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AÇIKLAMALAR

Bugün Türkiyemizde konuşulmakta olan Kürtçe, asıl Kürtçenin
Kürmançça lehçesidir. Bu lehçe üzerindeki çalışmalarım lise sıralarında
başlar [1]. O tarihlerden bu yana çalışmalarım esnasında edindiğim
notlan bir araya getirmekle bu eser meydana gelmiş oldu.

Bu lehçe mıntıkalara göre bir takım farklılıklar arzeder. Biz bura¬
da Kürmanççayı genel hatlariyle iki şive üzerinden ele aldık. Birincisi
Cizre ve dolaylarmda konuşulan ve eskiden beri «edebî dil» olarak kabul
edilen şivedir. Diğeri de bu havalinin dışında kalan yerlerde konuşulan
şivedir. Bu sebepledir ki iki şivede de müşterek olan hususlar dışmda
önce birinci ve sonra da ikinci şiveye ait kaide ve özellikler açıklanmıştır.

Kürtçe metinler siyah, bunların Türkçe karşılıkları da - parantez
içinde olarak - beyaz puntolarla dizilmiştir.

Türkçede dil bilgisine ait terimler henüz bir anarşi içinde bulundu¬
ğundan eski veya umumî olan terimlere de ayrıca parantezler içinde
işaret olunmuştur.

Metinler arasında şu kısaltma ve işaretler kullanılmıştır :

b. Bakınız.
ç. çoğul, çoğulu.
kk. kelime kelime.
M. Madde.
ok: okunuşu, okuyunuz.
( ) Kürtçe metinlerin Türkçe karşılıklarını içine alır.
[] Kürtçe metinlerin karşılığı olmayan, ancak anlamın daha iyi

anlaşılması için bazı ibare ve izahları içine alır.
/ Kelimeler arasında «veya, veyahut» anlammadır.
: Misâllerden önce bulunur.

ibareler arasında gelen lügat veya tâbirler ile karşılıkları
arasında bulunur.

Bir kelimenin kısımları veya değişimleri arasında bulımur.

(1) İstanbul, Kabataş Erkek Lisesi [1941-1944].
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Bütün ihtimama rağmen tashihi zarurî şu tertip hataları olmuştur:
13'üncü sahifenin l'inci satırındaki eba a mm^ ebe a mın; 69'uncu sahi-
fenin 18'inci satırındaki te?^ mm? ; 70'inci sahifenin 8'inci satırındaki
çıtan^ çıton olacak ve nihayet 64'üncü sahifenin sondan 2 ve 3'üneü sa-
tırlan da şöyle olacaktır :

Tekil 2. şahıs [müfret muhatap] : te (sen)
» 3. » [müfret gaip] : wî (o) [eril için]

wê (o) [dişü için]

Bir tecrübe mahiyetinde olan bu kitapta şüphesiz ki hatalar ve nok¬
sanlar hulımacaktır. Değerli okuyucuların görecekleri bu hata veya nok¬
sanları bildirmelerini şükranla beklerim.

Ankara - Bahçelievler K^nal Badıllı
1. Haziran. 1965 Urf a Milletvekili, Avukat
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GİRİŞ

KÜRTÇE VE BÖLÜMLERİ

YERYÜZÜNDEKİ DİLLER

1. Yeryüzünde, her insan topluluğunun bir dili vardır. Bu dil, Kür-
jnanççada o topluluğun adma -î eki getirilerek adlandırüır: Kurd (Kürt)
- Kurdî (Kürtçe), Tırk (Türk) _ Tırkî (Türkçe) gibi. Düi adlandırma,
ünlü. kişUerin veya onlara mensup olanların adlarına aynı eki ilâve et¬
mek suretiyle de yapılır : Osman - Osraanî (Osmanlıca) gibi.

Yeryüzünde, mevcut olmuş veya olan kavimler kadar dil vardır. Dü-
lerin sayısını katî surette tâyin ve tesbit etmek mümkün değildir. Bunun¬
la beraber, bugüne kadar (2796) düin konuşulduğu, bunlardan bugün
ancak (118) 'inin devlet düi olarak kullanıldığı, bunlar arasında en eski
bir devlet ve medeniyet düi olarak Kürtçenin de bulunduğu bilinmektedir.

Yeryüzündeki diller bugün birbirinden ayrı ve müstakU bir durumda
bulunmalarına rağmen, aralarında gurup gurup bir takım yakmlıklar
vardır. Bazan kapalı, bazan da açık olan bu yakınlık ve benzerlikler iki
noktada toplanır :

1) Köken (menşe), 2) Yapı.

DİL AİLELERİ.

3. Menşe bakımından birbirine yakm olan diller, bir ana di l'den,
bir ana kayna k'tan çıkmış bulunan akraba dillerdir. Bir ana dil¬
den çıkmış dillerin meydana getirdikleri topluluğa dil a i 1 e si denir.
Dünya dilleri bu şekilde muhtelif dil ailelerine ayrılırlar. Bir ana düin,
metinleri olmadığı hâlde, bir çok özelliklerini kendisinden türemiş bulu-
pan ajiledeki dilleri mukayese etmek suretiyle tesbit bUe mümkündür.

Yeryüzündeki başlıca dil aileleri şunlardır: Hint-Avrupa
Düleri Ailesi, Bantu Düleri Ailesi, Çin-Tibet Dilleri AUesi ve bu diller gi¬
bi sağlam bir aUe teşkU etmeyen Ural-Altay Düleri Gurubu.
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DİL GURUPLARI.

3. Yapı bakmamdan yeryüzündeki diller üç guruba aynhrlar : 1)
Bir heceli dUler, 2) EklemeH diller, 3) Çekimli diller.

1. TEK HECELİ DlLLER'de hemen her kelime bir tek heceden iba¬
rettir. Kelimelerin çekimleri yoktur. Cümleler bir çekimsiz ve tek heceli
kelimeler sırasından ibarettir. Cümlenin ifade ettiği anlam (mâna), ge¬
nel olarak kelime su-asmdan anlaşıhr. Meselâ Çince «wo bu pa ta» cüm¬
lesi, birer heceli kelimelerden kurulmuştur. Bu kelimelerin sırasiyle an¬
lamları şöyledir : Ben, değU, korkmak, sen. Kürmançça cümlesiyle
«Ez jı te na tirsim» (Ben senden korkmam) demektir. Çin-Tibet dilleri
bu guruba girer.

