir.

ı 7/ emir kipli fiiller
Ör.: gkîn (bigirî), ağlamak.

1 Emir.
Bigiri, ağla. Bigirin, ağlayın, ağlayınız.
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Ezê bibêjim yerine, ezê bêjim, söyleyeceğim.
(Bila) ez bibêjim yerine, (bila) ez bêjim, söyleyeyim.

181.-/'! i, -û'lu, -ê'li, o'lu emir kipli fiiller.

Emirdeki son uzun ünlü ile şahıs eklerinin birleşip büzülmesi nedeniyle bu
fiillerin çekimi, emir kipi -e sonekli olanlarınkinden farklı değikdir.

ı 7/ emir kipli fiiller
Ör.: gkîn (bigirî), ağlamak.

1 Emir.
Bigiri, ağla. Bigirin, ağlayın, ağlayınız.

164



2- Bildirme zamanlan.

a) Şimdiki zaman.

Ez digirim, ağlıyorum.
Tu digkî, ağlıyorsun.
Ew digkî, ağlıyor.
Em digkîn, ağlıyoruz.
Hon digkîn, ağlıyorsunuz.
Ew digkîn, ağlıyorlar.

Açiklama. Çeşitli Doğu ağızlannda, bugün hâlâ, tekil ikinci şahısta bir -iyi
biçimine rastlanır (tu digkiyî).

b) Sürekli şimdiki zaman.

Ez digkîme, ağlamaktayım.
Tu digkiye, ağlamaktasın.
Ew digiriye, ağlamaktadır.
Em digirine, ağlamaktayız.
Hon digirine, ağlamaktasınız.
Ew digirine, ağlamaktalar.

c) Gelecek zaman.

Ezê (ez de) bigirîm ağlayacağım.
Vb.

3 İstek şimdiki zaman.

(Bila) ez bigirîm, ağlayayım.
(Bila) tu bigkî, ağlıyasın.
(Bila) ew bigkî, ağlaya.
(Bila) em bigirîn, ağlayalım.
(Bila) hon bigirîn, ağlayasınız.
(Bila) ew bigkîn, ağlayalar.

Açiklama. Üçüncü şahıs için -it eki kullanan ağızlarda (bk. par. 1 80, Açıkl.
III), -/li emir kipli fiiller için bir -îf li biçim vardır.

Ör.: Ew digiri için ew dig'ırît.
Ewê bigkî için ewê bigkît.
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-û'lu emir kiplifiiller

Ör.: sûtin (bisû), bilemek.

1 Emir.
J3/sû, bile. Bisûn, bileyin, bileyiniz.

2 Bildirme zamanlan.

a) Şimdiki zaman.

Ez disûm, bileyorum.
Tu disûyî,
Ew disû,
Em disûn,
Hon disûn,
Ew disûn,

b) Sürekli

Ez disûme,

Ew disûye,
Em disûne,
Hon disûne,
Ew disûne,

bileyorsun.
bileyor.
bileyoruz.
bileyorsunuz.
bileyorlar.

şimdiki zaman.

bilemekteyim, (kullanılmaz),
(kullanılmaz).
bilemektedir.
bilemekteyiz.
bilemektesiniz.
bilemektedirler.

c) Gelecek zaman.

Ezê (ez de) bisûm, bileyeceğim.
Tuê (tu de) bisûyî, bileyeceksin.

3 İstek şimdiki zaman.

(Bila) ez bisûm, bileyeyim.
(Bila) tu bisûyî, bileyesin.
(Bila) ew bisû, bileye.
(Bila) em bisûn, bileyelim.
(Bila) hon bisûn, bileyesiniz.
(Bila) ew bisûn, bileyelet.
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- ê'li emir kiplifiiller.

Ör. : zayîn (bizê), doğurmak (çocuk doğurmak).

1 Emir.
Bizê, doğur. Bizên, doğurun, doğurunuz.

2 Bildirme zamanlan.

a) Şimdiki zaman.

Ez dizem, doğuruyorum.
Tu dizê, doğuruyorsun.
Ew dizê, doğuruyor.
Em dizen, doğuruyoruz.
Hon dizen, doğuruyorsunuz.
Ew dizen, doğuruyorlar.

Açiklama Tekil üçüncü şahıs eki olarak -it kullanan ağızlarda ew dizêt
denir.

b) Sürekli şimdiki zaman,
(kullanılmaz).

c) Gelecek zaman.
Ezê (ez de) bizêm, doğuracağım.
Vb.

3 İstek şimdiki zaman.

(Bila) ez bizêm, doğurayım.
(Bila) tu bize, doğurasın.
(Bila) ew bizê, doğura.
(Bila) em bizên, doğuralım.
(Bila) hon bizên, doğmasınız.
(Bila) ew bizên, doğuralar.
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-o'lu emir kiplifiiller.

Ör.: Şiştin (bişö), yıkamak.

1 Emir.
Bişo, yıka. Bişon, yıkayın, yıkayınız.

2 Bildirme zamanları

a) Şimdiki zaman.

Ez dişom, yıkayorum.
Tu dişoyî,
Ew dişo,
Em dişon,
Hon dişon,
Ew dişon,

yıkayorsun.
yıkayor.
yıkayoruz.
yıkayorsunuz.
yıkayorlar.

b) Sürekli şimdiki zaman.

Ez dişome
Tu dişoyî
Ew dişoye
Em dişone
Vb.

yıkamaktayım.
(kullanılmaz).
yıkamaktadır.
yıkamaktayız.

c) Gelecek zaman.

Ezê (ez de) bişom, yıkayacağım.
Vb.

3 İstek şimdiki zaman.

(Bila) ez bişom,
(Bila) tu bişoyî,
(Bila) ew bişo,
(Bila) em bişon,
(Bila) hon bişon,
(Bila) ew bişon.

yıkayayım.
yıkayasın.
yıkaya.
yıkayalım.
yıkayasınız
yıkayalar.
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182. Olumsuz çekim.

Üçüncü grup zamanlarda şöyle yapılır :

emir kipi için bi- fiil önekinin yerine me-olumsuzluk öğesi getirilerek
(bk. par. 179).

Ör.: bikeve, düş; mekeve, düşme.

Şimdiki zaman ve sürekli şimdiki zaman için di -fiil öneki yerine na-
olumsuzluk öğesi getirilerek ; ez nakevkn, düşmüyorum.

Ez dişom, yıkayorum; ew naşo, yıkamıyor.
İstek şimdiki zaman için bi- fiil öneki yerine ne olumsuzluk öğesi geti¬

rilerek.

Ör.: Bila bikevim, düşeyim; bila nekevim, düşmeyeyim.
Bila bişîne, göndersin; bila neşîne, göndermesin.

Gelecek zamanın olumsuz çekimi yoktur; şimdiki zaman bildirme
kipinin olumsuz biçimi onun da yerini tutar.

Ör.: Emê bikevin, düşeceğiz.
Em nakevin (düşmüyoruz), düşmeyeceğiz.

Açiklama I. Baştaki ünlü ile bi- fiil önekinin büzülmesine yer veren fiillerin
emir kipi için aşağıdaki özellikler geçerlidir :

Anîn, getirmek; bine, getir; me bine, getirme.
Existin, koymak; bêxe, koy; me êxe, koyma.

Açiklama II. Şimdiki zaman bildirme kipinde, karin, muktedir olmak ve
zanîn, bilmek fiillerinde na- olumsuzluk öğesinin yerini ni- alır.

Ör.: Ez nizanim, bilmiyorum ;

Tu nikari, muktedir değilsin, yapamazsın.

Açiklama III. a ile başlayan fiillerle na- ve ne- olumsuzluk öğelerinin
birleşip büzülmesi bildirme ve istek şimdiki zamanlannın olumsuz biçimindeki
gibi etki doğurur.

ör.: Avêtin, fırlatmak, atmak; ez navêjim, atmıyorum ;

(bila) ez navêjim, atmayayım.
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Açiklama IV. Okuyucu olumsuzluk öğesinin bazen fiilden ayrı, bazen ona
bitişik olduğunu görmüştür. Bu konudaki kural ilke olarak şöyledir:

Olumsuzluk öğesi bir fiil önekinin (di-, bi-) yerini alıyorsa fiil ile bir
bütün oluşturmak durumundadır.

Ör.: Ez dibînim, görüyorum.
Ez nabînim, görmüyorum.
Bikeve, düş.
Mekeve, düşme.

fiil öneki olduğu gibi duruyorsa ya da yoksa, olumsuzluk öğesi ayrı
yazılır.

Ör.: Min dizanî, biliyordum; min ne dizanî, bilmiyordum.
Ew hat, o geldi; ew ne hat, o gelmedi.

birinci tipteki bileşik fiillerde (bk. par. 193), bir fiil önekinin yerini alsın
almasın, iki fiil öğesinin arasına girer.

Ör.: Ez vedixwim, içiyorum ; ez venaxwim, içmiyorum.
Min vedixwar, içiyordum; min vcnedixai, içmiyordum.

Atasözü. Dciew sêwîye, yalan öksüzdür.
Detew dujminê Xwedê ye, yalan Tann'nın düşmanıdır.
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xin. GEÇİŞLİ FUL

(BİRİNCİ VE İKİNCİ GRUP ZAMANLAR)

183. Daha önce gördüğümüz gibi (Böl. XII), geçişli fiilin çekimi, üçüncü
grup zamanlarda, bütün kiplerde geçişsiz fiilin uyduğu aynı kurallara uyar.
Buna karşılık, geçmiş, yalın ve bileşik zamanlarda (birinci ve ikinci grup
zamanlar) bazı özellikler gösterir ki, şimdi onlan bu bölümde inceleyeceğiz.

184. Geçişli fiilin geçmiş zamanlarının yapımı.

Geçmiş, yalın ve bileşik zamanlann yapım kurallan geçişli fiiler için de
geçişsiz fillerde olduğu gibidir. Bu nedenleonları aynntılarıyla anlatmayacağız;
gerekli olanlar par. 185 'ten ve biraz sonra verilecek olan tablodan öğrenilebilir.

185. Geçişli fiil, bütün geçmiş, yalın ve bileşik zamanlarda nesne al¬
madıkça, tekil üçüncü şahısta değişmez kalır; öznesi ister ad ister zamir
olsun, eğik duruma girer.

Aşağıdaki tablo, çeşitli şahıs zamirlerini özne alan -in'lı, -an'lı, -/n'li ve
ön'lu dört geçişli fiil tipinden her birinin çekiminden örnekler vermektedir.
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TAI
BİRİNCİ GRTJ

Dîtin, görmek

Di'li geç. Min dît, gördüm.
Te dil, gördün.
Wî.wêdît, gördü.
Me dit, gördük.
Wedît, göldünüz.

Miş'li geç. hik. MindStiye, görmüşüm, vb.
Birlş. hik. Mindidît, görüyordum, vb.
Sur.brl.hik. Mindidmye, görmekteydim.
İs. brLhik. (Bila) min bkiïta, görevdim, vb.

Dil. -şart Mine (min d)bidîta, görecektim,
(I. biçim) vb.

Dan, vermek

Min da, verdim.
Te da, verdin.
Wî, wêda, verdi.
Me da, verdik.
Weda, verdiniz.
Min daye, vermişim, vb.
Min dida, veriyordum, vb.
Mindidaye, vermekteydim,vb.
(Bila) min bidaya, vereydim,
vb.
Mine (min de) bidaya,
verecektim, vb.

İKİNCİ GRUI

Sanal geçmiş
zaman. Min dîti bû, görmüştüm.
Y. san. bgç. z. MindkEtibû, görmflşmüşüm vb.
On gelec. Mine (min de) dîti be,

görmüş olacağım, vb.
İstek gç. (Bila) min dîti be, görevdim, vb.
İs. san. gç. hik. (Bila) min dîti biwa.

görmüş olaydım, vb.
Dil. -şart Mine (min de) dîti biwa,

görmüş olacaktım, vb.

Min da bû, vermiştim, v

Min dida bû, vermişmişin
Mine (min
de) da be, vermiş olaca

vb.
(Bila) min da be, vereydim, V

(Bila) min da biwa. vermiş olayc
Mine (min de)
da biwa, vermiş olt
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Açiklama. Geçişli fiillerin çekiminde de belirtecinin kullanımı, daha önce
geçişsiz fiillerin çekimi hakkında belirttiğimiz (par. 162) genel kurallara uyar.
Bununla birlikte yedi şahıs zamirinden beşi, eğik durumda ünlü ile sona
erdiğinden kesintiden sakınma kaygısı, dê'nin ê biçiminde kısaltılmasının
geçişli fiillerin ön gelecek ve dilek-şart (ikinci biçim) kiplerine de ge¬
nelleştirilmesini gerektirir. Böylece mine (min de yerine) yaygın bir kullanım
halini alır. Teê ya da (ê (te dé yerine), wîê(wîdê), wêê(wêdê), meê ve mé(me
de), weê (we de), wanê (wan de ) biçimleri de bulunur.

Wîê, wêê ve weê yerine wê büzülmesi, ağızların çoğunda kural olma
yolundadır; ama kendi bağlamında kanşıklığa yol açabileceği zaman bundan
sakmılmaktadır.

186. Yukandaki tabloda, çekilmiş fiillerin özneleri eğik durumdaki şahıs
zamirlerinden oluşmaktadır. Bu özneler cins ad ya da özel ad olsalar bile, par.
185'teki kurala göre eğik durum eki alırlar. Gotin, demek, söylemek fiili ile
şivan (er.), çoban; keçik (diş.), kız cins adları ve Bozan (er.) ve Rewşen (diş.)
özel adlan bu bakımdan bize çeşitli olanak örnekleri sağlayacaktır.

Şiven got, çoban dedi.
Keçkê got, kız dedi.
Bozên got, Bozan dedi.
Rewşenê got, Rewşen dedi.
Şivanekî got, bir çoban dedi.
Keçkekê got, bir kız dedi.
Şivanan gol, çobanlar dediler.
Keçkan got, kızlar dediler.
Şivanina got, çobanlar dediler.
Keçkina got, kızlar dediler.

187. Geçmiş zamanlı geçişli bir fiil nesne aldığı zaman çekimi aşağıdaki
kurala göre yapılır :

Bütün geçmiş, yalın ya da bileşik zamanlannda, geçişli fiil gerek şahıs,
gerek sayı bakımından, özne durumunda kalan nesne ile uyum sağlar. Mantıkî
özne eğik duruma geçer.
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Ör. Min ew dit, ben onu gördüm.
Te ez dilim, sen beni gördün.
Min hon ditin, ben sizi görüyorum.
We ew dîtin, siz onlan görüyorsunuz.

Bu örneklerin her birinde fiil, ona tümleç (nesne) ödevi gören zamire (ew,
ez, hon, ew) tekabül eden şahıs ekini alır. Mantıkî özne rolü oynayan zamir eğik
duruma geçer (min, te, min, we).

Tablo II ve III, çeşidi şahıs zamirleri fiile sırayla özne ve nesne olmak
üzere, geçişli fiilin geçmiş zamanlanndan her birinin çekimini göstermektedir.
Seçilen örnek : ditin, görmek.
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birinci grup zamanlar

özne

Te, wî, wê, we, wan

Min, wî, wê, me, wan

Min, te, wî, wê, we, wan

Te, wî, wê, we, wan

Min, te, wî, wê, me, wan

Min, te, wî, wê, me, we, wan

özne

Te, wî, wê, we, wan

Min, wî, wê, we, wan

Min, te, wî, wê, me, we, wan

Te, wî, wê,wè,wan

Mini wî*wêi rne, wan

Min, te, wî, wê.me, we, wan

Nesne

ez
nx

ew

em

hon

ew

Di'li geçmiş

dîtim
dîû
dît
dîtin
ditin
ditin

Miş'li geçmiş.

dîtime
dîtiyî
dîtiye
dîtine
dîtine
dîtine

TA
İKİNCİ GRİ

Nesne

ez

to
ew

em

hon

ew

San. gç. hik.

dîti bûm

dîû bûyî

dîtibû
dîti bûn

dîti bûn

dîti bûn

Yaklaşık si

didîti bû

dıdîti bû

didîti bû

didîti bû

didîti bû

didîti bû
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on

.hik.

'ditkn
dite

dît
'dîtin
'dîtin

dîtin

Sür. brlş. hik.

m
MANLAR

k. Ön gelecek

de dîti bim

de dîti bî

de dîti be

de dîti bin

de dîti bin
de dîti bin

didîtime
didîtiyî
didîtiye
didîtine
didîtine
didîtine

İstek geçmiş

dîti bim

dîtibe

dîtibî

dîti bin

dîti bin
dîti bin

İs. bris. hik.

bidîtamfa)

bidîtayî
bidîta
bidîtan(a)

bidîtan(a)
bidîtan(a)

İs. san. gç. hik.

dîtibiwam (biwama,

bûyam.bûyama, bam). vb

dîti biwayî, vb.

dîti biwa, vb

dîti biwan(a), vb.

dîti biwan(a), vb.

dîti biwan(a), vb.

Dil.-şart (I. biçim)

. de bidîtam(a).

de bidîtayî.
de bidîta.

de bidîtan(a)
de bidîtan(a)
de bidîtin(a)

Dil.- şart (2. biçim.)

de dîti biwam(a), vb.

de dîti biwayî, vb.

de dîti biwa. vb.

de dîti biwanfa), vb;

de dîti biwanfa). vb.

de dîti biwan(a). vb.
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Kuralın -an'lı, -în li, -ûn lu fiillere uygulanması özdeştir, bu nedenle onlar
için ayn tablo düzenlenmesi gerekli görülmemiştir. Olumsuz çekim için de
durum aynıdır.

188. Şimdi, çeşitli olanaktan özetleyen örneklerin yardımı ile, geçişli fiil,
geçmiş zamanda özne olarak zamir değil de ad aldığı zaman par. 87'deki kuralın
nasıl uygulanacağını göstereceğiz. Bunun için dîtin, görmek fiili, di'li geçmiş
zamanda özne olarak şivan (çoban), keçik (kız) adlan ile ve nesne (tümleç)
olarak çeşitli zamirler ve hesp (at) adı kullanılacaktır.

Şiven (keçkê) ez dîtim, çoban (kız) beni gördü.
Sıvanan (keçkan) ez dîtim, çobanlar (kızlar) beni gördüler.
Şiven (keçkê) tu dîti, çoban (kız) seni gördü.
Şivanan (keçkan) tu dîû, çobanlar (kızlar) seni gördüler.
Şiven (keçkê) ew dît, çoban (kız) onu gördü.
Şivanan (keçkan) ew dit, çobanlar (kızlar) onu gördüler.
Şiven (keçkê) hesp dit, çoban (kız) atı gördü.
Şivanan (keçkan) hesp dît, çobanlar (kızlar) atı gördüler.
Şiven (keçkê) em (hon, ew) dîtin, çoban (kız) bizi (sizi, onlan) gördü.
Şivanan (keçkan) em (hon, ew) dîtin, çobanlar (kızlar) bizi (sizi, onları

gördüler.
Şiven (keçkê) hesp dîtin, çoban (kız) atları gördü.
Şivanan (keçkan) hesp dîtin, çobanlar (kızlar) atlan gördüler.

Özne ya da nesne olan ad birbelirsizlik eki alıyorsa kural daima aynı tarzda
uygulanır :

Şivanekî (keçkekê) hesp (hespek) dît, bir çoban (bir kız) atı (bir at) gördü.
Şivanina (keçkina) hesp (hespek) dît, çobanlar (kızlar) aü (bir at) gördüler.
Şivanekî (keçkekê) hesp (hespin) dîtin, bir çoban (bir kız) atlan (atlar)-

gördü.
Şivanina (keçkina) hesp (hespin) dîtin, çobanlar (kızlar) atları (atlar)

gördüler.
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DÖNÜŞLÜ FİİLLER

189. Dönüşlü fiiller dönüşlü zamir xwe ile yalın ya da bileşik geçişli
mastarlarla yapılır.

ör.: Xwe avêtin, atılmak, fırlamak (avêtin, atmak, fırlatmak).
Xwe dkêj kirin, uzanmak, yayılmak, (dirêj kirin, uzatmak,
yaymak, bileşik fiil).
Westiyan, yorulmak.
Şaş bûn, (bileşik fiil), aldanmak, yanılmak.

Dönüşlü fiillerin çekimi, sıradan geçişli fiillerinkiyle aynı ilkelere uygun
yapılır: özneleri eğik durum alırlar; gerek şahısta, gerek sayıda nesneleriyle
uyum kurarlar, yani daima tekil üçüncü şahıs gibi sayılan xwe zamiri ile
uyuşurlar. Örnek olarak, xwe avêtin, aülmak, fırlamak fiilinin di'li geçmişi ile
sanal geçmiş zaman hikâye kiplerini vereceğiz.

a) di'li geçmiş (prétérit).
Min xwe avêt, atıldım, fırladım.
Te xwe avêt, atıldın, fırladın.
Wî (wê) xwe avêt, atıldı, fırladı.
Me xwe avêt, atıldık, fırladık.
We xwe avêt, atıldınız, fırladınız.
Ewan xwe avêt, atıldılar, fırladılar.

b) sanal geç. zam. hikâye.
Min xwe avêti bû, atılmıştım, fırlamıştım.
Te xwe avêti bû, atılmıştın, fırlamıştın.
Wî(w6) xwe avêti bû, atılmıştı, fırlamıştı.
Me xwe avêû bû, atılmıştık, fırlamıştık.
We xwe avêti bû, aulmıştınız, fırlamıştınız.
Ewan xwe avêti bû, atılmıştılar, fırlamıştılar.

Açiklama I. Üçüncü grup zamanlarda dönüşlü geçişli fiillerin çekimi nor¬
maldir.

Ör.: xwe avêtin (xwe bavêje), atılmak fiilinin şimdiki zamanı.
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DÖNÜŞLÜ FİİLLER
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Ez xwe davêjim, atılıyorum
Tu xwe davêjî, atılıyorsun.
Ew xwe davêje, atılıyor.
Em xwe davêjin, atılıyoruz.
Hon, xwe davêjin, atılıyorsunuz.
Ew xwe davêjin, atılıyorlar.

Açiklama IL «Karşılıklı fiiller» söz konusu olmaksızın «hev» zamiri kul¬
lanılarakdabenzerçatılarkurulabilir, o zaman fiilin uyumu par. 140, Açıkl. I'de
gösterilen kurala göre yapılır.

DOLAYLI GEÇİŞLİ FİİLLER

190. Dolaylı geçişli fiiller, nesnelerini bir edat aracılığıyla alma özelliği
taşıyan geçişli fiillerdir.

Birinci ve ikinci grup zamanlarda bu fiillerin mantıki öznesi, genel kurala
uygun olarak, eğik durumdadır. Ama, tümleçleri dolaylı olarak bir edat
aracılığıyla alındığından bu fiiller ne bu tümleçler, ne şahıs, ne sayı bakımından
uyum kuramazlar. Bu durumda, çatısız geçişli fiiller gibi davranarak' (bk. par.
185'teki kural), tekil üçüncü şahısta değişmez olarak kalırlar. Örnek olarak
zanîn, bilmek ; katin, muktedir olmak fiillerini alacağız. Bunlann ikisi de bi
edatı ile çatı kurar.

Ör.: Min bi van çkokan ne dizanî, bu masallan bilmiyordum.
Wan pê nizanî bû, onlar onu bilmiyorlardı.
Ma wê çawan bi dijminên xwe bikari biwa? Peki nasıl düşmanla¬
rının hakkından gelebilirdi.

Açiklama. Bazı geçişsiz çekimli fiiller bir edat aracılığıyla dolaylı nesne
alabilirler. Bu özellik onların çekimini değiştirmez, çekim gene geçişsiz fiiller-
deki gibi uygulanır.
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Ör.: Felkirin ya da fekkîn, seyretmek.
Ez h bejna te a zkav difekkîm, senin selvi boyunu seyrediyorum.

Atasözü. Diyari qesp in, şûndiyari hesp in, armağan (hediye) olarak
hurma alınınca, karşılığında at vermek gerekir.
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XIV. BİLEŞİK FİİLLER

191. Kürtçede yalın, geçişsiz ve geçişli fiillerden başka bir de bileşik fiiller
ve deyim fiiller vardır (bk. böl. XV).

Bileşik fiiller fiil olmayan bir öğe (ad, sıfat, edat, belirteç, vb.) ile bir fiil
öğesinin (genellikle bir yardımcı fiil) birleşmesinden doğar. Bu birliğin belirgin
bir anlamı vardır ve bazen bu iki kurucu öğenin birbirine eklenmesinin ilk
bakışta vermesi gereken anlamdan oldukça farklıdır.

Ör.: Çêkirin, imal etmek (çê, iyi; kkin, yapmak).
Ava kkin, inşa etmek (ava, bayındır; kkin, yapmak).

192. Bileşik fiiller, çekimlerindeki bazı özelliklerden çıkarılabilecek sonu¬
ca göre iki tipe aynlır (bk. par. 196-197) ve birinci tip ikincisine göre daha
kararlı morfolojik bir yapı gösterir.

193. Birinci tipteki bileşik fiiller.

Bu fiiller fiil olmayan bir öğenin bir mastarla kaynaşmasından doğar. Fiil
olan ve olmayan öğeler tek sözcük halinde yazılır.

Fiil olmayan öğe şunlar olabilir :

a) yalın bir önek (bk. böl. XXIV'te önek listesi).
Ör.: Rabûn, kalkmak (ta + bûn, olmak).

Rakitin, kaldırmak, alıp götürmek (ta + kkin, yapmak).
Vexwarin, içmek (ve + xwarin, yemek).
Dagktin, doldurmak (da + girtin, tutmak).
Hilgktin, yukarı kaldırmak, taşımak (hil + girtin).
Hilalin, kalkmak -güneşin doğması anlamında (hil + hatin; iki
öğenin kaynaması hatin'deki h'nin düşmesini sağlar).
Vekkin, açmak (ve + kkin).
Vexwandin, davet etmek (ve + xwandin, çağırmak).
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Açiklama I. Bu fiillerden bazılanmn fiil öğesine asla ayn olarak rastlan¬
maz. Örneğin rûniştin, oturmak; daniştin, tünemek: niştin fiili yalın olarak
kullanılmaz. Ramîsan, öpmek hilkişîn, tırmanmak için de aym şey.

b) Bileşik bir önek (bir edat ile bir zamir öğesinin birleşip büzülme¬
sinden doğan bir önek), tê (di wî, di wê), le (li wî, li wê), pê (bi wî, bi wê),jê (ji
wî,ji wê)gibi.

Ör.: Lêxistin, vurmak (le + xistin, devirmek, düşürmek).
Pêketin, tutuşmak (pê + ketin, düşmek)
Jêkirin, dilmek, kesmek (je + kirin, yapmak).

Açiklama n. Ender de olsa bazen öneke başka öğeler de eklenir.

Ör.: Serjêkirin (ya da şerjêkirin), boğazlamak, başını kesmek (ser,
baş + jê + kirin).

c) bu durumda önek işlevi gören bir ad ya da sıfat.
Ör.: Rêkirin, göndermek (rê, yol + kirin, yapmak).

Girêdan, bağlamak (gire (k), bağ, düğüm + dan, vermek).
Çêbûn, gerçekleşmek, oluşmak (pê, iyi + bûn, olmak).
Çekilin, imal etmek (pê + kirin).

194. İkinci tipte bileşik fiiller.

Öteden beri sık kullanılan bu fiiller bir ad ya da sıfat ile bir mastardan
oluşur. Latin alfabesinin kullanımına bağlı genel kabulden sonra bu iki bileşen
daima ayn yazılır; zaten Arap alfabesi kullanılırken de durum aynı idi. Fiil
olmayan öğe asla ek almaz ve bir metinden bileşik bir fiil ile bir fiil ve
tümlecinin tesadüfen karşılaşması halinde ayınm buna dayanılarak yapılır.

Çoğu zaman fiil öğesi kirin (bike), yapmak; bûn (bibe), olmak; dan (bide),
vermek; hatin (bê), gelmek yardımcı fiillerinden biridir.

Ör.: Limêj kirin, namaz kılmak (limêj, namaz + kirin).
Hazir kirin, hazırlamak (hazk, hazır + kkin).
Ava kirin, inşa etmek (ava, bayındır + kirin).
Tijî kirin, doldurmak (tîjî, dolu + kirin).
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Va/a kkin, boşaltmak (va/a, boş + kkin).
Pît bûn, ihtiyarlamak (p/r, yaşlı + bûn).
Qaîl bûn, razı olmak (qaîl, razı + bûn, olmak).
Av dan, sulamak (av, su + dan, vermek).
Guh dan, dinlemek (guh, kulak + dan).
Mikur hatin, itiraf etmek (mikur, itiraf eden + hatin, gelmek).

Açiklama I. Yardımcı fiillerden başka fiiller de bileşik fiil yapımına yarar,
ama çok ender olarak.

Ör.: Nav girtin, meşhur olmak (nav, ad + gktin, olmak).
Çêtk gittin, tercih etmek (pêtir, en iyi + gittin).

Açiklama II. Bûn'dan yararlanılarak yapılan bileşik fiiller genellikle
kitin'h bir ettirgeni içerir.

Ör.: Ava bûn, müreffah olmak,
ava kkin, inşa etmek, değerlendirmek.
Derbas bûn, geçmek,
derbas kkin, geçirmek.

Açiklama III. Şimdiye kadar anılan bütün durumlarda fiil olmayan öğe
mastardan önce gelmektedir. Ama bazen, fiil öğesi hareket ya da yüklem
halinde bir kavramı ifade ettiği zaman (bk. par. 217) bu düzen tersine dönebilir.

Ör.: Dan pey, ardından gitmek, izlemek.
Anîn cih, yerine getirmek (bi cih anîn deyimi de aynı anlama gelir).
Çûn ava, güneş batmak.
Kirin det, dışarı atmak.
Ketin rê, yola koyulmak, hareket etmek (bi rê ketin de aynı
anlama gelir).

Açiklama IV. İkinci tip bileşik fiillerdeki mastarların, ad olarak kullanıl-
dıklan takdirde ilke olarak tek sözcük halinde yazılması gerektiği hatırlanma¬
lıdır.

Ör.: Avdan, sulamak.
avdan, diş., sulama.
Rast hatin, rastgelmek.
rasthatin, diş., rastlantı.
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BİRLEŞİK FİİLLERİN ÇEKİMİ

195. Birleşik fiiller, başlı başına alınan fiil öğelerine, bunların geçişsiz ya
da geçişli olduğuna göre normal olarak uygulanan çekim ve uyum kurallarına
uyarlar.

ör.: Derbas bûn, geçmek (geçişsiz).
Pêketin, tutuşmak, yanmak (geçişsiz).
Lêxistin, vurmak (geçişli).
Girêdan, bağlamak (geçişli).
Bazdan, kaçmak (geçişli).
Dereng kirin geciktirmek (geçişli).
Guh dan, dinlemek (geçişli).
Jin anîn, evlenmek (erkek - geçişli).

Açiklama. Geçişli bir çekim izlediği ve doğrudan geçişli bir fiil öğesi
içerdiği halde bu fullerin pek çoğu ancak dolaylı nesne alabilir. Bunlar uygu¬
lamada öğrenilir. Yukarıdaki örneklerden pêketin, lêxistin, bazdan, guh dan
fiillerinde görülen durum budur. Dereng kkin, jin anîn gibi diğerleri geçişli
çekilmelerine rağmen, hiçbir nesne almazlar.

İki tip bileşik fiilin çekimleri arasında apaçık farklar vardır. Bu farklar
şöyle sıralanabilir:

1 96. Birinci tip bileşik fiiller.

a) Bu tip fiillerde, fiil öneki bi- kiplerin ve zamanlann yapımında
görev almaz (emir, gelecek zaman, istek birleşik hikâye, birinci biçim dilek-
şart), oysa normal fiillerde alır.

ör.: Çêke, imal et (çêkkin'den emir).
Rabe, ayağa kalk (rabûn'dan emir).
Lêxe, vur (lêxistin 'den emir).
Ezê çêkim, imal edeceğim (çêkkin'in gelecek zamanı).
Ezê rabim, kalkacağım (ra&ûn'un gelecek zamanı).
Ezê lêxim, vuracağım (lêxistin'in gelecek zamanı).
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çekilmelerine rağmen, hiçbir nesne almazlar.

İki tip bileşik fiilin çekimleri arasında apaçık farklar vardır. Bu farklar
şöyle sıralanabilir:

1 96. Birinci tip bileşik fiiller.

a) Bu tip fiillerde, fiil öneki bi- kiplerin ve zamanlann yapımında
görev almaz (emir, gelecek zaman, istek birleşik hikâye, birinci biçim dilek-
şart), oysa normal fiillerde alır.

ör.: Çêke, imal et (çêkkin'den emir).
Rabe, ayağa kalk (rabûn'dan emir).
Lêxe, vur (lêxistin 'den emir).
Ezê çêkim, imal edeceğim (çêkkin'in gelecek zamanı).
Ezê rabim, kalkacağım (ra&ûn'un gelecek zamanı).
Ezê lêxim, vuracağım (lêxistin'in gelecek zamanı).
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İşte fiil öneki b/-'nin bu yokluğuna dayanılarak iki tip bileşik fiil arasında
ayınm yapılır (çêke, çêkkin'den, birinci tip; ama ava bike, ava kirin'den, ikinci
tip).

Açiklama I. İstisna olarak, bir ünlü ile başlayan birinci tipteki ender bileşik
fiiller bi- öneki alırlar.

Ör.: Bêxe, koy (êxislin, koymak'tan).

Açiklama II. Kendisi da-anîn'in büzülmesi ve emir kipi deyneya da dêne
olan, ama çekimi artık kullanılmadan kalkmış bir emir kipinden (dabîne) (anîn,
bine) yararlanılarak yapılan danîn, koymak, yerleştirmek fiilinin durumuna
işaret etmek uygun olur.

Ör.: Ez datînim, koyuyorum, yerleştiriyorum, vb.
Buna karşılık gelecek zaman şöyle olur : Ezê dênim, vb.

Açiklama III. Bu tip fiillerde W-'nin çekimde kullanımdan kalkması
nispeten yakın bir zamanın olgusu gibi görünmektedir. Bazı kanıtlara göre,
XIX. yy 'm sonuna doğru bile Botan'da çêke, rabe, vb. yerine çêbike,rabibe, vb.
deniyordu.

b) Birinci tip bileşik fiillerin çekiminde dı-fiil öneki normal kuralla¬
ra göre görev yapar. Ama, fiil olmayan öğe ile fiil öğesi arasına sıkışır.

Ör.: Ez çêd'ikim, min çêdikk (çêkkin'in şim. zam. ve birlş. hikâye
zamanı).

Ez radibim, ez radibüm (rabûn 'un aynı zamanları).
Ez lêdixim, min lêdixist (lêxistin' in aynı zamanlan).

Açiklama IV. Bazı ağızlarda (Tor Abdîn, Hevêrkan), d/-'nin kullanımı
için, bu tip bileşik fiiller tıpkı yalın fiiller gibi işlem görür. Bu ağızlarda ez
radibim, ez lêdixim, vb. yerine ez dkabim, ez dilêxim, vb. denir.

c) Olumsuz çekim. Tıpkı di- fiil öneki gibi, me, nave ne olumsuzluk
belirteçleri de fiilin iki öğesi arasına sıkışır.

Ör.: Ez ranabim, kalkmıyorum (rabûn'dan).
Ez ranedibûm, kalkmıyordum.
Ez ranebû bûm, kalkmamıştım.
Ramebe, kalkma.
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Eğer fiil öğesinin ilk harfi ünlü ise, olumsuzluk belirtecinin varlığı normal
büzüşmeler yaratır.

Ör.: Ez hilnavêjim, atmıyorum (hilavêtin, atmak).
Ez danayêm, inmiyorum (dahatin).

197. İkinci tip bileşik fiiller.

Çekimleri normaldir ve fiil öğeleri başlı başına kullanıldıkları zamanki
gibidir. Fiil olmayan Öğe hiçbir zaman durum ve sayı eki almaz.

Ör.: Limêj kirin, namaz kılmak.
Limêj bike, namaz kıl.
Ez limêj dikim, namaz kılıyorum.
Ez limêj nakim, namaz kılmıyorum.
Me limêj kk, namaz kıldık.
Derew kirin, yalan söylemek.
We detev ne kiri bû, yalan söylememiştiniz.
Pît bûn, ihtiyarlamak.
Ezpk bûme, ihtiyarladım.

Açiklama. Bu ikinci tip bileşik fiili belirleyen özelliğin fiil olmayan öğenin
ek almaması olduğunu yukanda görmüştük (par. 194). Aşağıdaki örnekler bu
görüşü daha da pekiştirecektir :

Ez hmêj dikim, namaz kılıyorum.
Ez hmêjê dikim, namaz kılanm anlamına gelecektir.
Ronahî kitin, aydınlatmak, ışıklandırmak.
Ronahiyê kkin, aydınlık yapmak, ışığı yakmak, anlamına gelecektir.

Bu tip geçişli fiiler yalın fiillerin uyduğu aynı kurallara uyarlar; nesneleri
ile aynı biçimde çatı kurarlar.

ör.: Ez wînas dikim, ben onu tanıyorum (nas kirin, tanımak).
Tu vîmkovînas dikî, sen bu adamı tanıyorduk.
Me ew nas dikitin, biz onlan tanıyoruz.
Wan em nas ne kkin, onlar bizi tanımadılar.
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Bêtiya. . . kkin, özlemek.
Me bêtiya te kit, seni özledik (nezaket cümlesi).

198. Dolaylı geçişli bileşik fiiller.

Dolaylı geçişli bileşik fiiller deyince, nesnesini ister bir edat yardımıyla
alsın, ister fiil olmayan öğe ile bağlantı kurarak alsın, geçişli çekim yapım
dolayısıyla, bu fiiller daima, birinci ve ikinci grup zamanlarda, par. 185"teki
kurala göre, ana nesneleri ile uyum sağlamadan çekilir.

a) Bir edat yardımıyla alınan nesne.

Ör.: Hêvi kkin, ummak; je hêvî kirin, (biriniden) rica etmek.
Ez hêvî dikim, umuyorum.
Ji te hêvî dikim, senden rica ediyorum.
Me ji wan hêvîkk, onlardan rica ettik.
Guh kirin (ya da guh dan), dinlemek, itaat etmek.
Temaşa kitin, seyretmek; le temaşa kirin, seyretmek (tümleç ile).
Ez h çiyê temaşa dikim, ben dağı seyrediyorum.
Me li çıyan temaşa dikit, dağları seyrediyorduk.

b) Fiil olmayan öğe ile bağlantılı nesne.

Ör.: Atîkatî kitin, yardım etmek.
Em atîkatiya wan dikin, biz onlara yardım ediyoruz.
Me arîkariya wan dikk, biz onlara yardım ediyorduk.
Qala. . . kirin, . . . den söz etmek.
Me qala Bozên kit, Bozan'dan söz ettik.

Açiklama. Tıpkı bazı geçişsiz yalın fiiller gibi (bk. par. 188, Açıkl.) bazı
bileşik geçişsiz fiiller de dolaylı nesne alabilirler. Ve geçişsiz fiillerin çekim
kurallarına uyarlar.

Ör.: Rast hatin, rastgelmek.
Ez tastî wî (ya da tasta wî- Botan) hatim, ona rast geldim.
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Bawet bûn, inanmak.
Ez pê bawet ne bûm, ben ona inanmadım.

Atasözü. Hêştktadibin hev, hêstit û ket bin hngên wan de diçin, develer
dövüşünce katırlarla eşekler tekmeleri altında ezilirler.
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XV. DEYİM FULLER

199. İkinci tip bileşik fiiller fiil olmayan bir öğe ile bir fiil öğesinden
meydana geldiği halde, deyim fiiller, fiil olmayan birçok öğe (edatlar, önedatlar
ve sonedatlar, zamirler, sıfatlar, adlar) ile yalın ya da bileşik bir fiil öğesinden
oluşur. Ve geçişsiz ya da geçişli olabilir. Bileşik fiiller gibi onlar da belirgin
anlam taşıyan kararlı bütünlerdir.

200. Geçişsiz deyim fiiller.

Fiil olmayan öğeleri genellikle bir edat (ya da edat takımı) ile onun
tümlecinden oluşur (bu tümleç çoğu zaman bir zamirdir, ama bir ad da olabilir).
Fiil öğesi ise geçişsiz bir mastardır.

Ör.: Bin av bûn, dalmak, suya batmak.
Li hev hatin, anlaşmak, uzlaşmak.
Bi hev ketin, biribirine düşmek, kavga etmek.
Li bet xwe ketin, üzülmek.
Hatin set xwe, iyileşmek (bk. sonraki par. Açıkl.).
Le geriyan (le; li wî), aramak.
Bi tê ketin, yola koyulmak, gitmek.

Bu tip deyim fiiller, tekabül ettikleri geçişsiz fiil modeline göre düzgün
kurallı olarak çekilir.

Ör.: Em bi hev ketin, kavga ettik.
Le bigete, ara.

201. Geç i şli deyim fiiller.

Öncekiler gibi yapılır. Fiil öğeleri geçişli bir fiildir.
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Ör.: Ji hev danîn, sökmek, démonte etmek.
Liber... dan, ısrar etmek.
Devje berdan, bırakmak, terketmek, vazgeçmek (dev, ağız;
jê.ji wî; berdan, döndürmek, çevirmek).
Destpê kirin, başlamak, girişmek (dest, el; pê: bi wî).
Baweriya xwe (pê) anîn, inanmak, kabullenmek (baweiî, inanç).
Bala xwe dan, gözlemlemek, dikkat etmek (bal, zihin).
Ji bkrakirin, unutmak (bk, bellek; rakkkı, kaldırmak).
Bete xwe dan, yönelmek (bet, yüz).

Açiklama. Fiil öğesi bir yüklem ya da hareket fikri içerdiği zaman deyim
öğelerinin bazılanndan önce gelebilir (bk. par. 217).

ör.: Danîn bet hev, karşılaştırmak.
Dest dan hev, yardımlaşmak.
Xwe dan bet bata. . . yardım etmek (bat, diş., yük).
Xwe dan revê, kaçmak.
Hatin set xwe, iyileşmek.

202. Geçişli deyim fiillerin çekimi, bu tip yalın ve bileşik fiiller hakkında
daha önce belirtilen kurallara uygun yapılır. Bileşik fiillerde olduğu gibi şimdi
deyim fiiller için de doğrudan nesneli ve dolaylı nesneli diye ayınm yapılacak¬
tır. Bunların da bir kısmı bazen tümleç alır, bazen tümleç almaz.

Açiklama I. Dolaylı nesneli geçişli deyim fiiller dolaylı nesneli geçişli
bileşik fiillerden şu bakımdan aynttr : tümleçsiz kullanıldıktan zaman edat +

zamir öğelerini korurlar (je, le, pê, ji hev, vb.),
ör.: Dev je berdan (deyim fiil), vazgeçmek.

Min dev je berda, vazgeçtim.
Min devji nêçîiê beıda, ava gitmekten vazgeçtim.
Destpê kkin, başlamak.
Wî destpê kk, o başladı.
Wî dest bi nivîsandinê kk, yazmağa başladı.

Tersine, dolaylı nesneli geçişli bileşik bir fiil söz konusu ise, edat ancak bir
tümleç varsa ortaya çıkar.
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ör.: Guh kirin dinlemek.
Min guh dikk, dinliyordum.
Tu guh ti nün nakî, sen beni dinlemiyorsun.

Açiklama II. İkinci tip bileşik fiillerde olduğu gibi (bk. par. 194. açıkl. IV),
geçişli ve geçişsiz deyim fiiler de, mastar olmak kaydıyla ad gibi alındıktan
zaman tek sözcük halinde yazılırlar.

Ör.: Destpê kirin, başlamak.
Destpekkin, diş., başlama.
Ji hev danîn, sökmek, démonte etmek.
Jihevdanîn, diş., sökme, demontaj.

1) Tümleçsiz çekim. İlk iki grup zamanlar için geçişli deyim fiillerin çekimi
genel kurala uygun olarak yapılır; fiil öğesi tekil üçüncü şahısta değişmez
olarak kalır.

ör.: Wan devje betda, onlar vazgeçtiler.
Min bala xwe da, dikkat ettim.

2) Tümleçti çatı. Dolaysız tümleçti çatı ile dolaylı tümleçti çatıyı biribirin-
den ayırd edeceğiz.

a) Dolaysız tümleçti çatı : uyum kurallan.
ör.: Min tifınga wîji hev danî, onun tüfeğini démonte ettim

(ji hev danîn).
Te sundên xweji bkrakirin, yeminlerini unuttun.

b) Dolaylı tümleçti çatı : daha önce dolaylı geçişli bileşik fiiller için
belirtilen kurallara göre yapılır (bk. par. 198).

Ör.: Mişo xwe da ber bara min, Mişo bana yardım etti.
7e bala xwe neda derde min, çektiğim acıya dikkat etmedin
(dan, vermek ile ve tümleçleri ile yayılan çatı için, bak par. 217).

Açiklama. Bazı geçişsiz deyim fiiller de dolaylı tümleç alabilirler. O zaman
onlann çekimleri, bu tipteki yalın ve bileşik fiiller için par. 188, Açıkl. ve 189,

Açıkl.'da verilen kurala göre yapılır.
Ör.: Le geriyan, aramak;

Rêwîli reya xwe digeriyan, yolcular yollannı anyorlardı.
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203. Çift tümleçli geçişli deyim fiiller.