2. EKLEMELİ (ütisakîj DİLLER gurubundaki diUerde ise, tek veya
çok heceli kelime kökleri ile ekler vardır. Kelimelerden yeni kelimeler, ve¬
ya kelimelerin geçici hâlleri yapılırken köklere ekler eklenir. Bu ekleme
sırasmda kökler değişmez, köklerle ekler, hemen her zaman, açık şekilde
ayırt edilebilir. Eklemeli dülerde ekler, bazan başa, bazan sona getirildi¬
ğinden bu düler ö n - e k 1 i veya s o n - e k 1 i diye adlandırılırlar. Ezcümle
Türkçe, eklemeli diller gurubımdan son-ekli eklemeli bir dildir. Türkçede
kök değişmez. Yapım ve çekim ekleri kelimelerin sonlarına takılır. Ör¬
neğin :

göz-lük-çü-lük-ten

gör-üş-tür-ül-e-me-miş-ler-rai-ydi ?

3. ÇEKÜMIl [hükünlü, tasrifi] DlLLER'de de tek veya çok heceli
kökler ve bir takım ekler vardır. Fakat yeni kelime yapılırken ve çekim
sırasında çok defa, köklerde bir değişiklik olur. Kökün konsonantları çok
kerre değişmez, vokalleri değişir. Ekler köklere önde, içte ve sonda geti-
rilebüir. Bazı dülerde kelime kökü ile yeni kelime veya kelime hâli ara-
smda açık bir bağ, ilgijd gösteren belirli bir iz vardır. Samî düler, ezcüm¬
le Arapça bu guruba girer. Örneğin Arapça ktb nıvısandın (yazdır¬
mak) kökünden türemiş olan kâtib, mebtub, kitaJb, fcütüib gibi.

Baa dülerde ise, bu değişiklik çok kerre kökü tanınmaz bir hâle ge¬
tirir. Yeni kelimede veya kelime hâlinde kökü hatırlatacak hiç bir iz, hiç
bir ses kalmaz. Hint-Avrupa düleri ve bu arada Kürtçe böyledir. Misâller:

Hint-Avrupa dilleri ailesinden olan Fransazca a I I e r çûyın (git¬
mek) fiilinin geniş zamanının 1, 2, 3. tekil şahısları je vais, tu vas, E
va'dır.

Bunun gibi, gine aynı dil ailesinden olan Küıtçenin Kürmançça leh¬
çesinde meselâ hatm (gelmek) fiüinm görülen geçmiş zamam baimt
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(geldim), haüy (geldin), lıat (geldi), hatuı (geldüer), fakat geniş za¬
manı ise, b'êm (gelirim), b'êy (gelirsin), b'ê (geür), b'ên (gelirler) şek¬
lindedir. Gine Kürmanççada meselâ Girgin dar şıkand (Girgin ağaç kır¬
dı), Gu-gîn der şüiand (Girgin ağacı kırdı) cümlelerinde görülüyor ki
dar (ağaç) kelimesi çekimiendiğinde der (ağacı) olmuştur.

KÜRTÇENİN

DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

4. Kürtçe, dünya düleri arasında, Hint-Avrupa Dilleri Aüesine da¬
hildir. Bu dil ailesinin içine Macarca, Fince ve diğer bazı küçük memle¬
ketlerde konuşulan diller dışında kalan bütün Avrupa düleri ile Asya
dillerinden Kürtçe, Farsça, Ermenice ve Hindistanda mevcut bir çok dil¬
ler girer. Biri Avrupada, diğeri Asyada olmak üzre iki büyük kola ayrı¬
lan bu dil aüesinin Avrupa kolunun içinde Germen, islâv, Romen düleri,
ezcümle Keltçe, Yunanca, Arnavutça, Litvanca dilleri, Asya kolunun için¬
de de başlıca Hint-lran dilleri vardır. Bunlar tarihî Sanskritçe ve Vedik
dili ile bugünkü başlıca Hint düleri ve tarihî Avestçe, Pehlevîce ile eski,
orta, yeni Farsça dilleri ve nihayet Hititçe, Ermenice ve Kürtçe dilleridir.

KÜRTÇENİN BÖLÜMLERİ

5. Kürtler, ırk itibariyle Farslar, Afganlılar, Ermenüer v.b. üe bir¬
likte, Aryen ırkının İran şubesine mensupturlar. Kürtçe de, yukarıda
işaret olunduğu veçhile, Hint-Avrupa Dilleri Ailesinin İndo-Aryen kolun¬
dan Iranî dü gurubuna dahüdir |1J. Garbî İrana ait olmakla beraber,
Şimalî İran düleri ile de müşterek cihetler arzeden Kürtçenin [2] konu¬
şulmakta olduğu sahaları ilmî ve katî bir surette tâyin etmek cidden
zordur. Zira bu dil, Zağros dağları ve civarı merkez olmak üzere Şarkta,
Horasan ve Afganistandan Garpte merkezî Anadolu | Ankara-Konya] 'ya
kadar, Şimalde Sovyet Ermenistanmdan Cenupta Cenubî İran, Şimalî
İrak ve Şimalî Suriyeye kadar olan çok geniş bir sahada, yer yer mevziî
veya mütekâsif mıntıkalarda konuşulmaktadır.

Müâttan asırlarca evvel, aşiret hayatmı bırakıp toprağa yerleşen
Imedenileşen], ancak İslâmiyetin intişarından sonra, bühassa Araplarm

[1] Şemsettin Sâmî Bey, Iran şubesini İranlılar, Afganlılar, Kürtler ve Ermeni¬
ler diye dörde ayırmaktadır [Kamus el-Alam, 1, 661.

[21 J. Bendrys, Les Langues du Monde, Paris, 1924, p. 39-40.

(geldim), haüy (geldin), lıat (geldi), hatuı (geldüer), fakat geniş za¬
manı ise, b'êm (gelirim), b'êy (gelirsin), b'ê (geür), b'ên (gelirler) şek¬
lindedir. Gine Kürmanççada meselâ Girgin dar şıkand (Girgin ağaç kır¬
dı), Gu-gîn der şüiand (Girgin ağacı kırdı) cümlelerinde görülüyor ki
dar (ağaç) kelimesi çekimiendiğinde der (ağacı) olmuştur.

KÜRTÇENİN

DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

4. Kürtçe, dünya düleri arasında, Hint-Avrupa Dilleri Aüesine da¬
hildir. Bu dil ailesinin içine Macarca, Fince ve diğer bazı küçük memle¬
ketlerde konuşulan diller dışında kalan bütün Avrupa düleri ile Asya
dillerinden Kürtçe, Farsça, Ermenice ve Hindistanda mevcut bir çok dil¬
ler girer. Biri Avrupada, diğeri Asyada olmak üzre iki büyük kola ayrı¬
lan bu dil aüesinin Avrupa kolunun içinde Germen, islâv, Romen düleri,
ezcümle Keltçe, Yunanca, Arnavutça, Litvanca dilleri, Asya kolunun için¬
de de başlıca Hint-lran dilleri vardır. Bunlar tarihî Sanskritçe ve Vedik
dili ile bugünkü başlıca Hint düleri ve tarihî Avestçe, Pehlevîce ile eski,
orta, yeni Farsça dilleri ve nihayet Hititçe, Ermenice ve Kürtçe dilleridir.

KÜRTÇENİN BÖLÜMLERİ
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[1] Şemsettin Sâmî Bey, Iran şubesini İranlılar, Afganlılar, Kürtler ve Ermeni¬
ler diye dörde ayırmaktadır [Kamus el-Alam, 1, 661.

[21 J. Bendrys, Les Langues du Monde, Paris, 1924, p. 39-40.



ve istUâlarm sosyal etkisiyle tekrar aşiret - göçebe hayatına dönen
Kürtlerin konuştukları dü, kavmi tasnifleriyle paralel olan klâsik bir
tasnife göre dört büyük şubeye ayrılmaktadır [1].

1. LÛRİ (Lürce) :

LÛ r/L ur (Lur/Lür) veya L e r/Lor, Fîl, Lek ve Bextîyar
(Bahtiyar) Kürtlerinin teşkil ettiği gurup tarafından konuşulan Kürtçe-
dir. Bu guruba ve bu lehçeye L û r'ların kavmî adı âlem olmuştur. Bu
gurubu teşkil eden Kürtler, genel olarak İranda ve kısmen de Kerkükte
bulunur.

2. GORANÎ (Goranca) :

Kendilerine E vs? r a m a n (Evram'lar) da denilen G o r a n (Gor'lar)
ile Z a z a [Dımıl]'larm [2] konuştukları Kürtçedir. Bu lehçeye Goran
ismi âlem olmuştur. Goranlar Musul, Zazalar da Diyarbekir, Siverek ve
Persim dolaylarında bulunurlar.

3. KELHÛRÎ (Kelhürce) veya SORANÎ (Soranca) :

Soran (Sor'lar), K e I h û r (Kelhür), Baba n(Bab'lar) Kürt-
leriyle Soranlardan olan ŞêxBizinî (Şıhbrzınlı) Kürtlerinin teşkil

[11 a) Merhum Mehmet Mihri fHiIavI Bey, Kürtçeyi ILisan-ı Ktirdî'yil Kurdî
(Kürtçe) ve Goranî (Goranca) diye İki büyük kola, Gorancayı da Hewramî {Hev-
ramice) ve Zazayî (Zazaca)'ya, Kurdî'yi de Filî (Filce/Fillee), Bılbasî (Bılbasça) ve
Kurdî'ye ve Bılbasçayı da Kurmancî (Kürmançça) ve Bılbasçaya ayırmaktadır
rMukaddime-tüI irfan, İstanbul, h. 1336, s. 4, 51.

b) Müellifi ve ismi meçhul yazma bir Kürtçe gramerinde Kürtçe iLisan-ı Kurdîl,
«birbirinden pek az farklıdır» kaydiyle üçe ayrılmakta : Asi!, Eyyûbî ve Zazî, Aslî
Kartçeye de Botî veya Umumî dendiği söylenmektedir. Fakat bu tasnif daha çok
Kürmanççaya aittir IBendeki yazma nüsha, s. 2J.

c) Ziya Gökalp, bu şubeleri [lehçeleri! müstakil birer «lisan» saymaktadır
İZ. Gökalp, Kürt Aşiretleri Üzerinde Sosyolojik Tetkikler, bendeki yazma nüsha,
s. 16, 19].

12] Türkiyedeki Zazalar, kendilerini asıl Kürt sayarak kendi kendilerine K ı r d
ve kendilerinin dışında kalan Kürtlere, daha doğrusu Kürmançlara da -biraz da
küçümseme ile müterafik olarak- K ı r d a s î ( Kürdü msü, Kurtçuk) derler. Kür-
mançlar ise Zazalara nadiren Zaza, fakat genel olarak D ı m ı 1 tDımıîî = Dımıilı/
Dımılcel derler. Bu kelime bazan yanlış olarak, bilhassa Türkler tarafmdan Dmbılî, .

Dumbulî, Dumul, Dumıl şekillerinde kullanılır. Mevcut bir rivayete göre, güya bir
zamanlar Viranşehir Millî (MUli) ajşiretine tabi olmalarından kinaye olarak Zazalara
«Millilerin arkası, devamı, tabii> mânasma D û Millî denmiş ve zamanla bu
kelime Dumulî/Dımılî - Dumıl, Dımıl şekUlerine girmiştir (Dû, Kürmanççada arka,
son, sonra, devam veya kuyruk ve tabi anlamlarındadır].
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ettiği şubenin konuştuğu lehçedir. Bu lehçeye bazan Soranî (Soranca) ba¬
zan da Kelhûrî (Kelhürce) denir. Bu şulbeye de Soran veya Kelhürlerin
kavmî adları âlem olmuştur. Bu guruba dahil Kürtler Musul dolaylarında
bulunmaktadır. Yalnız Şêxbizinî'ler etrafa dağılmışlardır. Örneğin Diyar¬
bekir, Trabzon ve Haymana dolaylarında bunlara rastlanır.

4. KURMANCÎ (Kürmançça) :

Kürtlerin en büyük şubesini teşkü eden K u r m a n c [Kurdmanc/
Kurmac/Kırmanc/Kırmac] (Kürmanç) Kürtlerinin konuştukları lehçe¬
dir. Zazalar ile Şêxbizmî'ler hariç, Türkiyedeki bütün Kürtler ile Sovyet
Ermenistanı, Şimalî Suriye ve kısmen de Şimalî İraktaki Kürtler bu şu¬
beye dahildirler.