Morfolojik bileşimleri dolaylı tümleçli deyim fiillerinki ile aynıdır; onlar¬
dan yalnız biri doğrudan, diğeri dolaylı olmak üzere ikiye kadar tümleç
alabilmekle aynlırlar.

Ör.: Bi ser de girtin, tercih etmek.
Bi ser de kirin, eklemek;

Çatı ve uyum için uygulanacak kurallar daha önce belirtilen kurallardan
çıkar.

Ör.: Min honikahiya zozanan bi set havîna deştê de digitt,
yaylalann serinliğini ovanın yazına tercih ediyordum.

Atasözü. M'n xelk hin kk govendê, êdîkesî destê min negirt, insanlara
oyun oynamayı öğrettim, o zamandan beri kimse (oyuna katılmak için) elimden
tutmadı.
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HATİN YARDIMCI FİİLİ VE EDİLGEN ÇATI

204. Edilgen biçim, yalın ya da bileşik geçişli fiilin, ya da geçişli deyim
fiilin önüne hatin (gelmek) yardımcı fiili getirilerek yapılır ve geçişsiz fiillere
uygulanan kurallara göre çeşitli zamanlan ve kipleri çekilir.

Ör.: Hafin kuştin, öldürülmek.
Pismamê min hatiye girtin, yeğenim yakalandı (tutuklandı,
hapsedildi).
Hatin vexwandin, toplantıya çağnlmak.
Hatin ava kirin, inşa edilmek.
Hatin ji hev danîn, yıkılmak, çözülmek, sökülmek, démonte olmak.

205. Hatin 'in çekimi birinci ve ikinci grup zamanlar için düzgün kurallı¬
dır. Üçüncü grup zamanlar için, biraz sonra anlaşılacağı gibi birtakım kural
dışdıklan vardır; bunlar bu fiilin were ve bê diye iki emir kipinin bulunmasın¬
dan ve ikincisinin olduğu gibi kullanılmayıp yalnız bu grup zamanların yapı¬
mında kullanılmasından ileri gelmektedir.

a) Emir.
Were, gel.
Bila were (bê), gelsin.
Bila em werin ya da bila em bên, gelelim.
Werin, gelin, geliniz.
Bila werin ya da bila bên, gelsinler.

b) Şimdiki zaman bildirme.
Emir kipi bê' den hareketle oluşur, di- öneki büzülüp t- olur.
Ez têm, geliyorum.
Tu teî, geliyorsun;
Ew tê, geliyor.
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Em tên, geliyoruz.
Hon tên, geliyorsunuz.
Ew tên, geliyorlar.

c) Sürekli şimdiki zaman.
Ez tême, gelmekteyim.
Tu (ey/, gelmektesin.
Ew tête, gelmektedir.
Em têne, gelmekteyiz.
Hon têne, gelmektesiniz.
Ew têne, gelmektedirler.

d) Gelecek zaman.
Ezê (ez de) bêm, geleceğim.
Tuê (tu de) bê (bêî) geleceksin.
Ewê (ew de) bê (bête) gelecek.
Emê (em de) bên (bêtin) geleceğiz.
Honê (hon de) bên (bêtin) geleceksiniz.
JSwê (ew de) bên (bêtin) gelecekler.

Gelecek zamanın ikinci biçimi (emir were'den yararlanılarak çeki¬
len) :

Ezê (ez de) werim,

tuê (tu de) weri,

vb.
e) İstek şimdiki zaman.

(Bila) ez bêm, geleyim.
(Bila) tu bêî, gelesin.
(Bila) ew bê (bête) gele.
(Bila) em bên, gelelim.
(Bila) hon bên, gelesiniz.
(Bila) ew bên, geleler.

İstek şimdiki zamanın ikinci biçimi :

(Bila) ez werim,
(Bila) tu weri,
vb.

195

Em tên, geliyoruz.
Hon tên, geliyorsunuz.
Ew tên, geliyorlar.

c) Sürekli şimdiki zaman.
Ez tême, gelmekteyim.
Tu (ey/, gelmektesin.
Ew tête, gelmektedir.
Em têne, gelmekteyiz.
Hon têne, gelmektesiniz.
Ew têne, gelmektedirler.

d) Gelecek zaman.
Ezê (ez de) bêm, geleceğim.
Tuê (tu de) bê (bêî) geleceksin.
Ewê (ew de) bê (bête) gelecek.
Emê (em de) bên (bêtin) geleceğiz.
Honê (hon de) bên (bêtin) geleceksiniz.
JSwê (ew de) bên (bêtin) gelecekler.

Gelecek zamanın ikinci biçimi (emir were'den yararlanılarak çeki¬
len) :

Ezê (ez de) werim,

tuê (tu de) weri,

vb.
e) İstek şimdiki zaman.

(Bila) ez bêm, geleyim.
(Bila) tu bêî, gelesin.
(Bila) ew bê (bête) gele.
(Bila) em bên, gelelim.
(Bila) hon bên, gelesiniz.
(Bila) ew bên, geleler.

İstek şimdiki zamanın ikinci biçimi :

(Bila) ez werim,
(Bila) tu weri,
vb.

195



206. Üçüncü grup zamanların olumsuz çekimi.

Bundan da kural dışılıklar vardır.

a) E m i r.
Meye, gelme.
Bila ew naye, gelmesin.
Bila em nayin, gelmeydim.
Meyin, gelmeyin, gelmeyiniz.
Bila nayin, gelmesinler.

o) Şimdiki zaman bildirme.
Ez nayêm, gelmiyorum (gelmeyeceğim).
Tu nayî.
Ew nayê.

Em, hon, ew nayên.

c) Sürekli şimdiki zaman.
Ez nayême.

Öteki şahıslar kullanılmaz.

d)İstek şimdiki zaman.
(Bila) ez nayim, gelmeyeyim.
(Bila) tu nayî.
(Bila) ew naye (nayête).

(Bila) em, hon, ew nayin (nayine).

207. Par. 204'te gösterildiği gibi, yalın ya da bileşik etken fiilin ya da
deyim fiillerin edilgen biçimi, bu fiillerin ya da deyim fiillerin mastarının önüne
hatin, gelmek fiili getirilerek ve bu fiilin çeşitli zaman ve kiplere göre çekimi
yapılarak oluşturulur.

Ör.: Hatin dîtin 'in (görülmüş olmak) di'li geçmişi.
Ez hatim dîtin, görüldüm.
Tu haû dîtin, görüldün.
Ew hat dîtin, görüldü.
Em (hon, ew) hatin dîtin, biz (siz, onlar) görüldük.
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Aynı fiilin istek birleşik hikâye kipi.
(Bila) ez bihatama dîtin, görüleydim.
(Bila) tu bihatayî dîtin, görüleydin. Vb.

Hatin girtin (yakalanmak) fiilinin şimdiki zamanı.
Ez têm gittin, yakalanıyorum.
Tu tei girtin, yakalanıyorsun.
Ew tê girtin, yakalanıyor.
Em (hon, ew) tên girtin, biz (siz, onlar) yakalanıyoruz.

Aynı fiilin gelecek zamanı.
Ezê (ez de) bêm gittin, yakalanacağım.
Tuê (tu de) bêî girtin, yakalanacaksın.
Vb.

Aynı fiilin sanal geçmiş hikâyesi.
Ez hati bûm girtin, yakalanmıştım.
Tu hati bûyî gittin, yakalanmıştın.
Vb.

208. Edilgen fiil aracı bir tümleçle kurulduğu zaman, söz konusu tümleç,
«tarafından»ya da «aracılığıyla» anlamına gelen bi, ji, bet, bi deste . . . (yani
eliyle)J/ aliye (yani tarafından) gibi yada daha başka bir edat ya da deyimle fiile
katılır.

Ör.: Axayê me bi destê Mişo batiye bkîndar kirin, ağamız Mişo
tarafından yaralandı.
Soroji berhikûmetê hatiye hebs kirin, Soro hükümet
tarafından hapsedildi.

Açiklama. Üçüncü grup zamanlar için, yalnız teorik bê emir kipinden
türeme biçimler edilgen çatıyı kurmaya yarar (were'den gelenler dışında); öte
yandan, sürekli şimdiki zaman basit şimdiki zamana tercih edilir.

Ör.: Xatirê wî wê pê bête şikestin, o bundan incinecek (xatkê . . .

ş'ıkestin, yaralamak, incitmek, kırmak; pê, onun tarafından anlamına
gelen bi wî nin büzülmüşü).
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209. Genellikle etken çatının çeşitli şekilleri tercih edildiğinden edilgen
biçim oldukça seyrek kullanılmaktadır. Çoğu zaman, özellikle şimdiki zaman¬
da ve olumlu ya da olumsuz kullanıldığına göre, bir imkân ya da imkânsızlık
anlamı içerir.

Ör. : Evjî tête gotin, böyle de denir.
Ev goşt nayê xwarin, bu et yenemez.
Xwendin û zanîn nayêne talan kkin, öğrenmek ve bilmek
yağma edilemez.
Ma tiştên wisa tên kişandin? Böyle şeye dayanılır mı?
Gotina te nayê bawer kirin, senin dediğine inanılamaz.
(gotin maştan burada ad olarak kullanılmıştır).

Edilgen biçim bazen kişisiz kılmaya yarar.
Ör. : Hate seh kirin ko..., öyle görünüyor ki . . . (kelimesi kelimesine

anlaşıldı ki).

Atasözü. Serikî biri nayê kirin, kesik baş satın alınmaz.
Xwîn bixwînê nayê şiştin, xwîn biavê tête şiştin, kan kanı temizlemez, kanı

su temizler.
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XVH. HEBUN VE VIN FULLERİ

210. Bu iki fiil, kuUanımlanndaki özellikler dolayısıyla özel olarak ince¬
lenmek ister.

HEBÛN

21 1 . Hebûn fiili bazen «var olmak, mevcut olmak» anlamı taşır, bazen de
«malik olmak» anlamına gelir. Bu kullanımların her birine özgü değişik iki
çekimi vardır ve ancak bazı zamanlar için çekilir.

212. Hebûn ' un (var olmak) birinci kullanımı.

«Var olmak» anlamında hebûn fiili bûn fiili modeline göre çekilir ve yalın
özne edinir. Çekim için verdiğimiz örnekler kısmen teorik bir karakter taşır,
çünkü yalnız tekil ve çoğul üçüncü şahıslann yaygın kullanımı vardır.

A BİRİNCİ GRUP ZAMANLAR

a) Di'li geçmiş (prétérit).

Ez hebûm, ben hazırdım, ben vardım.
Tu hebûyî, sen hazırdın, sen vardın.
Ew hebû, o hazırdı, o vardı.
Em hebûn, biz hazırdık, biz vardık.
Hon hebûn, siz hazırdınız, siz vardınız.
Ew hebûn, onlar hazırdılar, onlar vardılar.

Hebûn'un bu birinci anlamdaki di'li geçmişi daha çok üçüncü şahıs için
«vardı» olarak kullanılır.
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ör.: Mitovekî beîengaz hebû, yoksul bir adam vardı.
Li wî bajari çat mizgeft hebûn, o kentte dört cami vardı.

b) İstek birleşik hikâye.
Bi- öneki almaksızın çekilir, yaygın kullanımı yoktur.

(Bila) ez hebiwama, var olaydım.
(Bila) tu hebiwayî, vardaydın.
(Bila) ew hebiwa (ya), var olaydı.
(J5//a) em hebiwana, var olaydık.
(Bila) hon hebiwana, var olaydınız.
(Bila) ew hebiwana, var olaydılar.

c) Dilek-şart (1. biçim).

Ezê (ez de) hebiwama, var olacaktım.
Vb.

B. İKİNCİ GRUP ZAMANLAR

Pratikte kullanılmaz. Çekimi kurala uygun yapılır.

C ÜÇÜNCÜ GRUP ZAMANLAR

a) Şimdiki zaman.
Ez heme (heyim), ben vanm, hazınm.
Tu heyî, sen varsın, hazırsın.
Ew heye, o var, haza.
Em (hon, ew) hene (heyin), biz (siz, onlar) vanz, varsınız, varlar.

Açiklama. Heyîm ve heyin biçimleri hebûn'un ikizi olan ve
«varlık» anlamında yalnız ad olarak kullanılan heyin mastanndan gelir,

ör.: Heyîn û neyîn, varlık ve yokluk.

200

ör.: Mitovekî beîengaz hebû, yoksul bir adam vardı.
Li wî bajari çat mizgeft hebûn, o kentte dört cami vardı.

b) İstek birleşik hikâye.
Bi- öneki almaksızın çekilir, yaygın kullanımı yoktur.

(Bila) ez hebiwama, var olaydım.
(Bila) tu hebiwayî, vardaydın.
(Bila) ew hebiwa (ya), var olaydı.
(J5//a) em hebiwana, var olaydık.
(Bila) hon hebiwana, var olaydınız.
(Bila) ew hebiwana, var olaydılar.

c) Dilek-şart (1. biçim).

Ezê (ez de) hebiwama, var olacaktım.
Vb.

B. İKİNCİ GRUP ZAMANLAR

Pratikte kullanılmaz. Çekimi kurala uygun yapılır.

C ÜÇÜNCÜ GRUP ZAMANLAR

a) Şimdiki zaman.
Ez heme (heyim), ben vanm, hazınm.
Tu heyî, sen varsın, hazırsın.
Ew heye, o var, haza.
Em (hon, ew) hene (heyin), biz (siz, onlar) vanz, varsınız, varlar.

Açiklama. Heyîm ve heyin biçimleri hebûn'un ikizi olan ve
«varlık» anlamında yalnız ad olarak kullanılan heyin mastanndan gelir,

ör.: Heyîn û neyîn, varlık ve yokluk.

200



Heye ve hene daima «var, mevcut» anlamında kullanılır.
Ör.: Li wê dere, çemek heye, orada bir dere var.

Li Kurdistanê, mêrhene, Kürdistan'da erkekler (yani yiğiüer) var.

Heye ko deyimi «belki», «olabilir»; hebû ko «olabilirdi», «yapılabilirdi»
anlamına gelir.

Ör.: Heye ko tuji min aciz bûyî, belki benden bıktın.

Gelecek zaman anlamında heye ko istek kipini gerektirir.
Ör.: Heye ko tuji min zû aciz bibî, belki benden çabucak bıkarsın.

b) Gelecek zaman.
Ezê (ez de) hebîm, var olacağım, hazır olacağım.
Tûê (tu de) hebî,
Ewê (ew de) hebe,
Emê (em de) hebin,
Honê (hon de) hebin,
Ewê (ew de) hebin.

c) İstek şimdiki zaman.
(Bila) ez hebim, var olayım, hazır olayım.
(Bila) tu hebî,
(Bila) ew hebe,
(Bila) em (hon, ew) hebin.

d)01umsuz çekim.
Hebûn fiilinin, nih bûn ve tu ne bûn gibi bileşik iki olumsuz maştan vardır.

Heyin ikizi için de bir neyin olumsuzu vardır ve bundan türeyen bazı biçimler
çok kullanılır.

1) Di'li geçmişin olumsuz çekimi.
Ez nîn bûm, ben mevcut değildim.
Vb.

Tu ne bûn ve neyin ise ancak «yoktur», «mevcut değildir» anlamında ve
üçüncü şahıs olarak çekilir.

Ör.: Li wê dere, kes tu ne bû (ya da kes nîn bû), orada kimse yoktu.
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Li gundê me, hesp tu ne bûn (ya da hesp nîn bûn), köyümüzde
at yoktu.

Aynca şu biçim çatılar da kurulur.
...tu kes ne bû (nîn bû),
...tu hesp ne bûn (nîn bûn).

Açiklama. Belirsiz sıfat ve belirsiz zamir olan tu, hiç kimse,
hiçbir, kimse anlamına gelir.

2) İstek birleşik hikâyenin olumsuz çekimi.
(J3//a) ez nîn biwama, var olmayaydım.
Vb.

Bu zamanın normal olarak olumsuz kullammlannın yegâne biçimleri tu ne
bûn'un xwezî alarak kullanılan üçüncü şahıslardır, dilek-istek belirtir.

Ör.: Xwezî tu dijminên me ne biwana, keşke hiç düşmanımız olmasaydı.

3) Şimdiki zamanın bildirme olumsuz çekimi.
Ez nînim (ez neyim), ben mevcut değilim, ben yokum.
Tu riînî (tu neyi),
Ew nine (ew neye),
Em (hon, ew) nînin (nene).

Açiklama. Neyim, neyî, vb. biçimleri enderdir.
Mne (fu neye), nînin (tu nînin), sırayla tekil ve çoğul için «yoktur»

anlamına gelir.
Ör.: Kes nine (time, tu neye), kimse yoktur.

Tune (tu neye), nînin (tu nînin) «ondan yok, bulunmaz» anlamında, hatta
sadece «hayır, yok, olmaz» anlamında değişmez bir kullanımdır.

Ör.: - Gelo, av heye? Su var mı?
- No, nine, Hayır, yok.

213. Hebûn ' un (malik olmak) ikinci kullanımı;

Bir nesnenin herhangi bir özneye ait olduğunu göstermek için kullanılan
hebûn fiili, aşağıdaki iki çatıdan biri ile kullanılabilir :
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a) Bu çatıların birincisi hebûn'un «var olmak» anlamındaki kullanı¬
mının özel bir durumundan başka bir şey değildir. Sahip olunan nesneyi
gösteren terim, mâliki gösteren terimle bağlantılı olarak çatı kurar. O özne rolü
oynar ve kurala uygun olarak onunla uyum sağlar.

Ör.: Hespê min hebû, bir atım vardı.
Mehîna te hebû, bir kısrağın vardı.
Hespên wî hebûn, onun atları vardı.
Hespê wan hebû, onlann atı vardı.
5oro tifmga wî heye, Soro'nun bir tüfeği var.
Mala te heye, senin bir evin var.'
Xwezî xaniyê mm hebiwa, keşke bir evim olsaydı.1
Hespê min nîn bû (tu ne bû), beni atım yoktu;
Hevalên wî nînin, onun dostu yoktur.

Açiklama I. Kürtçede «benim atım var» şöyle söylenir: hesp yê

min e, at bana aittir. Bu örneklerde "bir at", "bir kısrak", v.b. olarak
çevrilen sözcüklerin belirsizlik eki almadıklan görülmektedir, anlamı¬
nın apaçık olması bu ekin kullanımını gerektirmez.

Hepsekîmin heye ."belirli bir atım var anlamına gelecekti.
Hevaüne me hcne : birkaç arkadaşlarınız var anlamını verir.
Kürtçede "at benimdir, atm sahibi benim" anlamı hesp yê min e

deyimiyle verilir.
Şöyle söyleyişler de vardır.
Nanê min heye, benim ekmeğim var.
Nanekîmin heye, benim bir ekmeğim var.

Açiklama II. «Malik olmak» anlamında cem min (te, wî, vb.)
heye ya da itene ifadesine de oldukça sık rastlanır (ör.: cem wîmehfûr
hebû, onun halısı vardı), muhtemelen Arapça (A -Ux) taklit edilerek.

Aynı şekilde ve belki de gene Arapça maa <\yv> ««iLv» >4jut söyleyişine
öykünülerek «malik olmak» anlamında bi min re (bi te re, pê re, bi me re, vb.)
heye ya da bene (tam tamına: benimle seninle, vb. var) söyleyişide kullanılmak¬
tadır.

Ör.: Bi min re deh peya hene, benimle on kişi var.
	 Hezar dînarpê te hebûn, onun üzerinde bin dinar vardı.

1 . Mal ile xanî arasındaki nüans farkına dikkat etmek gerekir: mal ailenin oturduğu çadır ya
da kârgir bina gibi bir konuttur, xanî ise yalnız inşa edilebilen kârgir bina demektir.
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b) «Malik olmak» anlamında kullanılan ikinci hebûn çaüsı geçişli fiillerin
geçmiş zamanına ait uyum kurallanna uyar (Böl. XIII), ama bu fiilin özel
durumu gereği, şimdiki zamanlara da uygulanır.

Ör.: Min hespek heye, benim atım var.
Me hespek heye, bizim atımız var.
Min hesp hene, benim atlarım var.
Min hesp nine, benim atım yok.
Wî mehînek hebû, onun kısrağı vardı.
Wî mehîn hebûn, onun kısraklan vardı.
Zaro du kitêb hebûn, çocuklann iki kitabı vardı;
Zatoyan du kitêb hebûn, çocuklann iki kitabı vardı.
Şiven sayine baş hebûn, çobanın iyi köpekleri vardı.
Min nanek heye, benim ekmeğim var.
Min nan heye, benim ekmeğim var.
Mfn nan nine, benim ekmeğim yok.

Açiklama. Görüldüğü gibi, «malik olmak» anlamında hebûn'un (a) tipi
çaüsı için izlenen yolun tersine, (b) tipi çatıda normal olarak, yukarda anılan
örnekte olduğu gibi belirsizlik takısının kullanılmasına yer verilir: min hespek
heye (benim bir atım var). Buna karşılık çoğulda : me hesp hene (bizim
atlanmız var) ya da olumsuzlukta : min hesp nine (benim atım yok) denecektir.

Bir de aşağıdaki nüans farkı var :

Min gopal nîne, benim bastonum yok, ama :

Min gopalek nîne ko ez ber xwe bidim, kendimi savunacak bir
bastonum bile yok.

VİN

214. Vîn (bivî), istemek, gerekmek fiilinin bive ve bivê emir kipli birkaç
ikizi vardır: vêtin, viyan, vên. Vîn 'in çekimi ve çatısı hebûn'un ikinci kullanı¬
mında uygulanan aynı kurallara (par 213,b) uygun yapılır.

Vîn fiilinin özellikle bildirme kipinin sanal geçmiş zaman hikâyesi ve
ikinci derecede olmak üzere şimdiki ve gelecek zamanları kullanılır.
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a) Sanal geçmiş hikâye.

V/n'in bu zamanı bazen bildirme kipinin birleşik zamanı, bazen dilek-şart
kipinin geçmiş zamanı anlamını verir.

Min (te, wî, wê, me, we, wan) diviya bû, ben istiyordum, sen istiyordun, o
istiyordu, vb.; bana gerekiyordu, sana gerekiyordu, vb. ben isterdim, bana
gerekirdi, vb.

Çatı kurulduğunda durum şöyle olacaktır :

Min (te, wî, wê, me, we, wan) tifmgek divaya bû, bize tüfek gerekiyordu,
gerekirdi.

Min (te, wî, wê, me, we, wan) piştmêr diviya bû, bize arkadaş gerekiyordu,
gerekseydi, vb.

Diviya bû ko ez biçiwama bajêr, kente gitmem gerekirdi.
Bu zamanın olumsuz çekimi, kurala uygun olarak fiilin önüne ne olum¬

suzluk öğesi getirilerek yapılır.
Min, vb., ne diviya bû.

Açiklama I. V/n'in mantıki öznesi çoğu zaman ji ...re, edat takımının işe
karışmasıyla sağlanır.

Ör.: Ji min re (ji te re, je re, vb.) diviya bû (min, vb.; diviya bû yerine).
Ji min re (vb) tifmgek diviya bû.

b) Bildir me kipi şimdiki zaman.
Min (te, wî, wê, me, we, wan) divêt(divê), istiyorum, vb.: bana gerek, vb.
Çatılı durum:
Min (vb.) tiiîngekdivê (t), tüfek istiyorum, vb.; bana tüfek gerek, vb.
Min (vb) piştmêrdivên (divêtin), ben arkadaş istiyorum, vb.; bana arkadaş

gerek, vb.
Min divê ko tu heri bajêr, senin kente gitmeni istiyorum.

Açiklama II. Divêt, gayri şahsi «olmalı», «gerek» anlamı verebilir.
Ör.: Li wê derê divêt nêçîr hebe, orda av olmalı, av olması gerek.

Divê(t) (ko) ez herim bajêr, kente gitmem gerek.

Olumsuz çekim:
Min (vb.) navê(t).

Min (vb.) piştmêr navên (navêtin).
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c) Gelecek zaman.

Yalnız çatılı halde ve «gerekmek» anlamında olmak üzere pek az kullanıl ir.
Wê min (te, wî, wê, me, we, wan) tifmgek b/vê(t).

Wê min (vb.) piştmêt bivên (bivêtin).

Açiklama III. V/n'in kullanılmayan zamanlarının anlamını verebilmek
için başka fiillere ya da deyimlere başvurulur: xwestin (bixwaze), istemek; dil
. . . hebûn, arzu etmek, istemek (çekimi: dilê min (te, wî, vb.) heye ve bu fiiller
nesne alamaz, lazim bûn, getek bûn, gibi gereklik belirten yan cümlelerle
yürütülür.

Ör.: Je te çavsori lazim bû, onun gözüpek olması gerekliydi.
Soto xwest here bîstana xwe, Soro kendi bahçesine gitmek istedi.

BİRKAÇ FİİL HAKKINDA AÇIKLAMA

215. Kürtçe birçok fiilde görülen aşikâr kuraldışılık çoğunlukla ancak
fonetik olgularla ya da daha önceki bölümlerde değinilen nedenlerle açıklana¬
bilir (Ör.: anîn, getirmek; bk. par. 180, Açıkl. I). Kuraldışı fiillerin başlıcalan
(bûn, hatin, hebûn, bîn) zaten incelenmiş bulunuyor.

Şimdi, emir, yalın gelecek zaman ve istek şimdiki zamanda çûn, gitmek
yerine tercihan ve çok sık kullanılan bozuk herin (here) fiilini ele alalım. Zaten
o da birinci ve ikinci zamanlarda kullanılmaz. Çekimi şöyledir :

a) E m i r.
Here, git.
Bila here, gitsin.
Herin, gidin, gidiniz.
Bila em herin, gidelim.
Bila herin, gitsinler.

b) Şimdiki zaman (az kullanılır).
Ez diherim, gidiyorum.
Tu diheri, gidiyorsun.
Vb.
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Ez narim, gitmiyorum.
Tu narî, gitmiyorsun.
Vb.

c) Gelecek zaman (çok kullanılır).
Ezê (ez de) herim, gideceğim.

d)İstek şimdiki zaman.
(Bila) ez herim, gideyim.

-Vb.
(Bila) ez netim, gitmeyeyim;
Vb.

216. Dan, vermek, zanîn, bilmek ve kitin, yapmak fiilleri yardımcı fiil rolü
oynayabilir.

O zaman dan fiili «yapmak» anlamını alır.
Ör.: Dan çekilin, imal ettirmek.

Dan zanîn, bildirmek;
Wîjê te da zanîn ko ..., ona bildirdi ki . . .

Zanîn «yapabilmek», «muktedir olmak» anlamı verir.
Ör.: Zêtzane, zotzane, altın yapabilir, kuvvet yapabilir (atasözü).

Kirin, birleşik zaman yapımında kullanıldıktan başka «üzere olmak»,
«hazır olmak» anlamında da kullanılır ve o taktirde istek kipine girer.

Ör.: Ez dikim herim, gitmek üzereyim, gideceğim.
Rovî dikir mkîşkê bixwe, tilki tavuğu yemek üzereydi.

217. Bir yere, bir yükleme doğru hareket anlamı taşıyan fiiller, dolaylı
nesnelerinin ya da tümleçlerinin ya da bir edat takımı yardımıyla ya da sadece
eğik durumla alırlar; o zaman tümleç fiili izler.

1 . Çatı.

Wîji min re kilêbek daye, o bana bir kitap verdi.
Lezgîn li bajêr diçe, Lezgîn kente gidiyor.
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Bavé Soro li welêt vegeriyaye, Soro'nun babası memleketine döndü.
Li min guh bide, beni dinle.

2. Çatı.
Wî kitêbek da min, o bana bir kitap verdi.
Lezgîn diçe bajêr.

Bavé Soro vegeriyaye welêt.

Guh bide min.

Atasözü. Zikê bixwe savate divê hete hawatê, bulgur yiyen imdada
koşmalı.

Ne dixwim savate, ne diçim hawatê, ne bulgur yerim, ne imdada koşarım.
Bu atasözleri, misafirliğin, misafirlikten yararlanmış olan için yarattığı

yükümlülüğü, gerekirse ev sahibini silahla savunması gerektiğini belirtmekte¬
dir.
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XVm. NİTELEME SIFATI

218. Niteleme sıfatı belgeç, yüklem ya da belirteç olarak kullanılabilir.
Aynca ad gibi de kullanılabilir. Ama bu son durumda daima değişmez kalır,
yani ek, takı almaz.

219.Belgeç sıfat.

Cins, sayı ve durum bakımından değişmez. Normal olarak nitelediği
sözcükten sonra gelir; nitelenen nesne sıfat takımı kurulduğunda bir belirteci ya
da belgisizlik takısı alır. Bu türlü çatılara «sıfat takımı» denir.

Ör.: Xaniyê spî, beyaz ev.
Deya pk, yaşlı ana.
Çiyayên bilind, yüksek dağlar.
Çemekîkût, derin bir dere.
Aveke sat, soğuk bir su.
Gundine mezin, büyük köyler.

Aynı belgeç sıfat birkaç adı birden nitelediği zaman bu adlardan yalnız
sonuncusu takı alır.

Ör.: Hesp û mehîna boz, boz at ve kısrak.
Hesp û mehîneke boz, boz bir at ve bir kısrak.
Hesp û mehînên boz, boz atlar ve kısraklar.
Hesp û mehînine boz, boz atlar ve kısraklar.

Bu örneklerin gösterdiği gibi, takı bu durumda, tek olarak kullanılan ve
normal olarak belgeç sıfattan önce gelen ada takılan ektir ve adın cinsine, belirli
ya da belirsiz oluşan sayısına, sıralanan sözcüklerin topuna ilişkin duruma ve
sayıya göre değişik olur.

Açiklama. Sıfatın kendisi de bir başka sıfat tarafından anlama daha kesinlik
ya da üstünlük vermek üzere tümlenebilir ve bir niteleme takımı oluşturabilir
(bk. par; 224, Açıkl.).
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ör.: Sote qehveyî, sota qehveyî, kızıl-kahverengi (er. ve diş).

Belgeç sıfat nitelediği sözcükten önce de gelebilir. Bu takdirde günlük
konuşmada ya da şiirsel ifadelerde yer alır.

ör.: Xweş mirov e, yiğit adamdır.
Sîmîn beden û semen ezaran, gümüş beden ve yasemin yanaklar
(Ehmedê Xanî).

220. Yüklem sıfat.

O da değişmez ve genellikle tümlediği fiilden hemen önce gelir.
Ör.: Ez dewlemend bûm, ben zengin idim.

Ev mkov zana ye, bu adam bilgindir.

Bununla birlikte, eğer kullanılan fiil bir değişim, bir oluşum fikri taşıyorsa,
yüklemden önce gelir.

ör.: Ez bûm dewlemend, ben zengin oldum.
Bû bû zana, o bilgin olduydu.

Yüklemin kullanımına ilişkin olup daha önce inclenmiş bulunan kurallar
için par. 170'e başvurulması yararlı olur.

221. Sıfatın belirteç olarak kullanılması.

Kürtçe sıfatların çoğu, hiçbir değişikliğe uğramadan belirteç olarak kulla¬
nılabilir.

Ör.: Destên wîpihêt girêdan, onun ellerini sıkıca bağladılar.
Bakî sera li min sar tê, üstüme saraydan soğuk rüzgâr esiyor
(halk şarkısı).

Xweş dipeyive, iyi konuşuyor.

222. Ad olarak kullanılan sıfat.

Ad olarak kullanılan sıfat sıradan bir ad gibidir; bu durumda, dil işlevleri
bakımından bir adın alması gereken bütün takıları ya da ekleri alabilir.

ör.: Délai, güzel, sevgili; délai, er. ya da diş., sevgili.
Delala min, (kadın) sevgilim; le delaîê, ey sevgili, (kadın).
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Delalê min, (erkek) sevgilim ; /o delalo, ey sevgili (erkek).
Mezin, büyük, yaşlı ; mezin, er., şef;
Mezinê Hevêrikan, Hevêrikan'lann şefi.
Reş, kara; Reşê şevê, gecenin kara'sı (umacı).
Pk, ihtiyar; pk, er., bir tarikatın ulusu, yezidi dini ulusu.

SIFATTA ÖLÇÜMLEME VE AŞIRILIK

223. Ö 1 ç ü m 1 e m e.

Kürtçede nitelemede üstünlük, eşitlik yada daaşağıl ık ifade eden ölçümlcmc
sıfatlan vardır. Derecesi sıfata -tk soneki eklenerek elde edilir.

Ör.: Spehî, güzel: spehîtir, daha güzel.
Dirêj, uzun; dkejfıt, daha uzun.
Pîr, ihtiyar; pîrtit, daha ihtiyar.
Ciwan, genç; ciwantk, daha genç.

Açiklama. -tir sonekinin gelmesiyle sıfaün son ünsüzü yan yana geldiğinde,
bir ikizlik olgusu ortaya çıkıyorsa son ünsüz atılır.

Ör.: Dewlemend, zengin: dewlementk, daha zengin.

Kullanımı yaygın olan bazı sıfatlar ölçümlemeyi kuraldışı yapar.

Ör.: Mezin, büyük : meztk, daha büyük.
Mez/nrir de kullanılır ;

Pir, çok : bêtir, daha çok (pirtk de var).

İki sözcük arasındaki ölçüm (karşılaştırma) ji edaüyla yapılır ve eğik
durumda tümleç alır.

Ör.: Tu ji min ciwantk i, sen benden daha gençsin.
Xaniyê teji yê min biçûktir e, lê jê xweştk e, senin evin benim¬
kinden daha küçük, ama ondan daha güzeldir.
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Hespê min ji mehîna te bezatite, benim atım senin kısrağından
daha hızlıdır.
Birîna minji ya te kûrtir e, benim yaram seninkindan daha derindir.

«Daha çok» anlamı, ölçüm sıfatının önüne gelek, pk, zehf, zor, vb.
belirteçleri getirilerek elde edilir.

Ör.: Tuji min gelek (pk) ciwantk î, sen benden daha çok gençsin.

Ölçümleme derecesini daha kesin belirtmek için hinek, biraz; yekcaı,
tamamen gibi başka başka belirteçler kullanılır.

Eşidik ölçümü bi qasî, o kadar deyimiyle ya da wek, wekî, gibi, vb.
belirteciyle ifade edilir.

ör.: Lezgîn bi qasî Soto xurt e, Lezgîn, Soro kadar kuvvetlidir.
Tiı wekî min ehmeq î, sen benim kadar ahmaksın.
Ez û tu, em bi qasî hev ehmeq in, sen ve ben, birbirimiz kadar
ahmağız.

Aşağılık ölçümü ne bi qasî, ne ewqas, o kadar değil ifadesiyle elde edilir.
Ör.: Soro ne bi qasî Lezgîn pk e, Soro Lezgîn kadar yaşlı değildir.

Lezgîn ne bi qasî hevalên te xweş reqas e, Lezgin senin dosüann
kadar iyi oyuncu değildir.

224. Sıfatta aşırılık.

Sıfatlarda aşınlık sıfatın önüne gelek, pk, zehf, vb., çok, fazla belirteçleri
getirilerek elde edilir.

ör.: Bajarekî gelek mezin bû, çok büyük bir kentti.
Çiyayê me gelek asê ye, dağımız çok sarptır.
Carina çavên te gelek şêrîn in, bazen gözlerin çok tatlıdır.
Axayê me pir dewlemend bû, ağamız çok zengindi.

Açiklama I. Belirteç, bazı durumlarda, aşınlık sıfatının nitelediği adın
önüne de gelebilir.

Ör.: Pk mkovekî baş bû, çok iyi bir adamdı.
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Açiklama II. Salt aşınlık çoğun é, e, en zamirlerinin yardımıyla da sağlanır
(bk. par. 243, b).

ör.: Bajatekî gelek î mezin bû, çok büyük bir kentti;
Bejna te gelek e zkav e, senin boyun çok incedir.
Xulamê tepkîdilkeûye, bendeniz (nezaket formülü) çok üzgündür.
Pilsen te yên duhîşev gelek en hişk bûn, senin dün akşamki sözlerin
çok ağırdı.

Açiklama III. Salt aşınlık, istisnaî olarak, sıfatın pekiştirilmesiyle de ifade
edilebilir.

Ör.: Ava hêdîhêdî, me ecêbjê dî, çok yavaş sudan çok garabetler gördük,
(atasözü).

Nispi aşırılık, aşağıdaki çaülarda kullanılan üstünlük ölçümünden başka
bir şey değildir.

a) Sıfatın önüne sadece yê, ya, yen ya da ê, a, en zamirleri getirilebilir
ve o zaman «en» anlamı verir.

Ör.: Yê pktit, en yaşlı, en ihtiyar (er.).
Ya sphehîtk, en güzel(diş.).
Yen dewlementit, en zenginler;

b) // hemî, ji hemiyan «bütün, hepsi», // nav, ji nav, li nabêna,

«arasında», vb. kullanılarak da elde edilebilir.
Ör.: Nik dilê min, tuji hemîjinan a (ya) spehîtk î, bana göre

bütün kadınların en güzeli sensin.
Ji hemiyan, tu ya xweşiktitî, hepsinin en güzeli sensin.
Ji nav (li nav, li nabêna) xottên me, Cemşîd ê (yê) çêtit bû, gençleri¬
miz arasında Cemşîd en iyisiydi.

c) Nitelemeyle bağıntılı olarak da üstünlük belirtici çatı kurula-
bilir (bk. par. 219, Açıkl.).

Ör.: Cemşîd çêtkê xortên me bû, Cemşîd gençlerimizin en iyisiydi.

Açiklama. - tir soneki olmaksızın da nitelemeyle bağlantılı olarak salt
üstünlük belirtici çatı kurulabilir.
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Ör.: Wî xwe bextiyarê dinê dizanî; o kendisini dünyanın en mutlusu
sayıyordu.

225.Sıfatta küçültme.

-ek, -ik, -ok, kok soneklerinin yardımıyla yapılır (bunlar adlardan da aynı
şekilde küçültme yapabilirler, bk. par. 227).

Ör.: Xweş, sevimli, kibar; xweşik, cici, minimini.

Atasözü. Rovîkî betdayîji şêiekîgkêdayî çêtit e, özgür bir tilki, zincire
vurulmuş bir aslandan daha iyidir.
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XIX. SAYILARIN ADLARI

226. Sayılann adlan şöyledir:

1, yek. 30, s/, sih.
2, dido, didu, do, du. 31, si û yek, vb.
3, sise, se. 40, çel, çil.
4, par. 41, çel û yek, vb.
5, pêne. 50, pênei.
6, şeş. 60, şêst.
I, heft. 70, Aef/ê.

8, heşt. 80, Aesfê.

9, neh. 90, nod, nof.
10, deh. 100, sed.
II, yanzdeh, yazdeh. 101, sed û yek, vb.
12, diwanzdeh, dwanzdeh. 111, sed û yanzdeh, vb.
13, sêzdeh. 121, sed û bist û yek, vb.
14, pardeb. 200, du sed.
15, panzdeh. 201, du sed û yek, vb.
16, şanzdeh. 233, du sed û sî û sise, vb.
17, hevdeh. 300, se sed.
18, hejdeh. 500, pêne sed, vb.
19, nozde/ı. 1000, nezar.
20, b/sf. 1100, hezarûsed.
21, bîstûyek. 1200, hezatûdused.
22, b/sf û d/do (do, duX 1544, nezar û pêne sed u pe/ û par.
23, bist û sise (se). 2000, duhezat.
24, bîstûçat. 3000, se/ıezar.
25, bîstûpênc. 4000, çathezat.
26, b/s/ û şes. 4637, çathezat û şeş sed ûsîû heft, vb.
27, bîstûheft. 10.000, M:.
28, bist û heşt. 500.000, .fc/nîr.
29, bîstûneh, 1.000.000, mı/yon.
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227. Sayı adlan bazen asal sayı olarak (ör.: s/ û dido, otuz iki), bazen sayı
sıfatı olarak kullanılır, o zaman etkiledikleri adın önüne gelir:

Ör.: Penc sêv, beş elma.
Çat sedpeya, dört yüz adam.

Asal sayı olarak kullanıldıklarında belirtici takı alabilirler ki (yek hariç,
çünkü o zaman zamir sayılır, bk. par. 245), çoğul ekiyle aynıdır.

Ör.: Didoyên din, iki öteki.
Çaren mayi, kalan dört.

Açiklama. Dido ve sise, asal sayı sıfatı durumunda du ve se oluverir.
Ör.: Du lire û sê qirûş, iki lira ve üç kuruş.

Sed û du dinar, yüz iki dinar.
Çel û sê kilo, kırk üç kilo.

ASAL SAYILARIN EK ALMASI

228. Sayı adları, gerektiğinde, aşağıdaki kurallara uygun olarak eğik
durum eki alırlar.

a) Yek tekil dişil bir ad gibi ek alır.
Ör.: Ji yekê bêtir, birden fazla.

Yekê bide min, birini bana ver.

Belgisiz zamir olarak kullanılan yek (bk. par. 245), çoğul eğik durum eki
alabilir :

Yckan yekan, birer birer (yeko yeko da denebilir).
b) Dido (iki)'den bist (yirmi) 'ye kadar sayı adları çoğul eğik durum

eki alır.
Ör.: Ji didowan (siseyan, çatan . . . hejdehan. . . bîstan) kemtiı, ikiden

(üçten, dörtten ... on sekizden ... yirmiden) az.
Ez hcftan dibînim, yedisini görüyorum.
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Açiklama. Dido ayrıca didoyan, diduyan, didiwan biçiminde de eğik
durum yapar.

c) Sih ya da s/ (30), pe/ya da p//(40), pênc/(50), sês/(60), heftê (70), heştê
(80), nodya da not (90), sed(lOO), Aezar(lOOO), /e/c(10 000), Jt/nîr(500 000),
milyon tekil eril adlar gibi ek alır.

Ör.: // sihî (çelî, pêncî, şêsû . . . sedî) û pê ve, otuzdan (kırktan, elliden,
altmıştan . . . yüzden ) başka.

Bileşik sayılarda, yalnız sondan gelen sayı, normalde kendisini etkileyen
ek gibi bir ek alır.

Ör.: Li nav heştê û heftan, seksen yedinin arasında.
Ji çat sedî bêtk, dört yüzden fazla.
// bîst û çaran heta çelî bihijhmêre, yirmi dörtten kırka kadar say.
Di hezar û neh sed û şêst û heftan de, 1967 'de.

Bununla birlikte önüne bir sayı sıfatı gelen hezar(bin) ve milyon sözcükleri
ad gibi davranır ve söz konusu sayı sıfatına tekabül eden ad ekini alırlar
(bk.par.230).

Ör.: // çathezatan (panzdeh hezatari) kemtiı, dört binden (on beş
binden) az.
// bîst hezarî (çel hezarî, sedhezari) bêtk, yirmi binden (kirk binden,
yüz binden) fazla.

Açiklama I. «Yüzlerce», «binlerce» anlamında kullanıldığında, sed ve
hezat çoğul eğik durum eki alır.

Ör.: Bi sedan, bi hezatan, yüzlerce, binlerce.

Açiklama II. Doğu ağızlarında (Botan, Behdînan) yukarıdaki kurallar
büyük ölçüde sadeleşmiştir, öyle ki, istisnasız, bütün sayı adları, çoğulun -an
ekiyle eğik durumlannı yaparlar.

Ör.: // yekan bêtk, birden fazla.
Ji çelan ûjor de, kırkın üstünde.
Ji xeynî hezaran, binden ayn.
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Açiklama III. «Yanm» anlamına gelen eril ad nîv, «buçuk» fikri vermek
için kullanılır.

Ör.: Yek û nîv, çar û nîv, bir buçuk, dört buçuk.

Başlı başına nîv, eğik durumda, kendine özgü eki alır.
Ör.: Ji nîvî (nîvekî) bêtk, buçuktan fazla (yani: yarıdan fazla,

yanmdan fazla).

Mv bir sayı adını izlediği zaman, eğik durumda, ya bu duruma ait özel sayı
ad ekini, ya çoğulun ekini alır.

Ör.: Ji yek û nîvê (hîvan) bêtk, bir buçuktan fazla.
// par û nîvan û pê ve, (saat) dört buçuktan sonra.
// çel û nîvê (nîvan) kêmtir, kırk buçuktan aşağı.

Bu tip çatılarda, nîv belgisizlik takısı da alabilir; o zaman yalnız kendisine
özgü olan ad ekini alabilir.

Ör.: Ji yek û nîvekî (çar û nîvekî, çel û nîvekî) bêtk.

SAYI SIFATLARI

229. Asal sayı sıfatları.

Yalın ve bileşik bütün sayı adları, dido ve sise hariç, asal sayı sıfatlan gibi
değişikliğe uğramadan kullanılırlar (dido ve sise ise du ve se biçimini alır).

Ör.: Çarhesp, pêne mehîn, du mirov, se zaıo, dört at, beş kısrak, iki adam,
üç çocuk.
5ed û pêncîkon, hezar û pêne sed û çel û yek ga, yüz elli çadır, bin
beş yüz kırk bir sığır.