Kürtçenin bu dört şube/lehçesinden her biri de ayrıca şivelere ve şi¬
veler de ağızlara ayrılmaktadır. Bu cümleden olarak Kürmançça lehçesi
Kürmançların kavmî tasniflerine paralel olarak Botî/Bohtî (Bo-
tanca/Botice) , M e h m e d î (Mehmedlice/Mehmedîce) , S 1 1 î v î (Siliv-
ce/Süivîce) v.b. ve mmtıkavî bir tasnife göre de Garp-Şimal, Şark-Cenup
gibi şivelere ve bu şiveler de Diyarbekir, sırûc (Sürüç), Soreg (Siverek) -

Viranşehir v.b. gibi ağızlara aynlır. Örneğin bugün Urfa ve havalisinde
konuşulmakta olan Kürtçe, Kürtçenin Kürmançça lehçesine ve bu lehçe¬
nin Garp-Şimal şivesine mensup Urfa ağzıdır.

Kürtçenin bu lehçeleri yekdiğerine yabancı olmadıkları gibi şiveler
arasındaki farklar da pek cüzî bazı noktalara inhisar etmektedir. Ziya
Gökalpm ifadesiyle hepsi Kürdi-i kadim adı verilebüen eski bir
Kürtçenin türemeleri [müştakları] 'dirler. Neo-Lâtin iisanlariyle Lâtince
arasında ne gibi bir rabıta varsa. Eski Kürtçe ile bu Yeni Kürtçeler ara¬
sında da o rabıta vardır İZ. Gökalp, a.g.e., s. 16].

İşte bu kitap, Kürtçenin Kürmanç lehçesinin grameridir.

KÜRTLERİN KULLANDIĞI YAZILA R

6. Kürtler İslâmiyetin kabulünden sonra, tıpkı Türkler ve Farslar
gibi, Arap alfabesini kullanmışlardır. Sâmî fonetiğine ait bu alfabe Kürt¬
çenin bünyesine uygun olmadığından bilhassa İstanbulda Hetavê Kurd
(Kürt Güneşi) [1329-1330] ve Roj Kurd (Kürt Güneşi) [1329/1913] gi¬
bi dergiler etrafında toplanan Kürt aydınları Lâtinceye yakm bir alfabe
üzerinde çalışmışlarsa da araya Birinci Dünya Harbi ve diğer bazı hâ¬
diselerin girmesi dolayısiyle bu çalışmalar inkitaa uğramıştır.

Bugün Arap ve Lâtin alfabeleriyle, Sovyet Ermenistanma münhasır
olmak üzre, Rus alfabe kullanılmaktadır.
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Birinci Bölüm

SESLER

7. Kürmanççada otuz sekiz ses vardur. Bu seslerden üçü,
Kürmanççanm esasında mevcut değüse de, .bilhassa Arap ve Türkler Ue
daha çok teması olan Kürmançlarca oldukça benimsenmiştir. Buna rağ¬
men, gerek asüda bulunmamaları ve gerekse diğer büyük çoğunlukça
benimsenmemiş olmaları dolayısiyle bu seslerin alfabeye alınmamaları
icap eder. Bu sesler, yalnız Arapçaya mahsus olan h =q,*'^ ^[aya] ve
g = ^[ğayn] sesleridir. Kürmançlar h sesini h sesinden ve g sesini de
X = h = ^ sesinden ayırmazlar : Hesen (Hasan), Xefûr (Gafur) v.b.
gribi.o

Gine bu otuz sekiz sesten dördü de aslmda Kürmanççada mevcut ol¬
malarına rağmen her nedense üzerlerinde pek durulmamıştır. Bu sesler¬
den üçü c-ç arası ç, g-k arası k ve b-p arası p sesleridir. Kürmanççaya
mahsus bu üç ses ne Kürmanççanm ç^ ve p ve ne de c^g ve b sesleridir.
Meselâ : çav (göz), çek (sUâh), keç (kız), bîçek (azıcık) kelimelerindeki
ç'ler, kal (ihtiyar), kanî (pınar), kel (boynuzsuz keçi), kew (güvercin),
kıl (sürme), kon (çadır), kırm (yapmak), kur (oğlan), kûr (kör) keli¬
melerindeki k'ler Ue par (evvelki sene) , pêr (evvelsi gün) , pıdî (diş etleri)
kelinaelertndeki p'ler hep Kürmanççaya mahsus q, k, p sesleri olup keza
çel/çil (kırk), çar (dört), çeleng (güzel), çep (sol) kelimelermdeki ç'ler,
kal (olgunlaşmamış «meyve»), kanî (hani?), kel (kaynama), kew (dağ),
kıl (yayık), kone (kurnaz, hilekâr), kırrin (satm almak), kur (sıpa), kûr
(derin) kelimelerindeki k'ler üe par (hi^e), pêl (dalga), pır (çok) keli¬
melerindeki p'ler de lâaletta5dn -Türkçedeki gibi- ç^ k ve p sesleridir.

Dördüncü ses de Arapçadaki gibi t =J, [ti] sesidir. Örneğin : tari
(üzüm), teng (dar), tal (acı), tu^ te (sen) kelimelerindeki t'ler Arapça¬
daki gibi t ve tüî (parmak), teng (seviye, hiza) kelimelerindeki t'ler de
lâalettayin flerdir.

Kürmanççaya mahsus seslerden f-v arası diğer bir sesi de bu guru¬
ba dahü etmek icap eder. Bu ses eskiden üç noktalı f =eİ ile gÖsteriUrdi
[M. 8/2, a].

Birinci Bölüm

SESLER

7. Kürmanççada otuz sekiz ses vardur. Bu seslerden üçü,
Kürmanççanm esasında mevcut değüse de, .bilhassa Arap ve Türkler Ue
daha çok teması olan Kürmançlarca oldukça benimsenmiştir. Buna rağ¬
men, gerek asüda bulunmamaları ve gerekse diğer büyük çoğunlukça
benimsenmemiş olmaları dolayısiyle bu seslerin alfabeye alınmamaları
icap eder. Bu sesler, yalnız Arapçaya mahsus olan h =q,*'^ ^[aya] ve
g = ^[ğayn] sesleridir. Kürmançlar h sesini h sesinden ve g sesini de
X = h = ^ sesinden ayırmazlar : Hesen (Hasan), Xefûr (Gafur) v.b.
gribi.o

Gine bu otuz sekiz sesten dördü de aslmda Kürmanççada mevcut ol¬
malarına rağmen her nedense üzerlerinde pek durulmamıştır. Bu sesler¬
den üçü c-ç arası ç, g-k arası k ve b-p arası p sesleridir. Kürmanççaya
mahsus bu üç ses ne Kürmanççanm ç^ ve p ve ne de c^g ve b sesleridir.
Meselâ : çav (göz), çek (sUâh), keç (kız), bîçek (azıcık) kelimelerindeki
ç'ler, kal (ihtiyar), kanî (pınar), kel (boynuzsuz keçi), kew (güvercin),
kıl (sürme), kon (çadır), kırm (yapmak), kur (oğlan), kûr (kör) keli¬
melerindeki k'ler Ue par (evvelki sene) , pêr (evvelsi gün) , pıdî (diş etleri)
kelinaelertndeki p'ler hep Kürmanççaya mahsus q, k, p sesleri olup keza
çel/çil (kırk), çar (dört), çeleng (güzel), çep (sol) kelimelermdeki ç'ler,
kal (olgunlaşmamış «meyve»), kanî (hani?), kel (kaynama), kew (dağ),
kıl (yayık), kone (kurnaz, hilekâr), kırrin (satm almak), kur (sıpa), kûr
(derin) kelimelerindeki k'ler üe par (hi^e), pêl (dalga), pır (çok) keli¬
melerindeki p'ler de lâaletta5dn -Türkçedeki gibi- ç^ k ve p sesleridir.

Dördüncü ses de Arapçadaki gibi t =J, [ti] sesidir. Örneğin : tari
(üzüm), teng (dar), tal (acı), tu^ te (sen) kelimelerindeki t'ler Arapça¬
daki gibi t ve tüî (parmak), teng (seviye, hiza) kelimelerindeki t'ler de
lâalettayin flerdir.

Kürmanççaya mahsus seslerden f-v arası diğer bir sesi de bu guru¬
ba dahü etmek icap eder. Bu ses eskiden üç noktalı f =eİ ile gÖsteriUrdi
[M. 8/2, a].



Bu dört sesin, yani Kürmanççaya mahsus ç^ k, p^ t seslerinin, ge¬
rek asılda ve gerekse hâlen var olmaları dolayısiyle alfabeye alınmaları
icap ettiği kanaatinde olmamıza rağmen, bu husustaki son sözü ileriye
bırakarak burada bu sesleri de lâalettayin diğer ç, k, p, t harfleriyle
göstereceğiz.

İhtar. Kürmanççada bu 38 sesten başka bir de lâalettayin 1 ve r'
den ayn I ve r sesleri varsa da bunlar üe esas 1, r sesleri arasmda pek
az bir nüans farkı gördüğümüzden şimdUik bunlar üzerinde durmadık.

SESLERİN ÇEŞİTLERİ.

8. Kürmanççada sesler iki ürlüdür : 1) Sesliler, 2) Sessiz-
1 er.

1. SESLİLER [vokaller]. Kürmanççadaki sesliler sekiz tane olup
şunlardır :

a e ê 1 î o u û

Bu seslilerden :

ê sesi êvar (akşam), ê mın (benim, benimki), jêr (aşağı), bere (ön¬
ce) gibi Kürmançça ve bel, sel, el (yabancı), yel (rüzgâr) gibi Türkçe
kelimelerindeki kapalı e sesidir.

1 sesi, Türkçedeki noktasız ı sesidir : gır (tepe), çır (yırtılma), pır
(çok), bir (götürdü), nur (öldü).

î sesi, Türkçedeki noktalı i'den daha kuvvetli - uzım bir sestir : çîr
(erik kabuğu), pîr (ihtiyar), bîr (hâtıra; kuyu), mîr (emir).

u sesi, Kürmanççaya mahsus bir ses olup Kürmanççadaki ı-û ve
Türkçedeki ı-ü-u arası bir sestir. Fakat ne Kürmanççadaki ı veya û ve
ne de Türkçedeki ı, u veya ü sesidir. Bu ses ı ve û'dan ziyade Türkçedeki
ü sesine yakm ise de bundan çok farklıdır : kıılav (keçe), gur (kurt),
kuvan (yay; dert) kelimelerindeki u'lar bu cinstendir. Keza Kurmanc
(Kürmanç) kelimesindeki u da bu u'dan olup bu ses Türkçede olmadığın¬
dan biz bımu Türkçedeki ü ile yazmaktayız.

û sesi, Türkçedeki noktasız u'dan daha uzun bir sestir : dür (uzak),
zû (çabuk), mû (kıl), kûr (derin), çûye (gitmiş).

Geriye kalan a, e, o sesleri de Türkçedeki gibi lâalettayin a, e, o
sesleridir.

Kürmanççada vokallerin uzunluğu [imtidadı] sabittir. Bir vokal ya
uzun, veya kısadır. Meselâ İngUizcedeki gibi a'nm beş şekilde, e'nin iki
şelküde, u'nun dört şekilde telâffuzu gibi bir hâl Kürmanççada yoktur.

Bu dört sesin, yani Kürmanççaya mahsus ç^ k, p^ t seslerinin, ge¬
rek asılda ve gerekse hâlen var olmaları dolayısiyle alfabeye alınmaları
icap ettiği kanaatinde olmamıza rağmen, bu husustaki son sözü ileriye
bırakarak burada bu sesleri de lâalettayin diğer ç, k, p, t harfleriyle
göstereceğiz.

İhtar. Kürmanççada bu 38 sesten başka bir de lâalettayin 1 ve r'
den ayn I ve r sesleri varsa da bunlar üe esas 1, r sesleri arasmda pek
az bir nüans farkı gördüğümüzden şimdUik bunlar üzerinde durmadık.
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Kürmanççada e^ ı, u vokalleri kısa ve a, ê^ î, o, îı vokalleri de uzun¬
durlar.

Kürmanççada Türkçedeki ö, ü vokaUeri olmadığından meselâ göl
kelimesi gol, Ömer kelimesi Omer^ üzüm kelimesi Û7,ım_, üç kelimesi de
ûç şeklinde telâffuz olunur.