Sayı sıfatının ilişkin olduğu sözcük daima ikinci konumda yer alır; yalın
kaldığı sürece hiçbir özel ek almaz.

Açiklama I. Yek sayı sıfatı belirsizlik takısının yerine geçebilir.
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// par û nîvan û pê ve, (saat) dört buçuktan sonra.
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SAYI SIFATLARI

229. Asal sayı sıfatları.

Yalın ve bileşik bütün sayı adları, dido ve sise hariç, asal sayı sıfatlan gibi
değişikliğe uğramadan kullanılırlar (dido ve sise ise du ve se biçimini alır).

Ör.: Çarhesp, pêne mehîn, du mirov, se zaıo, dört at, beş kısrak, iki adam,
üç çocuk.
5ed û pêncîkon, hezar û pêne sed û çel û yek ga, yüz elli çadır, bin
beş yüz kırk bir sığır.

Sayı sıfatının ilişkin olduğu sözcük daima ikinci konumda yer alır; yalın
kaldığı sürece hiçbir özel ek almaz.

Açiklama I. Yek sayı sıfatı belirsizlik takısının yerine geçebilir.
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Ör.: Hespek, bir at, için: yek hesp.
Bîst û hespek, yirmi bir at, için: bîst û yek hesp.

Açiklama II. Sayı sıfaü olarak n/v'in kullanımı aşağıdaki gibi çatılar
kurulmasını sağlar :

Mv zebeş ya da nîv zebeşek, yanm karpuz.
Yekgav û nîv, gavek û nîv, gav û rûvek, bir buçuk adım.
Dugavû nîv, du gav û nîvek, iki buçuk adım.

230. Önüne asal sayı sıfatı gelen adların çekimi.

Önüne sayı sıfaü gelen her ad, eğik durumda, bu sayı sıfatına tekabül eden
sayı adına özgü ad ekini alır ve bu bakımdan cins de önem taşımaz. Sayı sıfatı
değişmez kalır.

Ör.: Ez çar hespan dibînim, dört at görüyorum.
Ez pêncî hespî dibînim, elli at görüyorum.
Ezpêncî û şeş hespan dihijmêrim, elli beş at sayıyorum.
Deh mkovan got, on adam dedi.
Çel mkovîgot, kırk adam dedi.
Çel ûpênc mitovan got, kırk beş adam dedi.
Mn ev kitêb bi deh qemeriyan kkî, bu kitabı on kuruşa aldım.
Bi hezar û şeş sed û pêncî eskerî ve, 1650 askerle.
Di nav heftê keçikî de, yetmiş genç kız arasında.
Hêkên çel mkîşkî, kırk tavuğun yumurtası.

Açiklama. Son iki örnekte görüldüğü gibi, yukanda belirtilen kuralın
uygulanması gereği, sih, çel, vb. sayılarla kurulan çatılardaki dişil adlar, eğik
durumda eril ek alırlar.

231. Önceki paragraftaki kuralın istisnası nîn, yek ve kısmen hezafdn.

a) Nîv.

Nîv sayı sıfatının varlığı adların çekim eki almasından etkisiz kalır.
Ör.: Nîvzebeş (nîvzebeşekî) bide min, bana yanm karpuz ver (zebeş, er.).

Nîv sêvê (nîv sêvekê) bide min, bana yanm elma ver (sêv, diş.).
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Nîv bileşik bir sayı sıfatında yer aldığı zaman aşağıdaki çatılar
kurulabilir :

Ji bîst û nîv gavî (gavekî) bêtk, yirmi buçuk adımdan fazla.
Ji bîst gav û nîvî (nîvekî, nîvan) bêtk, yirmi buçuk adımdan fazla
(gav, er).
Ji sih û nîv qirûşê (qkûşekê) bêtk, ya da: ji sî qirûş û nîvî (nîvekî,
nîvan) bêtk, otuz buçuk kuruştan fazla.

Açiklama. Bileşik sayı sıfatı yek û nîv ise, şöyle denebilir.
Ji gavû nîvî (nîvekî) bêtk, bk buçuk adımdan fazla.

b) Yek.

Tıpkı nîv gibi yek de önüne geçtiği adlann normal çekimini değiştirmez.
Ör.: // yek mkovîre, bk adam (mkov, er.).

Ji yekjinikê re, bir kadına (jinik, diş.).
Bîst ûyekzebeşîbidem'm,yada: bîstûzebeşekîbide min, bana yirmi
bir karpuz ver (zebeş, er.).
Bîst û yek sêvê bide min, ya da : bîst û sêvekê bide min, bana yirmi
bir elma ver (sêv, diş.).

c) Hezar.

Yalnız kullanıldıklarında bezar, lek, kkûr ve milyon, düzenli olarak, eğik
durumda adlara /aldırırlar.

Ör.: Ezê hezar mkovî bişînim, bin adam göndereceğim.
Ji hezar malî bêtir, bin evden fazla.

Buna karşılık, bezar bileşik bir sayı sıfaünın son sözcüğü olduğu zaman,
onu izleyen ad yalın kalır.

Ör.: Bi çar hezar qirûş, dört bin kuruş için.
Dijminji sed û deh hezar mkov bêtir kuştin, düşman yüz on bin
kişiden fazla öldürdü.
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Açiklama. Botan ve Behdînan ağızlarından nîv ve yefc'ten başka sayı
sıfatından sonra gelen adlar eğik durumlarım daima -an çoğul ad bükünü
yardımıyla oluştururlar.

ör. : Ez çel hespan dibînim, kırk at görüyorum.
Bi deh hezar mirovan ve, on bin adamla.

Yukanda incelenen oldukçakarmaşıkkurallar, dahabasit olan bu kullanım
lehine pekâlâ ihmal edilebilir ve bu bir kusur sayılmaz.

232. Sıra sayı sıfatları.

«Birinci» şöyle söylenir : pêşî, pêşîn, yekimin, ekimin, yekê, ewilî, ewil
(bu son ikisi Arapça ewel'den bozmadır).

Diğer sıra sayı sıfatlan, sayı adlarına, normal olarak eğik durumda aldıklan
bükünün eklenmesiyle elde edilir.

Ör.: Didiwan, ikinci.
Siseyan, üçüncü.
Çaran, dördüncü.
Sihî, otuzuncu.
Sedî, yüzüncü.
5ed û sih û çatan, yüz otuz dördüncü.

Sura sayı sıfatlarının kullanımı niteleme sıfatlanna uygulanan kurallara
uyar.

Ör. : Cara pêşîn, birinci defa.
îsal, sala siseyan e ko em hevûdin nas dikin, bu yıl üçüncü yıldır ki
tanışıyoruz.
Mn ev kitêb heta rupelê wê ê bîst û yekê xwend, bu kitabı yirmi
birinci sayfasına kadar okudum.
Di vêrêzê de, siwaiê siseyan btayêmine,ê şeşan apêmin e, bu sıradan
üçüncü süvari kardeşim, altıncı amcamdır.
Mehîna min di bezê de a pêncan detket, kısrağım, yanşta,
beşinci geldi.
Tu di sala sî û yekê ya emrê xwe de yî, sen ömrünün otuz birinci
yılındasın.
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233. Bu paragraftaki birkaç örnek saatin ve tarihin nasıl ifade edildiğini
göstermektedir.

Ör. : Sac/ par e, saat dört.
Saet deh û nîv e, saat on buçuk.
Saet deh kêm bîst e, saat ona yirmi var.
Saet nîv yek e, saat yanm (öğle ya da gece yarısında).
Pêne kêm çaryek e, beşe çeyrek var.
// pênean re panzdeh deqîqe divêtin, beşe on beş dakika var.
Tu di saet pênean de hati, sen beşte geldin.
Sibe êvarê, ezê di saet heşt û nîvan de bêm cem te (ya da: // saet heşt
û nîvan), yann akşam, sekiz buçukta sana geleceğim.
Yekê guîanê, bir mayıs.
Didoyê guîanê, iki mayıs.
Bîst û çare guîanê, yirmi dört mayıs.

234. Kesirler eğik durumdaki sayı adının önüne ji edatı getirilerek ve
arkasından miktar belirtisi yapılarak gösterilir.

Ör.: Ji heştan dido, sekizde iki.
Ji sedî yek, yüzde bir.

«Yanm», «üçte bir», «dörtte bir» şöyle söylenir : nîv, er. (bk.par. 228),
siseyek, çaryek.

Yüzde de kesirlerin belirtilmesi gibi belirtilir.
Ör.: // sedî deh, yüzde on.

235. Üleştirme sayı sıfatları şöyle yapılır : bîste bîst, yirmişer, yirmişer,
p//e çil, kırkar kırkar.

Atasözü. // hirçekî du eyar demayê, bir ayıdan iki post çıkarılmaz.
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XX. GÖSTERME (İŞARET) SIFATLARI
VE ZAMİRLERİ

236. Gösterme sıfatları.

Kürtçede değişken iki gösterme sıfaü vardır :

ev, yakın nesneleri ve varlıkları göstermeye yarar;
ew, mekânda ve zamanda uzak olan nesneleri ve varlıklan göstermek için

kullanılır.

Gösterme sıfatlan daima ilişkin olduklan adlardan önce gelirler; cins, sayı
ve durum bakımından onlarla uyum kurarlar.

ev'in çekim ekleri
Yalın durum :

Eril tekil: ev hesp, bu at.
Dişil tekil: ev mehîn, bu kısrak.
Çoğul ortak: ev hesp (mehîn), bu atlar (bu kısraklar).

Eğik durum :

Eril tekil: (evi) vîhespî, bu at.
Dişil tekil: (evê) vê mehînê, bu kısrak.
Çoğul ortak: (evan) van hespan (mehînan), bu atlar
(bu kısraklar).

ew' in çekim ekleri
Yalın durum :

Eril tekil: ew hesp, şu at.
Dişil tekil: ew mehîn, şu kısrak.
Çoğul ortak: ew hesp (mehîn), şu atlar (kısraklar).
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Eğik durum :

Eril tekil: (ewî) wî hespî, şu at.
Dişil tekil: (ewê) wê mehînê, şu kısrak.
Çoğul ortak: (ewan) wan hespan (mehînan), şu atlar (kısraklar).

Açiklama I. İki cins ve iki sayı için de ortak olan değişmez bir başka işaret
sıfatı daha vardır : ha, he ya da han. İlişkin olduğu sözcükten sonra gelir ve
onunla niteleme bağlamında çatı kurar. Ev ya da ew ile birlikte de kullanılabi¬
lir.

Ör.: (Ev, ew) mkovê ha (n), bu adam.
(Ev, ew)jinika ha (n), bu kadın.
(Ev, ew) çiyayên ha (n), bu dağlar.

Bazı ağızlarda, ha (n) kendisinden önce gelen sözcükle birleşip büzülür.
Ör.: Ev (ew) mkova (tek. ve çoğ.).

Ev (ew) jinika.

Açiklama II. Önünde işaret sıfaü bulunan eril tekil adların aldığı çekim eki
konusunda par. 1 15 'e bak.

237. Ev ve we aynı cümlede bir arada bulunurlarsa bir karşıtlık fikri ifade
etmeye yararlar. O zaman ew «öteki» anlamına gelir.

Ör. : Tu diçî vî gundî an wî gundî? bu köye mi gidiyorsun yoksa öteki
köye mi gidiyorsun?

Karşıüık olmadan da ev ile kullanılan ew, bazı durumlarda, aynı tarzda
anlam ifade eder;

Ör.: Li wê dinê, öteki dünyada;
Hete wîalî, öteki yana git,
Wê tojê, öteki gün.

238. Cümlede birbirini izleyen birkaç sözcük aynı işaret sıfatından
etkilendiği zaman aşağıdaki iki çaü arasından biri tercih edilir:

1) ev(ew) hesp û ev (ew) mehîn, bu at ve bu kısrak (bu atlar ve bu kısraklar),
yada :
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konusunda par. 1 15 'e bak.

237. Ev ve we aynı cümlede bir arada bulunurlarsa bir karşıtlık fikri ifade
etmeye yararlar. O zaman ew «öteki» anlamına gelir.

Ör. : Tu diçî vî gundî an wî gundî? bu köye mi gidiyorsun yoksa öteki
köye mi gidiyorsun?

Karşıüık olmadan da ev ile kullanılan ew, bazı durumlarda, aynı tarzda
anlam ifade eder;

Ör.: Li wê dinê, öteki dünyada;
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Wê tojê, öteki gün.

238. Cümlede birbirini izleyen birkaç sözcük aynı işaret sıfatından
etkilendiği zaman aşağıdaki iki çaü arasından biri tercih edilir:

1) ev(ew) hesp û ev (ew) mehîn, bu at ve bu kısrak (bu atlar ve bu kısraklar),
yada :
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2) ev (ew) hesp û mehîn, aynı anlam.

Eğer sözkonusu cümle eğikdurum eki almak zorunda ise üç durum olabilir.

a) Tekil olan adlann ikisi de aynı cinstendir; ya da, değişik cinstendir,
ama ikisi de çoğuldur.

Yukanda lno. lu bentte yazılı çatı kullanılırsa cümle şöyle olur :

Ezê vê saetê û vê zincîrê bikirim, bu saati ve bu zinciri saùn alacağım.
Van titan û van kevanan bide min, bu oklan ve bu yaylan bana ver.

2 no. lu çaü tercih edilirse işaret sıfatı ve sayının son sözcüğü yalnız ad
takısı alırlar :

Ezê vê saet û zinckê bikirim.
Van tir û kevanan bide min.

b) İki adın ikisi de tekil, ama değişik cinstendir.

Normal olarak lno. lu çaü kurulur :

Vê tiré û vîkevanî bide min, bu yayı ve bu oku bana ver.
Vîhespî û vê mehînê bibe sûkê, bu aü ve bu kısrağı pazara götür.

2 no. lu çaü durumunda, işaret sıfatı ve saymın son sözcüğü yalnız ad takısı
alır, onu da etkilenip de ait olduğu ada özgü cins belirler. O zaman söz konusu
örnekler şöyle olur :

Vîûrû kevanî bide min.
Vê hesp û mehînê bibe sûkê.

c) Sırada yer alan adlann kimisi tekil kimisi çoğuldur.

O zaman adlann her birinin önünde işaret sıfaü bulunur ve sıfat gibi olanlar
da kendilerine uygun ek alırlar.

Ör.: Tu van mkîşkan, vîgayî, vê bizinê û wan beranan dibini, sen bu
tavuklan, bu sığın, bu keçiyi ve o koçlan görüyorsun.
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239. İşaret (gösterme) zamirleri.

Ev ve ew işaret zamiri görevi de yapar; o zaman «bu», «şu», «bunlar»,
«şunlar» anlamına gelir.

İŞARET ZAMİRİ OLARAK ev 'İN EK ALIŞI

Yalın durum :

Tekil eril: ev, bu.
Dişil tekil: ev, bu.
Çoğul ortak: ev, bunlar.

Eğik durum :

Eril tekil: evî(vî), bu.
Dişil tekil: evê (vê), bu.
Çoğul ortak: evan (van), bunlar.

İŞARET ZAMİRİ ew 'İN EK ALIŞI

Yalın durum :

Eril tekil: ew, şu.
Dişil tekil: ew, şu.
Çoğul ortak: ew, şunlar.

Eğik durum :

Eril tekil: ew/ (wî), şu.
Dişil tekil: ewê (wê), şu.
Çoğul ortak: ewan (wan), şunlar.

Açiklama. Ev ve ewişaret zamirleri, anlam değişikliği olmaksızın ha (han)
île birlikte de kullanılabilirler. O zaman tamlama takısı alırlar, çekim eki
almazlar.
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Ev'ınki: £vê ha ya da vîna (er. tek.).
Eva ha ya da vena (diş. tek,).
Evên ha ya da vêna (vana ) (çoğ. or.).

Ew'inki: Ewê ha ya da wîna (er. tek.).
Ewa ha ya da wêna (diş. tek.).
Ewên ha ya da wêna (wana) (çoğul. or.).

Batı ağızlannda işaret sıfatlarının ha ile birleşip büzüşmeleri şu sonucu
verir :

Vaya (er. ve diş. tek.), evê ha ve eva ha için.
Vana (çoğ. or.), evên ha için.
Waya (er. ve diş. tek.), ewê ha ve ewa ha için.
Wana (çoğ.or.), ewên ha için.

Görüldüğü gibi bu büzülmelerden dolayı cinslerarası ayrım ortadan kalkar,
yalnız sayı farkı kalır.

240. İşaret zamiri ev ve ew, işaret sıfatı olarak kullanıldıkları zaman
anlamda aynı nüans farklanyla ayrılırlar.

Ev yakın nesne ve varlıklan gösterir ve «bu», «şu» anlamına gelir.

Ew ise, tersine, mekânda ve zamanda uzak olan nesneleri ve varlıklan
göstermeye yarar; «şu» diye karşılanabilir.

İkisi bir arada kullanıldığı zaman, genellikle karşıtlık fikri vermeye yarar.
Ör.: Ev hat, ew pu, bu geldi, şu gitti; biri geldi, öteki gitti.

Ev mezin e le ewpiçûk e, bu büyüktür, ama öteki küçüktür.

241. Ev ve ew «bunu» ve «şunu» anlamında da kullanılabilirler; o zaman
dişil tekil gibi işlem görürler.

Ör.: Min ev got, ben bunu dedim.
Te ew şanîmin ne da, bana şunu göstermedin.

242. Çatılı durumda işaret zamirleri.
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İşaret zamirleri başka öğelerle (ad, zamir, sıfat) tamamlanmaya elve¬
rişlidirler. O zaman cins ve sayılarına denk düşen tamlama takılan alırlar.

Ör.: JBvê ko hat, bu, gelen.
Eva ko li cem me ye, şu, bizde bulunan.
Evên ko tu dibêjî, senin söylediğin bunlar.
Ewê ko mk e, şu, emir olan.
Ewa ko min je hej dikk, şu, benim sevdiğim.
Ewên ko me ew nas dikitin, şunlar, bizim tanıdıklarımız.

İşaret zamirlerinin evê, eva, evên ve ewê, ewa, ewên çatılı biçimlerine şu
büzülmeler tekabül eder; ve çok yaygın olarak kullanılır.

Ye, bu, evê ve ewê için (er. tek.).
Ya, şu, eva ve ewa için (diş. tek),
Yen, bunlar, evên ve ewên için (çoğ. or.).

243. Yê, ya, y ên' in kullanılışı.

a) Adlarla.

«Bununki», «şununki», «onunki» anlamlarını verir.
Ör.: Tu kîjan hespî dibini? -Yê Soto. Hangi atı görüyorsun?

- Soro'nunkini.
Ava bka we honik e, le ya kaniya meje çêtit e, sizin kuyunun suyu
serindir, ama çeşmemizinki ondan daha iyidir.
Şevên zivistanê dkêj in, yen havine kurt in, kış geceleri uzundur,
yazınkiler kısadır.

b) Sıfaüarla.

Çoğu zaman y'nin atılmasıyla ê, a, en kısa biçimlerini alırlar.
Ör.: Hespê boz baş e, lê ê şê bezatke, boz at iyidir, ama al at daha hızlıdır.

Te destmala sor bijartiye an a kesk?Kırmızı mendili mi yeşil mendili
mi seçtin ?

Reya me a dût e, yolumuz uzaktır.
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Sêvên soiçêtkin an en spî? Kırmızı elmalar mı iyidir yoksa beyazlar
mı?
Dutî te, şevên min en dkèj in, senden uzak, gecelerim uzundur.
Xaniyê me ê spî ye, evimiz beyaz olanıdır.

Açiklama I. Karmaşık niteleme bağlamında ê, a, ên'in kullanımı için ilerde
par. 284'e bak. Aynca par 1 10, Açıklama'ya da bak.

c) Şahıs zamirleriyle bağlanülı olarak yê, ya, yen mülkiyet zamiri
anlamı da verir.

Yê min, ya min, yen min, benimki (er.), benimki (diş.), benimkiler.
Yê te, ya te, yen te, seninki (er.), seninki (diş.), seninkiler.
Yê wî, ya wî, yên wî, onunki (er.), onunki (diş.), onunkiler.
Yê wê, ya wê, yên wê, onunki (er.), onunki (diş.), onunkiler.
Yê me, ya me, yên me, bizimki (er.), bizimki (diş.), bizimkiler.
Yê we, ya we, yên we, sizinki (er.), sizinki (diş.), sizinkiler.
Yê wan, ya wan, yên wan, onlannki (er.), onlannki (diş.), onlannkiler.

Açiklama II. Yukanda belirtilen kurala (bk. par. 1 37), yê, ya, yên ile temsil
edilen nesnenin sahibi (maliki), aynı zamanda cümlenin de öznesidir, bu
durumda dönüşlü zamir xwe diğer, min, te, wî, wê, me, we ya da wan

zamirlerinin yerini alabilir. Yêxwe, ya xwe, yên xwe çaülan o zaman ne olursa
olsun bütün şahıslar için mülkiyet zamiri rolü oynar.

Yê min H vk e, benimki hurdadır (özne: yê min).
Ez yê xwe dibînim, benimkini görüyorum (özne: ez).
Ez ya te dixwazim, seninkini istiyorum (özne: ez).
Tu ya xwe difitoşî? Seninkini satıyorsun (özne: nı)?
Em yen wînas dikin, onunkileri biliyoruz, tanıyoruz (öz.: em).
Ewyên xwe nas dikin, onlar kendilerininldni tanıyorlar (öz. ew).

Açiklama III. İşaret zamirleri yê, ya ve yen ile aynı çatıda yer alan
karşılıklılık zamiri hev de mülkiyet zamiri yapımında görev alır. Kullanımı, bu
özel durumda, par. 140'ta incelenen kurallara uygun olur.
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Ör.: Hevalên me hene, ez û tu, em yên hev nas dikin, dostlarımız var,
ben ve sen, birbirimizinkini tanıyoruz.
d) Şahıs zamirlerinden başka zamirlerle kullanım.

Ör.: Yê ko, ya ko, yên ko,
Yê kê, ya kê, yên kê?
Ev kitêb ya kê ye? bu kitap kiminkidir?

244. Belgisizlik takısının /, e, en sonekleri çaü içinde başlıbaşına kullanıl-
dıklan zamanda zamir işlevi görürler, birinci sözcük, bazı durumlarda, bu
zamirler yüklemle birlikte kullanıldıklan zaman (bk. par. 1 10, Açıkl. son), bu
takımdan etkilenir (bk. par. 284).

Ör.: Hespekî min î spehî hebû, benim güzel bir atım vardı.
Destmaleke piçûk e sot, küçük kırmızı bir mendil.
Ev gundî mezin e, bu köy büyüktür.
Avên çemên zozanan en satin, yaylaların dere suları soğuktur.

Açiklama. Yê, ya, yen; ê, a, en ve/, e, en zamirlerinin, par. 243, Açıkl. H'da
gösterilen örnekler tipindeki çatılarında kullanımında bir ölçüde gevşeklik
vardır. Şöyle dense de yalnış yapılmış olmaz :

Avên çemên zozanan en satin.

Atasözü. Şûşadilan, wekêdişkê, cebarnabe, gönül bir billurdur, kırılınca
onarılamaz.
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XXI. BELGİSİZLİK
f E SORU SIFATLARI VE ZAMİRLERİ

İLGİ ZAMİRLERİ

245. Belgisiz sıfat ve zamirler.

Aynı sözcükler bu iki işi de gördüğünden belgisiz sıfat ve zamirler bu
paragrafta alfabetik sırayla inceleneceklerdir.

Belgisiz sıfatlann ilişkin olduklan sözcükten daima önce geldiği ve cinsçe
de, sayıca da değişmez kaldığı haürlanacaktır.

Belgisiz zamirlerin kullanımındaki çeşitlilik (ek alma ve sayı) her özel
durum için aynca belirtilecektir.

1) Behvan (belgisiz zamir): falan.
Yalnız ve ancak filan ile birlikte kullanılır.

2) Çend (belgisiz sıfat ve zamir): birkaç, birçok, birileri.

Belgisiz sıfat :

Ez çend salan li wî bajarî rûniştim, birkaç yıl var ki o kentte oturdum.
Te pend carangotiyeko tûêji min re binivîsînî, bana yazacağını birçok defa

söyledin.
Çend zaro hatin, birkaç çocuk geldi.
Çend mîsalên din, birkaç başka örnek.

Belgisiz zamir (ek alabilir); daima çoğul anlamı verir :

Çendji wan, aralanndan birkaçı, birçoğu.
Çend hatin, çend çûn, birkaçı geldi, birkaçı gitti.
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Çendan genimê xwe fırot, birkaçı buğdayını satü.
Ayrıca bak par. 247 ve 248.

3) Çendek, belgisiz zamir pendile aynı anlamda ve aynı biçimde kullanılır.

4) Din (belgisiz sıfat): başka.
Ör.: Yê (ya, yen) din, başka (er., diş., çoğ.).

Yeki (yeke) din, bir başka.
Tiştekî din e, bu başka şey.
Dojeh, yen din in, cehennem, başkalarıdır.
Careke din, başka sefer.

5) Filan, filankes (eril ve dişil belgisiz zamir, tekilken ek alabilir): filan,
filankes.

Ör.: Filanî (filên) got ko..., filan dedi ki. . .

Çavê min bi fılane ketiye, filanı gördüm.
Te ko filankes dît, bêî ko tuji min re bibejî, bugün filancayı gördün
ama bana söylemedin.

Behvan, falan sözcüğü filan'm ikizidir ve yalnız bu zamirle birlikte kulla¬
nılır.

Ör.: Gelek çatan, çoğu zaman, çoğu kez.
Gelek ji wan çûne, aralarından çoğu gitti.
Xwcdê gelekan dike set teya xwat û gelekan jî digehîne tasfiye,
Tanrı onlann çoğunu kötü yola iter ve birçoğunu da doğru yola
iletir (H).
Gelek'in belirteç olarak kullanımı için bk. par. 256.

7) Giş, gişk, gî (ek alabilen belgisiz zamir): herkes, hepsi.
Ör.: Ew gişkî dizane, o hepsini biliyor.

Gişkan (giyan) pê bawet dikit, herkes ona inanıyordu.

8) Hemî, hemû (işaret sıfaü ve zamiri): bütün, tüm, hep.

Sıfat :

Hemîmkovên me çûne şetê, bütün adamlarımız savaşa gittiler.
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Di hemî dinyaê de mina te nîne, bütün dünyada senin gibisi yoktur.
Zamir (çoğulda ek alabilir) :

Hemî reviyan, hepsi kaçü.
Ez hemiyan nas dikim, onlann hepsini tanıyorum.
Siwarên me hemî bcrê xwe dane deştê, süvarilerimiz hep ovaya yöneldiler.

9) Her (belirsiz sıfat): her.

Ör.: Dilê min dixwaze ko ez te her roj bibînim, gönlüm seni her gün
görmek ister.
Her car, her gav, her sefer, her defa.
Her du, her ikisi.
Her, belirteçlerin (bk. Böl. XXII) ve bileşik belgisiz zamirlerin
yapımında geniş bir kullanım alanı bulur (bk. alttaki bend).

10) Herçi, heçi (her + çi'den oluşan sıfat ve zamir): kim, kim ki, her kim,
ne ki.

Sıfat :

Heçi gundî hebû dihat bajêr, köyde her kim varsa kente geliyordu.

Zamir :

Heçi welê dibêje, derewa dike, kim ki böyle konuşuyor, yalan söylüyor.
Herçi min hebû, min daê, ne ki bende vardı ona verdim.
Herçi jar e, li havînêjî sar e, kim ki zayıftır yazın bile üşür (atasözü).
Herçi ko, her kim ki.

1 1) Herkes (her + kes'len oluşan zamir) : herkes.

İnsanları belirtmek için ve yalnız tekil olarak kullanılır; eril eğik durum eki
alabildiği gibi tamlama takısı da alabilir.

Ör.: Herkes pê dizane, herkes onu biliyor.
Minji herkesipksî, herkese sordum.
Herkesi ev kitêb xwendiye, herkes bu kitabı okudu.
Herkese mala me, tüm hane halkımız.
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12) Hertişt (her+ tişt'ten yapılan zamir) : herşey.
Nesneleri göstermek için ve yalnız tekil olarak kullanılır; eril eğik durum

eki alabildiği gibi tamlama takısı da alabilir.

Ör. : Hertişt hazır e, herşey hazırdır.
Ji hertişû bêtir, herşeyden fazla.
Hertiştê wê bedew bû, onda herşey güzeldi.

13) Heryek (her + yefc'ten oluşan zamir) : herkes, herbir.

Canlı varlıklan belirtmek için ve yalnız tekil durumda kullanılır; tekil eril
ya da dişil eğik durum ek alabilir.

Ör.: Heryek çû îşê xwe, herkes işine gitti.
Heryekîpesna xwe dida, herkes övünüyordu.
Heryekêjê hej dikir, herkes onu seviyordu.

14) Hin (sıfat ve zamir): bir, birkaç, bazen.

Sıfat :

Ör.: Hin hesp, birkaç at.
Hin caran, bazen.
Hezar û hin, bin bir.

Zamir : hin ve ikiz hinek daima «birkaç, birçok» anlamında kullanılır ve
eğik durum eki alabilir.

Ör.: Hin (hinek) hatin, birçoğu geldi.
Ezê İtinan (hinekan) bi xwe re bibim, birkaçını birlikte götüreceğim.
Hinên (hinekên) din hene, birçok başkalan da var.

Hin (hinek) pekiştirmeli olarak «kimisi 	 kimisi» anlamında çokça kulla¬
nılır.

Ör.: Hin (hinek) pê dikenin, hin (hinek) je digkîn, kimisi buna
gülüyor, kimisi ağlıyor.

Açiklama. Hinek «az», «bkaz» anlamına da gelir, hindik ya da hindek de
aynı anlamda kullanılır.
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Ör.: Te hindek xwar, sen az yedin.
Hinekî (hindikî) bide min, biraz bana ver.
Bir de hinekî din, biraz sonra deyimi var.

15) Hiç (zamir) : hiç.
Az kullanılır.

16) Kes, kesek (zamir): kimse ;

Hemen hemen yalnız olumsuz olarak «kimse» anlamında kullanılır; eril
tekil eğik durum eki alır.

Ör.: Kes (kesek) ne hat, kimse gelmedi.
Kesî (kesekî) ne gotiye. . . , kimse demedi ki, . . .

Açiklama. Kes, zamir olarak kullanılan kes, kimse adından başka bir şey
değildir. Kesekhatiye «bir kimse (kişi) geldi» anlamında çevrilebilir. «Herhan¬
gi bir kimse» genellikle yek sözcüğü ile ifade edilir (bk. aşağ. 21).

17) Kî (zamir): kim, kim ki. Daima tekil olarak kullanılır; eğik durum: kê.

Ör.: Kî li vir dimîne, burada kim kalıyor.
Keça kê be, kimin kızı olursa olsun,.
(Par. 247'yedebak.)

18) Tiştek (zamir): herhangi bir şey, hiçbir şey (olumsuz anlamda). Tekil
eril eğik durum eki alır.

Ör.: Tiştek heye, herhangi bir şey var.
Ez nawêrim ji te te tiştekî bibêjim, sana hiçbir şey söylemeye
cesaretim yok.

19) Mkov, adam, insan, gayri şahsi anlamda zamir gibi kullanılır.

Ör.: Mkov dibêjeko..., adam diyor ki..., deniliyor ki. . .

Heta ko mkov nekeve nava gund, xaniyan nabîne, insan köyün
ortasına ulaşmayıncaya kadar evler görünmez (H.).

Tiştine welê bi sete mkov nakevin, böyle şeyler insanın aklına gelmez.
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20) Tu, çu (sıfat ve zamir): hiçbir, hiç kimse, hiç.

Sıfat

Tu mkov nîne ko je natkse, ondan korkmayacak adam yoktur.
Tu, belgisiz sıfat, birçok belgisiz bileşik zamirin yapımına kaülır (bk.

aşağıdaki bent).

Zamir : Tu, çoğul eğik durum eki alabilir. O zaman da «hiç», «hiç kimse»,
«hiç bir şey» anlamı vermeye elverişlidir.

Ör.: Tu ne hat, hiç kimse gelmedi.
Min tu ne dit, hiç kimseyi görmedim (ya da bağlamına göre: onu
görmedim, hiç bir şey görmedim).
Ez tu nizanim, hiç bir şey bilmiyorum.
Ez tiwan nabînim, hiç kimseyi görmüyorum, bir şey görmüyorum.
Tiwan ne xwat, kimse yemek yemedi.
Tiyên wan, onlardan hiç biri (-yen, belirli çoğul takısı).

21) 7uÀ:es(Zu+Âes'ten oluşan zamir) : hiç kimse. Eril tekil eğik durumu eki
alır.

Ör.: Tukes pê nikate, hiç kimsenin ona gücü yetmez.
Ez tukesînas nakim, ben hiç kimseyi tanımıyorum.
Evêji tukesîte nebcje, bunu hiç kimseye söyleme.

22) Tutişt(tu + tişt' ten oluşan zamir) : hiç bir şey. Eril tekil eğik durum eki
alır.

Ör.: Min lutiştpêda nekîr, hiç bir şey bulamadım.
Ez lutişûjê re nadim, ona hiç bir sey vermeyeceğim.

23) Xelk, halk, insanlar, gayri şahsi anlamda «adam, insan» gibi kullanılır.
Dişil eğik durum eki alır.

Ör.: Xelkje héj nakin, o sevilmez, halk onu sevmez.
Xelkê digot ko. . . halk diyor ki. . . , diyorlar ki . . .

24) Yek (zamir): bir, biri. Genelde tekil olarak kullanılır. Her iki cinse göre
ad takısı alabilir. Çatılmış durumda da rastlanabilir.
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Ör.: Yek hat, biri geldi.
Yekî digote yekê, biri(er) birine (diş) diyordu.
Yekî din, yeke din, bir başkası (er.), bir başkası (diş.).
Ez bawer nakim ko li dinyayê yeke din peyda bibe,
sanmamki dünyada bir başka öylesi bulunsun.
Yeic dihat, yek diçû, biri gelip biri gidiyordu.

Açiklama. Belgisiz yek zamirinin şu kullanımları vardır :

Yek bi yek, yekê yekê, yeko yeko, yekan yekan, birer birer (er.) birer birer
(diş.), art arda.

Daha başka :

Ew wan yek bi yek (yekan yekan) dihijmêre, onları birer birer sayar.
Ev yek, buradaki, şuradaki, bu, şu.
Li ber vê yekê, bunun için, onun için.
Ew yek, burdaki, surdaki.
Çavên min li wê yekê keti bûn, şurdakini gözüm ısırıyor.

246. Eyn, wek, xeyr.

Bazı kullanımlarından dolayı, belgisiz sıfat ve zamir olarak Kürtçeye
Arapçadan geçmiş olan eyn ( jv^-.), aynı ve Meyi ( ^j.), gayri sözcüklerini de
anmak gerek, ama bunlar oldukça seyrek kullanılır.

Ör.: Eynê ev, aynı bu.
Eynê ev e, tıpatıp aynıdır.
Xeyrê wî, ondan başka.

Wek, wekî, weke, wey için de aynı şeyler söylenebilir. Uyek'in büzülmesi
sonucunda ortaya çıkmışa benzeyen bu sözcükler «gibi» anlamına gelir.

Ör.: Wek le, wekî le, weke te, senin gibi.
Wek hev, benzer.
Wekî xwe, weke xwe, olduğu gibi.
Weke xwe kkin, aklına eseni yapmak.
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247. Soru sıfat ve zamirleri.

Belgisiz sıfat ve zamirler hakkında 245. paragrafın başlangıcında yapılan
açıklama soru sıfat ve zamirlerine de aynen uygulanabilir.

1) Çend (sıfat ve zamir): kaç ?

Sıfat :

Ör.: Çend btayên te hene ? Kaç kardeşin (erkek) var?
Btayen te çend in ? Aynı anlam.
Çend zato hazk bûn ? Kaç çocuk vardı (mevcuttu)?
Hon çend bûn ? Kaç kişiydiniz?
Ev gundot bi çend qirûşan e ? Bu kavun kaç kuruştur?

Zamir: genellikle yalnız çoğul olarak kullanılır. Eğik durum eki alabilir ve
çaülı durumda da görülebilir.

Ör.: Çend in ? Kaç tanedirler?
Ç7end hene ? Kaç tane var?
Te çend hene ? Sende kaç tane var?
Çendên te hene ? Aynı anlam.
Ev sêv bi çend in ? Bu elma kaça?
Tu çendan dixwazî ?Kaç tane istiyorsun?

Şunlar da var :

Saet çend e ? Saat kaç?
Saet biçende ? Saat kaça ?

2) Çi (sıfat ve zamir) : hangi? Ne ?

Sıfat :

Ör.: Ew çi tişt e ? Bu nedir.
Ew çi tiştî dixwaze ? Ne istiyor?
Ewçikesîye ? Kimdir o ?
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Zamir : Daima tekil kullanılır. Takı almaz.

ör.: Çiheye ? Ne var ?

Ev çi ye ? Bu nedir ?

Tu çi dibêjî ? Ne diyorsun ?

// bona çi ? Niçin ?

Jiberçi ? Ne için ?

Ez nizanim çipê bikim, ne yapayım bilemiyorum.

Çatılı halde de bulunabilir.

Ör.: Çiyê te ye? -Pismamê min. Senin neyin oluyor ? -Amcam oğlu.
Çiyê min têdeye ? Benimle ne ilgisi var ?

3) Xf (iki cinse de özgü zamir): kim ? Eğik durumda kê olur.

Ör.: Ev kî ye ? Bu kim ?

Yê ko hat, Mbû ? O gelen kimdi ?

Kî hatin ? Kimler geldi ?

Tukêdibînî ? Kimi görüyorsun ?

Duhî, tu li cem kê bûyî ? Dün, kimlerdeydin ?

Kêkîkuşt ? Kim kimi öldürdü ?

Kêevgot ? Bunu kim dedi ?

Keça kê ye ? Bu kimin kızı ?

4) Kîjan, kîjik (sıfat ve zamir): hangi, hangisi, hangileri ?

Sıfat :

Ör.: Ewji kîjan gund e ? O hangi köydendir ?

Tu kîjan mkovî dibîriî ? Hangi adamı görüyorsun ?

Zamir : iki cins ve iki sayı için de ek alabilir.

Tekil.

Yalın durum icyan, kîjik hangi (er.), hangi (diş.).
Eril eğik durum kîjanî, kîjikî hangi (er. ve diş.).
Dişil eğik durum kîjanê, kîjikê hangi (diş.).
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Çoğul

Yalın durum kîjan, kîjik hangileri (er. ve diş.).
Eğik durum (iki cins) kîjanan, kîjikan hangileri (er. ve diş.).

Ör.: Kîjan derketiye ? Hangisi çıktı ?

Kîjanî (kîjanê) tu dîû ? Hangisi seni gördü ?

Kêfa te ji kîjanan re tê ? Hangileri hoşuna gidiyor ?

Tuê ji wan re kîjanan bişînî ? Hangilerini onlara göndereceksin ?

Açiklama I. Kîjik'in kullanımı kîjan'dan daha azdır.

Açiklama II. Kîjik ve kîjan soru zamirlerinin, görünüşe bakılırsa, «kiji van
yek» ve «kiji van» sözcüklerinin büzülmesinden doğduğu söylenebilir.

5) Kû (sıfat ve zamir) : nere ? Ancak bazı deyimlerde geçer.

Sıfat :

Ör.: Likûderê ? Nerede ? Neresi ?

Ji kû dere ? Nereden ?

Tuçûyîkûdere ? Nereye gittin ?

Zamir :

Ör.: Likû ?Nere ?

Jikû ? Nereden ?

248. İlgizamirleri.

1) Ko, ki en çok kullanılan ilgi zamiridir. Ek almaz ve kendinden önce
gelen sözcükle niteleme bağlamında normal çaü kurar.

Ör.: Mkovê ko hat brayê min e, gelen adam benim kardeşimdir.
Mirovê ko te dît, senin gördüğün adam.
Mehîna ko baz da, kaçan kısrak.
Yen ko welê dibêjin, böyle konuşanlar.
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Destmalên ko wîkirine sor in, onun saün aldığı mendiller kırmızıdır.
Tiştin hene ko tupê nizam, senin bilmediğin şeyler var.

Açiklama. Bağlaç ko, bk. par. 264, ilgi zamiri ko ile kanştırılmamalıdır.

Ör.: Tu zanî çi di dilê min de heye, gönlümde ne olduğunu biliyorsun.
Ji min pksî me çi anî bû, ne getirdiğimizi bana sordu.
Te çi danî beroşê, tuê wî bixwî, tencereye ne koyduysan onu yersin
(atasözü).

3) Tiştê ko, tiştê, ne, ne ki, anlamında çevrilebilir.

Ör. : Tiştê ko min got rast e, ne dedimse doğrudur.
Tiştê ez zanim ev e, ne bildiğim budur.

Açiklama. Kürtçede ilgi adılı çeşitli başka biçimlerde de ifade edilir.

Ör.: Mirovê ko navê wîji bira min çû bû, adını unuttuğum adam;
Tiştê ko xebera min jê nîn bû, hatina wî bû, haberimin olmadığı şey
onun gelişiydi.
Havalê ko ezjê re dinivîsînim, mektup yazdığım dost.
Xulamê ko min hespê xwe destê wî da, atımı emanet ettiğim uşak.
Gundê ko tê de dareke gwîzê heye, ceviz ağacı bulunan köy.

Atasözü. Yê ko ji jina xwe natkse ne tu met e, karısından korkmayan
erkek değildir.

Yê ko bijina xwe nikate ne tu met e, karısının hakkından gelemeyen
erkek değildir.
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XXII. EDATLAR

249. Kürtçede ön edatlar ile art edatlar aynı derecede kullanılır ve bunlar
biraraya gelip «edat takımları» da oluşturabilirler. Ön edatlar ile edat takımlan,
belirteç sayılan bazı deyimler dışında, eğik durum çekim eki alırlar. Eğik
durumun bu kullanımına bakılarak edatlarla (ilgeçler) belirteçler ayırt edilebi¬
lir.

250. Ön edatlar.

Asıl edatlar (ön edatlar) ile edat durumuna geçen adlar ya da başka
sözcükler arasında ayrım yapılacakür.

Asıl edatlar (ön edatlar) şunlardır :

Bi, ile, eşlik, araçlık, alettik fikri verir.
Bê, -siz, -sız, vb.; -meden, -meksizin, vb.
Di, sığa, içerme, davranış fikri ifade eder.
Ji, uzaklaşma, kesip atma, gitme fikri ifade eder.
Li, verme, yükleme, yer belirleme fikri ifade eder.

Bazı adlar ve sıfatlar ya da bunların türemiş biçimleri, ayrıca bazı büzülmüş
biçimleri ya da Arapça ve Türkçeden alınmış bazı sözcükler de edat gibi
kullanılır.

Ör.: Bet, a. et., ön, cephe, yüz : bet, ön, ileri.
Seri, et., baş : ser, üstünde.
(Ji) bo, (ji) bona (ji bûyîna'mn büzülmüşü..., varlığıyla...), için,
yararına.

Böyle sözcükler özellikle edat takımları yapımına yarar; bk. aşağıda bet,
nav, set, vb.

251. Art edatlar.

Asıl edatlann anlamını pekiştirmeye yarar ve genellikle onlarla bir çatıda
yer alırlar. Edatların ilgili olduğu söz ya da sözcüklerden sonra gelirler.
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Ör.: /itere, sana.

Art edatlar istisnai olarak ön edatsız kullanılırlar.
Ör.: Dû te, sonunda, nihayet.

Pistte, aynı anlam;

Art edatlar üç tanedir:
... de, içerme, davranış, yer fikri (di. . . de, içinde).
... re, verme, yükleme, geçiş fikri (ji . . .te, ye, ya).
... ve, eşlik, hareket, aidiyet fikri (bi ...ve, ile).

Açiklama I. Birçok ağızlarda, özellikle Batıda, de, te, ve edatlan da, ta, va

olur.

Açiklama n. Der belirteç ve ön edadı, bazen ama nadiren, art edat rolü
oynar: ji...der, dışında, hariç.

252. Edat takımları.

Birçok edattan ya da bir yahut birkaç ön edat ile art edattan oluşan sözcük
takımlarına «edat takımı» diyeceğiz.

Ör.: Li ber. . . , önüne, önünde.
Bi ser... de, üstünde.
Di ser... re, üstten, -in üstünden.
Di bin. . .re, alttan, alündan.

Açiklama. Ön ve art edatlar arasındaki olası çeşitli birleşmelerin anlamı¬
nın oynak ve değişken olduğu ve birçok «edat takımı 'nin» çift anlam taşıdığı,
bubölümün okunmasıylaanlaşılacaktır. Bunu, hem lehçelerin, ağızlann çokluğu,
hem de dildeki esneklik bakımından, istenileni ifade için normal bir sonuç
saymak gerekir. Ayrıca, benzer nedenlerle, edat olarak verilen bazı sözcüklerin
sıfat ve belirteçler arasında sayılabileceği de görülecektir (örneğin, beri, raser,

rex, gibi); yan edadımsı kullanımlan gene de bugünkü Kürtçenin durumunu
yansıtmaktadır.
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253. Açıklamanın rahatlığı bakımından, edatlar aşağıda alfabetik sıra ile
birer birer ve aynı zamanda birleşikleriyle birlikte incelenmiştir.

1) Bal ya da ba (bi alînin büzülmüşü), -den yana, yönüne, doğru, yanında
(hareketli ya da hareketsiz), göre.

Ba min, benim evimde, benim yanımda, bende.
Li bal min, aynı anlam.
Ji bal apê xwe dihat, amcasının yanından geliyordu.
Bal. . . ve, yönünde, -e doğru.

2) Ber, beri (ber, er., ön, yüz, cephe), önünde, karşısında, karşıda, -e doğru
(hareketli ve hareketsiz).

a) Ber hev, karşı karşıya.
Herwekîhere bet mirine (H), sanki ölüme gidiyordu.

b) Beri (artık kullanımdan kalkmış olan betji' den), önce; özellikle
zaman fikri verir.

Beri nîvto, öğlenden önce.
Beri her tişû, her şeyden önce.
Di benda beri wê da (H), bundan önceki makalede.
Beriko, önceki (beriya ko da denir).

c) Ber bi..., yönünde, doğru.
Ber bi rohelatê çû, doğu yönünde gitti.
Ber bi êvarê, akşama doğru.
Ber bi xêr e, iyi gidiyor, iyileşiyor.

d) Ber bi. . . ve, yönünde, -den yana, -e doğru (yaklaşma).
Ber bi min ve dihat, bana doğru geliyordu.

e) Di ber, üstünde, hakkında.
Di ber hev didin, kavga ediyorlar, dövüşüyorlar (deyim).

f) Di ber... de, önde, önünde (hareketsiz), için.
Di ber mala me de darekheye, evimizin önünde bir ağaç var.
Di ber hev de, karşı karşıya, yan yana.
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g) Di ber...re, önünden, boyunca.
Di ber qesrê re derbas bû, sarayın önünden geçti.

h) Di ber. . . ve, karşısında, dolayısıyla.
Di ber vê xebata hêja ve (H), bu değerli çalışma karşısında.

i) Ji ber, karşısında, nedeniyle, için.
// ber wîrabû, onun karşısından kaçü.
Ji ber çi? Niçin? Neden dolayı?
Ji berko, çünkü.
Ji ber vê yekê, bundan dolayı, bunun için.
Ji ber vê hindê, bunun içindir ki.
Ji ber xwe, kendiliğinden.

j) Ji ber. . .re, için.
Az kullanılır.

k) Ji ber. . . ve, önünde, yerine, yerinde, adına, tarafından.
Ji ber rrik ve rabû, beyin önünde ayağa kalktı (saygı için)
Min Şemsoji ber Tacîn ve şand bajêr, Tacîn'in yerine Şemso'yu kente

gönderdim.
Ji ber wî ve, onun yerine, onun adına, onun tarafından.

Aynı zamanda uzaklaşma fikri de verebilir :

Ji ber şk ve kirin, sütten kesmek.

I) Li ber, önünde, yanında, ile, göre, için, üzere.
Li ber şêx disekinîn, şeyhin önünde ayakta duruyorlar.
Li ber mirine ye, ölmek üzeredir.
Li ber nanê xwe penk dixwe, ekmeğiyle birlikte peynir yiyor.
Ev gotin li berxelkê eyb e, bu söz halkın gözünde ayıptır.
Li ber Xwedê, Allah aşkına.

3) Bê, bêî, -siz, gayri, -den başka, -e karşı, dahası.
Bê min, bensiz.
Bê tişt, hiç bir şeysiz.
Bê lez û tirs, acelesiz ve korkusuz ; sakin olarak.
Bê wan kes ne hat, onlardan başka hiç kimse gelmedi.
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Bêî tu dişwariyê, hiçbir güçlük olmadan.
Bêî ko, olmaksızın.
Bêî ko te bigota, min zanî bû, sen demiş olmasan da ben biliyordum.
Ev erdê han ê gelé kurd eûbê wan kes tê de rûnane (H), Bu toprak Kürt

halkınındır ve ona aittir, başka hiç. kimse orda oturmuyor.
Bêzimanêxwe, gelemperiya xelkên vîbajarîbîtirkîdizanin (H), bu kentin

insanlarının çoğu, kendi öz dillerinden başka Türkçe bilirler.
Bê gotiniya min kk, benim görüşüme aykın davrandı.

4) Bi, ile, tarafından, vasıtasıyla, onunla, göre, vb.

a) ile, tarafından (araç; tarz, zaman da ifade eder).

Goşt bi kêra xwe biri, eti bıçağı ile kesti.
Dinya bi dore, ne bi zor e, dünya sabır ile yürür, şiddet ile değil (atasözü)
Xaniyê xwe bi destên xwe ava kk, evini kendi elleriyle yapü.
Bi daté zorê, zorla (sopa zoruyla).
Gundê me bi dêstê Hemo hafiye şewitandin, köyümüz Hemo tarafından

yakıldı (Hemo'nun eliyle yakıldı).
Bi sivikahî, kolaylıkla.
Bi vî avayî, bu tarzda, böylece.
Bi qencî, iyilikle (belirteç).
Biçend ?Kaça ?

YeJc heye, bi sedî; sed heye, ne bi yekî, bir tekil yüze değer ve yüz tanesi
bir etmez (atasözü).

Bi carekê, bk anda, ansızın.
Bi tenê, bi tena xwe, yalnız başına.
Bi xwe, kendi, şahsen, bizzat.
Mir bi xwe hat, emir (bey) şahsen geldi.
Hon xwe bi xwe, bizzat siz.
Bi gotinê, lafzen, sözle.
Bi navê Xudayêpak ê dilovan û mihtivan, esirgeyen ve bağışlayan, pak

Tann adına.
Pişti lohelatê bi du saetan, güneşin doğuşundan iki saat sonra.
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b) İçinde, üzerinde.
Peıe bi bêtika xwe xist, parayı cebine koydu.
Bi hewa ket, uçtu (harfi harfine : havaya düştü).

c) Göre.
Bi min, bana göre.
Bi a min bike, benim tavsiyeme göre hareket et.

d) Bi bazı fiillere tümleç ya da yüklem sokmaya da yarayabilir.
Ez bi şivan bûm, ben çoban oldum.
Tu hêj bi Kurmancî nizanî, sen daha Kürtçe bilmiyorsun.
Mîşo gayê xwe bi fırotin da, Mîşo öküzünü satışa çıkardı.

e) Bi ...de, üstünde, arasında.
Destmala min biavê de çû, su mendilimi götürdü (tam kar. mendilim suyun

üstünde gitti).
Bi tê de, yolda, yol üstünde.
Ez bi debi û telan diçûm nêçîta hirça (H), ağaçlar ve ormanlar arasından

ayı avına gidiyordum.

f) Bi ...re, ile (birlikte), yoluyla, arasından, ardından.
Gurgîn bi min re hat, Gurgîn benimle geldi.
Empevre çûn, birlikte gittik (pev: bi hev'in büzülmüşü).
Pê re, onunla (pê : bi wî, bi wênin büzülmüşü).
Bi derence re hilkişiya, merdivenden çıktı.

g) Bi. . . ve, ile (beraberlik, aidiyet, bitişiklik).
Mir bi sed siwarî ve bi rê ket, emir yüz süvari ile yola koyuldu.
Şemso bi min ve ye, Şemso benimledir (yani bana bağlıdır).

Axa, bi deh gundên xwe ve, bawer dike Keyxosrow e, ağa, on köyü ile
kendini Keyhüsrev sanıyor (atasözü).

Botan bi Behdînan ve ye, Botan (Kürt ili) Behdînan'la (Başka bir Kürt ili)
bitişiktir.

Bi ser û berê xwe ve, tamamiyle, baştan başa, baştan ayağa.
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Açiklama. Çok yaygın bir kullanım olarak bi wî, bi wê normal olarak
büzülme sonucu pê'ye, çok nadir olarak da vê' ye döner.

Ör.: Ez pê dizanim, onu biliyorum.
Tukespê nikare, kimse onunla başa çıkamaz.
Ezpê dixebitim, onun üzerine çalışıyorum.
Ewpêhesiya, farkına vardı, ondan haberdar oldu.
Dilê min pê dişewite, ona acıdım (tam karş.: kalbim onun için
yanıyor).

Hev, êk eşdeş zamirleri ile büzülme pev, pêk, vêk verir.
Ör.: Pêk anîn, kotarmak, gerçekleştirmek.

Pev çûn, dövüşmek, kavga etmek.
Pev re, vêk re, birlikte, beraber.

5) Bil, ayn, hariç, başka (her halde Arapça }L bila'dan).
Bili wî, ondan ayrı.
Ji bil min ve kes ne ma bû, benden başka, kimse kalmamıştı.

6) Bin (ad olarak bin, er., dip, alt), alt, alünda.
a) Bin av bûn, dalmak, batmak.

b) Di bin. . . de, alünda (hareketsiz).

Hespê min di bin min de hate kuştin, atım altımda ölmüştü.
Kutsi di bin masê de ye, sandalye masanın altındadır.
Sedgund di bin destê wîde bûn, yüz köy onun yönetimindeydi.

c) Di bin . . .te, alünda, alündan.

Malên xelkê délai danî bûn di bin malên me te, sevgilinin (oymağının)
çadırları bizimkilerin alüna kurulmuştu (halk şarkısı).

Di bin çavan te li min dinête, alttan alta beni süzüyor.

d)Jibin, üstten.

Destê xweji bin kulavê xwe derine, elini kepeneğinden çıkar.

e) Ji bin. ..de, ji bin' le aynı anlamda.

f) Ji bin ... ve, alt tarafından.
Ji bin piıe ve detbas bû, köprünün alündan geçti.
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g) Li bin, alünda, alündan, (hareket ile).
Wete li bin daté rûne, gel ağacın alünda otur.

7) (Ji) bona, (ji) bo (varlığıyla. . . anlamındaji bûyîna'nin büzülmüşü), için,
dolayısıyla.

Ezê (ji) bona (ji bo) zaroyên xwe bixebitim, çocuklanm için çalışacağım.
Gula ko min çinîji bona (bö) te ye, kopardığım gül senin içindir.
Pezê nêtji bo kêtê ye, koç bıçak içindir (atasözü).
Ji bo vê, ji bo vê yekê, bunun için, bu nedenle, bundan dolayı.
Ji bo hin lamanên siyasî (H.), bazı siyasi art düşüncelerde.
Ji bona Xwedê, Allah aşkına.

Açiklama. (Ji) bona, (ji) bo, lehçelerde kullanılan ikizler de içerir: seba,
sebo, sebona, sewa, seva.

8) Cem (belki de Arapça .Uc 'den), -de, nezdinde, yanında.
Cem me, bizde, bizim evde.
Li cem, bizde, -de, nezdinde (hareketli ya da hareketsiz).
Ji cem apê min hatiye, amcamın yanından (evinden) geldi.

9) Det, üstünde, dışında (edat olarak az kullanılır; daha çok belirteç
kullanımı yaygındır).

Det heqê wan, onlann hakkında.
Ji det vê avê, bu akarsuyun öte yanında.
Xwiya ye ko nivîsevan lîwa Rihayê deri Kurdistanê dihesibîne (H),

yazann Urfa ilini Kürdistan'ın dışında saydığı görülüyor (deri, der ji' nin
büzülmüşü).

Ji derveyî ..., dışmda, ayn (yer belirteci olarak ji derve dışarı; yî, ji'nin
büzülmüşü).

10) (Ji) del (her halde Arapça bedel J-k 'den) , yerine. Az kullanılır.
// dêlxweşiyê, te dilêmeji xema û kesem dagirtiye, kalbimizi sevinç yerine

gam ve acıyla doldurdun (Lavij, Yezidi din kitabı, Hawar, sayı 25).

1 1) Di, aidiyet, durum, vb. fikri verir.
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sebo, sebona, sewa, seva.

8) Cem (belki de Arapça .Uc 'den), -de, nezdinde, yanında.
Cem me, bizde, bizim evde.
Li cem, bizde, -de, nezdinde (hareketli ya da hareketsiz).
Ji cem apê min hatiye, amcamın yanından (evinden) geldi.

9) Det, üstünde, dışında (edat olarak az kullanılır; daha çok belirteç
kullanımı yaygındır).

Det heqê wan, onlann hakkında.
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1 1) Di, aidiyet, durum, vb. fikri verir.
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a) Ekleme ve niteleme bağınülan kurmaya yarayabilir (bk. par. 110).

Hespê di Soro, Soro'nun atı.
Çiyayên di bilind, yüksek dağlar.

b) İçinde, üstünde (hareketli ya da hareketsiz).
Vîkefçîdi şorbê meke, pis e, bu kaşığı çorbaya sokma, pistir.
Ez di xwe fekirim, (kendi kendime) düşündüm.
Halan di hev dan, birbirlerini yüreklendirdiler.
Merhem di xwe da, merhem süründü.
Zanîna min di vî warî(H), bu konuda bildiğim şey.

Açiklama. Zamirlerle yan yana gelen di şu büzülmeleri yapar tê (di wî, di
wê), tev (di hev), têk (di êk).

Tev, tev de, tevî(di hev lî 'nin büzülmüşü) çoğu zaman «birlikte», «ile»
anlamında kullanılır.

Ör.: Emê tev de herin, birlikte gideceğiz.
Ez welatê xwe tevî xelkên xwe çêtirî biyaniyan dinasim (H), ben
kendi ülkemi, kendi insanlarımı yabancılardan daha iyi bilirim
(çêtirî, çctkji'nin büzülmüşü).

c) Di... de, içinde (hareketsiz), esnasında, sırasında, vb.
JSz zanim di bêrîka le de çi heye, senin cebinde ne olduğunu biliyorum.
Di bajatême de, sûkekemezin heye, kentimizde büyük bir pazar (çarşı) var.
Di van tojan de, bu günlerde.
Di wê wextê de, o zamanda.
Di gavé de, anında, derhal.

Min hin di spehîtiya te de tukes ne dilîye, daha senin kadar güzel kimse
görmedim.

Açiklama. Di...de takımındaki di edatı bazen kalkar.

Ör.: Her lengiyê de ma, o hep sıkınü içinde kaldı.

d) Di .. .re, -den, arasında, yoluyla.
Em di newalekê re derbas bûn, bir vadiden geçtik.
Tê re (di wî(wê) re), arasından.
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e) Di... ve, içinde (hareketli), arasından, yoluyla.
Ez di deştê ve hatim, ovadan geldim, ova yoluyla geldim.
Min bizmar di dîvêr ve kk, çiviyi duvara çaktım.

12) Digel (di+gel, er., grup), ile (birlikte), rağmen.
Digel hev, birlikte.
Digel min bû, o benimle idi.
Digel vî çendî, bununla birlikte.
Digel vê hindê, buna rağmen, oysa.

13) Dor (ad, dor, diş., sıra), çevre.
Di dora me de, li dora me, çevremizde, etrafımızda.
Dof un dorhela diye bir de ikizi vardır.

14) Fena, bk. mîna.

15)G/r(ad,g/r,er.,).
Ji gkê min ve, bana rağmen.

16) C7or (Türkçe göre'den), göre.
Li gora vê kitêbê, bu kitaba göre.
Li gora min, bana göre.
Li goreyîxwe, onun kendi görüşüne göre.

17) Heta,hetariî, heyanî, bk. ta.

18) Hinda, nezdinde (Arapça Xs- ).

19) Jêlîjkkî, -den beri (az kullanılır).

20) Ji, den, arası, arasında, ile (araç), den beri.
a) -den.

Mala minji bajêr dût e, evim kentten uzaktadır.
Koçetji deştê hatine, göçerler ovadan geldiler.
Ewêji qehtê guldank ş'ıkest, öfkeden vazoyu kırdı.
Ji nêza mir, açlıktan öldü.
Ezji xebata tepkrazîme, çalışmandan çok memnunum.
Ji xwe, kendiliğinden, doğal olarak.
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b) Arada, arasında.
Yekîji wan, onlardan biri.

c) İle (araç).
Helawji şîrêzê çênabe, zamk'tan helva yapılmaz (atasözü).

d) -den beri, itibaren.
Ji wê rojê Hawar nema derket (H), O günden itibaren Hawar çıkmadı

QTawar, Kürtçe dergi).

e) Karşılaştırma yapmaya yarar (bk.par. 223) ve aynca bazı fiillere
tümleç olur.

Riwê te ji heyva çardehê tewşentk e, senin yüzün dolunaydan daha
parlaktır.

Ezji te hej dikim, seni seviyorum.

f) Tarz, davranış gösterebilir.
Jipiya, ayakta.

g) Ji. ..de, -den, itibaren, -den başlayarak.
Jijot de hâte xwat, (yukarıdan aşağı) indi.
Roja xweşji sibehê de xweş e, güzel gün sabahtan belli olur (atasözü).

h) Ji. ..det, dışında, hariç, dışansında.
// teya me det, yolumuzun dışında.

i) Ji. . .te, -ye, -ya, için.
// te te, sana, senin için.
Ezji teıe hertiştî dibêjim, sana her şeyi söyledim.
Minji xwe re digot, kendi kendime diyordum.
Ji Hono re bêbexûkkin, Hono'ya ihanet edildi.
Kêfa min je re tê, bu hoşuma gidiyor.

j) ji. . . ve, itibaren, den beri, göre. Davranış da gösterir.
Ji mêj ve, uzun zamandan beri.
Ji nêzîk ve, yakında, hemen.
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Ji dur ve, eskiden, uzaktan.
Ji te ve, sana göre.
Jipiya ve, ayakta.

k) Ji. . .pê ve, dışında, ayn.
// tepê ve, senin dışında, senden başka.

1) Ji. ..ûvk de, -den beri, itibaren.
Ji wê rojê û vk de, bugünden itibaren.

Açiklama. Ji aşağıdaki tarzda büzülmeler yapar :

/ev, jêk : ji hev, ji yek, ji êk.

Je : jiwî.jiwê.
ör.: Min je re da, ona verdim.

Jû : ji wî û,yalnız aşağıdaki ifadelerde rasdanır
Jûpê ve (ji wîûpê ve), aynca, öte yandan, üstelik, artık.

Ji kendisinden önce gelen sözcükler -f li büzülme yapabilir,
ör.: Hejî te dikim, seni seviyorum (hejji te dikim yerine).

Bêtkî wan, pirtiri wan, aralanndan çoğu, onlardan çoğu.

21) Li, içinde, -ya, -ya, için, üstünde (hareketli, hareketsiz).
a) Gurgîn h mal e, Gurgîn evdedir.

Li avê xist, suya girdi.
Ez duhîli cem te bûm, dün, sende idim.

b) Li sera xalûxwarzî;lixwarina, mam û brazî, savaşta dayı ve yeğen,
yemekte amca ve yeğen (aile ilişkilerini belirten atasözü).

c) Çavè min li te ye, gözüm sendedir, seni gözetliyorum.
Minji Tacîn li tepirsî, seni Tacîn'den sordum.
Wey li mino! Wey li mine! Vay başıma! (eril ve dişil).

d) Bazı bileşik fiillere tümleç olarak girer ve mastann yanında
büzülmüş le (li wî, li wê) olarak yer alır.

Le geriyan, aramak.
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Le guh dan, boyun eğmek, itaat etmek.
Lêxistin, vurmak, dövmek.
Ez ti pezê xwe diğerim, koyunlanmı anyorum.
Heke tu li min guh nadî, ezê li te xim, bana itaat etmezsen seni döverim.

Açiklama. Tıpkı ji gibi // de kendinden önce gelen sözcükler birleşip
büzülerek -f ye dönüşebilir.

Ör.: Tcvî, ile (tev li yerine).

22) Mîna (man, bimîne, kalmak, benzemek, fiilinden), gibi.
M/na min, mîna te, benim gibi, senin gibi.

23) Nav (nav, diş., Orta'dan), ortasında, arasında. Belirtilen sözcükle ek
bağlanüsı kurarak yan edat gibi de sık kullanılır.

Ör.: Nava gund, köyün ortasında.

a) Ez diçûm nav gundiyên xwe, kendi köyümden insanların arasına
gidiyordum.

b) Di nav... de, arasında (hareketsiz), ortasında.
Em di nav hev de rûnişti bûn, bir arada oturmuştuk.
Di nav bajêr de, kentin ortasında.
Di nav wan de, onlann arasında.

c) Di nav . . .re, arasında, arasından (hareketli).
Di nav xelkê re derbas bû, kalabalığın arasından geçti.

d) Ji nav, arasında, arasından.
Hirçji nav daran derket, ayı ağaçlann arasından çıkü.
Min ev kitêb ji nav yen din bijartiye, bu kitabı diğerlerinin arasından

seçtim.

e) Li nav, arasında, arasından.
Li nav hemiyan, min tu bijattî, hepsinin arasından seni seçtim.

Açiklama. Ji nav ve li nav'dan daha çok // nabeyna (nabêna), arasından,
ji nabên, arasından sözcükleri kullanılır. Li navbetaji navbeta (aynı anlamda)
sözcükleri de kullanılır. Gene çok sık kullanılan // nabêna, ji nabêna sözcükleri
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büyük bir olasılıkla Kürtçe navve Arapça beyn 0=î sözcüklerinin kanşmasın-
dan doğmuştur. Li (ji) navbeta, daha seyrek kullanılır ve belki de diğerlerinin
ikizleridir.

ör.: Li nabêna me dan û standin hebû, biz ilişki içindeydik.
Di navbeyna me û we de, bizimle sizin aranızda.
Di navbera erd û ezman de, yer ile gök arasında.

24) Nik, -de, nezdinde.
Cem gibi (bk.) kullanılır. Nikdilê min, bana kalırsa (tam karşı.: gönlümde)

deyimini aynca belirtmek gerekir.

25) Nêzingî, nêzikî, yanında.

26) Nola, bk. mîna.

27) Ort (Türkçe Orta'dan), arasında.
Bazı Baü ağızlan hariç çok az kullanılır.

28) Paş (paşî, diş., sırt'tan), arka, sonra, özellikle belirteç olarak kullanılır.
a) Arka (hareketli).

Ez çûm paş xênî, evin arkasına gittim.

b) Paş ve, arkasında, ardında.

c) Di paş... de, arka, arkasında (hareketsiz).
Di paş xaniyê me de kaniyekheye, evimizin arkasında bir kaynak var.

d) dipaş... re, arkadan, arkasından, ardından.
Gut di paş şiven re derbas bû, kurt çobanın arkasından geçti.

e) Jipaş, arkasından, ardından.
Dijminjipaş çiyê derket, düşman dağın arkasından çıktı.

f) Lipaş, arkasından (hareketsiz), bk. dipaş ...de.

29) Pey (pey, er., ayak'tan), ardından, sonra (hareketli).
Pey hev, biri öbürünün ardından.

Çoğul zaman bileşik ve deyim fiillerinde rastlanır.

Ör.: Pey wî hatin, onlar onun ardından gittiler (pey hatin).
Min da pey wî, ben onu izledim, onun ardından gittim (dan pey).
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24) Nik, -de, nezdinde.
Cem gibi (bk.) kullanılır. Nikdilê min, bana kalırsa (tam karşı.: gönlümde)

deyimini aynca belirtmek gerekir.

25) Nêzingî, nêzikî, yanında.

26) Nola, bk. mîna.

27) Ort (Türkçe Orta'dan), arasında.
Bazı Baü ağızlan hariç çok az kullanılır.

28) Paş (paşî, diş., sırt'tan), arka, sonra, özellikle belirteç olarak kullanılır.
a) Arka (hareketli).

Ez çûm paş xênî, evin arkasına gittim.

b) Paş ve, arkasında, ardında.

c) Di paş... de, arka, arkasında (hareketsiz).
Di paş xaniyê me de kaniyekheye, evimizin arkasında bir kaynak var.

d) dipaş... re, arkadan, arkasından, ardından.
Gut di paş şiven re derbas bû, kurt çobanın arkasından geçti.

e) Jipaş, arkasından, ardından.
Dijminjipaş çiyê derket, düşman dağın arkasından çıktı.

f) Lipaş, arkasından (hareketsiz), bk. dipaş ...de.

29) Pey (pey, er., ayak'tan), ardından, sonra (hareketli).
Pey hev, biri öbürünün ardından.

Çoğul zaman bileşik ve deyim fiillerinde rastlanır.

Ör.: Pey wî hatin, onlar onun ardından gittiler (pey hatin).
Min da pey wî, ben onu izledim, onun ardından gittim (dan pey).
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30) Pêş (pêşî, diş., yüz, cephe), önde, önünde (hareketli ve hareketsiz).
Genel olarak pêş'in kullanımı befinkini de kapsar (bk). Örnek olarak şunlar
verilebilir :

Pêş min de, dipêşiya min de, benim karşımda, önümde.
Bêbêxtiya xwe pêş pavé min kk, ihanetini önüme koydu.
Pêş. . . ve, karşılığında.

31) Pêşber, karşıda, karşısında.
Pêşberîhev, karşı karşıya (-/, li'nin büzülmüşü).

32) Pist (pist, er., sırt'tan), arka, sonra. Paş (bk) ile aynı.
a) Pişûnîvro, öğlenden sonra.

Pişû ko, sonra ki (pişû deki / için, bk. yukanda, (21 . Açık.

b) Di pist ...de, arkasında (hareketsiz).
Gundê me di pist çiyê de ye, köyümüz dağın arkasındadır.

c) Di pist ...re, sonra, arkasından, ardından.
Ez di pist te re derbas bûm, senin arkandan geçtim.
(Di) pist rê, sonra, sonunda.

d) Di pist ...ve, aynı anlamda.
Ezê, di pist xwe ve, jin û zarok bihelîm, benden sonra arkada kadın ve

çocuklar bırakacağım.

e) Ji pist, arkadan.

f) Lipişt, arka, arkada (hareketli).

33) Raber, doğru, -ye doğru (yükselme hareketi ile).
Destê xwe raberî Xwedê kim, kollarımı Allaha doğru uzatayım (halk

türküsü).

34) Raser, üstünde, yukarıda.
Mizgeft raseri gund e, cami köyün yukarısındadır (-/, /fnin büzülmüşü).

35) Rex (rex, er., yan'dan), yanında.
Were rex min rûrıe, gel yanıma otur.
Rex hev, yan yana.

36) Rexme, rağmen (Arapça LJ-j rağme'den). Az kullanılır.
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37) Ser (serî, er., baş'tan), hakkında, için, üst, üstte.

a) Vê kitêbê dêne ser masê, bu kitabı masanın üstüne koy.
5er wan, onlar için.

b) Bi ser ...de, üst, üstünde (hareketle).
Av bi ser wî de rijand, onun üstüne su döktü.

c) Biser ...ve, -ye, -ya.
Bi ser. . .zêde kkin, -ye eklemek.

d) Di ser... re, üstünde, üstünden (hareketli ve hareketsiz).
Xaniyên wan di ser hev re ne, evleri birbirinin üstündedir.
Kevk di ser dîwêr re avêt, taşı duvarın üstünden attı.
Daran di ser xwe re mebire, ağaçları üstünden kesme.

(atasözü : seni koruyan, senden büyük olana saldırma).

e) Ji ser, üstünden.
Rojnameji ser kutsiye rakk, gazeteyi sandalyenin üstünden aldı.

f) Li ser, üstüne, hakkında, doğru, ardından.
Min kitêbek li serEzîdiyan nivîsand, Yezidiler üstüne bir kitap yazdım.
Li ser vê qerarê, bu kararın ardından, bu karar üzerine.

g) Li ser. . . ve, yönünde, -e doğru.

Li ser kebab ve çû, li ser dexdcxana keran ve bû, kebaba giderken eşek
dağlamasına rast geldi, (atasözü).

38) Şo, için (bk.bo).

39) Şûn (şûn, diş., yer, alan).
Li şuna wî, onun yerine,
Li şuna ko, yerine.

40) Ta, heta, hetanî, heyanî (Arapça cr*> dan), -ye kadar.
Em çûne heta gund, köye kadar gittik.
Heyanî vê rojê, bugüne kadar.
Ta bi şevê, geceye kadar.
Heta dawiyê, vesaire (sonuna kadar).
Heta H mkinê, çav li kkinê, ölünceye kadar çalış (atasözü).
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41) Tev, tevî (tev bi), birlikte, ile (bk. 21, Açıkl.).

42) Têkil, têkilî (di êk //'nin büzülmüşü), arasında.

43) WeJt,bk.par.246.

44) (Ji) xeyna, (ji) xeynî (kuşkusuz Arapça j** gayri'den), gayri, başka,
ayn.

Atasözü. Gundê bêrez, konê bêpez, mkovê dibêjê ez û ez, hemîne tutişt
e, bağsız köy, koyunsuz çadır, hep ben ben diyen adam, bunlann hepsi işe
yaramaz (beş para etmez).

Bilavlavêmkovjiberjinaxwenakeder, yalvarmayla karının hakkından
gelinemez.

Berxê nêr li ber du maka ye, iyi bir koç iki koyun eder.

Heçîli hespê hevalan siwar e, heripeyar e, dost aüna binen hep yaya kalır.
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XXTJJ. BELİRTEÇLER BAĞLAÇLAR
ÜNLEMLER

I. BELİRTEÇLER

254. Her niteleme sıfatı, biçim değişikliğine uğramaksızın belirteç
olarak kullanılabilir.

Ör.: Ez xweş dizanim, iyi biliyorum.
Kin birin, kısa kesmek.
Têrxwarin, doyasıya yemek (ter, doyma).

Sıfatlara ya da adlara getirilen sonekler belirteç yapımı için de geçerli
olabilir. Ama kullanımlan oldukça sınırlıdır. İşte söz konusu ekler :

-ane:
Kurdane, Kürt gibi, Kürdane.
Defiıane, cesurca, merdane.

-e:
Nêzike, yaklaşık olarak (nêzik, yalan).

-kî :

Mêvankî, misafirce.
Nivîskî, yazılı.
Nîvrokî, öğleyin.
Evarkî, akşamleyin.

-nî :

Kutanî, kısaca, sonuç olarak (kuta, son).

-tir :

Sibetir, öbür gün, yarından sonra (sibe, yann).
Pirtir, daha fazla.
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Bir yandan «kalıtımsal» belirteçler, öte yandan söylemdeki bazı öğelerin
özel kullanımından ya da birçok sözcüğün birleşiminden doğan belirteçler
üçüncü bir kategori olarak verilecektir.

Ör.: Gelo, mi dir (gel, grup, çağn durumundan)?
Bkast, doğrusu (edat bi + rast, doğru, gerçek).
Berepaş, gerisin geriye (ber, yüz, ön + e uyum takısı +paş, arka, geri).
Serdawiyê, sonuç olarak, nihayet (éd. ser+ dawî, son, art, sözcüğünün
eğ. durumu).

Açiklama. Yer belirtmek için eğik durum kullanımı da bazı adlara belirteç
anlamı vermeye yarar.

Ör.: Sibehê, sabahleyin (sibeh, diş., sabah).
Carina, bazen (car, diş., defa).
Carekê, bir kere, bir defa.
Rojekê, bir gün (roj, diş., gün).
Şevekê, bir gece (sev, diş., gece).

Tersine, bazı nadir hallerde, kullanımı kural olduğu halde eğik durumun
kullanılmayışı ya da eksikliği de aynı sonucu verir.

Ör.: Ez diçim mal, eve gidiyorum.
Li mal e, evdedir.

Bu iki örnekte mal sözcüğü dişiliğe -ê bükününü almak gerekirdi; bu
bükünün bulunmayışı adın belirteç olarak kullanıldığı anlamına gelir. Aynı
açıklama, biraz ilerde belirtilecek olan bi dizi ve bi rasû tipindeki deyim
belirteçlere de uygulanabilir.

İşte kullanılan belirteç deyimlerden örnekler.
Bi din, gizlice, el alündan.
Birasû, gerçekten, gerçekte, doğrusu.
Pk û hindik, az çok, aşağı yukan.
Bivê nevê, iyi kötü, ister istemez, şüphesiz.
Bi roj; bi şev, gündüzün; geceleyin.
Rojji roj, günden güne.
Şev û roj, gece gündüz.
Rojpê de, günü gününe.
Di vê navê de, bu sırada, bu arada.
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Başlıca belirteçler ve belirteç deyimler, morfolojik kategori ayrımı yapıl¬
maksızın aşağıdaki paragraflarda sıralanmışür.

255. Durum belirteçleri.

Axiş, ne iyi ki, bereket versin.
Bêtk, daha çok, daha fazla.
Bi dizî, gizlice, el altından.
Bkast, bi tastî, gerçekten, doğrusu.
Bivê nevê, iyi kötü, ister istemez.
Çêtit, çok iyi.
Çilo, çito, nasıl, gibi, öylece.
Ditêjkî, boylu boyunca, uzunlamasına.
Devdevkî, yüzüstü.
Eseh, gerçekten, doğrudan. (Ar. g*>'l ).

Halo, hole, o halde, nitekim, o zaman.
Hema hema, hemen hemen.
Herwekî, gibi.

ör.: Herwekî me got, dediğimiz gibi.
Hevtone, böylece.
Ji dil, içtenlikle, samimiyetle.
Jor ûjêr, genel olarak aşağı yukarı.
Kereker, gizlice, çakürmadan.
Lez : bi lez, bi lez û bez, çabuk, hızlı, hızla, acilen.
Nez'ıke, yaklaşık olarak.
Qenc, iyi.
Rind, iyi.
Ûha, ûlo, wanî, weiê, welo, wilo, wiha, wisa, böyle, bunun gibi, öyle.
Belgisiz sıfat gibi de kullanılabilir.

ör.: Bi awakî welê, öyle bir şekilde.
Wer, werge, öyle, böyle, böylece.
Wisan, öyle, böyle, böylece.

256. Miktar ve sayı belirteçleri.
Ancax, yalnız, ancak (Türkçe'den).
Balo, en azından, hiç değilse,
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Beraber, kadar, fazla.
Ör.: Du beraber, iki kat kadar, iki kat fazla.

Bes, yeter, oldukça, yeterince.

Ör.: Besî min e, bana yeter, bende yeteri kadar var (-/, li için),
Bêdira, yeterince, gerçekten.
Bêtir, bihtir, daha fazla, artık, dahası.

Ör.: J5ê/irî wan, onlardan fazla (ji için -i).

Açiklama. Bêlkî wan «onlann birçoğu» anlamına da gelebilir.

Bi temamî, tamamen, tamamiyle.
Bitene, yalnız.
Çend, bi çendî, kadar.
Çiko, o kadar ki (çiqas iro'nun büzülüşü).
Çiqas, çiqedet, kaç, ne kadar.
Çiqas. . . e wçend (ewqas) . . . , ne kadar ise. . . o kadar.
Evende, evhinde, ewçend, ewende, ewende, ewqas, o kadar, ne kadar.
Gelek, çok.
Bi gelekî, pek çok.
Gişkî, toplam, toptan, aşağı yukarı.
Hefqas, bk. ewqas.

Hetçend. . . ewçend. . . , ne kadar ise ... o kadar.

Ör.: Hetçend mitov nezan e, xwe ewçend zana dihesibîne (H)
Kişi ne kadar cahil olursa kendini o kadar alim sanır.
Herçi, ne kadar, o kadar.
Hindek, hindik, hinek, az, biraz.
Kêm, az ; kêmtir, az, eksik,daha az.

Ör.: Ma ew kêmtirî wan e? Yani onladan daha az mı 0/ için -/ ).

Kêm û zêde, az ya da çok, az çok, hemen hemen.
Kutanî, kısaca, nihayet.
Nîvanî, yarı yanya.
Qas, bi qasî, kadarıyla, mümkün mertebe.
Qene, en azından, hiç değilse.
Pk, çok.
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Pk û hindik, az çok, az ya da çok, hemen hemen.
Pirtir, daha fazla, artık.

Ör.: Pirtiri du hezar dînar, iki bin dinardan fazla (-/, jfnin
büzülmüşü).

5i/, yalnız, sadece.
Tenê, tinê, bi tenê, yalnız, tekçe.
Teqe, en azından, hiç değilse.
Xulase, kısaca, özet olarak (Arapça İ^}U hulasaten'den).
Zehf, çok, fazla.
Zeyde, zêde, zêdetk, çok, pek çok, daha fazla.
Zihat, en azından, hiç değilse.
Zot, çok, fazla.

257. Yer ve yön belirteçleri.

A//(er., yan): Ji vîalî ve. . . ûji wîali ve, bu yönden ... öte yana; bir yandan
öbür yana.

Bala, yukan.
Balotkî, aşağı yuvarlanarak.
Banî, bk. bala.
Betabet, karşı karşıya, -in karşısında.
Berbijêr, inerek, aşağı doğru, aşağıya.
Berbijor, çıkarak, yukarı doğru, yukarıya.
Berepaş, gerisin geri.
Berve, ileri.
Der, dışarı, dışarda, dışında.

Ör.: Eşkere ye ko evji qeyda gelemper der e (H.), bunun genel kural
dışında olduğu apaçıkür.
Ji adete der, alışılmamış, adet dışı.

Derve, ji derve, dışan.
Dût, uzak, uzakta.

Ör.: Bi dût ketin, uzaklaşmak.
Dût û ditêj, enine boyuna, uzun uzadıya.
Ji dût ve, uzaktan.
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Eve, işte.
Ör.: Eve gundê min ya da gundê min ev e, işte köyüm.

Ewe, işte.
Hindk, hindut, hundk, içerde, içerisi.
Hetde, orda.
Hk, ti hk, bura, burası.
Jêr, aşağı.
Jor, yukan.
Mal, li mal, evde.
Mil (er.yan) : ji mile din, öte yandan.
Nêzik, nëzing, nizik, yakın.
Paşve, arka, arkada.
Pêşve, ileri, ilerde, önce.
Pêlepaş, gerisin geri, arkaya.
Rexkî, rexrexkî, yandan.
Serbijêr, bk. berbijêr.
Serbijor, bk. berbijor.

Va, vaya, vaye, veye, veha, işte.
Vk, vita, li vk, bura, burada (hareketli ya da hareketsiz).

258. Zaman belirteçleri.

Bete, eskiden, önce.
Bitirpêr, üç gün önce.
Car (diş.a., defa) aşağıdaki belirteçleri verir:

Catcatan, ji catcatan, bazen.
Catdin, başka sefer, gene.
Carekê, bir defa.
Carına, bazen.
Hercar, her defa, hep.

Bîstekê, bir lahza.
Cihde, derhal, hemen.
Da, gibi, o halde.
Dawî, dawiyê, daha sonra, sonra, nihayet.
Dihî, do, duh, duhî, dün.

Do nepêr, yakın zamanda (bk.pêr).
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Dîsa, dîsan, yeniden, gene.
Dû, dure, nihayet, sonra.
Dûnko, öğleden sonra.
Èdî, ariık, bundan böyle; olumsuzluk takısıyla kullanıldığında êdî

«artık...değil» anlamına gelir.
EvarM, akşamleyin.
Gav (diş., an):
Vêgavê, o zaman.
Wê gavé, o zaman.
Gavekê, bir lahza, bir an.
Gavina, gavgavina, bazen, zaman zaman.
Geh. . .geh, kâh. . .kâh. . .

Halo, hele, o zaman, yani.
Hem. . .hem, him. . .him, aym zamanda, hem. . .hem.

Ör.: Mecbûtbûnhem bite veherin,hem şerbikin(H)., hem yollanna
devam etmek, hem savaşmak zorundaydılar. . .

Hema, hema, derhal, hemen, o saat.
Her, daim.
Her û her, hep, sürekli olarak.
Hergav, daima, sürekli olarak, sık sık.
Hero, her gün, gündelik (Aerro/un büzülmüşü).
Hew, asla, hiçbir zaman, artık.

Ör.: Ez hew dixwim, artık yemiyorum.
Hey, bk. hema
Hêj, hê, tun, bina, gene, hep, her zaman.
Hindî, hingaft, hingê, hinganî, hingavî, o zaman, o sırada.
îcat, încat, bu defa.
îto, koro, bugün.
îsal, bu yıl.
îşev, bu gece.
Jeti, -den beri.
Jûpaşîjûpê ve, bundan böyle, artık.
Kötek, ancak, tam, henüz.

Ör.:Min kötek nan xwar û ezrabûm, ancak yemek yeyecek
kadar zaman buldum ve kalktım.
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Mbo, rûha, noke, nika, şimdi.
Ji niho û pê de, bundan böyle, bundan sonra.
Nişk (diş., an, zaman): Ji nişkekê ve, aniden, birdenbire.
Nîvrokî, öğleyin,
Nû, yeni olarak.
Ji nû ve, yeniden.
Par, geçen yıl.
Paşê, paşkê, paşkî, paştir, sonra, daha sonra, ilerde, nihayet.
Pêde, durmadan, sürekli olarak, aralıksız.

Ör.: Ji sibehêpêde, aralıksız sabahtan beri.
Sale pêde, bütün yıl.
Pêr, önceki gün.
Pêrar, iki yıl önce, evelki yıl.
Pistte, di pistte, sonunda, sonra, daha sonra.
Roj bi toj, günden güne, günü gününe.
Seidawiyê, nihayet, sonunda.
Sibe, yann.
Sibehê, sabahleyin.
Sibetir, yanndan sonra.
Sibetka dî, üç gün sonra.
Tim, daima, her zaman.
Tim û tim, durmadan, durmaksızın, sürekli.
Ve, va, o zaman, o sırada.
Vêca, vêga, o zaman, o sırada.
Zinhar, asla, zinhar.
Zû, zûka, erken, çabuk.

Ör.: Tu zû haû, erken geldin.
Zû her, çabuk git.

259. Tasdik ve istek belirteçleri.

Belê, evet.
Bi carekê, tamamen, hepten.
Bixwe, zaten, bundan başka.
Beşik, şüphesiz, kuşkusuz.
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Ete, evet.
Haşa, haşa.
He, demek, o halde, öyleyse.
île, ille, zorunlu olarak.
îşela, şale, İnşallah (Ar «JJI * LiJj )
Ji xwe, tabii, doğal olarak.
//, dahi, hatta, bile.
Ör.: Ezji, ezpêdizanim, ben dahi, onu biliyorum.

Di nav xelkê dejî, halk arasında bile.

Naxwe, nexwe, zaten, bundan başka, belki.
Nemaze, özellikle, her şeyden önce, en başta.
Nexasim, (bk. nemaze.)
Tev, tef, tamamen, tamamiyle.
Xasxa, xesma, her şeyden önce, özellikle, bilhassa.

260. Olumsuzluk belirteçleri.

Me, na ne, ni olumsuzluk belirteçlerinin kullanımı par. 1 82 'de incelenmiştir.
Ne.. .ne, ne.. .ne, çi...çi, ne.. .ne.
Ör.: Me tiştek ne dit, nejî bihîst, ne gördük ne işittik.

Ne gayê min H garanê ye, ne galgala nanê gavên dikim, ne sürüde
sığınm var, ne çobanın ekmeğinden söz ederim (atasözü).
Ew zaroyên ha çi kesb çi kar nînin (H), bu gençlerin ne mesleği ne
işi var.

Nema, artık.
Ör.: Nema tê, artık gelmeyecek.

Mîşo nema dixebite, Mîşo artık çalışmıyor.
Ji wê rojê, Hawar nema derket (H), O günden itibaren Hawar (Kürtçe

dergi) artık çıkmadı.

No, hayır.
Qet, asla, katiyen (olumsuz cümlede kullanılır).
Qet mebe.hiç değilse.
Tewi, bk. qet.

Tucar, tucata, asla.
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Yekcat, tamamen, tamamiyle.

261. Soru ve tahmin belirteçleri.

Belki, belko, belki.
Çawa, pawan ? Nasıl ?

Ç'ılo, çitewt, çito, çitone ? Nasıl ?

Cima, çiman, çıta, çke ? Niçin ?

Çiqas ? Ne kadar ? kaç ?

Gelo ? Acaba ?

Kano, kaşo, gibi, sanki, sözde.
Kengê.kengî ? Ne zaman ?

Kusan ? Nasıl ?

Kû, bi kû de, kû detê, bikû ve, likû ? Nerede ?

Jikû ? Nereden ?

Bi kû ve, nereden, nereye:
Hon bete xwe bi kû ve bidinjî, ruye Xwedê li we ye (H), nereye gitseniz

de Allanın yüzü size dönüktür.
Ev bajarli kû derê be, bu kent nerede olursa olsun.
Lebê ? Efendim ?

Ma ? Mi ?Yani bu mu ? Şartlı bir soru fikri verir.

Ör.: Ma ez je ditksim? Sanki ondan mı korkuyorum?
Qey, belki.
We heye, belki.

Atasözü. Kot çilo li Xwedê dinere, Xwedê jî wetge le dinête, kör Allaha
nasıl bakarsa Allah da ona öyle bakar.
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xxni
U. BAĞLAÇLAR VE ÜNLEMLER

BAĞLAÇLAR

(Koordinasyon) ve (Sübordinasyon) bağlaçlan olmak üzere ikiye ayrılırlar.

262. Bağlaçlann çoğunun daha önce edatlar ya da belirteçler arasında
kısmen incelenmiş olduğu görülecektir; gerçekten de bazı sözcükler, kullanım-
lannın çeşitliliği nedeniyle üç kategoriye birden girer. Başka durumlarda da
söylemin bu değişik öğeleri arasında da kesin bir ayınm yapmak olası değildir.