2. SESSİZLER [konsonantlar], a) Kürmanççadaki sessizler, yirmi
üç tane olup şunlardır :

bcçdfvghxjqklmnprsştwyz

Bu sessizlerden :

V sesi, f sesi gibi alt dudakla üst dişler arasında çıkarılan ve Türk¬
çedeki f-v seslerinden başka olan bir sestir. Eskiden üç noktalı İ = i_3

üe gösterUen bu ses pek mahdut lisanlarda bulunur : av (su), tav (bu¬
lut), şev (gece), kulav (keçe), êvar (akşam), vaya (bu), vî b'îne (bunu
getir) .

X sesi dü kökü üe damak arasındaki darlıktan çıkarüan bir ses olup
Arapçadaki h = ^sesinin aynıdır : xanî (dam), ax (toprak), xuya kırın
(görünmek), da xistm (indirmek), ra xistm (sermek).

İHTAR. Kürmanççada bu x sesinden başka bir de dudakları yu¬
varlatarak telâffuz olunan labial x sesi vardır. Yazıda bu x'larin yanın¬
da, dudaktan telâffuzu ifade etmek için daima bir w [Türkçedeki v] kul¬
lanılır : xwe (kendi), xwestm (istemek), bı xwe (ye), nexweş (hasta),
xweymg (kız kardeş). Farsçada da aynı ses mevcut olup bunun önünde
kullanılan, vokal veya konsonant göstermeyen, w'ye «vav-ı ma'dule»
denir.

q, Arapçadaki k = ^ [kafj,

\v, Türkçedeki v ve Arapçadaki J sesinin aynıdır.

b) Sürekli - süreksiz sessizler. Kürmanççadaki kon¬
sonantlardan şunlar süreklidirler :

f V h X j 1 m n r s ş w y z

Şunlar da süreksizdirler :

bcçdgqkpt
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SESOLAYLARI.

9. Sesler, kendilerinden büyük gramer birliklerini [hece ve kelime¬
leri] meydana getirmek üzre yan yana gelirler. Fakat bu yan yana gel¬
me sırasında bir takım ses hâdiseleri vaki olur. Kürmanççada başlıca ses
olayları [ses hâdiseleri] şunlardır :

1. SES DEĞİŞMESİ. Kelimeler, hayatları boyunca, ses bakımından
hep aynı kalmazlar. Kelimelerde bazı seslerin değiştiği görülür. Bu de¬
ğişme, genel olarak, bir sesin, yerini kendi niteliğindeki başka bir sese
bırakmasiyle olur. Hatta bir lisanın lehçelerinin, şive ve ağızlarının fark¬
lılaşmasına sebep olan cihet de budur.

Kürmanççada başlıca ses değişmeleri şunlardır :

da (ana), dîya mın (anam).
nav - iiêv (iç).
be - ve (söyle), bı de - vı de (ver).
belk - pelk (yaprak), bîçek - pîçek (biraz).
bı cırrin - bı çırrîn (yırt).
bırçî - bırsî (aç).
di êye - ti êye - t'êye (geliyor).
rê - rî (yol).
c'ye b.
av - aw (su) .

bı xwe - bu xwe (ye), bı kuj - bu kuj (öldür).
cı - cî (yer).
hespê te î reş - hespê te'y reş (senin siyah atın).
bi'gvêş - bi'gvêj (sık).
bajar - bazar (şehir).
gurover - gıılover (yuvarlak).
rû - rî (yüz, sima).

s) Û-W: de û bav - dê'w bav (anne ile baba),
ş) W-V : bawer - baver (inanç),
t) z-s : zık - sık (karın), gez kınıı - ges kırm (dişlemek).

2. SES TÜREMESİ, a) Sesler gramer birliklerini meydana getirmek
üzre yan yana düşerken, bazan birbirleriyle doğrudan doğruya birleşe-
mezler. Diğer bir ifadeyle, Kürmanççada iki vokalin yan yana gelip ça¬
tışmasından [hiatus] pek hoşlanılmaz. Yan yana gelen vokaller birleş¬
meyi sağlamak için ilâve bir ses alırlar. Örneğin : ser (baş) ve ê gibi bir
isimle bir ek bir araya geldiğinde Sere [mın] (başım) olur. Fakat ba
(rüzgâr) ile aynı ê eki bir araya gelince nadiren baê şeklinde, fakat ge^
nel olarak bayê [subê] (sabah rüzgârı) şeklinde y ilâve sesini alır. Bu
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olay konsonantlarda da olmaktadır. Örneğin : hat bû - hata bû (gelmiş¬
ti) . İşte bu olaya ses türemesi ve alman bu sese de kaynaştı¬
rıcı veya y a r d ı m c ı/i 1 â v e ses denir.

b) Kürmanççada yardımcı sesler şunlardır : e h ı/ı-e î w y.

Bir vokalden veya vokalle bitmiş bir kelimeden sonra bir vokal, ve¬
ya vokalle başlayan bir kelime geldiğinde, genel olarak, araya bir y ve
baaan da, bilhassa birinci şivede o, u, û vokaUerinden sonra bir w yar-
duncı sesi gelir :

go - çoyê mm/çowê mm (değeneğim).
derva - dervayê malê (evin dışı).
ê mm - ye mm (benimki).
rû - rûyê mm/rûwê mm (jmzüm).
tu - tuyê mmiy/tuwê mınıy (sen benimsin).

Görülüyor ki vokallerde yardımcı ses konsonant, konsonantlarda ise
yardımcı ses vokaldir.

İHTAR. Yukarıda üçüncü misâlde görüldüğü veçhiyle bir tek vo¬
kalden ibaret olan, veya vokalle başlayan ekler ile bazı kelimeler de,
ahenk için y, veya w, h yardımcı seslerini alırlar : ê mm - ye mın, ezam -
wezaum (benim), ewe - hevve (odur) gibi.