263. Koordinasyon bağlaçları.

An, ya da, yahuL
An... an, ya... ya da...
Ör.: An bike, meletize, an meke, melerize, ya davran titremeden ya

da davranma ve titreme (atasözü).

Ane, an ne, yoksa.
Ango, anî, zira, yani.
Le, lêbelê, lêholê, ama, bununla birlikte, hiç değilse, gene de.
Û, ve.
Ör.: Ez û tu, ben ve sen.

Ew rabû û çû, kalkü ve gitti.
Tu û vîhalî ! Sen, bu durumda !

Ya, yan, ya, ya da.
Ya..., ya..., ya. ..ya da...

264. Sübordinasyon bağlaçları.

Çeşitli tipte yan cümleleri birleştirmeye yarar ve kimisi bildirme, kimisi
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lannın çeşitliliği nedeniyle üç kategoriye birden girer. Başka durumlarda da
söylemin bu değişik öğeleri arasında da kesin bir ayınm yapmak olası değildir.

263. Koordinasyon bağlaçları.

An, ya da, yahuL
An... an, ya... ya da...
Ör.: An bike, meletize, an meke, melerize, ya davran titremeden ya

da davranma ve titreme (atasözü).

Ane, an ne, yoksa.
Ango, anî, zira, yani.
Le, lêbelê, lêholê, ama, bununla birlikte, hiç değilse, gene de.
Û, ve.
Ör.: Ez û tu, ben ve sen.

Ew rabû û çû, kalkü ve gitti.
Tu û vîhalî ! Sen, bu durumda !

Ya, yan, ya, ya da.
Ya..., ya..., ya. ..ya da...

264. Sübordinasyon bağlaçları.

Çeşitli tipte yan cümleleri birleştirmeye yarar ve kimisi bildirme, kimisi
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istekve dilekkipleriyle çaü kurar. Aralannda çoğu edat ya da belirteç öğelerinin
ko bağlacıyla birleşmesi sonucu ortaya çıkar.

Beri ko, beriyako, -den önce (belirtilmek istenen niyete göre bildirme ya
da istek kipinde).

Bila, bka, yeter ki, hatta, bile; emir ve istek yaratmaya yarar.
Ör.: Bila bê, gelsin.

Bila be, olsun.

Bka tê be, bira dût be; bka buhût be; bita kût be; bka keç be; bka pk be;
bka avis be, bka bi detengîbe, yol olsun da isterse uzun olsun; bir geçit olsun,
isterse derin olsun, alacağın kadın bakire olsun, isterse ihtiyar olsun; gebe
olsun, isterse vadesinden geç doğursun (atasözü).

Beîko, -sızın, onsuz (istek kipinde).
Ca,da, bk. befa, ta.
Çawan, gibi, her ne kadar (bildirme ve istek kipinde).
Çawan hebe, ne olursa olsun.
Çawan ko, öyle ki, çünkü, zira.
Çİ...Çİ..., ister ...ister...; ya... ya... (bildirme kipinde).
Ör.: Şêt şêr e, çi mê ye çi nêr e, aslan aslandır, ister dişi olsun, ister

erkek (atasözü).

Çigava, her defasında, (bildirme kipinde).
Çiko, cima, cima ko, çimko, çinko, zira, çünkü, mademki (bil. kip).
Çiqas ko, bi qasî ko, olduğu kadar, rağmen ki (bil. kip.).
Da ko, heta ko, hetanîko, heyanî ko, ta ko, bk. hela ko, vb.
De, bazen emir kipine eşlik eder ve «hadi bakalım», «hatta» belirteç anlamı

verir.
Ör.: De bêje, de bakalım, hadi de, söyle bakalım.

Dema ko, -diği zaman, -diğinde (bildirme kipi).
Eğer, herger, heke, eğer. Bu bağlacın kullanımı par. 292'de ayrıntılılanyla

incelenmiştir.
Egerçi, hegetçi, eğer, -diği, -diği halde, rağmen her ne kadar, hatta (biLkip).
Ör.: Egetçi ezpk bûme, dilê min hêj ciwan e, ihtiyar olmama rağmen

kalbim gençtir.

Gava, -diği zaman, ne zaman ki.
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Ör.: Gava pavé min le ket, ez ecêbmayî mam, onu gördüğüm zaman
şaşakaldım.

Gelo, dolaylı soru cümleleri yapmaya yarar.
Ör.: Bizanin çav bidêrin û binerin gelo xelk çi dibêjin (H.), halkın ne

dediğini anlamak için bekleyip görmeyi bilin.

Ha..., ha..., ha...
Ör.: Ma ne xwîn e? Haji dest, haji zend, kan değil mi, ha elden çıkmış,

ha bilekten (atasözü).

Te daye avê, ha li congé ha li navê, sen suya girmişsin, ha dizine gelmiş, ha
beline (atasözü).

Heçi, hetçend, hetçî, karşın, rağmen, a gelince (bil. kip.).
Heçî . . .heçî . . .ister. . .ister. . .(bil. . .kip),
ör.: Heçî hat, heçî çû, ister gitsin, ister gelsin.

Heçko, gibi, sanki.
Herwekî, gibi, tıpkı, -diği halde, -den itibaren.

Ör.: Herwekîez wan dinasim, wisa (wiha) qedie wan dizanim (H.), onlan
tanıdığım gibi değerlerini de bilirim.

Heta, da, heya, heyanî, hinda, ta; heta (da, vb.) ko, -na kadar, kadar, için,
rağmen (bildirme kip.), ta ki (istek kip.).

Ör. : Heta tu cehenemênabînî, çenetbi te x weş nabî, cehennemi görmeyene
dek cennet sana iyi gelmez (atasözü).

Carına cihê xwe ne diterikandin, heta ko em bi temamî nizingî wan dibûn
(H), bazen burunlannın dibine kadar yanaştığımız halde yerlerini terketmiyor-
lardı.

Heta ko baran dibaıe, em nikatin bikevin derve, yağmur yağdığı sürece
çıkamayız.

Di sûcên xelkê biborin, ta ko xelk di sûcên we biborin (H.), siz başkalannın
kabahatini affedin ki onlar da sizinkileri affetsinler.

Ji berko, çünkü (bil. kip.).
Ji bona ko, için, ta ki (istek kipi), çünkü (bildirme kipi)
Ka, bk. bila.
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Ör.: De bêje ka em çawan bikin, söyle bakalım ne yapmamız gerek.
Ka vê kitêbê bine, bu kitabı getir bakalım.
Kengê, kenga ko, -dığı zaman, o zaman.

Ko, ki, için, eğer.

a) Bağlı cümleler yapmağa yarar. Duruma göre istek ya da bildirme
kipinde kullanılır.

Ör.: Axé emirkkko em bar bikin, ağa emir verdi ki, taşınalım.
Hêviya min heye ko tu vegerî, umanm ki dönesin.
Em ji şahiya koji destên wan xelas bû bûn, evrojji me re bû bû rojek
cejn û şahînetê (H), onlardan kaçıp kurtulduğumuz bu gün, bizim
için bir bayram ve sevinç günü olmuştur.

Divê em kar û barê xwe bikin ko em sibe zû bi rê kevin, yarın sabah erken
gitmek için hazırlanmalıyız.

Min dît ko çavên xwe li xelkê digerand, gördüm ki gelen gidenlere
bakıyordu.

b) Pek çok bileşik bağlaçlann bileşimine girer : da ko, heta ko, ji ber
ko, li şuna ko, vb.

c) Dolaylı söylem yapmaya yarar.
Ör.: Mîşo göte min ko pismamê wîji bajêr hat, Mîşo bana dedi ki,

yeğeni kentten gelmiş.
Ez bawer dikim ko ne welê ye, sanıyorum ki öyle değil.
Ez bawer nakim ko welê be, sanmıyorum ki öyle olsun.

d) Eğer. Eğer, heke, vb. (bk.par. 292) gibi ve aynı anlamda kullanılır.
Ör.: Ko hat, ser seran û ser çavan, gelirse baş üstünde yeri var.

Ko te xerabiyek kk, qenciyekê li pey wê bike (H), kötü bir iş
yaparsan, onu iyisiyle telafi et.

Lew, lewma, lewta, lewte, çünkü, gibi, için, kaç, ne kadar.
// lewte, bunun için.
Li şuna ko, yerine (istek).
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Madam, mafır, mafkko, mademki, gibi.
Mafıt. . . qene. . . , mademki. . . , hiç değilse. . .

Pa, yani, zira.
Paşko, çünkü, o halde (bil. kip.).
Pişû ko, -den sonra (biLkip.).
Qey, ki (bir şüphe nüansı içeren cümle yapmak için), sanki.
Ör.: Mkov dibêje qey hêskî bi wan şêrin e (H), sanki kölelik onlar

için tatlıdır.

Ta, bk. heta.
Tişbe, sanki.
Welê ko, öyle ki, tıpkı.
Wexta ko, -diği zaman, vakta ki,
Xwezî, yeter ki, keşke. . .elverir ki. . .(istek geçmiş zman).

ÜNLEMLER

265. En çok kullanılan ünlemler aşağıda gösterilmiştir.

Aferin, afifin ! Aferin !

Ah /Ah !

Ax, ay ! Ah, ay !

De /Haydi !

Ör.: De here lo ! Haydi ordan !

Deh ! Deh (hayvan haydamak için).
Ey /Ey !

Gelî, ey. (Bk.par. 117, Açıkl. I).
Ör.: Gelî mkovino, ey insanlar !

Haho /ha ha !

He /He !

Herik /Hayret !

Heyf ! Yazık !

Heyfa wîye, ona çok yazık.
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Hé ! Kadınlara seslenmeye yarar.
Ho ! Erkeklere seslenmeye yarar.
Le, ey. Kadınlara seslenmek için.
Ör.: Lé keçê, a (ey) kız.

Le delalê, ey sevgili kız.
Lo, ey. Erkeklere seslenmek için.

Ör.: Lo mkovo, ey adam.
Lo şivano, ey çoban.

Ma/ava / Bravo !

Oh ! Oh !

Pêk /Hayret Î.Vaybe !

Pif ! Püf.
Pix ! Hayvan korkutmak için kullanılır.
Tewtew ! Takdir ifade eder.
Tifû ! Püf ! Tüh !

Wex ! Weh /Vah !

Wey ! Vay.yazık !

Ör.: Wey timine! Vay bana ! (diş.).
Weylimino! Vay bana ! (er.).

Ya, ey (Arapça ya'dan).

Atasözü. Xwedê yar be, bila şûr dar be, Tann yardımcın olsun, kılıcın
ağaçtan olsun, (gene keser).

Hezar dost kêm in, dijminekpk e, bin dost az bir düşman çoktur.

Heyfa ciwaniyê, piriti pey e; heyfa heyvetonê, şeveteş lipey e, ne yazık!
gençlikten sonra ihtiyarlık gelir, ay battıktan sonra gece kararır.

Nan ûpîvaz û nexweşî çavreşîye, ekmek soğan varsa hastalık ne ki.
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xxrv. sözcüklerin bileşimi

I. ÖNEKLER

266. Fiillerde, deyim fillerde, edatlarda, belirteçlerde, vb. görüldüğü gibi
Kürtçede, bileşik sözcük büyük ölçüde kullanılır. Bu eğilim adlarda ve sıfatlar¬
da daha çok yer bulur. Dilin bu günkü yaşamında, çoğu zaman halk arasında ve
kendiliğinden, bazen de bilgince ve yapay olarak bu yeni kavranılan ifade
etmek için en çok başvurulan yoldur. Bu bakımdan saygın ve çarpıcı bir örnek,
uçağı belirten ve dişil bir ad olan «balafk» sözcüğüdür; bu sözcük ilk uçan
makinelerin Kurdistan göklerinde belirdiği 1914- 1918 Birinci Dünya Savaşı
sırasında ortaya çıkmışür. Balafır sözcüğü bala «yüksekte» ve fır, «uçan»
(fitin, uçmak fiilinin kökü) sözlerinden oluşur. Daha sonra bundan da balafn-
van, havacı, balafirvanî, havacılık, balafıtgeh, hava alanı, vb. sözcükleri
türemiştir.

Sözcüklerin bileşimi hiçbir sıkı kurala bağlı değildir; yalnız anlamın
açıklık ve sözcüğün akışma gereklerine önem verilir.

267. Adların ve sıfatların özelliği ve bileşimi.

Bileşik sözcüklere geçmeden önce, her türlü yalın ya da bileşik mastarın ad
olarak kullanılabileceğini hatırlatmakta yarar var ; böyle adlar daima dişildir.

Ör.: Gotin (demek), söz, konuşma.
Kitin (yapmak), eylem.
Rasthatin (rastgelmek), rastlantı.
Hatin (gelmek), geliş, ürün, gelir.

Mastar ekinden kurtulmuş fiil köklerinin çoğu da aynı şekilde ad verir.
Ör.: Get, diş., (gerin, dolaşmak'tan), gezinti.
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olarak kullanılabileceğini hatırlatmakta yarar var ; böyle adlar daima dişildir.

Ör.: Gotin (demek), söz, konuşma.
Kitin (yapmak), eylem.
Rasthatin (rastgelmek), rastlantı.
Hatin (gelmek), geliş, ürün, gelir.

Mastar ekinden kurtulmuş fiil köklerinin çoğu da aynı şekilde ad verir.
Ör.: Get, diş., (gerin, dolaşmak'tan), gezinti.

275



Gkî, diş., (giriyan, ağlamak 'tan), gözyaşı.
Çand, diş., (çandin, bitki dikmek' ten), ekin, kültür.
Kk, diş., (kirin'den), fiil, eylem, olgu.
Destpêk, diş., (destpê kirin'den), başlangıç, başlama.
Aynca sıfat-fiillerin çoğu da sıfat olarak kullanılabilir.

Ör.: Biri, kesik (bkîn).
Cemidî, donmuş (cemidîn).
Mayi, kalan (man).
Nepandî, saklanmış, gizlenmiş (nepandin).
Soû, yanmış (sotin).

Bu aynı sıfat-fiiller bazen ad anlamı bile alır.

Ör.: Bisethaû, diş., serüven, olay (deyim fiil bi sete. . . hatin (birinin)
başına gelmek).

268. Sözcüklerin bileşimi, birinci derecede.

gerek yalın, çoğunlukla birheceli (bet, yüz, çehre; deng, ses ; dil, gönül;
spî, beyaz; soi, kırmızı, vb. tipinde) sözcüklerin yinelenmesinden ya da
birleşmesinden doğar (bu sözcüklerin ad, sıfat, zamir, edat, vb. olması farket-
mez),

gerek belli bir köke bir önekin ya da sonekin eklenmesinden doğar.
İkinci derecede, önde yer alan kategoriden bileşik sözcüğe bir ya da birkaç

yeni öğe (önek, sonek, vb.) eklendiği görülür.

Bu çeşitli bileşimlerin önekleriaşağıdaverilmiştir. Bu sözcüklerin birleşerek
aldıkları anlamın çoğu zaman yapılarına giren sözcüklerinkinden önemli ölçüde
ayrılığı görülecektir.

a) Bir sözcüğün yinelenmesinden yada iki ya¬
lın sözcüğün birleşmesinden doğan bileşik söz¬
cükler.
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Aşağıdaki listeler olası kombinezonların çeşidi ve bundan doğan anlamlar
hakkında bir fikir verecektir.

Yineleme.
Betabet, yüz yüze, karşı karşıya.
Gkgk, diş., yuvarlanan, dönen bir şeyin çıkardığı ses.
Gumgum, diş., gümgüm, silah, top sesi.
Gitagk, gkegk, er., önemli kişi (gk, gkan, ağır'dan).
Palapal, sağlam, istikrarlı (pal, diş., yan, destek'ten).
Rengateng, rengarenk, (teng, er. renk'ten).

Açiklama I. Yukandaki son sözcüklerde iki sözcük arasında bir ünlü
bulunduğu görülmektedir ; e ya da a olabilen bu ünlünün biricik rolü iki
ünsüzün yanyana gelmesinin yaratabileceği uyum aksaklığından kurtulmakür
(bk.par.60, Açıkl.). Bu akıcılık kaygısı ilerde daha başka örneklerde de
görülecektir.

Açiklama II. Bileşik sözcüklerde cins için bk. par. 96.

İki yalın sözcüğün birleşmesi.
Arav, diş., çamaşır suyu (ar, diş., kül; av, diş., su).
Avrû, er. , onur, yüzsuyu (av, diş. su; rû, er., yüz, çehre).
Bakur, er., kuzey rüzgân; kuzey; (ba, er. rüzgar; kur,. . . kur, genç, güçlü)
Baldkêj, sıf., sabırlı (bal, diş. zihin; dkêj, uzun).
Destbra, er., dost (dest, er., el; bra, er., kardeş (erkek)
Çaqrût. sıf., utanmaz, (kadın) (çaq, er., bacak, tût, çıplak).
Çavsot, sıf., gözüpek, atak (pav, er., göz; sot, kırmızı).
Dilkoçet, sıf., uçarı, şıpsevdi (d/7, er., gönül, koçet, er., göçebe).
Dotmam, diş., amca kızı (dof, diş., kız; mam, er., amca).
Kkasderpê, er., çamaşır (kkas, er., gömlek; derpê, er., don).
Nanda, er., koruyucu, velinimet (nan, er., ekmek; da, dan, vermek fiilinden

son sesin düşmesi).
Nankör, sıf., nankör, (nan, er., ekmek; kor, kör).
Pisaxa, er., soylu (pis, er., oğul; axa, er., ağa).
Pismam, er., amca oğlu (pis ; mam, amca).
Rêhesin, er., demiryolu (rê, diş., yol; hesin, er., demir).
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Aşağıdaki örnekler dizisinde, yukarıda sözü edilen akışma ünlüsü ya da
aynı rolü oynayan û bağlacı ortaya çıkmaktadır.

Dêlegut, diş., (dişi) kurt (dêl, diş., (dişi) köpek; gut, er., kurt
Heyveton, diş., mehtap, ay ışığı (heyv, diş, ay; ton, diş., ışık).
Katûbat, er., hazırlık (kar, er., iş, çalışma; bar, er., yük).
Keçebav, sıf., (kadın) babayiğit (keç, diş., kız; bav, er., baba).
Keskesor, diş., gökkuşağı (kesk, yeşil; sor, kırmızı).
Kisbûkar, er., meslek (kisb, diş., kazanç; irar, er., iş).
Kurebav, sıf., (erkek) babayiğit (kur, er., oğul; bav, er., baba).
Nêreker, er., erkek eşek (nêr erkek; ker, er., eşek).
Nêrekew, er., erkek keklik (nêr, kew, diş., keklik).
Şevereş, diş., aysız gece (şev, diş., gece; reş, kara).

Önek alan kök.

Öneklerin listesi par. 269 'da verilecektir.
Burada birkaç örnek vermekle yetiniyoruz :

Bêxwedî, sıf., sahipsiz, terkedilmiş (örnek bê; xwedî, er., efendi, sahip).
Biber, sıf., geniş (önek bi; ber, er., en).
Bihatin, sıf., berekeüi, müreffeh (bi; hatin, diş., ürün).
Daxwaz, diş., dilek arzu (önek da; xwaz, xwestin, istemek fiilinin sonundan

ses düşmesiyle oluşan ad).
/Ve/e, sıf., tuhaf (önek ne;jê,ji wT inin büzülmüşü).
Nelê, uygunsuz (ne ; lé: li wî).
Nexweş, sıf., hasta (ne ; xweş.iyi).

Sonek alan kök.

Berve, sıf., kambur (ber, er., göğüs; sonek ve).
Bihîstok, er., ahize, dinleme cihazı, (bihîst, bihîstin'in son sesinin yitimi,

biniştin, dinlemek ; sonek -ok).
Bihîstevan, er., dinleyici (bihîst; sonek -van).
Ditit, sıf., yiğit (dil, er., gönül; sonek -îr).
Germahî, diş., ısı (germ, sıcak; sonek -ahi).
Mezinahî, diş., büyüklük (mezin, büyük; sonek -ahi).
Pîber, er., koruyucu (pî, er., omuz; sonek -ber).
Piri, piriti, diş., ihtiyarlık (pk, ihtiyar; sonek -/, -/fi).
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Açiklama I. Hiç kuşkusuz en sık kullanılan sonek -ı'dir (ikizleri -ahi, -anî,
-îû, -yî, vb. ile) ve onunla her çeşit somut sözcük soyut bir türev verebilir. Bu
yoldan elde edilen adlann hepsi dişildir.

Açiklama II. Sonek almış köklerin hepsi ille de ad ya da sıfat olmak
durumunda değildir. Bunlar örnek, zamir, belirteç, vb. olabilirler...

Ör.: Yekîû, diş., birim (yek, bir; îû).
Pêşber, er., kılavuz (pêş, ön; ber).
Raber, belirteç, karşıda, karşısında (ra, ber, önekler).

b) İkiden fazla sözcüğün birleşmesinden do¬
ğan bileşik sözcükler.

Yalın ya da bileşik bir kökle, bir ya da birkaç önek, bir ya da birkaç soneki,
vb. birleştirmekle yapılabilirler; birleştirileceköğelerin sayısı ve sırası, aşağıdaki
örneklerden de anlaşılacağı gibi son derece çeşitli olabilir.

Ör.: Bêserûpa, sıf., tutarsız (bê; ser., baş; û; pa, er., ayak).
Biserhatî, diş., serüven (bi; ser; hati, hatin, gelmek'ten sıfat-fiil).
Biserxwe, sif., bağımsız (bi; ser; xwe).
Biserxweyî, diş., bağımsızlık.
Devbigotin, sıf., sözüne sadık (dev, er., ağız; bi; gotin, demek, söz).
Devilken, sıf., güleç (dev; li yerine il, önek; ken, kenîn, gülmek'ten).
Bidestkkî, sıf., mamul, elişi (bi; dest, er., el; kkî, kkin, yapmak
fiilinden sıfat-fiil).
Betbihev, sıf., uygun (bet; bi ; hev, zamir)
Babidest, sıf., yoksul (ba, er., rüzgâr; bi; dest).
Bapîvan, sıf. tembel (ba; sonek pîv ve an).
Binavkkî, sıf. belirli (bi; nav, er., ad; kkî, kkin'den sıfat-fiil).
Nebinavkkî, sıf., belirsiz, belgisiz.
Tevayî, diş., bütünü, hepsi, cümle (fev, di hev yerine; -ayî).
Nedîbar, sıf., görünmez (ne; dî, dîtin, görmek'ten; -bar).
Jêhaû, sıf., denenmiş, becerikli, çalışkan, (ji wî yerine je; hatî, hatin,
gelmek fiilinden sıfat-fiil).
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Rengnesax, sıf., soluk, soluk benizli (reng, er. , renk ; ne, olumsuzluk
takısı; sax, sıf. sağ, sağlam).

269. Örneklerin çoğu bi-, ber-, nav-, paş-, ve- gibi edatlar, edatların çeşitli
zamirlerle birleşip büzüşmüş halleri (tev-, têk-, je-, le-, vb.), belgisiz sıfatlar ya
da zamirler ya da başkaları (hem-, hev-, xwe, vb.), yahut belirteçlerdir (ne-, ni).
Ba-, her-, hil-, ra-, wer-gibi bazılan bu öğelerden hiçbirine sokulmaz. Aşağıdaki
listede öneklerin tümü, kökenleri de elden geldiğince belirtilerek alfabe sırasına
göre verilmiştir.

Açiklama II. Bu dilbilgisi kitabı Kürt dilinin ilk toplu ve temel dökümü
olduğundan, bir kısımına çok ender rastlanmakla birlikte saptanabilen bütün
örneklerin gösterilmesi bize doğru göründü. Bê-, bi-, hil-, ne-, ra-, ve- en çok
kullanılan örneklerdir.

Ba-, bükme, burma fikri verir.
Badan, bükmek, burmak.
Bapêç, er., paket.

Ber- (ber edaü), ön-.
Berban, diş., önceden bildirim.
Berbang, diş., şafak ile güneşin doğuşu arasındaki dönem.
Berbext, sıf., ergen, evlenme çağında.
Berdest, sıf., hazır, emre amade.

Bê- (bê edaü), yoksunluk öneki olarak bir özelliğin ya da niteliğin
yokluğunu gösterir (-sız).

Béatî, diş., yüzsüzlük, utanmazlık, arsızlık.
Bêav, sıf., kuru, çorak, susuz.
Bêbask, sıf., çolak.
Bêbexû, ihanet.
Bêedil, sıf., adaletsiz.

Bi- (bi edaü), bir niteliğin ya da özelliğin varlığını gösterir.
Bicih, sıf., uygun, elverişli, isabetli.
Bigoşt, sıf., etli.
Binav û deng, sıf., anlı şanlı, meşhur.
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Badan, bükmek, burmak.
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Ber- (ber edaü), ön-.
Berban, diş., önceden bildirim.
Berbang, diş., şafak ile güneşin doğuşu arasındaki dönem.
Berbext, sıf., ergen, evlenme çağında.
Berdest, sıf., hazır, emre amade.

Bê- (bê edaü), yoksunluk öneki olarak bir özelliğin ya da niteliğin
yokluğunu gösterir (-sız).

Béatî, diş., yüzsüzlük, utanmazlık, arsızlık.
Bêav, sıf., kuru, çorak, susuz.
Bêbask, sıf., çolak.
Bêbexû, ihanet.
Bêedil, sıf., adaletsiz.

Bi- (bi edaü), bir niteliğin ya da özelliğin varlığını gösterir.
Bicih, sıf., uygun, elverişli, isabetli.
Bigoşt, sıf., etli.
Binav û deng, sıf., anlı şanlı, meşhur.

280



Aynı zamanda bir araç değerini de taşır.
Bidev, belirteç, ağızdan, sözle, şifahen.

Bin- (bin edaü), altında, aşağıda.
Bincame, sıf., ikiyüzlü, riyakar.
Binçeng, diş., koltukalü.
Bindest, er., ast, tabi, mazlum.
Bindesû, diş., astlık, tabilik, mazlumluk.

Da-, birçok bileşik fiilin yapımına yarar. İniş, kapalılık, giriş fikri verir.
Danîn, koymak.
Dabelandin, yutmak.
Daç'ıkandin, takmak, dikmek.
Dadan, kapamak.
Dagirtin, doldurmak.
Daketin, dahatin, inmek.
Daxwaz, diş., istem, dilek.

Der- (der edaü), çıkış, aülış ifade eder.
Deranîn, dışarı atmak, ihraç etmek.
Derbûn, çıkmak.
Derêxistin, çıkartmak, dışarı atmak.
Derling, er., pantalonun bacaklannın alt deliği.
Derpê, diş., don,

Dû- (dû edaü), devam fikri verir.
Dûajo, er., çoban yamağı.
Dûmahîk, diş., devam.

Her- düşüş fikri verir.
Heraftin, yıkılmak, çökmek.
Herbilîn, çökmek, yıkılmak.

Hev- (karş. zam. hev), birlik, benzerlik fikri verir.
Hevcivandin, birleştirmek, biraraya getirmek.
Hevcivan, diş., meclis, toplanü.
Hevber, sıf., eşit.
Hevreng, sıf., tekdüze, monoton.
Hevgel, er., arkadaş, destek.
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Hil-, hel-, hêl, çıkış, yükselme belirtir.
Hilanîn, kaldırmak, çıkarmak, saklamak.
Hilatin, yükselmek (yıldız).
Hilfırîn, uçmak.
Hilkişîn, tırmanmak, üstüne çıkmak, binmek.

Him-, hem- (Farsça hem'e bk.), birliktelik ve eşitlik fikri verir.
Hemkar, er., iş, çalışma arkadaşı.
Hempa, sıf., eşit.

/- (gösterme sıfaü ev'in büzülmüş biçimi). Zaman belirteçleri yapmaya
yarar.

îsal, bu yıl.
îro, bugün,
/sev, bu gece.

Je- (ji wî, ji wê'nin büzülmüşü), aynlma, köken fikri verir.
Jêkkin, kesmek, ayırmak.
Jêhaû, sıf., becerikli, tecrübeli.

Le- (li wî, li wê'nin büzülmüşü).
Lêdan, vurmak, dövmek.
Lêxistin, aynı anlamda.

Lihev-, lêk (li hev, ti yek'in büzülmüşü), özellikle birlik, birlikte.
Lihevxisû, sıf., bileşik.

Na-, ne-, ni- (olumsuzluk belirteci), yoksunluk öneki.
Nebihingam, sıf., yersiz, uygun olmayan, münasebetsiz.
Nebaş, sıf., kötü.
Nebihîsû, sıf., duyulmadık, işitilmemiş.
Neyat, er., düşman.
Nezanî, diş., cahillik, bilgisizlik.

Nav- (nav edatı), arasında.
Navçar, diş., orta parmak.
Navkêl, diş., bel.
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Nêv, nîv- (ad olarak nîv), yan, yanm.
Mvro, er., öğle.
Nîvekk, sıf., kaba, hödük (kk, erkeklik organı)

Paş- (paş edaü), arka, art.
Paşber, er., artçı.
Paşroj, diş., yedek, tasarruf.

Pev-, pê-, pêk-, vêk- (bi hev, bi wî, bi êk'in büzülmüşü).
Pevketin ya da pêketin, tutuşmak, yanmak.
Pevpûn, kavga etmek, dövüşmek.
Pevxisû, sıf., bileşik.

Pey-, pê- (pey edaü), art arda geliş, izlemek ifade eder.
Peyhaû, sıf., daha sonra doğan, küçük.
Pêma, er., mirasçı, kalıt.

Pê- (bi wî, bi wê'nin büzülmüşü), bk. pev ve pey.
Pêş- (peş edaü), ön, önde.
Pêşber, er., kılavuz.
Pêşdar, er., öncü.
Pêşgotin, diş., önsöz, giriş.

Pist- (pist edatı), arka, art.
Piştmêr, er., destek, yardımcı.
Piştşîv, diş., akşam yemeğinden sonra verilen hafif yemek.

Ra-, yükselme, yukan doğru hareketi belirtir.
Rabûn, kalkmak, yükselmek;
Radan, yaymak, sermek.
Ragirtin, desteklemek.
Rahiştin, rakirin, çıkarmak.
Raserîn, sıf., yüce, ulu..

Rê- (yol), rêkirin, göndermek'te geçer.

Rû- (rö, yüz'e ve Farsça <£3j < ruy, üstünde'ye yaklaşürılabilir), üst üste
olmayı ya da aşağı doğru hareketi belirtir.

Rûniştin, oturmak.
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Rûpişt, diş., astar.
Rûpel, er., sayfa.

Ser- (ser edaü), yükselme fikri ifade eder.
Serderî, er., boyunduruk.
Serevraz, diş., yokuş, yükseliş.
Serhev, sıf., düzenli, derli toplu.

Tev-, têk- (di hev, di êk'in büzülmüşü).

Tê- (di wî, di wê'nin büzülmüşü).
Têxistin, içine sokmak.

Ve-, başlıca açılış ve yinelemek fikri verir.
Vebûn, açılmak, yumurtadan çıkmak.
Vedan, ayırmak.
Vegeriyan, dönmek, geri gelmek.
Vejandin, canlandırmak.
Vemkandin, söndürmek.
Vexwarin, içmek.
Vexwandin, davet etmek, çağırmak.

Wer-, dolanma, dönme hareketi belirtir.
Werbûn, tepetaklak yuvarlanmak.
Li. . . werhatin, etrafı çevirmek, sarmak.
Wergerandin, döndürmek, dolandırmak, çevirmek.

Xwe-xwey- (dön. zam. xwe), aidiyet, özgülük ifade eder.
Xwemal, sıf., özel.
Xwebînî, diş., bencillik, egoizm.
Xwebûn, diş., bağımsızlık.
Xwerû, sıf., saf, özgün.

Bunlardan başka, sayı adlarının çoğu da önek olarak kullanılmaya elve¬
rişlidir.

Ör.: Yekaheng, tekdüze, monoton.
Yekçav, sif. tek gözlü.
Duru, sıf., ikiyüzlü, riyakar.
Sêgûşc, sıf., üçgenimsi, üç köşeli.
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Çarpê, sıf., dörtayaklı.
Çarmedor, dış., çevre, etraf.

Atasözü. Çka nîne ko heta sibehê pêkeve, lamba değil ki sabaha kadar
yansın.

Dinê ti dinê, pavé gut li bizine, dünya dünya kaldıkça kurt keçiyi
gözetleyecektir.

LI. SONEKLER

270. Tıpkı önekler gibi, soneklerin de bir kısmı «kalıtsal» dır (başlıca
birkaçım sayarsak: -a, -ak, -asa, -awer, -ar, -bar, -dar, -ek, -i, -mend, -van).
Diğerleri fiil köklerinden (-kk, -kuj, -nivîs, -zan, vb.) ya da ad köklerinden
(-eh, -yar, -xane, vb.) elde edilmiştir. İkinci kategoriden olanların kökeni yeri
geldikçe gösterilecektir.

Par. 269'daki açıklamada önekler hakkında belirtilmiş olan gözlem bu
konuda da geçerlidir. Bir kısım çok seyrek kullanılmakla birlikte soneklerin de
elden geldiğince tam bir dökümü yapılmaya çalışılacakür.

Soneklerin çok fazla oluşu nedeniyle ve açıklamanın daha açık olması için
aşağıdaki liste birkaç paragrafa aynlmışür : niteleme sonekleri (par. 271 ve
272), araç sonekleri (par. 273), yer sonekleri (par. 274) ve soyutlma sonekleri
(par. 275). Belirteç sonekleri için par. 254 'e bakılmalıdır.

271. 1. -Niteleme ve bağıntı sonekleri.
-a.

Baza, sıf., çabuk, hızlı (baz, koşu).
Zana, sıf., bilen, bilgin (zanîn, bilmek'ten zan),

-ak.
Ronak, sıf., ışıklı, aydınlık (ron, diş., aydınlık).
Heftak, diş., bir çeşit kemer, kuşak (heft, yedi);

-al.
Heval, er., arkadaş (bev).
Délai, sıf., aziz, sevgili (dil).
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-an.

Aliyan, sıf., baük, batmış.
Heyran, sıf., hayran (heykîn, şaşkına dönmek).

- ane, tarz belirtir.
Mîrane, sıf., şahane.
Mêrane, sıf., erkekçe;

- ar, bk. -awer.

Serai, sıf., savaşçı.
Diyat, sıf., görünen, seçkin, (dîûn, görmek' ten).

- asa, biçiminde, tarzında.
Hûtasa, sıf., devasa (hût, er., dev).

- awet, - awêt.

Bkawet, sıf., ünlü, unutulmaz.
Dilawêt, sıf., dilaver (dil).
Cengawet, sıf., cengaver.

- bat.
Xwarbar, sıf., yenebilir.
Dîbat, sıf., görülebilir.
Nedîbat, sıf., görülmez, görünmeyen.
Guhêibai, sıf., değişken.

- bare.
Pêncbare, sıf., beş kat.

-dar.
Ahengdar, sıf., ahenktar, uyumlu.
Avdat, sıf., sulak (av, su).

-daş.
Sînotdaş, sıf., sınırdaş (sînot, sınır).
Xêrdaş, sıf., iyiliksever (xêr, iyilik, hayır).

- e, - ımsı, -trak.
5ore, sıf., kırmızımsı, kırmızımtrak.
Keşke, sıf., yeşilimsi, yeşilimtrak.
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Gewre, sıf., beyazımsı, beyazımürak.
Dermale, sıf., evin kapısında yetiştirilmiş hayvana denir
yakın, tanıdık, içli dışlı.
Bijarte, sıf., seçkin, muteber.

- ende.
Sermende, sıf. utangaç, sıkılgan.

- fam, -rengi.
Gulfam, sıf., gülrengi.

-gaz.

Belengaz, sıf., yoksul, sefil (bela, felaket).
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- /, bağınü, köken, aidiyet gösterir.
Midyadî, sıf., Midyat doğumlu.
Boti, sıf., Botanlı.
İnglizî, sıf. ingiliz.
Avî, sıf., sulu, sulak, sulanmış.
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- mend.

Bawermend, sıf., mümin.
Dewlemend, sıf., zengin (dewlet, servet).
Hinermend, sıf., hünerli, yetenekli, sanatçı.

-nak.
Derdnak, sıf., dertli.
Agirnak, sıf., yakıcı, ateşli (agir, ateş).

- reng.

Sorereng, sıf., koyu kırmızı.

-sar.

Şermesar, sıf., utangaç, edepli.

- ûr.
Rencûr, sıf., ağnlı, acılı (rene, ağn, acı, dert).

- van.

Dilovan, sıf., merhametli, gönlü yüce.
Mihtivan, sıf., bağışlayıcı.

- van/.
Şetevanî, sıf., savaşçı.

- vet.

Gitovet, sıf., yuvarlak.

- war.

Bendewat, sıf., ilgili, beklentili.
imîdwar, sıf., ümitvar.

- wer.

Bextwer, sıf., mutlu.
Bkewer, sıf., bilinçli.
Azwer, sıf., ihtiraslı.

-yar.

Bextyar, sıf., bahtiyar.

- za (zayîn, çocuk doğurmak).
Hevalza, sıf., ikiz.
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272. IL- Küçültme ve kötüleme sonekleri.

- ik, küçültme için en sık kullanılan sonek.
Mêrik, er., adamcağız.
Keçik, diş., kızcağız.
Kurik, diş., oğlancık.

- înok, bk. - o, - ok.
Xapînok, sıf., dalavereci, sinsi.

- îtik, küçültme soneki.
Bangeritik, er., tomarcık, merdanecik.

- îvk ya da îfk, -işk, küçültme sonekinin ikizleri.
Gulîfk, diş., yuvarlak püskülcük.
Germişk, diş., sivilce, sıkıntı sivilcesi.

- o, - ok, - oke, bazen kötüleme anlamı da taşıyan küçültme soneki.
Xwaro, sıf., aşağılık, alçak.
Zéro, sıf., sarımsı.
Xapo, sıf., dalavereci, aldatıcı.
Kenok, sıf., güleç.
Mirovok, er., çelimsiz adam.
Tksok, sıf., ödlek, korkak.
Axayok, er., ağacık.
Şiloke, sıf., yağışlı.

- o/e, bk. - önek.
Zirtole, bk. zirtonek.

- olek, - olik, küçültme.
Gulolik, diş., bobin, masura, makara, (güle, kurşun).
Çînçolek, diş., küçük salıncak.

- önek, -ok' un ikizi.
Zirtonek, sıf., övüngen, palavracı.
Tirsonek, sıf., ödlek, korkak.

- or, küçültme.
Gulor, diş., küçük top, topcuk.

289

272. IL- Küçültme ve kötüleme sonekleri.

- ik, küçültme için en sık kullanılan sonek.
Mêrik, er., adamcağız.
Keçik, diş., kızcağız.
Kurik, diş., oğlancık.

- înok, bk. - o, - ok.
Xapînok, sıf., dalavereci, sinsi.

- îtik, küçültme soneki.
Bangeritik, er., tomarcık, merdanecik.

- îvk ya da îfk, -işk, küçültme sonekinin ikizleri.
Gulîfk, diş., yuvarlak püskülcük.
Germişk, diş., sivilce, sıkıntı sivilcesi.

- o, - ok, - oke, bazen kötüleme anlamı da taşıyan küçültme soneki.
Xwaro, sıf., aşağılık, alçak.
Zéro, sıf., sarımsı.
Xapo, sıf., dalavereci, aldatıcı.
Kenok, sıf., güleç.
Mirovok, er., çelimsiz adam.
Tksok, sıf., ödlek, korkak.
Axayok, er., ağacık.
Şiloke, sıf., yağışlı.

- o/e, bk. - önek.
Zirtole, bk. zirtonek.

- olek, - olik, küçültme.
Gulolik, diş., bobin, masura, makara, (güle, kurşun).
Çînçolek, diş., küçük salıncak.

- önek, -ok' un ikizi.
Zirtonek, sıf., övüngen, palavracı.
Tirsonek, sıf., ödlek, korkak.

- or, küçültme.
Gulor, diş., küçük top, topcuk.

289



- oyî, çoğunlukla kötüleme soneki.
Pesnoyî, sıf., övüngen, palavracı.
Şeroyî, sıf., kavgacı.

273. IH. - Araç (meslek ya da alet, işlev, vb.) sonekleri.

Bu kategorideki soneklerin çoğu fiil köklerinden doğmuştur.

- ajo (ajotin, sürmek, yürütmek).
Kerajo, er., eşek sürücüsü.

-ar

Guhar, diş., kulak küpesi.
Kovar, diş., dergi.
Nivîsar, diş., yazı, yazılı metin.

- avêj (avêtin, atmak, fırlatmak)
Tîravêj, er., okçu.

- ban, koruma, bekleme.
Pasban, er., bekçi.
Dergehban, er., kapıcı.

- baz (oynayan).
Şûrbaz, er., kılıçla dövüşen, eskrimci.
Canbaz, er., cambaz, akrobat.

- bend (bağlayan).
Dorbend, diş., çerçeve.
Nalbend, er., nalbant.
Qeskbend, er., mimar.
Sîngebend, diş., göğüslük.
Hevalbend, er., müttefik.

- ber (birin, taşımak'tan).
Emkber, er., emirber.
Rihber, er., canlı.
Rêber, er., rehber, kılavuz.
Dilber, sıf., dilber.
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bêj (gotin, demek'ten).

Çkokbêj, er., masalcı, hikayeci;
Dengbêj, er., ozan, halk ozam.

bk (birin, kesmek'ten).
Cawbk, er., makas.
Avbk, diş., toprak bent, su bendi.
Çolbk, sıf., iyi yürüyücü.

cî, - çî, genellikle meslek gösteren sonek.
Deveçî, er., deveci;
Qehwecî, er., kahveci.

çîn (çandin, dikmek, bitmek, yetiştirmek).
Derewçîn, sıf., yalancı.

dan ya da dank (içeren).
Avdank, diş., küp, kova.
Simadan, diş., şamdan.

dar (sahip olan, tutan).
Aldat, er., bayraktar.
Guhdaı, sıf., dinleyici.
Maldat, sıf., zengin.
Hewcedai, sıf., muhtaç.

deı.
Dengdêr, diş., ünlü, sesli.
Çavdêr, er., gözetleyici, gözlemleyici.

dirû (dkûtin, dikmek'ten).
Soldirû, er., eskici (ayakkabı onaran).

dok, - ox.
Birandok, er., ekin biçici (hasatçı).
Xeberdok, et., haberci.
Çêkirox, er., yapıcı, imalatçı, yaratıcı.

dos, - dkû'nnn ikizi.
Pînedos, er., eskici (ayakkabı onaran).
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- ek, - ik (küçültme soneki), araç da gösterebilir.
Badek, diş., tornavida.
Destek, diş., tutak, kol.
Rastek, diş., cetvel.

-eke.
Bendeke, diş., yük (hayvan için).

- ger (geriyan, yuvarlamak, dolaşmak); - ker' in de ikizidir.
Banger, er., tomar.
Şevger, er., gece dolaşıp eğlenen.

- gerin, - gefin ikizi.
Şopgerin, er., iz süren, izleyici.

- gîn.
Desgîn, diş., dizgin.
Mizgîn, diş., müjde.
Xwezgînî, diş., görücü.
Pêrgîn, diş., karşılaşma, rastgelme.

- guhêz (guhaştin, saçmak, dağıtmak).
Xeberguhêz, sıf., patavatsız, boşboğaz; er. a. muhabir.

- hingêv (hingaftin, ulaşmak, çarpmak).
Şûthingêv, kılıçla dövüşen.

-/.
Av/, saka, sucu.

-în.
Ahîn, diş., iç çekme.

-jen (jentin, taramak, dövmek).
Avjen, er., yüzücü.
Bajen, er., yelpaze.
Kevanjen, er., tarakçı, tarmakla tarayan.

- jimar (hijmartin'den).
Dilopjimar, er., damlalık.
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kar (kar, çalışma, iş).
Amojkar, er., danışman.
Sozkar, sıf., sözcü, konuşması için söz verilen.
Cotkat, er., çiftçi.
Koşkar, er., ayakkabıcı .

ket, - get (kkin, yapmak).
Banket, er., tellal.
Hesinger, er., demirci.
Zîvker, er., kuyumcu.
Zerker, zêrger, er., kuyumcu.
Derewker, vkker, sıf., yalancı.

keş, -kêş (kişandin, çekmek, taşımak, taramak).
Xweşkeş, şif., sağlam, güçlü.
Serkeş, sıf., serkeş.
Avkêş, er., saka, sucu.
Afiyûnkêş, er., afyonkeş.

- kuj (kuştin, öldürmek).
Mêrkuj, sıf., katil.
Agkkuj, er., itfayeci.
Mêşkuj, er., sinek öldüren.

kut (kutan, vurmak, düzeçlemek).
Bankut, diş., tokmak.

mal (matistin, silmek).
Destinai, mendil, boyun mendili.

mêj.
Destmêj, diş., abdest alma, yıkanma.

niwaz (niwaxtin, okşamak).
Dilniwaz, sevimli.

nivîs (nivîsandin, yazmak).
Xweşnivîs, hattat.
Dîroknivîs, er., tarihçi.
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- ok, araç göstermeye yarayan bir sonek de olabilir (bk. par. 272).

Bihîstok, er., ahize.
Avok, er., matara.
Fitilok, er., dönemeç.

- önek, - ok'nn ikizi.
Fitlonek, dönemeç.

- parez (paristin, korumak, hizmet etmek, tapınmak).
Agkpatêz, er., ateşe tapan, ateşperest.
Welatpatêz, er., yurtsever.

- perwer.

Asayişperwer, sıf., barışsever.

- pêj (pehtin, pişirmek).
Xwarinpêj, er., aşçı.
Nanpêj, er., fınncı
Rûnpêj, er., kızartma tavası.

- pîv (pîvan, ölçmek).
Germepîv, er., termometre.

- rêj (rijandin, akıtmak).
Avrcj, diş., ayakyolu, hela.

- revîn (revandin, kovmak).
Xemievîn, sıf., teselli verici.

- şo (şuştin, yıkamak).
Destşo, diş., leğen.
Cilşo, diş., çamaşırcı.

- teras (teraştin, yontmak).
Darteraş, er., marangoz, doğramacı.
Sengtetaş, er., taşçı.

- van, genel olarak meslek ve görev gösterir.
Aşvan, er., değirmenci.
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Gavan, er., sığırtmaç.
Nêçkvan, et., avcı.

- vank, - vend, - van'm ikizi.
Destvank, er., mücevheratçı.
Beşavend, diş., uyak, kafiye.

- wer, mesleği de gösterir.
Pîlewer, er., tenekeci.

-yar.

Cotyar, er., çiftçi.
Kiriyar, er., müşteri.
Berpksiyat, sıf., sorumlu.
Peyat, er., yaya (pê, er., ayak).

- zen, -zan (vuran, Farsça ^ij )

Borizan, er., borazancı.
Rezen, er., yolkesen, haydut.

- zan (zanîn, bilmek).
Rêzan, er., yol bilen, kılavuz.
Kutdîzan, er., Kürtçe bilen.

274. IV. - Yer gösteren sonekler.

- geh (yer), bazen - geh.
Havîngeh, diş., yazlık, yaylak.
Şetgeh, diş., savaş alanı.
Sêtangeh, diş., gezinti yeri, seyrangah.

- İstan, -tan.
Goristan, diş., mezarlık.
Kutdistan, diş., Kurdistan.
Dibistan, diş., okul.
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- wer, mesleği de gösterir.
Pîlewer, er., tenekeci.

-yar.

Cotyar, er., çiftçi.
Kiriyar, er., müşteri.
Berpksiyat, sıf., sorumlu.
Peyat, er., yaya (pê, er., ayak).

- zen, -zan (vuran, Farsça ^ij )

Borizan, er., borazancı.
Rezen, er., yolkesen, haydut.

- zan (zanîn, bilmek).
Rêzan, er., yol bilen, kılavuz.
Kutdîzan, er., Kürtçe bilen.
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275. V. - Soyutlama sonekleri.

Aşağıda sıralanan bütün sonekler, yakın farklarla hep aynı anlamı taşır.
Bunlann hepsi de somut sözcüklerden (sıfat ya da başka sözcük) yararlanarak
soyut adlar yapmaya yarar. Bu soneklerin en başta geleni - /'dir, diğerleri çoğu
zaman akışma nedenleriyle kullanılan onun ikizleridir. Bu şekilde elde edilen
türevler, istisnasız dişil cinstendir.

-ahi.
Dûrahî, uzaklık, mesafe.
Dkêjahî, uzunluk.
Mezinahî, büyüklük.
Germahî, ısı.

-anî.
Doşanî, koyun sağma ürünü.
Rojanî, gündelik.
Piranî, çoğunluk, çokluk.
Mêrarii, erkeklik, cesaret.
Xortanî, gençlik, dirilik.
Mirovanî, akrabalık.

- asî, - ati, bk. - anî.
Mirovatî, akrabalık.
Kkîvaü, kirvelik.

- / (- a ve - n/ile biten sözcüklerle - hî ve - yî ve - /ile biten sözcüklerle
-û).

Nezanî, bilgisizlik, cahillik.
Berpksiyarî, sorumluluk.
Pkî, ihtiyarlık.
Bêpereyî, sefalet, yoksulluk.
Cotkarî, çiftçi, çiftçilik.
Bêarî, yüzsüzlük, arsızlık.
Welatpatêzî, yurtseverlik.
Azahî, özgürlük.
Avahî, refah.
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Lawînî, çocukluk.
Birçîû, açlık.
Spetiîû, güzellik.
Xwedîû, xweyîtî, sahiplik, malikiyet.

- ini, - îû.
Bavînî, bavîû, babalık.
Pirînî, çokluk, çoğunluk.
Kerîû, aptallık, eşeklik.
Şivanîû, çobanlık.

-ti.
Hevaltî, dostluk.

Açiklama. - / soneki daha önce sonek almış sözcüklerde de gelir.
Ör.: Zetgeri, mücevherci, mücehveratçı.

Zozanvanî, yaylaya çıkma (ilkbaharda), yaylacılık.
Deştvanî, yayladan inme (sonbaharda).
Karwanvanî, kervancılık.
Amojkarî, öğrenim, öğretim.

Atasözü. Jin qeleh e, mêrgirû ye, kadın bir kaledir, erkekse mahpus.
Mêr çem e, jin gol e, erkek bir deredir, kadın bir göl.
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i. belirlilik ve belirsizlik halleri ile
DURUMLARIN KULLANIMI ÜSTÜNE

AÇIKLAMALAR

BELİRLİLİK VE BELİRSİZLİK (bk. II, Böl. IH)

276. Genel olarak yalın haldeki her ad belirlidir (hesp, at; mkov, adam) ve
gerektiğinde ona belirsizliği - ek - in takılan sağlar (hespek, bir at; mkovin,
adamlar).

Ama bu kuralın istisnaları vardır :

1) Belirsizlik (belgisizlik) takısı, onun gösterdiği durum sözün gelişinden
anlaşıldığı taktirde, örneğin ad, yüklem görevi yüklendiğinde kullanılmaz :

Ew mamoste ye, o öğretmendir.
Mîşo dengbêj bû, Mîşo ozan idi (buna karşılık, Mîşo dengbêjek bû : Mîşo

bir ozan idi).
Feixekîşêia, şet e, aslan yavrusu (gene) aslandır (atasözü)
Kat şet e, wextê destle diki, dibeıovî, iş bir aslandır, başladın mı tilki olur

(atasözü).

Aynı şey hebûn fiili ile yapılan sözcükler için de bir bakıma geçerlidir (bk.
par. 213).

Hespê min hebû, hespên min hebûn, bir aüm vardı, atlarım vardı.
Belirsizlik belgisizlik hin sıfatının kullanımıyla da sağlanır.
Hin mkov dibêjin, bazı adamlar diyorlar.
Buna karşılık, her, «her» sıfaü çoğul zaman takı aldırır :

Her şêrek bi lepê xwê ye, her aslan kendi pençesiyle (atasözü).
Aşağıdaki gibi çaülarda da takı yokluğu söz konusudur :
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Di nav wan de, dîsanjin in ko navên Kurmancîhilanîne (H), onlardan Kürt
adlan taşıyanlar yine kadınlardır.

Heya serîsax dimine, çaveceban dibîne, baş sağ oldukça gözler garabetler
görür, (atasözü).

Çûye welêtji merexeberan bîne, bize haber getirmek için memlekete gitti.

2) Kısım gösterecek biçimde kullanıldığı zaman da adlar belirsizlik takısı
almaz.

Av di bkê dene ma bû, kuyuda su kalmamıştı.
Nan bide min, bana ekmek ver (nên ya da nan/ bide min ise «ekmeği bana

ver» anlamına gelir).

3) «Kadının fendi», «çobanın değneği» gibi deyimlerde belirsizlik, belirli
olan çoğulun eğik durumuyla ifade edilir, ek bağlanüsının birinci sözcüğü takı
almaz :

Hîlekejinan, kadın (lar)ın fendi.
Gopalekî şivanan, çoban(lar)ın değneği.
Keça miran bi qelenêgavana nayê, sığırtmaç başlığıyla bey kızı alınamaz

(atasözü).

4) Aynı konuda belirsiz birçok ad art arda geliyorsa yalnız son ad normal
olarak takı alır :

Min hesp û mehînek hene, bir aüm ve bir kısrağım var.
Hevalê min xanîû bîstanek kirin, arkadaşım bir ev ve bir bahçe saün aldı.

DURUMLARIN KULLANIMI

277. Durumlann kullanımına ilişkin başlıca kurallar İkinci Bölüm'ün V,
VI ve XIII'üçüncü kısımlarında verilmiştir.

278. Yalın durum.
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Eğilebilen sözcükler şu hallerde yalın durumda kalırlar :

bütün zamanlarda geçişsiz fiillerin öznesi olduklarında ;

geçmiş zamanlarda geçişsiz fiillerin dolaysız nesneleri olduklannda
(par. 167);

edilgin çaüda herhangi bir zamanda, geçişli fiillerin öznesi olduklannda
(II. böl. XVI).

279. Seslenme durumu.

Kullanımı par. 1 17 'de incelenmiştir. Burada, eril ya da dişil olarak aldıkla¬
rı ekler ya da birlikte kullanıldıkları ünlemler verilecektir.

Ör.: Wey ti mino! Vay bana! (erkek).
Wey li mine! Vay bana! (kadın).
Heylo Xwedê ne kuşu! hay Allah müstahakkmı vermesin (erkek).
Hey min pore we qusando! Vay banaki saçlarınızı kestireceğim
(yani matem tutmak için saçlannızı kesmek zorunda kalacaksınız).

280. Eğik durum.

a) Eğik durum Kürtçede, başka dillerdeki bulunma, çıkma, tamlama,
vb. durumlarının hepsinin işlevini görür.

Çekim eki alan sözcükler şu bükün alırlar :

ad tümleci olarak kullanıldıklannda;

kendilerine bağlı edat aldıklannda (II, böl. XXII);

birinci ve ikinci grup zamanlardan birinde geçişli bir fiilin mantıki
öznesi olduklannda (par. 185 ve 187).

b) Haürlanacağı gibi, ad çekim eki alabilen diğer bütün sözcükler için
zorunlu olan eğik durum kullanımı, eril tekil adlar için ihtiyaridir (bk. par. 1 1 5),

şu istisnalarla :

önlerinde bir gösterme sıfaü bulunduğunda (par. 115, Açıklama).
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anlamın açıldık kazanması kullanımı gerektirdiğinde :

ör.: Apê Osman, Osman amca,
ama :apê Osmên, Osman'ın amcası.

c) Tümleç olarak birkaç ad art arda geldiğinde, onlardan yalnız biri
eğik durum eki alabilir.

Ör.: Ezê mıh û beranî bifıroşim, koyunu ve koçu satacağım.
Ez hespek, du mehîn û gayekî dibim çêrê, otlağa bir at, iki kısrak ve

bir sığır götürüyorum.

Son sözcük belirli durumda eril bir ad ise eğik durum eki ihtiyari kalır :

ör.: Ez jin û mêr nas dikim, kadını ve erkeği tanıyorum.

Bununla birlikte, art arda gelen sözcüklerin kimisi tekil, kimisi çoğul ise
zorunlu olarak her biri çekim eki alacakür:

ör.: Gui wê mihê û bizinan bixwe, kurt koyunu ve keçileri yiyecek.

d) Eğik durum şu örneklerde olduğu gibi hiç bir edat kullanılmadan
da olabilir :

durum olarak :

Ör.: Ve carê, bu defa.
Wê salé , o yıl.
Carina, bazen.
Buhatê pez, payîzê rez, zivistanê ez, ilkbaharda koyun, sonbaharda
üzümbağı, kışın ben (atasözü: bir Kürt kadınının erkek için sıraladığı
hoş şeyler).

yer olarak :

Ör.: Tuê kengî vegeri Amanê ? Amman'a ne zaman geleceksin?
Havine, koçer diçin zozanan, yazın, göçebeler yaylaya giderler.

yüklem olarak :

Ör.: Axê tifmgek da şiven, ağa çobana bir tüfek verdi.
Te guneh e, kabahat senin.
Min çigote te ? Sana ne dedim ?
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Hêviya min heye ko tuê reşbelekekê bişînî min, bana mektup gönde¬
receğini ümit ederim.

Açiklama. Haürlanacağı gibi (bk. par. 2 1 7) bir doğrultu, yüklem , vb. fikri
içeren fiillerin dolaylı tümleçleri, daha önce birçok örnekte görüldüğü üzere,
hiçbir edat almaksızın dolaylı duruma girebilir. O zaman şu fiillerden sonra
gelmelidirler.

Ör.: Min da wan, onlara verdim (minji wan re da yerine).
Axê tifingek da şivên (axê ji şiven re tifmgek da yerine).

e) Tümleç rolü oyanayan dişil adlar için zorunlu olan eğik durum şu
durumlarda kullanılmaz :

bu adlar sıfat (epitet) işlevi gördüğü:
ör.: Dotmama Qumrî (Qumiiyê değil), amca kızı Qumiî.

Kısmi bir anlamda kullanıldıklan zaman (bu konuda bk. par. 276 (2)

ör.: Tasek av, bir bardak su (taseke avê, bir su bardağı).
Xweyîpar (pare değil), payı olan, kaülan.
Xweyî namus, namuslu,

belirteç deyimlerde (bk. par. 254) :

Ör.: Bi rasû, gerçekte, doğrusu (bi rastiyê değil).
Bi hêsanî, kolaylıkla (bi hêsaniyê değil).
Bi Kurmancî, Kürtçe.

Atasözü. Her tişt bi ziravî dişkê, mkov bi stûtî, her şey incelikten dolayı
kınlır bozulur, insanlar kabalıktan.

Ji mera nav dimine, jiga çerm, erkekten nam kalır, öküzden deri.

Mû bi mû, rihek çêdibê, kıl üstüne kıl konarak sakal yapılabilir.
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B. EKLENME BAĞLANTISI VE NİTELEME
BAĞLANTISI. KARMAŞIK EPİTETLER

(ÖZ SIFATLAR). KOŞUNTU

281. Eklenme bağlantısını düzenleyen temel kurallar par. 99, 101 ve
276(3)'te incelenmiştir. Bu kurallar aşağıdaki örneklerle özetlenebilir.

Ör.: Hespê Soro; hespekî Soro, Soro'nun atı; Soro'nun bir aü.
Mehîna keçkê; mehîneke keçkê, kızın kısrağı; kızın bir kısrağı.
Hespên Soro; Hespine Soro; Soro'nun tüm atlan; Soro'nun (bir
kısım) atları.
Mehînên keçkê; mehînine keçkê, kızın kısrakları; kızın (bir kısım)
kısrakları.
Gopalekî şivanan, bir çoban değneği (par. 276).

Hîlekejinan, bir kadın fendi (par. 276).

Gopaline şivanan, çoban değnekleri.

Açiklama. Çok istisnai de olsa, eklenme bağınüsının birinci sözcükle ilgili
takısı atılmış olabilir :

Ör.: Tifmgji dest min girt (H), tüfeği elimden aldı.
Tifingên me di dest me da bû (H), tüfeklerimiz elimizdeydi.

Bu iki örnek Mirdêsî (Batı aşireti) lehçesinde yazılmış bir metinden
alınmışür. Burada dest sözcüğünün yarı belirteç rolü oynadığını belirtmek
gerekir.

282. Karmaşık eklenme-bağlanma bağınüsı da aynı kurallara göre çatılır,
ancak ikinci sözcük de birincisi gibi belirleyici takısı alır.

Ör.: Hespê Mkê Botan, Botan beyinin aü.
Mehîna keça Gutgîn, Gurgîn 'in kızının kısrağı.

306

B. EKLENME BAĞLANTISI VE NİTELEME
BAĞLANTISI. KARMAŞIK EPİTETLER

(ÖZ SIFATLAR). KOŞUNTU

281. Eklenme bağlantısını düzenleyen temel kurallar par. 99, 101 ve
276(3)'te incelenmiştir. Bu kurallar aşağıdaki örneklerle özetlenebilir.

Ör.: Hespê Soro; hespekî Soro, Soro'nun atı; Soro'nun bir aü.
Mehîna keçkê; mehîneke keçkê, kızın kısrağı; kızın bir kısrağı.
Hespên Soro; Hespine Soro; Soro'nun tüm atlan; Soro'nun (bir
kısım) atları.
Mehînên keçkê; mehînine keçkê, kızın kısrakları; kızın (bir kısım)
kısrakları.
Gopalekî şivanan, bir çoban değneği (par. 276).

Hîlekejinan, bir kadın fendi (par. 276).

Gopaline şivanan, çoban değnekleri.

Açiklama. Çok istisnai de olsa, eklenme bağınüsının birinci sözcükle ilgili
takısı atılmış olabilir :

Ör.: Tifmgji dest min girt (H), tüfeği elimden aldı.
Tifingên me di dest me da bû (H), tüfeklerimiz elimizdeydi.

Bu iki örnek Mirdêsî (Batı aşireti) lehçesinde yazılmış bir metinden
alınmışür. Burada dest sözcüğünün yarı belirteç rolü oynadığını belirtmek
gerekir.

282. Karmaşık eklenme-bağlanma bağınüsı da aynı kurallara göre çatılır,
ancak ikinci sözcük de birincisi gibi belirleyici takısı alır.

Ör.: Hespê Mkê Botan, Botan beyinin aü.
Mehîna keça Gutgîn, Gurgîn 'in kızının kısrağı.

306



Hîlekejinên bajêt, kent kadınlarının fendi.
Konên koçetên welalê me, ülkemizinin göçebelerinin çadırları.

283. Eklenme bağınüsının birinci sözcüğü bir epitetle (öz sıfatla)
nitelendiğinde, bu sıfaün kullanılması için eğer o sözcük belirli durumda ise ê,

a, en zamirlerine başvurulur (bk. par. 244). O zaman çatı şöyle olur :

Hespê Soto ê boz, Soro'nun boz atı.
Buca Mkê Botan a belek, Botan beyinin siyah-bayaz sarayı1.

Konên koçetên welatên me en tes, ülkemizin göçerlerinin kara çadırları.
Hesp û mehîna Soto en boz, Soro'nun boz at ve kısrağı.
Hîlekejinên bajêt e kevin, kent kadınlarının eski fendi.
Şevine zivistanê en sat, soğuk kış geceleri.

Eğer eklenme-bağlanma bağınüsının ikinci sözcüğü bir öz sıfat (epitet)
almışsa çatı normaldir :

Hespê axayê kal, yaşlı ağanın aü.
Pka bajatê mezin, büyük kentin köprüsü.

Eğer niteleme bağlanma bağlanüsındaki sözcüklerin her birine uygulanır¬
sa, aşağıdaki tiplerde değişik çatılara başvurulur :

Hîleke kevin e jinên bajêt en ciwan, kentin genç kadınlarının eski hilesi
(fendi).

Nivîsarine gkanbeha en dkoknivisên wexta borî en bi navû deng, geçmiş
zamanın ünlü tarihçilerinin değerli yazıları.

284. Yalın niteleme bağlantısının kuralları, çatılı durumda belirlilik ya da
belirsizlik takılarının kullanımı bakımından bağlanma bağınüsı kurallanyla
aynıdır (par. 99, 101 ve 219).

1 Botan beylerinin Cizre'de Dicle nehri kenarında yaptıkları Birca Belek sarayı
Kürt efsanelerinde ünlüdür. Cephesi sırayla sıyah-beyaz taşlardan yapıldığı için saray
bu adla anılır.
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Ör.: Hespê boz; hespekî boz, boz at; boz bir at.
Mehîna şê; mehîneke şê, al kısrak; al bir kısrak.
Bajarên mezin; bajarine mezin, büyük bir kent; büyük kentler.

Karmaşık niteleme bağıntısı da vardır :

a) Bir ad birçok sıfatla nitelendiği zaman.

Eğer bu ad belirli durumda ise ê, a, en zamirleri ve belirsiz durumda ise /,

e, en zamirleri kullanılmaktadır.
Ör.: Hespê boz ê qenc, iyi boz at.

Hespekî boz î qenc, iyi bir boz at.
Mehîna boz a qenc, iyi boz kısrak.
Hespên (mehînên) boz en qenc, iyi boz atlar (kısraklar).

Açiklama I. Öz sıfatlar (epitet) çoksa, aşağıdaki örnekte olduğu gibi çatı
zamirleri yinelemekte kurulur :

Miıovekî diıej, kal, potspî ûpiştxwat, saçları ağarmış, sırtı kamburlaşmış,
uzun boylu ihtiyar adam.

Niteleme bağınüsının birinci sözcüğü zaten sıfatsa takı almayabilir.
Ör.: Guleke têt teng û têt binin, renk ve koku dolu bir gül.

Açiklama II. ê, a, en zamirleri, çatıldıklan sıfatlann ad gibi kullanılması¬
nı sağlayabilir.

Ör.: Rêwî, gezici : ê rêwî, yolcu, gezgin.
Rast, doğru : a rasf, doğrusu, gerçek, hakikatle.
Tu kîjan dixwazî ?- E sor. Hangisini istiyorsun? - Kırmızıyı.

Şunu da belirtmek gerekir ki, bazı ağızlar, örneğin Ömer/ ağzı (Mardin
bölgesi), bu çaüyı çok sık kullanır, hatta gerçek adlarla bile. O zaman ifade
edilen kavramın bireyselliğini belirtmeye yarayan ê, a, en zamirleri gerçek
tanındık (artikl) değeri kazanır (é nanpcj, fınncı).

b) Epitet (öz sıfat), ister adı nitelesin, ister yüklem olarak kullanılsın,
karmaşık olduğu zaman (örneğin güzel görünüşlü bir adam, onun kadar çok
güzel görünüşlü bir adam).
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Bu durumda çablar çok değişik olabilir.

ör.: Ji xezalê bezatir hine, ji rizqê xwe zêde naxwe, ceylan kadar hızlı
yoktur, (ama) kısmetinden fazlasını yemez (atasözü).

Erdeki wek Kurdistanê fııeh, Kurdistan kadar geniş bir ülke.

Xaniyên wekkoxên mirişkan, kümese benzeyen evler.

Memûrên neji wan, onlardan olmayan memurlar.

Her mkovên ji rastiya wî wari haydat, bu hususun doğruluğundan
haberli her kişi.

Mirovekîji min mezür, benden daha büyük bir adam.

Ji çiyayê Herekolê bilintk, Herekol dağından daha yüksek.

Di bajatê me de je dewlementkpaşa nine, kentimizde ondan daha
zengin paşa yoktur.

Di rex mala wî de, yekji ê din pistir, du tiran hebûn, evinin yanında,
birbirinden kötü iki komşusu vardı.

Şerma mezin ew e ko mirov nezanê xwendin û nivîsandina zimanê
xwe be (H), en büyük ayıp odur ki, kişi öz dilini okuyup yazmayı
bilmesin.

Ev eyloji bo keriyên pezji gutan bitehlûketk in, bu kartallar koyun
sürüleri için kurtlardan daha tehlikelidir.

Ez hejmata Kurdan di Kutdistanê de pirtiri bîst milyonan texmîn

dikim, Kürdistan'daki Kürtlerin sayısını yirmi milyondan fazla
tahmin ediyorum.
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KOŞUNTU

285. Koşunumun rolü, kendisinden önce gelen bir sözcüğü, niteleme
bağınüsına özgü çaüya girmeden, yani belirlilik ya da belirsizlik takısı alma¬
dan, nitelemek için kullanılan her sözcüğün ya da sözcük grubunun rolüdür.
Koşuntu, cümleyi hafifletmek ve dahaapaçıkkılmak için oldukça sıkkullanılır.
Şahıs zamirleri takı almadığı için bunlan nitelemek için kullanılması kuraldır.

Koşuntu yalın ya da karmaşdc olabilir :

Yalın koşuntu.

ör.: Li sergelé kurd û welatê wan, Kurdistan, Kürt halkı ve onun vatanı,
Kurdistan hakkında.
Mahonjin, çkedeiewatime dikin ? Öyleyse niçin, siz kadınlar bize
yalan söylüyorsunuz?

Kalo vêyeka han dide li bet ça vên me, xottan, ihtiyarbu noktayı bize,
gençlere gösterdi.

Mepîçûk, me didapeymezinan, biz, küçükler, büyükleri izliyorduk.

Karmaşık koşuntu.

Birkaç sözcüklü bir kümeden oluşur ve ilgili olduğu sözcükten önce
gelebileceği gibi sonra da gelebilir.

ör.: Hawar derket, gaziya miletê kurd (H), Hawar (Kürtçe dergi), Kürt
ulusunun bu savaş çığlığı yayımlandı.
Di vîgeliyî de, bi hezar û sed hezaran, datên gwîzan hene, bu vadide
binlerce ve yüz binlerce ceviz ağacı var.

Ji esketên tijî, çil vapoiên batkêş hatin (R.), asker dolu yirmi nakliye
gemisi geldi.
Ez hêvî dikim ko tuji min reji yekî bêtirkitêban neşînî, bana bir
kitaptan fazla göndermemeni rica ederim.

Ji berko, pktirîheraliye Kuidistanê, ez hêla bakutnas dikim, çünkü,
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Kürdistan'in her bölgesinden çok kuzey tarafını biliyorum.

Yekji kilêbên wî bi tipên zîv û zêt çapkiri (X. K.), gümüş ve altın
harflerle basılmış kitaplanndan biri.

Atasözü. Cet di riya avê de dişkê, su testisi su yolunda kınlır.

Bilmece. Seıbijeı dibe, tijî dibe; setbijoı dibe, vala dibe :kum. Tersi
dönünce dolar, doğrulunca boşalır : külah.
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m. ŞAHIS ZAMİRLERİNİN KULLANIMI
FİİLLERİN UYUMU

286. Şahıs zamirlerinin fillere özne ve tümleç olarak kullanımı için fiil
çekimine ilişkin bölümlere ve mülkiyet zamiri olarak kullanımlan için par. 133,

137, 140' a başvurulmalıdır. Dönüşlü zamir xwe ve karşılıklılık zamiri beviçin
bk.par. 135-140.

Burada şu belirlemeleri eklemek de uygun olur :

Daha önce birçok örnekte gösterildiği gibi, şahıs zamirlerinin, özellikle
tekil birinci şahsın ve tekil çoğul üçüncü şahıslarının geçişsiz fiillerin öznesi
olarak kullanımı, sözün gelişi bakımından herhangi bir karışıklık yaratmadıkça
ihtiyaridir.

Ör.: Hat cem min, o bana geldi.
Dibêjim ko ne tast e, diyorum ki doğru değil.
Çû bûm Şamê, Şam'a gitmiştim.
Tu dizanî bihna min teng e û xwe nagkim, sabırsız olduğumu ve
kendimi tutamadığımı biliyorsun.
Çigotinê bêjin min, ezjîdê welê bêjim hevalan, bana diyeceğinizi
aynen arkadaşlara söyleyeceğim.

Aynı çatı içinde birçok şahıs zamiri art arda geldiği zaman, temsil
ettikleri şahısların sırasına göre (birinci, ikinci, üçüncü) ve ayrıca sayı, tekil ve
çoğul düzenine göre yer almalıdır.

Ör.: Ez û tû ew, ben sen ve o.
Ew û hon, o ve siz.
Wêji bona te û wî tehlûkeke mezin hebe, senin ve onun için büyük
tehlike olacaktır.
5oro wê te û wan (te û me) bi rê ve bigehîne, Soro sana ve onlara (sana
ve bize) yolda yetişecek.
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Açiklama. Görüldüğü gibi şahıs zamirlerinin bu sırası aynı zamanda par.
87'de bildirilen fonetik kurallanna da uygundur.

Birkaç şahıs zamiri aynı fiilin öznesi olduğu zaman, en yaygın kullanı¬
ma göre, birinci şahsa en yakın olan zamire tekabül eden çoğul şahıs zamiri ile
özetlenir.

Ör.: Ez û tû ew, em hatin, ben, sen ve o, biz geldik.
Tu û ew, hon hatin, sen ve o, (siz) geldiniz.

öznelerin arasında üçüncü şahıs zamiri yerine bir özel ya da cins ad
bulunduğu zaman da yukandaki kural uygulanır.

Ör.: Ezûtuû Lezgîn, em hatin, ben sen ve Lezgin, (biz) geldik.
Tu û Lezgîn, hon hatin, sen ve Lezgîn, (siz) geldiniz.

Açiklama. Ama bazı ağızlarda şu biçim çatılar da kurulur :

ez û tu hatin (em'siz),
tu û Lezgin hatin (hon' süz)

Manüki öznenin eğik durumda olması gereken, geçişli fiil birinci ve
ikinci grup zamanlannda da kural aynı kalır.

Ör.: Mn û te, me tukes ne dît, ben ve sen, (biz) kimseyi görmedik.
Tu û wan, we xeletkir, sen ve onlar, (siz) yanıldınız.

Dolaysız tümleç, yani nesne ile uyum için de aynı kural uygulanır :

Ör.: Bozên ez û tu, em xapandin, Bozên seni ve beni, (bizi) aldatü.
Min tu ûRewşen, (hon) ezimandin cem xwe, seni ve Rewşen'i (sizi)
bize davet ettim.

Eğer aynı birinci ve ikinci grup zamanlannda kullanılan birkaç geçişsiz
fiil ile birkaç geçişli fiil özne olarak aynı şahıs zamirini alırsa, şahıs zamiri genel
olarak ilk fiilden önce söylenir.

Ör.: Ew çû, lê fetkiri, vegeriya, (o) gitti, baktı ve geldi.
Min tifmga xwe rakir, derbek berda, hingivand, (ben) tüfeğimi
kaldırdım, ateş ettim ve vurdum.
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Buna karşılık, eğer sıralanan fiiler geçmiş zamanda yapılmışsa ve kimisi
geçişli, kimisi geçişsiz ise, zamir normal olarak her defasında ilgili duruma
uygun olarak tekrarlanır.

Ör.: Me nikari bû em bisekinin, kendimizi durduramadık.
Min navê ez wan bibînim, onlan görmek istemiyorum.
Ez çûm sûke û minji te repenkanî, çarşıya gittim ve sana peynir
getirdim.

Açiklama I. Sıranın ilk fiili geçişsiz ise, aşağıdaki çaülar kurulabilir :

Li karekî geriyam, min ne dît, bir iş aradım ve bulamadım.
Çû bajêr ûji te re tiştek ne anî, kente gitti ve sana hiçbir şey getirmedi.
Min çû sûkê, ji te re perûr aniye, çarşıya gittim ve sana peynir getirdim.
Min hat, ji te re gul anîne, sana gül getirip geldim.
Roviyanrabû, wekeko wîji wanregotkkin(H.) , tilkilerkalkıp kendilerine

söyleneni gibi yapmağa koyuldular.

Açiklama II. Yokluğu bir kanşıklığa neden olmuyorsa, bazı edatlar kulla¬
nılarak üçüncü şahıs zamiri örtülü bırakılabilir.

Ör.: Gelo, lue Soro bibini? - Belê, ezê herim cem, Soro'yu görecek misin?
Evet, ona gideceğim.

287. Birinci ve ikinci grup zamanlarda geçişli fiillerin, özneleri ve
nesneleri ile uyumu konusunda par. 185'te bildirilen kuralın, sık kullanılan çok
önemli bir istisnası vardır :

Mantıki özne, çoğul üçüncü şahıs olduğu halde ifade edilmemişse ya
da cümlede fiilden oldukça uzakta bulunuyorsa, mantıki nesne tekil de
olsa özne çoğul takısı alır.

Ör.: Osman axa heps kirin, Osman ağa hapsedildi.
Ji min re gotin ko . . .bana denildi ki. . .

Dilê min ji bk ve birin, bana anestezi yapıldı.
Xortên ko hînî xwendin û nivîsandin dibûn, dihatin, û li qeydeyên
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zimanê xwe dipksîn, gtamerêk dixwestin (H.), okuma ve yazma
öğrenen gençler kendi dillerinin kurallannı soruyor ve bir dilbilgisi
kitabı istiyorlardı.

Li xulamên axê xistin, yekkuştin ûpezên xwe vegerandine (H.),
ağanın hizmetkârlarına saldırdılar, birini öldürdüler ve koyunlanm
geri götürdüler.
Ji xwe re kiri bûn adet, di demên tengî û zîziyê de, ew ziyaret dikitin
(X. K.), felaket ve sefalet zamanlannda onu ziyaret etmeyi adet
edinmişlerdi.

Atasözü. Gotinetovî: «Me tu km mire mirîşka». Rovîgkîûgot: «Ezji
siûda xwe ne bawerim». Tilkiye dediler: «Seni kümese kral yaptık». Ağlayarak
uzaklaşü: «talihime inanamıyorum».

Go ziyarete: «Min gelek çatan bi detewa bi te swind xwaiiye». Go : «Min
jî gelek çatan mala te xetab kiriye, le tu bixwe nizanî». Ziyarete dedi: «Çoğu
zaman senin üzerine yalan yeminler ettim. «Ziyaret yanıtladı : «Ben de çok kez
senin evini yıküm ama farkına varmadın».
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IV. ÇATILARIN, ZAMANLARIN, KİPLERİN
KULLANIMI

288. Edilgen çaünın kullanımı par. 270-9 'da incelenmişti.

Bildirme zamanlarına ilişkin etken çaünın kullanımı ayrıntılı açıklamalar
ister. Bu bakımdan özellikle şimdiki zamanla sürekli şimdiki zaman, bileşik
hikâye ile sürekli bileşik hikâye, prétérit ile sürekli prétérit arasındaki nüanslara
işaret edilecektir, çünkü bu farklar çoğu zaman oldukça bel irsizdir : nüanslar bu
zamanların çeşitli lehçelerde günlük dildeki kullanımına bağlı olduğu gibi
bugünkü yazılı dilde de beğenilen biçim ve üsluplara da bağlıdır.

289. Bildirme zamanının preteriti, sözün gelişine göre en nüanslı olabilen
zamanlardan biridir.

di' li geçmiş zaman:
ez çûm, gittim.

Kînga ko çend heval gihîştin hev, li ser îşekîxebcrdan, fıkra ko lipkaniyê
de ma, wê fikrê qebûl dikin (H.), birçok dost toplanıp bir işten konuştukları
zaman, çoğunluğun onayladığı görüş neyse hepsi onu benimserler ;

şimdiki zaman :

ez halim, geliyorum ;

yakın gelecek :

wexta tu çûyî, emê bên, sen gideceğin zaman biz geleceğiz.

dilek-şart :

heke qebûl kk, emjî, emêpê qaîl bibin, o kabul ediyorsa onu biz de
benimsiyoruz.
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290. İsteğin kullanımı.

İstek kipi, bir bağlaç ile bağlı olsunlar ya da olmasınlar bir amaç taşıyan
yan cümlelerde kullanılır (bk. ilerde par. 306).

Ör.: Lezgîn fehêt dikk bihata govendê, Lezgîn oyuna kaülmaya
utanıyordu.

Min pere da wî da koji xwe re nan bikke, ekmek satın alsın diye
ona para verdim.

İstek kipi varsayım ya da kuşku da ifade edebilir (bk. ilerde par. 292).

ör.: Kafkjî be, kafir olsa bile. .

Bi dana nîv xurmeyekêjî be (H.), hatta bir hurmanın yansım
vermekle bile olsa.

Ez ditirsim şetmisarîû belengazîpara me be(H), korkanm payımıza
utanç ve sefalet düşsün.

Tiştên ne bidilê te be, meke, eğerbir şey hoşunagitmezse onu yapma.

Mkov here masiya, qûna wî şil dibe, kim balığa giderse kıçı
ıslanır, (atasözü).

Yen di deftera nifûsa hikûmetê de, çiqashindik buna, leşker û dayîna
ko bidanajî ew çend hindik dibûn (H), hükümetin nüfus defterinde
kayıtlı olanlar ne kadar az ise, verecekleri asker ve vergi de o kadar
az oluyordu.

Eylemin tamamlanmamış olduğunu anlatan, dolayısıyla varsayım sayı-
labilen tümleyici cümlelerin çoğunda ve durumsal cümlelerde (bk. par. 310),
istekkipinin kullanımı çoğu zaman bildirmekipine tercih edilir, ne varki bazen
bu kipe özgü bağlacın varlığıyla zorunlu kılınmıştır.

ör.: Li şuna ko bisekine, xwe lezand, duraklayacak yerde hızını artırdı.
Xulamê min şand sûkê bêîkoji min re bibêje, bana söylemeden
hizmetçimi çarşıya gönderdi.
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Bazen yalnız istek ifade eder.

ör.: Ezkelêrojekêbim û ne mangéhezarsalibim, bin yıl inek olmaktansa
bir günlük boğa olayım (atasözü).
Xwezî ez dewlemend biwam, keşke zengin olaydım.

Anlamın açıklığı izin verdiği taktirde istek kipinin şimdiki zamanı
geçmiş zamanına tercih edilir ve bu da genellikle cümleyi hafifletmeye yarar.

ör.: Qerar dan ko barxana oïdiwê sivik bikin (H), ordunun yükünü
hafifletmeyi kararlaştırdılar.

İstek kipinin geçmiş zamanı bazen yapılması gereken, ama yapılmamış
olan bir eylemi ifade için yan cümlesiz kullanılır.

ör.: Perîxanêji hakim re kulîlkpêşkêş bikkana (H). Perîxan valiye çiçek
sunsaydı.

Açiklama. Yan cümlelerde, istek kipininkine yakın anlamda, gelecek
zaman da kullanılabilir.

Ör.: Ne dizanîn wê çi bikin, ne yapacaklarım bilmiyorlardı.

291.Dilek-şart

Dilek-şart kipinin biçimleri fiil çekimiyle ilgili bölümlerde incelenmişti
(par. 162, 163 (3), 165, (3), 175 (4), 185, 187).

Çeşidi varsayım ayrılıklarının belirtilmesini ele almadan önce, burada
dilek-şart kipini, özellikle birinci biçiminin, her türlü varsayımdan bağımsız
olarak, geçmişten tamamlanması «gereken» bir eylemi göstermek için
kullanılabileceğini belirtmek yerinde olur.

ör.: Piştê şîvê, wê bi rê ketan, akşam yemeğinden sonra yola
koyulmalıydılar.
Wezîfa canfedan ew bû : ewê bi şev biketan gk û heta spêdê wê tê
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banan (H), gönüllülerin görevi geceleyin tepeyi ele geçirmek ve tan
ağanncaya kadar orada kalmaktı.

292. Dilek-şart kipinin şimdiki zamanı hem gerçekleşmiş ya da gerçek¬
leşebilecek bir varsayım, hem gerçekleşmemeiş ya da gerçekleşebilecek bir
varsayımı içerir.

a) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek varsayım.

Böylesi, duruma göre gerek, bildirme kipinin heke ya da eget (eğer alan
şimdiki zamanıyla, gerek heke ya da eğeralan istek kipiyle, gerekse heke, eğer
ya da ko alan bildirme kipi preteritiyle ifade edilir (bk. par. 264). Varsayımın
sonuçlannı anlatacak olan cümlenin fiili onlara özgü zaman ve kipte olur.

Ör.: Ji xwe, jinji mirovên hevîngerm û hiskûfhez dikin, ev mkov ciwan
anpkin, yeke (X.K.) , normal olarak kadınlar âşık ve tutkun erkekleri
severler, ister genç ister yaşlı olsunlar, hepsi bir.

Heke bkçîne, bila bixwin, aç iseler yesinler.

Heke tupksa min diki, ez çavdêtê végéta te me, eğer beni soruyorsan ,

senin dönüşünü beklemekteyim.
Mkovji bini dinihêie setê tehtê, kumê mkov dikeve (H) yüksek
kayaya aşağı'dan yukan bakılırsa takke düşer.
Heke mkovji tezekî tkîxwati be, nabe kopişta xwe bide wî, insan
bir bağdan üzüm yemişse ona arkasını dönmemelidir (atasözü)
Dilê te hebe, tu dikatî bê, canın istiyorsa gelebilirsin.

Agkêko Xwedêxisû dilê min heke betdim, bila dojehjê bititseko ew

de bê zebani bimîne (X. K), Allahın kalbime saldığı ateşi salıverir¬
sem cehennem zebanisiz kalmaktan korksun.

Eget feqehjimalxwe bi dûtket û çûxeribiyê, çêtkdixwine (H), eğer
fakih ülkesinden aynlır da yabancı diyara giderse daha iyi öğrenim
görür.

Heke îşê wî çû seri, dibêjin ko siûda wîa baş bû, eğer işi iyi
sonuçlanırsa talihi yavermiş denir.
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Ko tu haû, emêpevre şîvê bixwin, eğer gelirsen birlikte yemek yeriz.

b) Gerçekleşmemiş ya da gerçekleşmeyebilecek varsayım.

Varsayımı ifade eden cümlenin fiili, normal olarak, fakat illede değil, heke,
eğer, ko, vb. içerir ve gerekli zamanlara göre biçimlenin

şimdiki zaman için bildirme kipi preteriti ya da dilek-şart ikinci biçim,

geçmiş zaman için bildirme sanal geçmiş hikâye, bileşik hikâye ya da
istek sanal geçmiş hikâye, dilek-şart ikinci biçim.

Varsayımın sonucu ifade eden cümlenin fiili bileşik hikâye ya da bildirme
preteriti olabilir; olumlu bir sonuç anlatıyorsa normal olarak dilek-şart birinci
yada ikincibiçim, olumsuz bir sonuç anlaüyorsabileşik hikâye ya da istek sanal
geçmiş hikâye olarak söylenir. (Bk. par. 290 son).

Ör.: Ji min re xweştii bû, ger birînên min ên kevin vebûyan û min ev şev
ne dîta (X. K), eğer eski yaralarım açılsaydı ve bu geceyi
görmeseydim benim için daha iyi olurdu.

Tu ne biwayî, ez keti biwama, sen olmasaydın, düşmüş olsaydım.
Ko mîı bihata, ez de biçiwama nêçîrê, bey gelseydi ava
giderdim.
Tifinga min hebiwa, mine hkç bikuşta, bir tüfeğim olsaydı
ayıyı vururdum.

Minji bavéxwererasûbigota,ewdeiznamin bidayako ezheyfaxwe
hilkıim, gerçeği babama söyleseydim intikam almam için izin
verirdi.

Eğer em dewlemend buna, em di vî hati de ne diman, eğer zengin
olsaydık bu durumda kalmazdık.

Soro ne hati biwa, ez çû bama (ya da ezê biçûma), Soro gelmeseydi
ben giderdim.
Welatêmexweyiyêzarowênxwenda biwa, hetanihobiserêxwe dibû
û bav û brayên me nedihatin kuştin, emjîne diketin vîhalî(X. K.),
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okumuş aydın evladan olsaydı vatanımız şimdi bağımsız olurdu;
babalanınız ve kardeşlerimiz kıyılıp öldürülmez ve biz bu duruma
düşmüş olmazdık.

Gelo, Dr. S., tecribeke din çêkka û mejiyê mkovekî bi temamî
derêxista, geloji wîmkovê bêmejî wê çi bihatapê?(R.), eğer Dr. S.
bir başka deney yapıp bir adamın beynini tamamen çıkarsaydı, bu
beyinsize ne olurdu?

293.Mastar (adfiil).

Mastarlann her zaman ad gibi kullanılabileceği ve o zaman dişil sayılacağı
daha önce belirtilmişti (bk. par. 267).

Ör.: Jin, yaşam.
Gotin, söz, deyiş.
Kuştin, cinayet.

Birçok çaüda, özellikle bu çaülar tümleç rolü oynadığı zaman mastar
zorunlu olarak eğik durum bükünleri alır.

ör.: Bi vê çûyînê, min dikari bû di sethemû dinê te detbas buma (X.K.),
böyle yürüyerek bütün dünyayı dolaşabilirdim.
Guh nîne ko nabihîse, le divê mkovji bihîstinê hez bike, işitmeyen
kulak yoktur ama adamın işitmeyi istemesi gerekir.

Mastar bir tümleç aldığı zaman, onunla eklenme-bağlanma bağınüsı kurar
ve belirleyici takı alır.

ör.: Veşattina wî zehmet bû, onu saklamak zordu.

Ji bona dîtina şêx, şeveke din were, şeyhi görmek için başka gece gel.

Ji berrabûna avê, imkana derbasbûnê nema bû, suyun yükselmiş
olması nedeniyle artık geçmek imkânı yoktu.

Çûyîna bajêt îşê saetekê bû, kente gitmek bir saatlik iş oldu.
Çavênjinikê ti végéta wî a mal bûn, kadın onun eve dönüşünü
gözlüyordu.
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Mastar (adfiil) cümleleri oluşturan bu gibi çalılar çok yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Açiklama. Gotin için şu deyim de vardır : gotina te ye, haklısın.

294. S ifa tf i il (partisip).

Kuruluşu için par. 171' e bakınız. Tıpkı öz sıfatlar gibi kullanılır, şu farkla
ki bunun karşılaşürmalı ya da abartmalı durumuna çok seyrek rastlanır.

Sıfat gibi sıfaatfiil de ad biçiminde kullanılabilir.
Ör.: Bi sondeke mezin girêdayiyên hev in, onlar büyük bir yeminle

birbirine bağlıdırlar.
Sıfatfiil çoğu zaman é, a, en zamirleriyle çaü kurar (bk. par 243).

Ör.: E mayî, kalmış olan. (er.)
A revî, kaçmış olan. (diş)
En girû, tutuklanmış olanlar.