3. VOKAL DÜŞMESİ. Ses türemesi bahsinde zikrolunan vokal ça¬
tışması [hiatus] 'nm önlenmesi, veya ahengin temini bakımmdan yardım¬
cı ses alma hâdisesinden başka bir de vokal düşmesi vardır
Şöyleki :

a) İki vokalden birinin düşmesi, aa) Sonunda vokal bulunan bir ke¬
lime, ki ekseriya bir ektir, vokalle başlayan bir kelimeden önce geldiğin¬
de, birincinin sonundaki vokal düşer. Yazıda, düşen ses yerine bir apost-
rof konmalıdır :

bı avê - b'avê [ok : bavê] (atmak'tan at).
bı aqil - b'aqil (akıllı).
bı în - b'îıı (getir).
çı awa - e'awa (nasıl).
di avêt - d'avêt [d-t dolayısiyle : t'avêt] (atiyordu).
me avê - m'avê (atma).
ne avê - n'avê (atmaz)...

bb) Sonunda e vokali bulunan bir kelimeden sonra -a, veya a voka-
liyle başlayan bir kelime geldiğinde bu e düşer, a varsa ê geldiğinde ya
a düşer, veya araya y yardımcı sesi gelir. Eğer a üe başlayan bir ke-
lime gelirse ya araya y yardımcı sesi girer, veya birinci a düşer :
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ebe - eba a mm - eba nun - ebeya mın (berfm abam).
ba - haê snbê - bayê subê (sabah rüzgârı).
zava - zava ê mm - zavayê mm - zavê mın (benim damadım).

cc) Vokalle biten bir keümeye vokalle başlayan bir ek geldiğinde,
genei olarak araya bir y veya w yardımcı sesleri gelir, veya ekin vokali
düşer :

ba - bayê kur (Şimal rüzgârı).
rû - rûyê min/rûwê mm (yüzüm).
çû - çûm - çûyın/çûwTn/çûn (gittiler).

b) Hece düşmesi. İlk hecenin ikinci, veya son hecenin de birinci vo¬
kali 1, u olan bir kelimeden önce di bı jı b me na ne edaüarmdan biri
geldiğinde ilk hecenin ı ve u vokaUeri düşer. Eğer bu kelimden sonra
-a, -e tamlama ekleri gelirse bu defa son hecedeki ı, u sesleri düşer. Ba
I, n vokallerinin düşmesiyle aynı zamanda hece düşmektedir. Eğer ük ve
son hecede ı, n vokalleri varsa, edatiarm gelmesiyle, önceye ise ilk, son¬
raya ise son ve eğer hem önceye hem de sonraya ise o zaman yalnız son
hecenin vokali düşer. Yalnız, ilk hece vokalinin düşmesi hâlinde, kelime¬
nin ük konsonanti önceki edatin vokaline ulanacağından ikisinin arasına,
yani düşen vokalin jürine behemhâl bir apostrof konmalıdır. Son hecede
buna lüzum yoktur. Zira sona gelen -a ve -e ekleri zaten son konsonanta
ilâve olunacaktır :

bı kıra - bı'kra [ok : bıkra] (etseydi).
di lora - dı'kra [bı hata] (gelecekti).
jı vira - jı'vra [herre] (buradan git).
h vira - h'vra [mesekm] (burada durma).
me şıMn - me'şkîn (kırma).
na gire - na'gre (tutmaz).
ne kıra - ne'kra (etmeseydi).

c) Bı di jı h edatlarmdan önce çı (ne) , ne (ne) geldiğinden, hece düş¬
mesinde olduğu gibi bunlarm ı vokalleri düşer :

cı bı kim - çı'b kim [ok : çıbkım] (ne yapayım ?).

çı di kır - çı'd kır (ne yapıyordu ?).
çı jı tera - çı'j tera (sana ne ?).

^ h mın dî - çı'l mın dî (bende ne gördft ^.
ne bı kıra - ne*b kıra (ne etaeydi...).
ne jı teraye - ne'j teraye (sana değildir).
Be Iı mine - ne't mme (bende değildir).
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d) Bazı kelimelerde başta bulunan ve bir sessizden önce gelmiş olan
vokal düşer. Bu vokal, çift konsonanttan evvel gelirse, gine düşer. Fakat
Kürmanççada çift konsonantla başlayan kelime bulunmadığından birinci
konsonant ı vokalini alır :

ıstandın - sıtandm (satm almak).

iştiran - sıtıran (şarkı söylemek).

4. KONSONANT DÜŞMESİ, a) Bazı kelimelerin evvelinde veya so¬
nunda bulunan h ve y vokalleri düşebilir : hesp - esp (at), hıstı - ıstı
(ense), padişah - padîşa^ deh - de (on), Yûsıf - Üsıf (Yusuf), hatîy - hatî
(geldin) .

b) Kelime sonundaki t düşebüir : dest - des (el), mast - mas (yo¬
ğurt) .

c) Son hecedeki f düşebilir : Şıkeft - şıket (mağara) gibi.

5. KONSONANT İKİLEŞMESİ. Kürmanççada, gerek tek ve gerek¬
se birden fazla heceli kelimelerin sonunda sürekli konsonantlardan [M. 8,
n. 2/b] biri bulunduğu ve bu hece veya kelimelerden sonra bir vokal ve¬
ya vokalle başlayan bir ek geldiği takdirde hece veya kelimenin sonun¬
daki sürekli konsonant genel olarak iküeşir, eski tâbirle şeddelenir, mü-
şeddet olur : ger (gezme) - gerrîya (gezdi) , Badü - Badıllî (Badü'lı) gibi.

6. YABANCI KELİMELERDE. Kürmanççaya geçmiş yabancı keli¬
melerdeki vokal çatışmaları da türlü şekillerde giderilmektedir :

a) Çatışan iki sesliden birincisi y 'ye çevrilir : radio - radyo.
b) Çatışan iki vokalden ikincisi y 'ye çevrilir : faide - fayde.
c) Çatışan vokaller araşma bazan bir y girer : faide - fayîde.
d) Çatışan iki vokalin ikisi de atilır, veya bir sese çevrilir : faide-

fêde.

e) Çatışan vokallerin ikincisi û ise, o veya w 'ye çevrilir : Europa -
Ewrûpa gibi.

f ) Çatişan vokaller au, ua, ai, ui ise, araya bazan bir w girer : Aus-
tria - Awûstûrîya^ biskuit - bîskawît gibi.
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ikinci Bölüm

KELİMELER

10. Kelimeler, anlamı veya gramer vazifesi bulunan ve tek başına
kullanılan ses veya sesler topluluğudur. Kelimelerin büyük bir kısmı an¬
lamlı [manalı] olmakla beraber bazılarının tek başlarına mânaları yok¬
tur. Bımlar ancak diğer kelimelerle birlikte kullanılırken manalı bir va¬
zife görür, bir dereceye kadar mâna kazanırlar. Kelimeler yapıları ve mâ¬
naları bakımından ayn ayn tetkik edüebilir.