Sıfatfiil sık sık yan cümle yerine de kullanılır.

Ör.: Tişlên goû, söylenen şeyler (tiştên ko hatine gotin, söylenmiş olan
şeyler, yerine).

Mkovê hati (mkovë ko hat, yerine,), gelmiş olan adam.

Mehîna keti (mehîna ko ketiye, yerine), düşmüş olan kısrak.

Pêlên mayîji en buhurubêtirin, gelecek zamanlar geçmiş olanlardan
daha çoktur (atasözü).

Royê kiçik lé herikîji avê mezin le sekinî çêtir e, akan küçük dere
duran büyük sulardan iyidir (atasözü).

Keli bi xebatê radibe, (sefalete) düşmüş olan çalışma ile kalkar.

Şunu da belirtmek gerekir ki, fiil karekteri dolayısıyla aşağıdaki gibi
cümlelerde partisipler bûn fiilinin düşmesine de yol açabilir.
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Wê bihatana c'ihê ko ez tê de veşarû, saklamış olduğum yere doğru
geliyorlardı.

Hevalê min yê ko li Diyarbekirê rûnişû, Diyarbakır'da oturan dostum.

Atasözleri. Mêvanê yekî, mêvanê gündeki, birinin misafiri bütün bir
köyün misafiridir.

Bê şêx û pîr meçe dîwana mir ko tu nekevî halê feqk, ceza görmek
istemiyorsan beyin divanına şeyhsiz ve pirsiz gitme.
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V. CÜMLENİN YALIN ÖĞELERİ. YALIN
CÜMLEDE SÖZCÜKLERİN SIRASI. ÇEŞİTLİ

YALIN CÜMLE TİPLERİ

295. Özne.

Adlar, zamirler, sıfatlar, mastarlar ve ad gibi kullanılan partisipler (sıfat-
fiiller), ekleme ve niteleme bağıntılı sözcükler, ad cümleleri özne rolü oynaya¬
bilirler.

Özne normal olarak fiilden önce gelir. Takı alabilir durumda ise, fiil ister
geçişsiz, ister edilgen geçişli, ister geçişli, ama şimdiki ya da gelecek zamanlı
olsun, yalın durumda kalır. Fiil geçişli olup geçmiş zamanda kullanılmışsa özne
eğik durum eki alır (bu durumun kullanımı tekil eril için olmak koşuluyla, bk.
par 280).

Ör.: Mrov (ew, ê pîr) hat, adam (o, ihtiyar) geldi.
Çûyin zehmet e, gitmek güçtür.
Girtî zehf in, mahpuslar (gktî, gktin fiilinin partisipi) çoktur.
Hespê Soro nas e, Soro'nun atı iyi biliniyor.
Dilê tirsok sînga gewrnabîne, ürkek gönül ak göğsü göremez
(atasözü)
Dîtina hevalan şêrîn e, dostlan görmek hoştur .

Te ji mêj ve ne nivîsand, uzun zamandan beri yazmadın.

Açiklama. Şahıs zamirlerinin kullanımı hakkında par. 286'ya ve fiilin
uyumuna ilişkin konuda par. 185 ve 287'ye başvurmak yerinde olur. Bazen de
özne, eğer bir şahıs zamiri ile temsil edilmişse, üstü örtülü kalır. (bk. par. 286).

296. Yüklem.

Adlar ve ad olarak kullanılan sözcükler, sıfatlar ve sıfat olarak kullanılan
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V. CÜMLENİN YALIN ÖĞELERİ. YALIN
CÜMLEDE SÖZCÜKLERİN SIRASI. ÇEŞİTLİ
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sözcükler, bazı belirteçler, eklenme ya da niteleme bağıntılan, bütün cüm¬
leler yüklem işlevi görebilir.

Yüklem ilgili olduğu sözcük yada sözcük grubu ile fiil arasında yer alır. Bir
edatla bağlanmamışsa yalın kalır.

Ör.: Ba sar e, rüzgar soğuktur.
Herekol çiyayekî Kurdistanê ye, Herekol Kürdistan'da bir dağdır.
Kêfa min siwar buna hespan e, zevkim ata binmektir.

Açiklama. Yukandaki kuralın istisnası olarak, bir değişme ya da oluş fikri
ifade eden fiiller alan yüklemler, fiilden sonra gelebilir.

Ör.: Gotinên te ez kkim bêimîd, sözlerin beni ümitsizliğe düşürdü.

297. Nesne (Yada tümleç).

Yukanda özne ve yüklem konusunda sayılan öğelerden herhangi biri nesne
olabilir. Normal olarak özne ile fiil arasına girer.

Nesneler iki çeşittir :

a) Doğrudan nesneler (Ya da düz tümleç).

Par. 280'de belirtilen kurala uygun olarak geçişli bir fiilin şimdiki ve
gelecek zamanlarında olduğu zaman doğrudan nesneler eğik durumda olur (bu
durumun kullanımında tekil eril için anılan istisnalar saklı olmak koşuluyla, bk.
par. 1 15) ; söz konusu fiil geçmiş zamanda ise nesne yalın kalır; o zaman fiil
şahıs ve sayı bakımından tümleciyle uyum sağlar.

Ör.: Tu min nas diki, sen beni tanıyorsun.

Te ez nas kkim, sen beni tanıdın.

Ezê nan bikirim, (ben) ekmek satın alacağım.

Min nan kiri bû, (ben) ekmek satın aldım.
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Sînem zaroyên xwe dişine dibistanê, Sînem çocuklarını okula
gönderdi.

b) Dolaylı nesneler. (Ya da dolaylı tümleç).
Şu kategorilere girer:

Yalın fiillere, bileşik fiillere ve deyim fillere bir edat aracılığıyla konu
olan nesneler (dolaylı geçişli fiiller bk. par. 190).

Bileşik fiillerin ve deyim fillerin nesneleri (yani eğik durumu bu fillerin ve
deyim fiillerin yalın öğesiyle bağlanü kuran nesneler).

Ör.: Me qala wan kk, onlardan konuştuk.
Dijmin dkêjahiya me kk, düşman bize saldırdı.

Mastar halindeki fiilerin nesneleri de bu kategoriye girer.

Ör.: Ji bopêkanîna emtê Xwedê, Allanın emirlerini yerine getirmek için.
Veşartina wîne hêsanî bû, saklamak kolay olmadı.

298. Durumsal tümleç.

Veriş, vanş, yön, yer, araç, zaman, vb. bildirme amaçlı olabilir.
Cümleye özgül edatlarla kaülır.

Ör.: Soro ti Mîşo vegerand, Soro Mîşo'ya cevap verdi (veriş).

Min je re mizgînî da zanîn, ona müjdeyi bildirdim (vanş).

Hevalê xwe ti cem me anî, dostunu bize getirdi (vanş).

Cotkar genimê xwe li sûkê difitoşe, çiftçi buğdayını pazarda satar,
(yer).

Axa li gund e, ağa köydedir (yer).

Di gundê me de sî mal hene, köyümüzde otuz ev var (yer).

Bi arîkariya te, ezê vê xebatê bibim serî, senin yardımınla bu işi
bitireceğim (araç).
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Tiliyê xwe bi xenceta xwe bkî, kendi hançeriyle parmağını kesti
(araç).

Wê şevê dinya gelek sat bû, o gece hava çok soğuktu (zaman - bu
örnekteki eğik durumun kullanımı konusunda bk. par. 25).

299. Yalın cümledeki öğelerin sırası.

İlke olarak şöyledir:

a) Özne, tümleç ya da yüklem, fiil.

Ör.: Tu wî dibînî, (sen) onu görüyorsun.
Ezpkim, (ben) yaşlıyım.

b) Yalın ya da bileşik bağlantı ya da (ve) niteleme cümlesi halinde
özne, nesne ya da yüklem, fiil.

Ör.: Axayê me ê kal nexveş e, yaşlı ağamız hastadır.
Xwendina reşbeleka te ez kêfxweş kkim, senin mektubunu okumak
bana zevk verdi.

c) Durumsal tümleç (zaman ya da yer), özne (takım halinde ya da
değil), diğer tümleçler (durumsal, veriş, nesne, vb.), fiil.

Hatırlanacağı gibi tümleçler ilke olarak nesneden sonra yer alır. Durumsal
zaman tümleci normal olarak cümlenin başında bulunur.

Gene haürlanacağı gibi (bk. par. 217), dan, şandin (gönderme), çûn, hatin,
vb. gibi fiillerle kullanılan veriş ve yön tümleçleri normalde kullanılan edatların
kullanımına gerek kalmaksızın çaü kurabilirler. O zaman fiilin ardından gelir
ve eğik durumda bulunurlar.

Ör.: Min gui dane te (min ji te re gul dan, yerine), sana çiçek verdim.

Birçok durumsal tümleç cümlede yer aldığı taktirde, sözün gelişine ve
akışına göre kendine uygun yerlere dağılırlar.
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Ör.: Ji bkc û barû, şatgehên top û mittalyozanpê ve, digkavê dej'i bo zad
û otdiwên avîn, depoyinejêtzemînîhatine çêkirin (H), kule ve tabya
lardan top ve mitralyoz için kazamatlardan başka, adada, yiyecek,
mühimmat ve sıvı yakıtlar için yeralü depoları yapıldı.

Aşağıdaki örnekler yalın cümle öğelerinin sırası hakkında bir fikir ve¬
recektir :

Wê şevê li qesta mît dengbêjê kal û ciwan ji bona mêvanan sttanine spehî
heta spêdêgotine, o gece, beyin sarayında, yaşlı ve genç ozanlar, sabaha kadar,
misafirler için güzel türküler söylediler.

Yekîjikevkkêşan bire vekevkêxwe danîbû erde ûpal da bû ser(H), taş
taşıyıcılardan biri, yolda giderken, taşını yere koymuş ve sırtını ona dayamıştı.

Di tariya şevê û di hişkesayiyê de, jê re, bi tenê guıeguta ezmanan û teqîna

blêç û birûskan dilorinin (H), gecenin karanlığında ve ayazda, onun için,
gökgürültüsü, yıldınm ve şimşeklerin sesi ninni gibi geliyor.

Di şevên sayîde, mima erdê dinavbera erd û ezmanan de wekperdeke zîvîn
disekine (H), aydınlık gecelerde, yerdeki sis, yerle gök arasında gümüşten bir
perde gibi kımıldamadan duruyor.

Cümlede belirteçlerin yeri değişiktir. Kabaca denebilir ki yerlerini alabile¬
cek durumsal tümleçlerininkiyle bir tutulabilir.

Ör.: Ezê ko, ji eşkên Botan, qala Jêliyan bikim (H), bugün, Botan
aşiretleri arasunda Jêliyan'lan ele alacağım.
Zaro, ji zatê bavé xwe bêtit, bi zatê diyên xwe xebet didin (H),
çocuklar babalannın dilinden çok anadillerini konuşurlar.
Sinheta van xelkanji cotkatiyê bêtk, şivanîye (H), bu insanların
uğraşı, tanmdan çok hayvancılıkür.

300. Yukandaki açıklamalar çok genel bir değerlendirme sayılabilir.
Gerçekten, Kürtçenin sözdizimi, özellikle bugünkü yazılı dilde, büyük bir
esneklik taşımaktadır. Bu durum şu birkaç örnekte de görülebilir. Cümlenin
öğeleri, gerek ifade edilen fikirlerin manüki sırasına göre, gerek söylemin
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gelişmesi içinde onlardan şuna ya da buna verilen öneme göre böylece yerlerini
bulurlar ve bu taktirde normal sıra tamamen altüst olabilir.

Ör.: Ezê cewaba xwe bidim, bi hindik û tindik (H), cevabımı kısa ve öz
olarak vereceğim.

Kutd hêmî malên xwesetf dikin di riya xêtatên di wan cometdan de
(H), Kürtler bütün malvarlıklarını bu bayların iyiliği için harcıyorlar
(...xêtatên di wan...di'ni anlamı için bk. par. 110).

Ala Kurda, ji jor ber bijêr ve, ser hev, sor spîû keşke, dinava wêde,

rojdiçkise (X. K.), Kürtlerin bayrağı, yukandan aşağıya doğru, yatay
olarak kırmızı, beyaz ve yeşildir, ortasında ışık saçan bir güneş
bulunur.

Açiklama. Burada genel olarak en özlü biçimler seçilip verilmiştir, bundan
dolayı cümlenin bazı öğeleri, anlamın açıklığı bakımından ille de gerekli
değilseler üstü örtülü geçilmiştir (bk. par. 286 ve 294). Aynı şekilde, birçok
tümleç alan edatlar ve fiiller, tercihen ve ancak bir karışıklığa meydan verme¬
mek için kaçınılmaz oldukları zaman yinelenmişlerdir.

Ör.: Rûmeta wîmezin ûnavê wîbilindkkin (H), onun şanını arürıp adını
yücelttiler.
Bi saxiya xwe terk ne kirin, bi wefata xwejî (H), sağlığında onları
terketmedi, ölümünden sonra hiç etmez.

301.O1 umsuz cümle.

Temel olanı 1 16, 177 ve 182'nci paragraflarda, fiillerin olumsuz çekimine
ilişkin olanlar 245'inci paragrafta anlaüldı; orada olumsuzluğu gösteren bel¬
gisiz sıfatlar ve zamirler de sayıldı ve 260'ıncı paragrafta olumsuzluk belirteçle¬
ri verildi.

302. Soru cümlesi.

Soru cümlesindeki sözcükler normal sıralannı korurlar. Soru hem vurgu-
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Soru cümlesindeki sözcükler normal sıralannı korurlar. Soru hem vurgu-
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lama ile belirtilir, hem söylemde kendilerine uygun yeri alan soru belirteci,
zamiri ya da sıfaü kullanılarak belirtilir (bk. par 247 ve 261).

Ör.: Te sar e ? Üşüdün mü ?

Bavé min hat ? Babam geldi ?

Gelo, bavé min hat ? Babam geldi mi ?

Te çend kew kuştin ? Kaç keklik vurdun ? (tam karş.: öldürdün).
Kîjan çêtk e ? Hangisi en iyisi ?

Çawan kir ? Nasıl yapü ?

Çito ye ko tu nanivîsî ? Nasıl oluyor da yazmıyorsun?

Çifte soru ya ve an bağlaçlannın yardımıyla ifade edilir (bk. par. 263).

Ör. : Gelo tûe nik min vegeri an te ez êdîji bîr rakirim ?

Yanıma gelecek misin yoksa beni büsbütün unuttun mu?
Ewê siwarî hespê min bibe ya bipeyarihere ?Aüma binecek mi
yoksa yaya mı gidecek ?

Bir soru cümlesi aynı zamanda olumsuz da olabilir.

Ör.: Te hêj ev kitêb ne xwend ? Bu kitabı henüz okumadın mı ?

Soru cümlesi şu hallerde de kullanılabilir:

olumlu bir cevap almak için.

Ör.: Ma tu min bi xwe te na bî ? Beni beraberinde götürmeyeceksin ?

hayret belirtmek için.

Ör.: Ma tu wînas nakî ? Demek onu tanımıyorsun ha ?

Ev çi bazar e ? Nedir bu hikâye ?

Ma ez filehê bavé te me ? Senin babanın uşağı mıyım ?

bir öyküde, ya da bir konuşmada önemli bir olayı vurgulamak için.

Ör.: Şetê Rewandizê ne bû ? Kurdan wê rojê zora dijminên xwe bir,
Ravandiz'de savaş olmadı? Kürtler, o gün, düşmanlannı ezdiler.
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303. Ünlem cümlesi.

Heyecan şaşkınlık ve derecelerini, tehdit, temenni, vb. ifade eder. Ünlem
sadece sesin vurgusuyla bile belirtilebilir.

Ör.: Welê mebêje, keçê ! Böyle konuşma, kız !

Ji dil ! Sahi !

Böyle cümleler ünlem (bk. par. 265), soru belirteç ya da şifadan kullanı¬
larak da söylenebilir.

Ör.: De here lo ! Haydi, ulan !

Ma tu fehêt nakî ? Utanmıyor musun ?

Çiqas bêriya te dikim ! Seni nasıl da özlüyorum !

Bu konuda özel çatılar da kurulabilir.

Ör.: Way li mine, porkurê ! Vay bana (kadın), saçı kesik bana. (Saç
kesme, matem alameti).
Way ti mkıo ! Vay bana (erkek)!

Temenni ve istek, xwezî bağlacı ile istek kipinin geçmiş zamanlarından
birinin yardımıyla ya da istek kipinin gelecek ya da şimdiki zamanıyla kurul¬
muş îşela (şale) sözcüğünün yardımıyla ifade edilir.

Ör.: Xwezî tu li vit biwayî ! Keşke burada olaydın ?

îşela tuê zû vegeri, İnşallah çabuk dönersin.
Şale ko m'uadê me çêbibe! İnşallah muradımıza ereriz.

İstek kipinde şimdiki zaman da birçok nezaket formülünde temenni anla¬
mını ifade eder.

Ör.: Xwedê te bihêle ! Allah seni bağışlasın! ya da : Xwedê teji min
te bihêle ! Allah seni bana bağışlasın!
Xwedêtikêba te dkêjbike, Allah üzengini uzatsın (başarı temennisi).
Çavê te neêşe, gözün ağırmasın (sctseta û ser çava, başlar ve gözler
üstüne (hoşgeldin ve rıza formülü) karşı yanıt).
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Destê te neêşe, elin ağırmasın (teşekkür formülü).
Oxka te a xêrê be, uğurlar olsun (hayırlı yolculuk).

Bu cins deyimlerde istek kipi örtülü kalabilir.

Ör.: Mala te ava, evin şen olsun (yani, teşekkür ederim).
Cevap şudur : ya tejî, senin de.
Roja te (we) xweş, günaydın.
Evara te (we) xweş, iyi akşamlar (tünaydın).
Şeva te (we) xweş, iyi geceler.

Şöyle de denir : rojxweş, şevxweş.

Atasözleri. Destê bi tenê, dengjê nayê, tek el saklamaz.

Bka dilî bi dili bî, tûrê patsê li milî bî, iki gönül bir olsun da, dilencilik
torbası omuzda olsun.
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vî. yan cümlelerin yapisi
KARMAŞIK CÜMLENİN ÖĞELERİ

304. Çeşitli tipteki yan cümleler özgül yapılanna göre, yani hem dilbilimsel
işlevlerine göre (ad ve sıfat yan cümleleri), hem de mantıki rollerine göre
(tümleyici, göresel, durumsal) sınıflandırılabilirler.

Yapılarına göre yan cümleler :

Mastar cümlesi olabilir, ve bu durumda fiilleri, tümleç ya da tümleçle-
riyle bağlantılı çatı kurmuş bir mastardır (bk. par. 293).

Çoğu zaman da fiil yan cümlesidirler (daha iyisini bulamadığımız için
böyle diyoruz çünkü mastar cümleleri de bir kipe ve zamana göre bir bağlaç, ilgi
zamiri, vb. alarak ya da almayarak kurulurlar).

Dilbiligisi işlevleri gibi kullanılırlar : özne ya da tümleç, epitet ya da
yüklem olabilirler. O zaman bunlara yan cümleleri denir.

Yan cümleler manüki görevleri açısından ele alınacak olursa, ve biz bu
konuyu özellikle vurgulayacağız, bu takdirde onları tümleyici, bağıntısal ve
durumsal olarak bölümlemek gerekir.

I. AD VE SIFAT YAN CÜMLELERİ

305. Tümleyici, bağıntısal ve durumsal temel rolleri bakımından daha
ilerde inceleneceklerdir. Bu paragrafta bazı yapısal yönlere işaret edilmekle
yetinilecektir.

a) Karmaşık bir cümlede özne rolü oynayan ad yan cümlesi çoğu
zaman bir mastar cümlesidir.
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Ör.: Anma jinên biyanî Kürdine ne kürdi ziman ditme pê (H.), yabancı
kadınlarla evlenmek, Kürt dilini bilmeyen Kürtler yaratır.
Tetkkkina welatê xwejêredijwarbû, kendi ülkesini terketmek ona
zor geldi.
Dîtina te şahiya çavên min e, seni görmek gözlerim için sevinçtir.

Ama bazı hallerde özne ad yan cümlesi fiil yan cümlesi de olur.

ör.: Gelek Kurd hene, ti zaten xwe te pitsinên biyanî têkil dikin (X.K.),
dillerine yabancı sözcük kanşüran Kürtler pek çoktur.

Herçîholê dikin xwe davêjin bin hikma zimanên biyaniyan (X. K ),
böyle davrananlann hepsi yabancı dillerin egemenliğine girer.

b) Tümleç olarak kullanılan ad yan cümlesi de mastar yan cümlesi
olabilir.

ör.: Gayê xwe fıtotji bo kirina tifingekê, bir tüfek almak için öküzünü
sattı.
Bihîstina dengê te min tu nas kkî, sesini işitmekle seni tamdım.
Edî mecala min ûxwe ragirtinê ne ma bû (X. K.), arùk kendimi
tutma olanağım kalmamışü.

Ama çoğu durumlarda fiil yan cümlesidir.

Ör.: Heye ko mkovji xwe bipirse ma cima Xwedê miletan neyarên

hev dike (X. K), Tann'nın uluslan birbirine niçin düşman ettiği
sorulabilir.

Tümleyici yan cümleler hakkında aşağıda daha başka örnekler verilecektir.

c) Sıfat yan cümleleri.

Epitet rolünde çoğul bağlanü cümlesidir (bk. par. 309).

Ama yüklem işlevi de görebilirler, o zaman çoğunlukla mastar halindedir¬
ler.
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ör.: Çeko li ber çûyîna Diyarbekrê bû, Çeko, Diyarbakır'a gitmeğe
hazırlanıyordu.
İşe wî cem kirina kitêban e, onun işi kitap toplamaktı.

H. TÜMLEYİCİ YAN CÜMLELER

306. Gerek bir ada, gerek bir saptama, soru, amaç, vb. ifade eden bir fiile
bağlıdırlar.

l)Bir ada bağlı yan cümleler.

İster yalın, ister birbağlaçla bağlı bulunsunlar, bu adla daima bir ekleme ya
da niteleme bağlanüsı kurarlar.

Ör.: Ez ti hêviya xwendina xebetên te me, senin haberlerim okuma
beklentisi içindeyim.
Bi xeyala ko ewji bajêt deiketi bûn. .., kentten çıkmış olduklan
düşüncesiyle...
Ji tiisa ko nexweş keti be..., hasta düşmüş korkusuyla.

2) Bir fiile bağlı yan cümleler.

Bir saptam, bir soru ifade ediyorsa, bir olayı ya da sonuçlarını bildiriyorsa,
vb., ve daha genel anlamda, kesin ya da olası sayılan bir olayı bildiriyorsa, bir
fiile bağlı tümleyici yan cümle mastar biçiminde yalın olabileceği gibi, bir
bağlaç alsın almasın, çekilmiş durumda bir ya da birkaç fiil de içerebilir.

a) Adfiil yan cümleleri.
Ör.: Jina wî dest vala buna mêrê xwe bk biri bû, kansı anlamışü ki

kocasının elleri boştu.
Tkk hebûna Kurdan di welatê xwe de inkar dikin (H), Türkler
ülkelerinde Kürt bulunduğunu inkâr ederler.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, bağlı adfiil yan cümleleri, ana cümlenin
içinde normal olarak nesneye uygun düşen yerde bulunurlar.
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b) Fiil yan cümleleri.

Normal olarak bir bağlaçla, en çok ko ile, yan bir belirteçle ana cümleye
bağlanırlar. Fiil bildirme zamanlanndan biri olabilir.

Ör.: Dît ko gotina wîtast e, onun doğru söylediğini gördü.
Dkoka dinêji me te dide zanîn ko heta niho, gelek zimanên dinê

batine kuştin (X. K), dünya tarihi bize gösteriyor ki, şimdiye kadar
bir çok dil yok olmuştur.
De bêje, te çawan kk, de bakalım nasıl yapün.
Ma em ji kû zanîn siltan çke bani te kiriye (H) ? Sultanın seni niçin
çağırdığını nerden bilelim.

Bu cins yancümlelerde, ko bağlacı çoğu zaman bir başka öğe ile, örneğin
bir zamirle birleşip büzüşmüş bir belirteç ya da edat cümleye girer.

Ör.: Hertişt ewqasgiran bûye ko êdi qîmetaperê ne maye, her şey o kadar
pahalandı ki artık, paranın değeri kalmadı.
Padişah welê bawer d'ıkkko mêrik bi sûc e û bela xwe dîtiye, padişah
adamın suçlu olduğuna ve cezayı hak ettiğine inanıyordu.
D'mêpê dizanekoew weke şêrin, herkes biliyor ki onlar aslan gibidir.
Limin wilo qewîmîbûkopêyêminpkcaran ne digihan erde (X. K.),
bana öyle bir hal olmuştu ki, çoğu zaman ayaklarım yere değmiyordu.

Tersine, ana cümleye daha kısa ve daha çarpıcı bir hava vermek için ko
bağlacını üstü örtülü geçmek de eldedir.

Ör.: Ez zanim evhemîderew e, bütün bunların yalan olduğunu biliyorum.
Xwiya ye dilê wan nîne bi me re aşîü bikin, bizimle uzlaşmak
istemedikleri apaçık ortadadır.
Landik bizaneji le re gene e (H), (bizane ko landik. . .yerine), bil ki
beşik senin için bir hazinedir.
Edî wext çi ye, seh nakim, saat kaç olduğunu arük bilmiyorum.

Eğer tümleyici yancümle bir varsayım, bir ihtimal bildiriyorsa, ya da bir
sonuç ya da amaç fikri içeriyorsa, fiil çoğunlukla istek kipi zamanlarından
biridir (bk. par. 290)..
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ör.: Nizanîbûkoçawan bêpere vegeremal, evineparasız nasıldöneceğini
bilmiyordu.
Şerm ev e ko mkov nezan be, ayıp odur ki kişi bir şey bilmez
(cahildir).
Bixwînin da ko hon zana bibin, bilgili olmak için okuyun.

ör.: Bka bixebitin ev adeta nerindji nav xelkê rakin, insanlarda (halkta)
bu kötü adetin ortadan kalkması için çalışın.

Açiklama I. Hatırlatalım ki, bu çaünın karin (yapabilmek), zanîn (bilmek),
kkin (-e üzere olmak) yardımcı ya da yan yardımcı fiilleri ile ve lazim bûn,
gerek gibi gayn şahsi fiillerle, hatta gerekmek anlamında kullanılan, vîn fiili
biçimleri olan «divêt», «diviya bû» ile kurulması normal kuraldır.

ör.: Ez zankn cewaba te bidim, sana cevap verebilirim.
Dijmin dikk bkeve, düşman kaçmak üzereydi (kaçacakü).
Te kari bû bigota, (onu) söyleyebilirdin.
Ezman bê stêr nabe, le çavekî divê le bigere, gök yıldızsız olmaz,
yeter ki onu arayacak göz olsun (özne d/ve olduğu için pavefc/eğik
durumdadır, bk. par. 214).

Açiklama H. «Yapmak» anlamında alman dan (vermek), tersine, daima
mastarla çaü kurar (bk. par. 216).

ör.: Ezêji te re roja vegera xwe bidim zanîn, dönüş günümü sana
bildireceğim.

307. Zamanların uyumu.

Yukardaki paragraflarda geçen örneklere bakılarak denebilirki, tümleyici
yancümlelerin fiilleri, genel kural olarak bildirilen olayların olduğu döneme
tekabül eden şimdiki ya da geçmiş zamanlarla ifade edilir (ma em ji kû zanin
siltan te çite banîkkiye).

Ama, sürekli ya da tersinmez olgunun saptanmasını ifade ediyorlarsa, ana
cümle geçmiş zamanla söylenmiş olsa bile şimdiki zamanla ifade edilebilirler
(Padişah welê bawet dikk ko mêrik bi sue e ... Dît ko gotina wîtast e).
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Nihayet, par. 280"de görüldüğü gibi, ana cümlenin geçmiş zaman ile
söylenmiş olması, tümleyici yancümlenin fiili istek kipindeyse, bu cümlenin
ille de geçmiş zamanla kullanılmasını gerektirmez (Dijmin dikk bkeve).

ILI. BAĞINTILI YANCÜMLELER

308. Karmaşık cümlede, epitetin yalın cümlede oynadığı rolü oynar; ko, çi,
tiştê, tiştê ko, vb. zamirlerle cümleye bağlanır; bu emirlerin kendileri de yalın
ya da bileşik bir niteleme, ya da bazen öncelleriyle karşıtlık içinde bulunurlar.
Bağınülı yancümlelerin örnekleri için par. 248 'e başvurulursa, bu cinste
kuruluşlarda fiilin girdiği başlıca uyum biçimleri anlaşılır. Buradabirkaç başka
örnek verilerek bu çeşit yan cümlelerin yapüğı çaülar, ve bu yan cümlelerin
karmaşık cümledeki yerleri hakkında gerekli tamamlama yapılacaktır.

Ör.: Ji wan te ko ketine tengê biyaniyan. . . , yabancı rengine bürünmüş
olanlara. . .

Açiklama. Belirleyici takı alamayan şahıs ve gösterme zamirleri, bunlarla
bağınülı edaüar, yukandaki örnekte görüldüğü gibi, onlarla koşuntu (açıklama)
çaüsı kurarlar.

Ör.: Tu, ko çûyî xerîbiyê, yabancı ülkeye gitmiş olan sen.
Mirovê kal, yê ko derbas bû, (karşıdan) geçen yaşlı adam.
Evreya ko em dixwazin tê re herin bi xwe vedibe, (X.K.), izlemek
istediğimiz bu yol gene kendiliğinden açılıyor.
Peyayên ko di seran de birindarbûn, heqê hekîmên wan axa dide(H),
adamlar muhaberelerde yaralanmışlardı, hekimlerin ücretini ağa
ödüyordu (burada şimdiki zaman, d/de'nin kullanımı, bir geleneği
belirtiyor).
Li Ewropayê miletin hebûn ko hejzimanên xwe ne dikirin (H),
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Avrupa'da kendi öz dilini sevmeyen uluslar vardı, (temel fiil
Aebûn'un, cümlenin sonundan aülmasından sakınmak için açıklama¬
lı çatı).

Bir başka örnek :

Mexsed ev mkov in ko di wî bkê Kurdistanê de dijîn (H), Kürdis
tan'ın o kısmında yaşayan adamlardan söz etmek istiyoruz.

Şu biçimler de var :

Ji tiştên qenc yên ko me dane we bixwin (H), size verdiğimiz iyi
şeyleri yiyiniz (bileşik nitelemeyle bağınülı çatı).
Kurdên Tirkiyê koji şeş milyonan ne kêmtirin, milyon û nîvck û du

milyon hatin nişan dan (H.), alü milyondan az olmayan Türkiye
Kürtleri, bir buçuk ya da iki milyon olarak sayıldılar.(Kürtçe dergi
Hawar, 1938.)

Koçer, ji wan xelkan re dibêjin ko havin û zivistanan di cihekî de
rûnanin (H), yazı ve kışı aynı yerde geçirmeyen insanlara göçebe
denir.

Bu son iki örnekte, sıkı bir kural olarak ko ile birlikte kulanılması gereken
bir zamir olan «yên»in atıldığı görülmektedir (Kûrdên Tkkîyê (yên) ko. . . ve
Koçer,ji wan xelkan re dibêjin (yên) ko...). Böylesi bir kullanım çok yaygındır.

Özl ülük, kısalık arayışı, ilgi zamiriko'yu atmaya kadar, hatta bazı hallerde,
anlamda kanşıklık yaratmamak kaydıyla fiilin atılmasına kadar varmaktadır.

Ör.: Ev hespê te anî, pirkêfa min hat ez le siwar bim, senin getirdiğin bu
at var ya, ona binmekten çok keyiflendim.
Hcrçiya tê de, içerde bulunan her şey.
Mala zarok tê de, şeytan naçe tê de, çocuk bulunan eve şeytan girmez
(atasözü).

Açiklama. Burada bağlanma ve niteleme bağınülan hakkında daha önce
işaret edilen nüansları haürlamakta yarar var (bk. böl. II).
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ör.: Brayê jinika ko hat, gelen kadının erkek kardeşi.
Brayê jinikê yêko hat, kadının gelen erkek kardeşi.
Riya bajarê ko ez nas dikim, bildiğim kentin yolu.
Riya bajêtya ko ez nas dikim, kente gitmek için bildiğim yol.

IV. DURUMSAL YANCÜMLELER

309. Zaman, yer, tarz vb. bildiren durumsal yan cümleler, genellikle, anlam
belirleyen bağlaçlarla, belirteçlerle ya da bağlaç ve belirteç takımlanyla cüm¬
leye girer; fiilleri kendilerine özgü kip ve zamanlardan olur (bk. aşağıda par.
311).

Ör.: Piştiko tu bi rê keti, min bala xwe da ko tekitêba xwe li cem min nişti
bû, sen yola koyulduktan sonra, kitabını bizde bırakmış olduğunu
farkettim.
Heya katibe vegeıe welatê xwe, mêvanê me ye, memleketine
dönmesi mümkün oluncaya kadar bizim misafirimizdir.
Gava ez zato bûm, şetek çêbû, ben çocukken bir savaş olmuştu.
Wekî hon dizanin, rastiyê dibêje, bildiğiniz gibi, gerçeği söyledi.
Çi ez bim, çi brayê min, em her dujî karin arikariya te bikin, ister ben
olayım, ister (erkek) kardeşim olsun, her ikimiz de sana yardım
edebiliriz (jî, burada çoğu zaman olduğu gibi, de dahi anlam taşıyan
ara sözcüktür).
Heke çendpeyayên eşkekê gihane hev, ewê bikarin li set wê eşkê
tiştekî tekûz bêjin (H), eğer aynı aşiretten pek çok kişi bir araya
gelirse, bu aşirethakkındadoğru dürüst bir şeyler söyler söyleyebilir.
Heta ko mkov nekeve nava gund, xaniyan nabîne (H), köye giril-
meyinceye kadar evler görülmüyor.

Mastarsal çaülar da durumsal yancümle olarak işe kaülabilir.
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Ör.: Ji bona anînciha wesiyeta mêrê xwe, herdû keçên xwe êxistin xebatc

(X.K.), kocasının vasiyetini yerine getirmek için iki kızını da işe
koydu.

Nihayet, bazı hallerde, durumsal yan cümleyi ana cümleye bağlayan öğe
üstü örtülü geçilebilir ya da onlann kullanımını gerektirmeyen bazı biçimlere
başvurulabilir .

Ör.: £>i/ê te heye, bixwe, canın çekiyorsa ye.
Em ji bajêr dihatin, roj ti me helat, tam kentten dönüyorduk, güneş
üstümüzde yükseldi.
Gavan ber bi mal e, jina gavan şixulkar e, sığırtmaç eve yöneldiği
zaman, sığırtmacın kansı işe bakar (atasözü).
Min dengê wîkk, xwe da revê, onu çağınnca kaçü.
Minji tepksî, te cuhab ne da, sana sordum, sen cevap vermedin.

310. Zamanların ve kiplerin uyumu.

Uyum kurallan, dilek-şart yan cümleleri bakımından daha önce par. 292'dc
verilmişti.

Durumsal zaman yancümlelerine ilişkin durumlann esası burada ele alına-
cakür. Birbirilerine göre aynı anda yapılan eylemleri içeren çeşitli yancümle
takımları arasında aynm yapmak gerekir : ikincisi ana eylemden önce gelen
eylemler ve ana eylemi ikinciden sonra gelen eylemler.

a) Aynı anda olan eylemler ya da olaylar.

İki yan cümlenin fiili de bildirme kipinde ve aynı zamanda bulunur.

Ör.: Gava ezji xewê rabûm, min dît ko baran dibare, uyandığım zaman
gördüm ki yağmur yağıyor (ikinci yancümle «min dît» tir; «ko baran
dibare» (tümleyici üçüncü bir yan cümle sayılır).
Wexta ko tuê bê, ezê li balafirgehê hazk bim, geleceğin zaman, ha¬
va limanında hazır olacağım.
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Durumsal zaman yancümlelerine ilişkin durumlann esası burada ele alına-
cakür. Birbirilerine göre aynı anda yapılan eylemleri içeren çeşitli yancümle
takımları arasında aynm yapmak gerekir : ikincisi ana eylemden önce gelen
eylemler ve ana eylemi ikinciden sonra gelen eylemler.

a) Aynı anda olan eylemler ya da olaylar.

İki yan cümlenin fiili de bildirme kipinde ve aynı zamanda bulunur.

Ör.: Gava ezji xewê rabûm, min dît ko baran dibare, uyandığım zaman
gördüm ki yağmur yağıyor (ikinci yancümle «min dît» tir; «ko baran
dibare» (tümleyici üçüncü bir yan cümle sayılır).
Wexta ko tuê bê, ezê li balafirgehê hazk bim, geleceğin zaman, ha¬
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Dinya sar eji ber ko berfdibare, kar yağdığı için hava soğuktur.
Axayê kal ewqas bêaqil e ko dilê wî bi keçikeke ciwan ketiye, yaşlı
ağa o kadar akılsız ki genç bir kıza tutuldu.

b) Ana eylemden önce gelen ikincil eylem.

Öncelik bir bağlaçla ya da bağlaç takımıyla ifade edilir (beriya ko, gava,

kênga, pişû ko vb.). Durumsa) yancümlenin fiili kullanılan bağlaçla ya da
bağlaç takımıyla belirlenen kiptendir, yani çoğu zaman bildirme kipindedir; bu
takdirde kullanılan zaman, bulunulan dönem ne olur olsun genellikle preterittir
(di'li geçmiş), geçmiş ya da gelecek zamandır; ana yancümlenin fiili bildirme
kipine özgü zamandadır.

Ör.: Ji roja ko hikûmet ti me rabû, em êdî rihet ne bûn, hükümet bize
taküğından beri rahatımız kalmadı.
Herwekî tuji vê tengiyê derkeû, tuê deynê xwe bidî, bu sıkınadan
kurtulunca borcunu ödeyeceksin.
Ko kela şorbê çû, behayê heskoperêk e, çorba taşüktan sonra kepçe
beş para etmez, (atasözü).
Ko ker kete heriyê, xwedî wê rahêje teriyê, eşek çamura baünca
sahibi kuyruğundan çeker, (atasözü).

c) İkincilden önce gelen ana eylem.

Genel uyum kurallan yukanda (b) gösterilenlerle aynıdır, durumsal yan-
cümlede istek kipinin kullanımına daha sık başvurulur, çünkü genellikle onun
gösterdiği eylem henüz tamamlanmamıştır ve bundan dolayı varsayımsal bir
karakter taşımaktadır (bk. istek kipinin değeri hakkında par. 290).

Ör.: Hetanîko ez hînî xwendina zknanê xwe bûm, min gelek zehmet dît
(H), öz dilimde okumayı öğreninceye kadar pek çok zahmet çektim.
Ez devje bernadim hetanîko ez bigihim atmancê, amaca ulaşıncaya
kadar vazgeçmeyeceğim (bigihim: ist. kip.).
Beriya ko ew bihesin, em giha bûn çiyê (H), onlar farkına varmadan
önce biz dağa ulaşmışük.
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Atasözleri. Ewreya te berê xwe dayê, ez hatime, senin gittiğin bu yoldan
ben geldim.

Derajina xira ne kiriye hîna ava ye, kadınlann yıkmadıkları yer daha da
mürefehdir.

Ez hêdî diçim, bela digehe min; ko zû diçim, ez digehim belayê, yavaş
gidersem bela bana yetişir, hızlı gidersem ben ona yetişirim.
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VII. KARMAŞIK CÜMLE

311. Karmaşık bir cümle, en basit görünümü ile, manüki bir sıra içinde art
arda gelen ve bağlaçlarla birbirine bağlı olan ya da olmayan birtakım temel
yancümleler içerir.

Ör.: Em tasûhevhatin, me dest dan hev û ez biteya xwe çûm, birbirimizle
karşılaştık, el sıkıştık ve ben yoluma devam ettim.
Nû hatin, kevin xelatin, yeniler gelince eskiler hediye olur (atasözü).

Çoğu zaman bir cümlede, birbirine çaülmış değişik yapıda birçok yan¬
cümle yer alır. Bu yan cümlelerin sırası, ilke olarak yalın cümlenin yalın
öğelerinin izlediği sıradır (bk. par. 299), yani genel olarak şöyledir :

Durumsal yancümleler ve tümleyicileri- özne ya da ana yan cümle- epitet
ya da bağıl yancümle- tümleç ya da yüklem -fiil - tümleyici yancümle.

Ör.: Gava ti zozanên Sîpanê Xelatê min pezê xwe diçêrandin, caran

hefteyin diborin beîko ez dengê tu însanan bibihîsim (H), koyunla
nmı Sîpanê Xelatê yaylasında otlattığım zaman, bazen haftalarca
hiçbir insan sesi işitmiyordum.

312. Kürtçe karmaşık cümlenin yapısını çözümlemeye çalışmakboşunadır,
çünkü bu cümleler konuşanın niyetine, yazanın biçimine dahası, konuşulan
lehçeye göre değişir. Günlük dildekısa ve öz söylemek ana eğilimdir; daha önce
birçok örnekte de görüldüğü gibi, bu yüzden, anlamı açısından zaruri olmayan
bir çok öğe kullanılmayabilir. Yazı dilinde her türlü denemeye rastlanır,
özellikle bir edebiyat aracı olarak Kürtçe nisbeten yeni ve lehçesel varyantların
renk verdiği esnek bir dildir.
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Bu kadar esnek bir sözdizimini (bir kerecik denemeye girişmek bunu
anlamak için yeter) kurallara bağlamaya çalışmak yerine, burada çeşitli yazar¬
lardan alınma, hepsi iyi bir dille yazılmış birkaç kısa metni, elden geldiğince
aslına yalan çevirerek vermekle yetineceğiz.

Çağdaş Kürt nesrine bukısa toplu bakışın ardından, çok canlı bir folklordan
ve çok değişik bir şiirden alınmış örnekler sunacağız.
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Çağdaş edebi metinler

Dêwan gundek e ji gundên Mkdêsan; di pişta wî de, bi navê Çiyayê

Dêwanê, çiyakheye. Çiqasko nepkî mezin ejî, bi şikef tên kûr, qefayên bitind,
qeftişên teng, rêl û deviyên pk û gûr û nemaze bi zuxrê di pişt de, ji doraliyên
xwe re binav û nas e. Di çkokên xelkê binecî en kevn de dibêjin Dêwan berê

bajarê Qeremanê Qetûl bû. Ew çiyayê Dêwanê jî cih û pêgera Dêwan bû.

Hergav di navbera Qereman û Dêwan şer bû. . .

X. K., s. 29.

...Le Xanîpêxember e jî. Pêxcmbêrê diyaneta me a milî, pêxemberê ola
me a nijadîn.

Xanî di wextekî welê de rabû ko - beriya niho bi se sed û neh salan- ne li
cem me, le li Ewropayê jî xelk li miliyet û li nijadê xwe hişyar ne bû bûn û

zelamên ji yek mileû hev û dû ji bo ketolîkî an piotestaniyê dikuştin. Di
heyameke welê de, Ehmedê Xanî bka miliyeta xwe, bka Kutdaniya xwe bki bû

ûji Kutdan te goti bû: «Hon, beri het tiştî, Kutd in; tabin set xwe, dewleteke
kutdî çêkin û bindestiya miletên din mekin».

(H., n° 33, s. 9.)

Fetmandariya înglîzî vê carê, beriya ko dest bi êrîşê bike, xwe bi temamî
katkkiye, het tevdii dîtine û bi hetawayî serdesû, di bej û behk û hewan de,

xistiye destên xwe. Jêpê ve, fermandariyêji bo êrişê wextekî gelek î minasib
jî bijartiye. Ji alîkî, bayé schtayê honik bûye, ji aliye din, qewetên alemanî,

nemaze en hewayî, di eniya ûris de mijûl in. Digel vê hindê, heye koji qewetên

mih wetê te ji welêt hin imdad û piştmêt hati bin...

Hawar, s. 751 (1942).
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Çağdaş edebi metinler.

Dêwan köyü Mirdêsan köylerinden biridir, köyün arkasında Devler Dağı
denen bir dağ yükselir. Bu dağ çok büyük olmadığı halde, çevresindeki derin
mağaralanyla, yüksekdoruklanyla, darboğazlanyla, bol ve sık çalıhklanyla ve
özellikle arka yanında bulunan yalıyarlarla ünlüdür. Bura halkmın masallann-
daanlaüldığma göre Dêwan eskiden Qeremanê Qetûl'un kenti imiş. Bu Dêwan

dağı da devlerin kaldığı yermiş. Qereman ile Devler arasında sürekli savaş
varmış...

... Ama Xanî (Kürt şairi, 1650-1706) aynı zamanda bir peygamberdir.
Ulusal dinimizin peygamberi, kendi ırkımıza inancımızın peygamberi.

Xanî öyle bir zamanda dünyaya geldi ki - bundan üç yüz dokuz yıl önce -
o zaman yalnız bizde değil, Avrupa'da bile henüz halk kendi milliyet ve
soyunun bilincine ermemiş, aynı ulustan insanlar katoliklik ve protestanlık için
biribirini öldürüyordu. Böyle bir devirde Ehmedê Xanî kendi milliyetini ve
kurtluğunu düşünüyordu ve Kürtlere dedi ki ! «Her şeyden önce siz Kültsünüz.
Ayaklanın! bir Kürt devleti kurun ve artık başka uluslara boyun eğmeyin».

# #*

Bu sefer, İngiliz Kumandanlığı, saldınya geçmeden önce tam hazırlık
yapü; tam donadı ve karada, denizde ve havada her bakımdan üstünlük sağladı.
Üstelik, kumandanlık saldın için çok uygun bir zaman seçti. Bir yandan çöl
rüzgan serinledi, öte yandan, Alman kuvvederi, özellikle hava kuvvederi Rus
cephesinde meşguldü. Bununla beraber Mihver kuvvederi için ülkeden yardım
ve takviye gelmiş olabilir.
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Klasik şiir

Ez mame di hikmeta Xwedê da
Kurdmanc di dewleta dinê da
Aya bi çi wechî mane mehrûm
Bilcimleji bo çi bûne mehkûm?
Wan girt bi şîrî şehri ' şihret
Tesxkkkin biladi ' himmet.
Hetmkekî wan bi bezli ' Hatem
Het mkekî wan bi tezmi Ristem
BifkkjiEteb heta ve Gürcan
Kurmancîye bûye şibhi bircan
Ev Rûm û Ecem bi wan hisar in
Kurdmanc hemî ti çarkenar in
Her du terefan qebîli ' kurdmanc
Bo tiri' qeza kirine armana . .

(Ehmedê Xanî, H., s. 717.)

1 Şehri, tîri : i soneki farsçadaki ezafete tekabül eder. Bu bir klasik edebi kullanım¬
dır.
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Klasik şiir

Tannnın hikmetine şaşıyorum
Bu dünyada bütün Kürtler
Neden haklarından mahrum
Neden hepsi ele mahkum ?

Şehri şöhreti aslan gibi aldılar
Beldei himmeti ele geçirdiler.
Her bir beyi sanki bir Halem,
Her bir beyi dövüşürken sanki Rüstem.
Araplardan Gürcülere varana dek
Her taraf Kürt, kale gibi.
Ama dört bir yandan Türk ve Acemle sarılmış.
Kürt halkı her iki yandan
Kaza ve kaderin oklanna nişan...

(Ehmedê Xanî, H., sf. 717.)
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Kürt halkı her iki yandan
Kaza ve kaderin oklanna nişan...

(Ehmedê Xanî, H., sf. 717.)
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Halk Türküsü

Delana, xweş Delana! 2

Pêşiya malè me şer e, paşiya malê me ferman a !3
Şerê feqîrê Ezîdiya, sofiye Misilmana *

Xweştir eji şerê nêrî û berana?

Delana Başo 2, wa bi sitil !
Çendpeyayê mala Zoro ti setê gkê Qeteçêri bûne gutil,
Detbekê 6 dane Hesatê Cibo û Bimbaê Mko ê mala Şêx Isa.

Ji mala bavé min qelandin tovê bîst û pêne mêrên rimbiqetil.

Delana Başo, li berê bendê !
Mertala destê Cibo gkan e, kete zendê.

Setê feqîiê Ezîdiya û sofiyê Misilmana
Çêtk e ji teqs û govendê !

Le daté Delana !
Pêşiyê malê me şet e, talî feıman a !
Pêşiya eşkê Ezîdxan 7pûye tila Botana.

Delana Başo bi qkkote!
Hespê Bişarê Zoro di meydanê de bore bore

Derbekê dane li Hesarê Cibo, Bimbaê Mko.
Ji mala bavé min qelandin tovê bîst û pêne şêxê serbipore ! 8
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Halk türküsü1

Delana, güzel Delana P
Evimizin önü savaş, evimizin ardı ferman !3

Yezidî fakirlerin ve müslüman sofilerin çarpışması 4

Teke ve koç dövüşünden daha güzel.5

Delana Başo,2 fidelikler içinde !

Zoro'lardan birçok kişi Qereçêrî tepesinin üstünde toplaşülar.
Şeyh İsa'mn oymağından Hesarî Cibo ile Bimbaê Mîro'ya birer darbe 6

vurdular.
Babamın evinden mızraklan ölüm saçan yirmi beş yiğidin tohumunu
tüketip kuruttular.

Delana Başo, yalçın yara karşı!
Cibo'nun kolunda taşıdığı kalkan ağır, kaydı bileğinin üstüne.
Yezidi fakirlerin ve müslüman sofilerin savaşı
Raks ve oyundan daha güzel!

Ey Delana !

Evimizin önü savaş ardı ferman !

Yezidhan aşiretierinin öncüleri Botan tepelerini aldılar.

Delana Başo, taşlıklıdır.
Bişarê Zoro'nun aü savaş meydanında kişniyor
Hesarê Cibo'ya, Bimbaê Mîro'ya darbe vurdular.
Babamın evinden uzun saçlı yirmi beş şeyhin tohumunu tükettiler ! 8

1 Bu çok eski türkü, soyu çoktan tükenmiş olan Yezidi aşireti Halitanlar'ın Osmanlı
askerleriyle savaşını anlatıyor. 2. Yer adı. 3.Halitanlar'ıyasadışısayansultanbuyurul-
tusu kafiye nedeniyle e yerine burada a kullanılmış. 4. Fakirler, bir Yezidi tarikatı.
Müslüman «sofiler» burada onlann karşıtı. 5. Eski Kürtlerin çok tutkun oldukları hayvan
dövüşüne telmih. 6. ê soneki buradaeğik durum bükünüdeğil.şahıs zamiri ê'dir. 7. Yani
Yezidi aşiretleri. 8. Yezidi fakirlerin uzun saç ve sakalı vardı.
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Halk masalı

Gutekûiovîkbûnedesbiayênhev.Rojekê,guibiiçîbû;gotetovî,go:«Ezê
te bixwim». Rovîgo: «Malava, ezûtu destbtayên hev in, çawan tu dibêjiezê
te bixwim?» Go: «Bka, qetfêde nake, ezê te bixwim». Rovîgo: «Nina, ko ez

ji te te tiştekîçêbikim ko tu bitoj herinavkeriyênmih û berxanûkes te nebine,
tê min efû bikî?»

Gurgo: «Heke tu tiştekî wiloji min re bikî, ez li dinayayê qenciya teji bk
nakim». Rovîgo: «De, bide pey min!»

Gurdapey û rovî berê xwe da serê çiyê û bi hewakel heta ko her du gihane
serê çiyê. Hema rovî bi şiven ter ket ûjêkkin, ti ser hev kirine kom.

Paşê destpêkk û selikek çêkir. Hetagihande nêvî, gotegur: «Bka, de were

tê rûne». Guijî hat, tê de rûnişt û rovîpê ket. Hêdîhcdî devê selikê da hev heta

ko devê wê girt û qenc asê kk. Carekê dehfa xwe le da û di kêş hema werkk.

Gurêgewkbi selika xwe serjêri nava gundekî bû. Se û zatokên gund li gui
hatine hev û gui di selikê de kuştin.
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Halk masalı

Bir kurtla bir tilki el sıkışıp kardeş olmuşlar. Bir gün, kurt acıkmış; tilkiye
demiş ki: «Seni yiyeceğim». Tilki cevap vermiş: «Haydi ordan! Ben ve sen, biz
yeminli kardeşiz, nasıl «seni yiyeceğim» diyebilirsin? Kurt: «Kardeş, ne önemi
var, ben seni yiyeceğim». Tilki demiş ki: «Şimdi, senin güpegündüz kimse
görmeden koyun ve kuzu sürülerinin içine girebilmeni sağlayacak bir şey
yaparsam canımı bağışlar mısın?»

Kurt «Eğer bana böyle bir şey yaparsan, hayatta olduğum sürece, bu
iyiliğini unutmayacağım» demiş. Tilki demiş: «öyleyse bana güven».

Tilki kurdu peşine takmış dağın yolunu tutmuş; her ikisi dağm tepesine
varmışlar. Hemen tilki taze dallan kesmeye başlamış ve bir yere yığmış.

Sonra büyük bir sepet yapmağa başlamış. Yansına gelince kurda demiş ki
«kardeş gel içine otur». Kurt girip oturmuş ve tilki örgüsüne devam etmiş.
Yavaş yavaş sepetin ağzım kapatmış ve sıkıca bağlamış. Sonra birden itmiş
yokuştan aşağı yuvarlamış.

Aptal kurt, sepetin içinde, bir köyün ortasına kadar yuvarlanmış. Köylü
çocuklan ile köpekleri basma toplanıp sepetin içindeki kurdu öldürmüşler.
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ENDEKS

Not Normal rakamlarparagrafnumaralarını, Romen sayılar ise ilgili bahis ve
bölümleri belirtir.

Bu endeks gramerde işlenen konuları, referans terimleri ya da açıklama gerek¬
tiren özel isimleri ve ilginç özellikleri olan ya da bu kitaptaki listelerde adı
geçen (belirteç, edat, vb.) Kürtçe sözcükleri içerir.

-A-

a (ses uyumsal)... 268.

A (zamir)... 224, 243, 283, 284, 294.
-a... 271.
Ad... n Böl. I-VI ; 186, 191, 193,

194, 199, 202, 222, 243, 250, 266-268,
276, 284, 286, 295, 296, 304, 306.
Aferin aferin... 265.
-ahî...215.
-ajo... 273.
Ajotin... 155.
-a*... 271.
-al... 271.
Alî... 257.
An... 263, 302.
- an (lı sözcükler)... 116.

-an (sonek)... 271.
Ane... 263.
Ancax... 256.
Ango... 263.
Anî... bk. ango.
-anî... 275.
Anîn... 155,180,196,215.
-ar... 271,273.
Arabça... 5, 9, 12, 24, 37, 42, 45, 50,

52, 54, 63, 71, 157, 194, 213, 232,
246, 250, 253, (dêl, hinda, nav, rexme,
ta, xeyna), 265.
Aramice... 110.
-asa... 271.
-asî... 275.
-atî... 275.
avêj... 273.
- awer... 271.
Aşırılık... 224, 294.
Axiş... 255.

B

Ba, bal... 253.
Ba... 269.
Bağlaçlar... 262-264, 290, 304, 306,
309-311.

koordinasyon... 263.
sübordinasyon... 264.

Bajo. . . bk. ajotin.
Bala... 257,266.
Balajîr... (ve türevleri)... 266.
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Balgih... 95.
Balo... 256.

Balorkî... 257.
-ban... 273.
Bani... bk. bala.
-bar... 271.

-fcare... 271.
-fcaz... 273.
Batı ağızları... 12, 102, 138, 143, 180,

251.
Behdînan... 20, 23, 52, 71, 110, 180,

228, 231.
Behvan... 245.
Bildirme... 142, 158-160, 163, 175,

264, 289, 290, 306, 310.
Belê... 259.
Bileşik zamanlı hikaye

sürekli... 142, 158, 160, 163-166,
185, 186.

bildirme kipinin... 142, 158, 160,

163-166, 185, 186.

istek kipinin... 142, 158, 161, 163-

166, 185, 186, 207, 212, 292.
Belirli durum... 98, II Böl. V ; 219,

276-280, 283.
Belirsiz durum. . . III, II Böl. VI ;

213, 219, 276, 283.
Belirteç... 191, 221, 252, H Böl.
XXin(I) ; 264-266, 269, 299, 303,
304, 306, 309.

tasdik... 259.
soru... 261,302.
yer... 257.
durum... 255.
olumsuzluk... 260.
miktar... 256.
zaman... 258.

Belkî, belko... 261.

Ben... 95.

bend... 273.
Ber, beri... 250, 253, 264.
Ber- (önek)... 269.

Ber bi... bk. ber.
Berbi... ve, bk. ber.
Beraber... 256,257.
Berazî... 21.
Berbijêr... 257.

Berbijor... 257.

Berepaş... 257.

Bere... 258.

Berve... 257.

Bes... 256.
Bê (hatin 'in emir kipi)... 155, 205,
208.

Bê (edat)... 250, 253, 264, 269.
Bêdira... 256.
-bêj... bk. tê(edat).
Bêî... bk. bê(edat).
Bêşik... 259.
Bêtir... 223, 255, 256.
Bêxê... bk. xistin.
Bi... 25, 168,208,250,253.

bi destê... 208.
bi qasî... 223.

Bi- ... (edat)... 269.
bi- ... bk. fiil önekleri.
Bi...de... bk.bi.
Bi... re... bk. bi.
Bi... ve... bk.bi.
Bidizî... 255.
Biqasî... 233, bk... qas.
Biser... de... bk. ser.
Bi ser... ve... bk. ser.
Bibêje... bk. gotin.
Bibine... bk. dîtin.
Bigê... bk. gan.
Bigirî... bk. girîn.
Bihêle, bihîle... bk. hiştin.
Bihtir. . . bk. bêtir.
Bijene. . . bk. jentin.
Bijî... bk.jiyîn.
Bikeve... bk. ketin.
Bil... 253.
Bila... 161,179,264.
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Balgih... 95.
Balo... 256.

Balorkî... 257.
-ban... 273.
Bani... bk. bala.
-bar... 271.

-fcare... 271.
-fcaz... 273.
Batı ağızları... 12, 102, 138, 143, 180,

251.
Behdînan... 20, 23, 52, 71, 110, 180,

228, 231.
Behvan... 245.
Bildirme... 142, 158-160, 163, 175,

264, 289, 290, 306, 310.
Belê... 259.
Bileşik zamanlı hikaye

sürekli... 142, 158, 160, 163-166,
185, 186.

bildirme kipinin... 142, 158, 160,

163-166, 185, 186.

istek kipinin... 142, 158, 161, 163-

166, 185, 186, 207, 212, 292.
Belirli durum... 98, II Böl. V ; 219,

276-280, 283.
Belirsiz durum. . . III, II Böl. VI ;

213, 219, 276, 283.
Belirteç... 191, 221, 252, H Böl.
XXin(I) ; 264-266, 269, 299, 303,
304, 306, 309.

tasdik... 259.
soru... 261,302.
yer... 257.
durum... 255.
olumsuzluk... 260.
miktar... 256.
zaman... 258.

Belkî, belko... 261.

Ben... 95.

bend... 273.
Ber, beri... 250, 253, 264.
Ber- (önek)... 269.

Ber bi... bk. ber.
Berbi... ve, bk. ber.
Beraber... 256,257.
Berazî... 21.
Berbijêr... 257.

Berbijor... 257.

Berepaş... 257.

Bere... 258.

Berve... 257.

Bes... 256.
Bê (hatin 'in emir kipi)... 155, 205,
208.

Bê (edat)... 250, 253, 264, 269.
Bêdira... 256.
-bêj... bk. tê(edat).
Bêî... bk. bê(edat).
Bêşik... 259.
Bêtir... 223, 255, 256.
Bêxê... bk. xistin.
Bi... 25, 168,208,250,253.

bi destê... 208.
bi qasî... 223.

Bi- ... (edat)... 269.
bi- ... bk. fiil önekleri.
Bi...de... bk.bi.
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Biser... de... bk. ser.
Bi ser... ve... bk. ser.
Bibêje... bk. gotin.
Bibine... bk. dîtin.
Bigê... bk. gan.
Bigirî... bk. girîn.
Bihêle, bihîle... bk. hiştin.
Bihtir. . . bk. bêtir.
Bijene. . . bk. jentin.
Bijî... bk.jiyîn.
Bikeve... bk. ketin.
Bil... 253.
Bila... 161,179,264.
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Bimale... bk. maliştin.
Bimîne... bk. man.
Bin... 250, 269.
Binive... bk. nivistin.
Bipê... bk. pan.
Bipû... bk.pûyîn.
-bir... 273.

Bira... bk. bila.
Birast, birastî... 255.
Birewije... bk. rewitîn.
Birin... 36.

B»>î. . . bk. rîtin.
Birîn... 36.

Bişkê. . . bk. şkestin.
Bişo... bk. şiştin.
Bitene... 256.
Bitirpêr... 258.
Bivênevê... 255.
Bixwaze... bk.xwestin.
Bixwe (belirteç)... 259.
Bixwe. . . bk. xwarin.
Bizê... bk. zayfn.
Bîne... 196, bk. anîn.
Bfo...226,228.
Bîstekê... 258.
Bo.bona... 250, 253.
Boran... 9, 20, 23, 25, 34, 52, 71, 110,

115, 131, 145, 147, 180, 196, 198,

228, 231.
Bûn... H Böl. X ; 194. 213, 250,
294-296.
Bûyîn. . . bk. bûn.
Büküm... 84, 194, 22, 228-231, 236-
239, 245, 247.

gösterme sıfatlarının bükümü. . .

236-238.
belirsiz sıfatların. . . 245.

adların. . . ÏÏ Böl. V-VI.
sayı adlarının... 228-231.
belirsiz zamirlerin. . . 245.
soru zamirlerinin... 247.
şahıs zamirlerinin. . . 131-134.

C

Ca... bk fa.
Car... 258, 259.
Carcaran... bk. car.
Cardın. . . bk. car.
Carekê. . . bk. car.
Carına... bk. car.
Cem... 213,253.
Cihde... 258.
-cî... 273.
Cins... 89-96, 99, II Böl. V ; 236,
238, 239. 268.

dişil... 90,91,94,99, 100, 112-
114, 117, 119, 121-124, 228, 275, 280,
293.

eril... 90, 91, 93, 94, 99, 100, 112-
115, 117, 119, 121-124, 280, 295, 297.

değişken... 95.
Cümle... El Böl. V-VII.

-ç-
Çatı... 142, IH Böl. IV.

etken... H Böl. VIH-XV ; 209.
edilgen... II Böl. XVI ; 295.

Çatılı hal... bk. takılar, malikiyet
ilişkisi, niteleme ilişkisi, 208, 242,
276.
Çawa, çawan... 261, 264.
Çax... 95.

Çel... 228.
Çena\..245,247,256.
Çendek... 245.
Çêtir... 255.
Çi... 97,241, 264, 248.
Çiko... 256,264.
Çı7o...255,261.
Cima, çımam... 261, 264.
Çimko, çinko... bk. çiko.
Çiqas... 256, 161,264.
Çiqedr... 256.

381

Bimale... bk. maliştin.
Bimîne... bk. man.
Bin... 250, 269.
Binive... bk. nivistin.
Bipê... bk. pan.
Bipû... bk.pûyîn.
-bir... 273.

Bira... bk. bila.
Birast, birastî... 255.
Birewije... bk. rewitîn.
Birin... 36.

B»>î. . . bk. rîtin.
Birîn... 36.

Bişkê. . . bk. şkestin.
Bişo... bk. şiştin.
Bitene... 256.
Bitirpêr... 258.
Bivênevê... 255.
Bixwaze... bk.xwestin.
Bixwe (belirteç)... 259.
Bixwe. . . bk. xwarin.
Bizê... bk. zayfn.
Bîne... 196, bk. anîn.
Bfo...226,228.
Bîstekê... 258.
Bo.bona... 250, 253.
Boran... 9, 20, 23, 25, 34, 52, 71, 110,

115, 131, 145, 147, 180, 196, 198,

228, 231.
Bûn... H Böl. X ; 194. 213, 250,
294-296.
Bûyîn. . . bk. bûn.
Büküm... 84, 194, 22, 228-231, 236-
239, 245, 247.

gösterme sıfatlarının bükümü. . .

236-238.
belirsiz sıfatların. . . 245.

adların. . . ÏÏ Böl. V-VI.
sayı adlarının... 228-231.
belirsiz zamirlerin. . . 245.
soru zamirlerinin... 247.
şahıs zamirlerinin. . . 131-134.

C

Ca... bk fa.
Car... 258, 259.
Carcaran... bk. car.
Cardın. . . bk. car.
Carekê. . . bk. car.
Carına... bk. car.
Cem... 213,253.
Cihde... 258.
-cî... 273.
Cins... 89-96, 99, II Böl. V ; 236,
238, 239. 268.

dişil... 90,91,94,99, 100, 112-
114, 117, 119, 121-124, 228, 275, 280,
293.

eril... 90, 91, 93, 94, 99, 100, 112-
115, 117, 119, 121-124, 280, 295, 297.

değişken... 95.
Cümle... El Böl. V-VII.

-ç-
Çatı... 142, IH Böl. IV.

etken... H Böl. VIH-XV ; 209.
edilgen... II Böl. XVI ; 295.

Çatılı hal... bk. takılar, malikiyet
ilişkisi, niteleme ilişkisi, 208, 242,
276.
Çawa, çawan... 261, 264.
Çax... 95.

Çel... 228.
Çena\..245,247,256.
Çendek... 245.
Çêtir... 255.
Çi... 97,241, 264, 248.
Çiko... 256,264.
Çı7o...255,261.
Cima, çımam... 261, 264.
Çimko, çinko... bk. çiko.
Çiqas... 256, 161,264.
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Cira, cire... bk. çima.
Çitewr... bk. çilo.
Çito, çitone... bk. çilo.
çî... 81, bk. -cî.
-çîn... 273.
Çoğul... bk. sayı.
Çu... bk. tu (sıf. ve zamir.)
Çûn... 215,299.

D

Da (bel.)... 258.
Da... bk. ta.
Da-... 269.
Dako... 161,264.
Dan... 193, 194, 216, 273, 299, 306.
-dan... 273.
Danîn... 155, 196.

£>ar... 95.

-dar... 271, 273.
-daş...271.
Dawî, dawiyê... 258.
De (bağ)... 264.
... ae...251.
De/a/... 95.

Demako... 264.
Z>er... 253,257.
...der... 251.
Der-... 269.
Derve... 257.
Deyim belirteçler. . . II Böl.
XXHI(I).
Deyim bağlaçlar. . . bk. bağlaçlar. . .

Deyim fiiller... 141, II Böl. XV ;

207, 253 (pey), 266, 297.
geçişsiz... 200.
geçişli... 201,204.
çift tümleçli... 203.

Devdevkî... 255.
Denye... bk. danîn.
De... 162, 175, 180, 185, bk. -ê.

Dêl... 253.
Dêne, deyne. . . bk. danîn
-dêr... 273.

Di... 33, 110,250, 253.
di- ...bk. fiil önekleri.
Di ber... bk. ber.
Di ber... de... bk. ber.
Di ber... re... bk. ber.
Di ber... ve... bk. ber.
Dibin... de... bk. bin.
Di... de... bk. di.
Di... re... bk. di.
Di. ..ve... bk. di.
Di... nav... de... bk. nav.
Di... nav... re... bk. nav...
Di paş... de... bk. paş.
Di paş... re... bk. paş.
Di pist. ..de... bk. paş .

Di pist. ..re... bk. pist.
Di pist. .. ve... bk. pist.
Dido... 226-229.
D'ıdu... bk. dido.
Digel... 253.
Dihî... 258.

Dil... hebûn... 214.

Dilek-şart... 142, 264, 289, 291, 292.
birinci biçim... 158, 162-166, 185,

186, 212, 219, 292.
ikinci biçim... 174, 175, 185, 186,

292.
geçmiş... 214.

Din... 245.

Dirêjkî... 255.
-dirû... 273.
Dolaylı söylem... 264 (ko).
Dîsa, dîsan... 258.
Dîtin... 255.

Do... 226-228.
Do (bel.)... bk. dihî.
-dok... 273.

Doğu ağızları... 12, 23, 24, 56, 102,

115,124,139,145,152,228.
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Dor... 253.
-dos... 273.

Du... 226-229.
Du... bk. dihî.
Duhi... bk. dihî.
Dumilî... 24, 28, 43, 55, 157.

Dû (bel.)... 258.
Dû... 269.
Dûnîro... 258.
Dur... 257.
Dure... bk. dû (bel.).
Durum bükümleri... bk. büküm.
Durum... 84. IL- Böl. V 197, 236,

277-280, 295.
özne ya da yalın durum. . . 1 13,

119,126,131,229,295,297.
tümleç durumu ya da eğik du¬

rum.... 114, 115, 119, 121-124, 127,

132, 133, 185, 186, 280, 295, 297,

299.
sesleme durumu... 117, 119-124,

265.

e(sesuyumsal)... 160,268;
E (zamir)... 110, 170, 224, 244, 283.

-e... 254, 271.
Edat takımları... 249-251.
Eğer... 264, 292.
Egerçi... 264.

-ek... 83,84,225,273,276.
-eke... 273.
Eklenme bağlantısı... 198,213,243,
253 (di), 276, El Böl. E ; 293, 295-
297, 299, 304, 306, 308.

Em... 131.

Emir... 85, 89,11 Böl. VHI; 182.

-e'li... 156,178,180.
-î, -é, -o, -û 'lu... 156, 178, 181.

kuralsız... 155.

	 andin 'lı fiillerin... 149.

-tin'h fiillerin... 150.

bileşik fiillerin... 196, 197.

En (zamir)... 110,224,283.
-ende... 27 \.
Epitet... bk. sıfat.

karmaşık epitet. . . İÜ Böl. H.
epitet yan cümle. . . 305, 307, 311.

Ere... 259.
Erivan... 25, 46.
Eseh... 255.
Ev (gösterme sıfat ve zamir). . . 236-
242, bk. gösterme sıfatı ve gösterme
zamiri.
Eve... 257.

Evende, evhinde... 256.
Ew (gösterme sıf. ve zam.)... 236-242,
bk. gösterme sıfatı ve gösterme
zamiri.
Ew (şahıs zam.)... 131, 162, bk. şahıs
zamirleri.
Ewçend... bk. çiqas, evende.
Ewe... 257.
Ewqas... bk. çiqas, evende, 223.
Ey... 265.

Ez... 131, bk. şahıs zamiri...

Ê
E(zam.)... 110 Açık. 134,224,243,
283, 284.
-é (seslenme takısı). . . 180.
ê (dê'nin büzülüşü)... 162, 175, 180.
Êdî... 258.
Êk... 139, bk.nev.
En (zamir)... 224, 243, 283, 284, 294.
-ère... 150.
-et... 110.

Êvarkî... 258.
Exislin. . . bk. xislin.

-fam... 271.
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Farsça... bk... iranca.
Fena... bk. mîna;
Filan, filankes... 245.

fui... n Böl. vn-xvn -, 266, 295,
298, 300, 306-309.
yardımcı... U-Böl. X, XI, XIV ;

267, 306.
ettirgen... 144, 157, 194.

bileşik... 141, 143, 151, 170, II
Böl. XIV ; 199, 202, 204, 207, 253

(pey), 297.
birinci tipteki... 194-197, 199,202.
geçişsiz... 143, 157-184, 189, 198,

199, 286.
karşılıklı... 189.

dönüşlü... 36, 189.
geçişli... 143, 144, 157, 178, E

Böl. XEI ; 197, Ü-Böl. XVI ; 213,
280, 286, 195-197.

dolaylı geçişli... 143, 190, 198,

297.
Fiil çekimi... ü. Böl. VID-XVn.
Fiil ekleri... 31, 40, 82, 85, 160, 161,

172, 178, 180, 187.

Fül önekleri... 82, 178.

bi-... 148, 157, 161, 168, 170, 179,

180, 182, 196, 197, 212.
di-... 160, 175, 180, 182, 196, 197,

205.

G

Gan... 155.

Gav... 258.

Gava... 264.
Gavekê... bk. -gav.
Gavgavina... bk. gav.
Gavina. . . bk. gav.
-gaz... 271.
Geh... 258.
-geh... 27A.
Gel, gelî... 117,265.

Gelecek zaman... 142, 178, 180-182,
205, 207, 212, 214, 290, 295,
Gelek... 223, 224, 245, 256.
Gelo... 261, 264.
-ger... 273.
-ger... bk. -ker.
Gerek... 214,306.
Gerekmek... 214.
gerin... 273.

Gir... 253.
Girîn... 155.

Giş, gişk... 245.
Gişkî... 256.

Gî... 245.

-gîn... 273.
-gîr... 271.
-gon... 271.

Gor... 253.
Gorî... 95.

Gotin... 155,180,293.
Göçüşme... 66.

-gûhêz... 273.
Güney ağızları... 117.

H

«(ses uyumsal)... 15, 145.

Ha(he, han)... 236,239.
Halo... 255, 258.
Hareket... 194,201,216.
Haşa... 259.
Hatin... 155, 194, D Böl. XVI ;

299.
He... 259.

Hebûn... 170,211-213,276.
Hece... I-Böl. IV.

kısa... 56.
kapalı... 56.
uzun... 56.

açık... 56, 59.

/7eçi...245.
tfefî.,.256,264.
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Gişkî... 256.

Gî... 245.

-gîn... 273.
-gîr... 271.
-gon... 271.

Gor... 253.
Gorî... 95.

Gotin... 155,180,293.
Göçüşme... 66.

-gûhêz... 273.
Güney ağızları... 117.

H

«(ses uyumsal)... 15, 145.

Ha(he, han)... 236,239.
Halo... 255, 258.
Hareket... 194,201,216.
Haşa... 259.
Hatin... 155, 194, D Böl. XVI ;

299.
He... 259.

Hebûn... 170,211-213,276.
Hece... I-Böl. IV.

kısa... 56.
kapalı... 56.
uzun... 56.

açık... 56, 59.

/7eçi...245.
tfefî.,.256,264.
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Heçko... 264.

Hefqas... bk. ewqas.
Heft... 53.

Heftê... 228.
Heger... bk. eger.
Hegerçi... bk. egerçi.
Hekarî... 20,21,52,71.
Heke... bk. eger.
//e/...bk.ni/-.
Hele... bk. na/o.
Hem-... bk. «t/n-.
Hema, hema... 258.
Hema hema... 255.
//emî... 245.
Hemû... bk. /ıe/nî.
//ene... 212,213.
//er... 245,258,276.
Her-... 269.
Hercar... bk. car...
Herçend... ewçend... 256.
Herçend. . . bk. «erçî.
Herçî. . . bk. «eçî.
//erde... 257.
Here... bk. «erîn.
Hergav... 258.
//en*... 265.
//erîn... 155,215.
Herkes... 245.
//ero... 258.
Hertişt... 245.
Herwekî... 255,264.
Heryek... 245.
//esp...53.
//e$îê... 228.
//efa... bk. ta, 264.
Hetanî. . . bk. ta.

//ew... 97, bk. işteş zamir.
büzülmesi, bk.j'ev, /ev, pev, fev, v.b.

//ev... 269.
Hevêrkan... 196.

Hevtone... 255.
//ew... 258.

//ewe(bk.we)... 131.

//ey... bk. fa.
tfeye... 212, 213.
-heye ko... 212.
//ey/... 265.

Heyîn... bk. hebûn, 212.
Heyran... 95.
//ezar... 228, 231.
//ê...bk. «ê/.

/7e" /...265.
We'rfî... 255.
/7ê/...258.
Hêl-. ..bk. hil-.
Hidî... bk. hêdî.

Hil-... 269.
//i/n-... 269.
//iw... 110,245,256,276.
Hinda... 253, bk. Ziefa.

Hindek, hindik... bk. «ineÂ;.

Hindir, hindur... 257.

//ino-î... 258.
//ine/t... 127,223,245,256.
Hingaft. . . bk. hindî.
Hinganî. . . bk. «indî.
Hingavî. . . bk. «iVidî.

Hingê. . . bk. /itadï.
-hingêv... 273.
//ingû... 131.

//ir... 257.
Hiştin... 155.

//îc... 245.
//în, hîna... bk. «ê/.

//0/...265.
Hole... bk. «a/o.
//on... 131.
Hundir... bk. hindir.
Hûn... bk. «on.

I

/n (zamir)... 170,276.
-i^... 80, 83, 225, 272, 273, bk. -efc.
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Ile... 259.
-»/(fiil takısı)... 180,181. (fiil takısı
-îm (fiil takısı)... 180.
-ıstan... 274.

İkileşme... 64,65, 101,223.
İstek... 290, 303.
İstek... 142, 2.12, 216, 264, 290, 306,
307, 310.

birleşik hikaye... 161-166, 185,

186, 207.
geçmiş... 142, 174, 175, 185, 186.

sanal geçmiş... 174, 175, 185, 186.

şimdiki zaman... 142, 178-181,
205, 206, 212, 303.

I

/(zamir)... 110,224,244,283.
î(bûn 'dan)... 170.

î-... 269.

-î... 39, 44, 80, 81, 85, 94, 253 (ji, li),
271, 273, 275.
icar... 258.
-îfk... bk. M.
-în (fiil takısı)... 180.

-în (sonek)... 271,273.
Incar... bk. îcar.
-îne... 149, 152.

-înî... 275

-înok... 272.
-îr... 271.
îro, îroro... 258.

hal... 258.
îşal... 258.
îşela... 259, 303.
/sev... 258.
-îşk... 272.
-îf (fiil takısı)... 180,181.

-îtik... 272.

-îfî... bk. înî.
-îvk... 272.

J-

-jen... 273.
Jenlin... 155.

/ev... 140, 253 (/'O-

/e"... 134, 193, 202, 253 O'O-
;e... 269.

jêk... 140, 253 (//)
Jêlî... 253, 258.

/ér...257.
//...44,233,234,250,253.
Ji.aliyê... 208.
/lier... 208.
/i. ..de... bk. y/.
Ji... re...bk.ji.
Ji... pêve... bk. ji.
Ji. . . û vir de. . . bk. yî.
/i... ve... bk. ji.
Ji ber. . . bk. ber.
Jiber... re... bk. ber.
Jiber... ve... bk. ber.
Ji bin. . . bk. bin.
Jibo... bk. oo.
J i bona... bk. oo.
Jicem... bk. ce/n.
/t der. . . bk. derve.
Ji derveyî. . . bk. der.
Ji dêl... bk. dêl.
Ji dil... 255.

Jigirê... ve... bk. gir.
Jinav... bk. nav.
Jipaş... bk. paş.
J i pist... bk. pist.
Ji ser. . . bk. ser.
-jimar... 273.
Jiyîn... 155.

/î... 259.
/în... bk. jiyîn.
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Jîrlâ... bk.jêlî.
Jor... 257.
Jorûjêr... 255.

Jû... 253 (ji).
Jû paşî, jû pê ve. . . 258 .

K

Ka... 264.
Kal, kalo... 117.
/fano... 261.
-ter... 273.

tfarîn... 180, 182,190,306.
Kaşo... bk. kano.
Kaynaşma... 25, 30, 33, 39, 44, 52,
59, 67-75, 85, 102-108, 120-134, 134,

140, 144, 146, 179-182, 185, 193, 196,

205, 236, 239, 242, 247, 250, 253, (bi,
di.ji.li, tev, têldt), 269.
Kenga ko... bk. kengê.

Kengê, kengî... 261, 264.
Ker... 46.
-ker... 273.
Kereker... 255.
Kes... 245.
Kesek... bk. kes.
-keş... 273.
Kesinti... 63, 102, 185.
Kesir... 234.
Ketin... 155.

Kevtin... bk. ketin.
Kêm.kêmtir... 256.
Kêr... 76.

-keş... bk. -keş.
Kir... 46.
tf/r/n... 36, E Böl. XIV ; 216.
Kirîn... 36.

ATİrâr...226,228,231.
Kî... 245, 247.
-*î...81,254.
Kîjan... 247.

Kîjik... bk. /ayan.
Kîr... 76.

Kipler... 142, 183, Di Böl. IV ; 309,
310, bk. bildirme, istek, vb.
Kişisiz... 209, 214.
Ko... 161, 242, 243, 248, 306, 308.

bağlaç... 214, 248, 264, 292.
Kor... 76.

Kofe*...258.
-kuj... 273.
KurdDagh... 30.

Kursî... 95.

Kusan... 261.

-kut... 273.
Kutanı... 256.
Kû... 247, 261.
AT«r... 76.

/ (ses uyumsal)... 38.

Lazim... 214,306.
Lek... 226, 228, 213.
Lew... 140.

Lew... 264.
Lewra... bk. /ewr.
Lewra, lewre... 264.

Lez... 255.
Le (bağ.)... 263.
Lé\.. 117, 134, 193, 202, 253 (//), 265.
Lé-... 269.
Lêbelê... bk. /ê(bag.).
Lêholê... bk. /ê (bağ.).
Lêk... 140.
Lê&... bk. lihev.
Li... 250, 253.
L/ ber bk. oer.
L< o/n... bk. bin.
Licem... bk. cem.
Li nav... bk. nav.
L/ />aj. bk. pas.
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Li pişt. bk. pist.
Li ser. . . bk. ser.
Li ser. ..ve... bk. ser.
Lihev. 269.
Lo... 117,265.

M

Madam... 264.
Mafir. . . bk. madam.
Mal... 95,213,257.
-mal... 273.
Malatya... 30,38.
Malava... 265.

Maliştin... 155.

Maltin... bk. maliştin.
Man... 155.

Mandin... bk. man.
Mastar... 78, 85,94, 141, 144-147,
193, 194, 204, 205, 267, 293, 295,
297, 304.

bileşik... 174.

an 'h ... 144, 146, 154, 159, 163,

164, 171, 176, 185, 187.

andin 'lı... 144, 146, 149, 157.

ayîn 'lı... 146.

en'lı... 176.

-ihan, iyan 'lı... 145, 146, 159, 163,

171.
-în 'h... 145, 147, 154, 159, 159,

163-165, 176, 185, 187.

-fin'h... 144,151,152.
-ûn 'lu... 147, 159, 165, 171, 176,

185, 187.

	 ûfin'lı... 151.

Mayîn... bk. man.
Me... 131, 133.

me (bûn 'den)... 170.

Me- (olumsuz)...
-med... 271.
Mezin... 223.
Meztir... 223.

Me...91.
-mey... 273.
Mil... 257.

Milyon... 226,228.
Min... 40, 131, 133.

Mirov... 245.
Mîna... 253.
Mülkiyet... 133, 134, 137, 140,243.

N

n (ses uyumsal)... 40.
Na... 182,196.
Na-... 269.
Nabeyna. . . bk. nav.
Nabêna... bk. nav.
-nak... 271.

Nav... 250, 253.
Nav... 269.

Navbera... bk. nav.
Naxwe... 259.
/Ve... 166, 170, 177, 182, 196, 214,

260, 269.
ne (bûn 'den)... 170.

Ne-... bk. na-.
Nema... 260.
Nemaze... 259.
Nexasim... 259.
Nexwe... bk. naxwe.
Neyîn... 212.
Nêr... 91.

NéV... 269.
/Vézî/fc... 257.

Nêzike... 255;
Nêzikî... bk. nêzingî.
Nêzing... bk. nêz/fc.

Nêzingî... 253.
M-... 182, 269, bk. na-.
M«a, m«o...258.
M*... 253.
Nika... bk. ni«o.
Ms*... 158.
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Niştin... 193.

-nivaz... 273.
Nivistin... 155.

-nivîs... 273.
Nizik. . . bk. nêzik.
-nî... 254.
Nîn bûn... 212.
/Vîne... 212.
Mn/n... 212.
Niteleme bağlantısı... 219, 224, 243,
244, 248, 253, (di), H Böl. E ; 295,
296, 299, 306, 308.
Mv... 228, 229, 231.
Nîv... bk. nav-.
Nîvanî... 256.
Nîvrokî... 258.
No... 260.
Nod... 260.
Noke... bk. niho.
Nola... bk. mîna.
Nû... 258.

O

-o... 117,272.
-ojk...bk.-o,225,273.
-oke... bk. -o.
-o/e... -o/efc, -o//*... 272.
Olumsuzluk... 166, 170, 179, 182,

169, 206, 209, 212, 214, 260, 301,
302.
Olmak... bk. bûn.
-önek... 272,273.
-or... 272.

Ort... 253.
-oyî... 272.

Ö

Ölçümleme... 223, 224, 253, (ji), 294.
önekler... 82, 134, 193, E Böl.
XXIV.

önedaüar... 114, 143, 190, 191, 198,

199, 202, E Böl. XXÜ ; 264, 266,

268, 269, 280, 297, 298, 300.
özne... 185-190, 214, 243, 280, 286,
287,295,297,299,305,311.

Pa... 264.
Pan... 155.

Par... 258.
-parez... 273.

Paş... 253.
Paş ve... bk. paş.
Paş... 269.
Paşê... 258.
Paşkî, pavkî. . . bk. paşê.
Paştir... bk. pavé.
Paşve... bk.paşê.
Payîn. . . bk. pan.
-perwer... 273.
Pev... 25, 140, 253 (bi).
Pev... 269.
Pey... 253.
Pey-... 269.
Pê... 25, 134, 193, 202, 253 (bî).
Pê... bk... pev-, pey-.
Pêde... 258.
-pêy... 273.

Pêk... 25, 140, 253(60-
Pêk-... bk... pev-,
Pêlepaş... 257.

Pêncî... 228.
Pêr... 258.
Pêror... 258.
Pês... 269.
Pêşber... 253.
Pêşve... 257.
Piçkok... 256.
P/r... 223, 224, 256.
P/rf/r... 256.
P/sf... 253.
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Sözcüklerin sırası... 87, IE-Böl. V.
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Şêst... 228.
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206.
bildirme... 142, 178, 180-182, 205,

207, 214, 289, 292.
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-Ş0...273.
Şûn... 253.

li şuna ko. . . 264.
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276, 281.
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tu ne bûn... 212.
Tuçar, tuçara... 260.
Tukes... 245.
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293, 293, 298, 299, 304, 305, 311.
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Türkçe... 21, 50, 250, 253 (gor, ort).
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Urfa... 30, 138.

0... 268.
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-ûr... 271.
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Ünlem cümlesi... 303, bk. ünlemler.
Ünlemler... 265.
Ünlüler... 6, 84, 87, 115, 119-125.

ön çıkışlı... 6.

kısa... 3,7-13.
uzun... 4, 14-21.
karma... 6.

art çıkışlı... 6.

Ünsüzler... 5, 22-55.
dişseller... 32-40.
dudaksılar... 23-31.
damaksılar ve gırtlaksılar. . . 46-53,

61.
öndamaksılar... 41-45.
sert... 150.

ünsüzlerin düşmesi... 69.

Va, vaya, vaye... 257, 258.

-van... 271, 273.
-vanî... 271.
-vank... 273, bk. -van.
Varolmak... 221-213.
Ve... bk. va.
...ve... 251.
Ve-... 269.
Veha... bk. va.
-vend... bk. -vank.

Vene... bk. veniştin.
Veniştin... 155.

-ver... 271.
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Vir.vira... 257.
Viyan... 214.
Vî... 134.

Vîn... 214.
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W

w (sesuyumsal)... 18-20, 107, 124.

Wan... 131, 133.

Wana... 239.
Wanî. . . bk. ûha.
war... 271.

We, hewe... 53, 131,133.
We (bel)... 257.

we heye... 261.
Wek, weke, wekî. 233, 245, 253.

Welê, welo... bk. ûha.

Wer-... 269, 273.
Vfer, were... 255.
Were... bk. «afin, 205, 208.
Werîn... 155.

Wexf... 95.

wextako... 264.
Wey... 265, 279.
Wey-... bk... wek.
Wê... 131, 133, 134.
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Wêna... 239.
Wiha... bk. ûha.
Wilo... bk. ûha.
Wir.wira... 257.
Wisan... 155.

Wî... 131, 133, 134.

Wîna... 239.
Wîsa... bk. ûha.

-yar... 271, 273.
ye (bûn 'dan)... 170.

7e*:.. . 110, 127, 139,227-229,231,
245.
Yekcar... 223, 260.

Kê... 110,224,242-244,308.
yî(bûn 'den)... 170.

-X z-

Xanî... 213.

Xaxca... 259.
Xeber... 95.

Xe/fc... 245.
Xerpèt... 138.

Xerzan... 9,23,34.
Xesma... bk. xasxa.
Xeyna, xeynî. . . 253.
Xistin... 155

Xulase... 256.
Xwarin... 155.

Xwe... bk. dönüşlü zamir.
Xwe-, xwey-... 269.
Xwesf/n... 155,214.
Xwezî... 264, 303.

y ses uyumsal... 8, 15, 16, 18-20, 102-

106, 108, 120-124, 145.

Ya... 110,224,242.
Ya (bağlaç)... 263, 302.

Yalın hal... 77, 89, 98, 100, 276.
Ya /(ünlem)... 265.
Ya, yan... 263.
Yakın gelecek... 142, 174, 175, 177,

185, 186.

Yancümleler... 294, El Böl. V-VII ;

259.
Yapmak... 216.

-za... 271.

Zamanlar... 142, El Böl. IV ; 309,
310.

birinci grup... 152, E Böl. IX,
Xm ; 198, 212, 280, 286.

ikinci grup... 152, H Böl. X, XI,
XIE ; 198, 212, 280, 286, 287.

üçüncü grup... 146, 152, 170,11
Böl. XE ; 183, 189, 205, 206, 208,
212.

geçmiş... 142, 183, 213, 286, 287,
295,297,307,310.

şimdiki... 142, 183, 213, 295, 297?
307.

gelecek... 142.
Zamanların uyumu... 290, 292, 307,
310.

Zan... bk. zayîn.
-zan... bk. zen, 273.

Zanîn... 180, 182, 190, 216, 306.
Zayîn... 155.

Zaza... bk. dumilî.
Zehf... 223,224,256.
-zen... 273.
Zeyde... 256.

Zêde, zêdetir... bk. zeyde.
Zihar... 256.
Zêde, zêdetir... bk. zeyde.
Zihar... 256.

Zinhar... 258;
Zor... 223, 256.
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