1. YAPILARI BAKIMINDAN KELİ M ELER..

11. Kelimelere ses yapıları bakımından bakıldığında, ses veya sesler¬
den [hece, kelime], şekü bakımından baküdığında da kök ve eklerden
meydana gelmiş olduğu görülür.

a) KÖKLER. Bir kelimenin mânası ve yapısı bozulmadan parçala-
namayan şeklidir. Şekil bakımından bir veya bir kaç sesten ibaret olan
kökler, mâna bakımından da ikiye ayrılırlar. Bir kısmı kâinattaki canlı-
cansız varhklan ve mefhumları, bir kısmı da bu varlık ve mefhumların
hareketlerini karşılar. Birincilere isim kökleri, ikincilere de fiil
kökleri denir.

b) EKLER. Tek başına mânası olmayan ve kuUamlmayan, ancak
köklerle birleşmek suretiyle kullanılan ve mâna üe ilgili bir vazife gören
şekillerdir.

Kökleri işlek hâle getirmek, böylece köklerden dilde kullanılan bü¬
tün kelimeleri teşkü etmek için eklerden istifade edilir. Kökler işlek hâle
geldiğinde, kendi bünyeleri içinde de bir takım değişmeler olur. Halbuki
Türkçe eklemeli bir dü olduğundan kökler hep a5aıı kalır [M. 3/2]. Kür¬
manççada ise, kökler de değişikliğe uğramaktadır [M. 3/3].

EKLERİN YAZILIŞI.

12. Ekler tek başlarına kullanılmadıkları için yazıda da kelime¬
ler gibi müstakil hüviyetli değil, özel bir işaretle yazılmalıdırlar.
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Eürnmnççada ekler kelimelerin ya önüne veya sonuna gelirler. Öne
gelen eklerin hepsi, sona gelen eklerin de bir kısmı kelime üe birleşmez,
ayn olarak, sona gelen eklerin diğer kıssm da kelimelerle birleşirler. Ke¬
limelerle btrleşmeyen ekler, öne geliyoriarsa kendilerinden sonra, sons.
geîiyorlaısa kendüerinden önce bir [g\»] işaretiyle, kelimelerin sonuna
ve bitişik olarak gelen ekler de kendilerinden önce bir [-] işaretiyle ya¬
zılmalıdırlar.

İHTAR. Biz bu kitapta birleşen ekler hakkında «ek» ve birle^ne-
yen ekler hakkında da «edat» tâbirini kullanacağız. Bunun gibi, kehme-
ierîe birleşen ekler hakkmda «üâve etmek» ve birleşmeyen ekler hakkın¬
da da «getiıtmek» tâbirlerini kullanacağız.

Misâller : bı di jı h me na ne edatları hep kehmeîerden önce ve ayn,
da/de ra... edatiarı da hep keUmelerden sonra keza ayrı olarak geldik¬
lerinden birincUer bicrv* di cva jı Gsa li 6N3 mBsso na <^a nesss
ve ikincüer csa da/de c?o ra, ... şeklinde, a ê êd et en im m ly gibi
ekler hep kelimelerden sonra ve bitişik olarak geldiklerinden bunlar
da -a -e -êd -m -et -im -in -ly şeklinde yazılmalıdırlar.

2. MÂNALARI BAKIMINDAN KELÎMEL E R.

13. Kelimeler anlam [mâna] veya vazife bakımından üçe aynhr : 1)
îsim, 2) Fiü, 3) Edat.

Bunlardan isimlerle fiMler mânaları olan, edatiar ise vaaifeleri olan
kdimelerdir.

a) İSİMLER. Nesneleri karşılayan kelimelerdir. Burada nesne
tâbirini, hareket dışında kalan şeylerin hepsi için kullanıyoruz. [1]. Nes¬
neler, canh-cansız bütün varlıklar, mefhumlar, vasıflar, şahıslar, durum¬
lar, hülâsa, zaman ve mekân içinde ve insan hafızasında mevcut olan bü¬
tün maddi ve manevî varlıklardır. İişte isimler .bütün bu nesnelerin dilde¬
ki karşılığı olan kelimelerdir. Burada isim tâbiri geniş mânasında kulla-
nılmıştu-. Nasıl ki nesneler kendi aralarmda bir takım smıflara ayrüıyor-
larsa, isimler de karşıladıkları nesnelere, yani mânalarma göre kendi
aralannda bir takım kelime çeşitlerine aynhrlar : İsim, sıfat, zamir, zarf
gibi. Bunlarda isim, dar mânasiyledir.

[1] M. 229/a'daki «nesoe> ile karşıIaştıriDUs,
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b) FİİLLER. Hareketieri karşüayan kelimelerdir. Burada hareket
kelimesini de geniş mânasiyle alıyor ve nesnelerin zaman ve mekân için¬
deki her türlü oluş ve yapışları veya olmayış ve y a p m a-
y 1 ş I a r 1 karşüığı olarak kullanıyoruz.

c) EDATLAR. Tek başlarma hiç bir şeyi karşüamayan kelimelerdir.
Edatiar, ancak isim ve fiülerle birlikte kullanılırken bir mâna kazanan,
bir şey ifade eden kelimelerdir.

Edatiar isim ve fiülerden çok farkh olmakla beraber, bazı bakım¬
lardan isimlere daha yakm sayüabüirler. Hatta aym kehmenin bazan
isim, bazan edat olarak kuUamldığı bile görülür.

14. Biz bu kitapta, kelimeleri sekiz çeşit üzerinden ele alıp ince-
leyec^z : İsimler, Sıfatiar, Zamirler, Fiüler, Zarflar, Edatlar, Bağlaçlar
ve Ünlemler.
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üçüncü Bölüm

İSİM

[Snbstantiv]

GENEL OLARAK

15. İsimler, canh - cansız bütün varlıktan ve mefhumlan tek tek ve¬
ya cins cüıs karşılayan, varlıkdarm ve mefhumiarm adları olan kelim&-
lerdir.

İsimler türlü bakımlardan kısımlara aynlırlar.

1. VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE.

a) ÖZEL ÎSİM [ism-i mâna] .

16. Varhklan ve mefhumları tek tek karşılayan isimlere denir :

Asîya (Asya), Daşla, Gewran (Gevran ovası), Diyarbekir (Diyar¬
bakır), Enqere (Ankara), Istembol (itstanbul), Çîyayê Sîpanê
(Süphan Dağı), Cudra Botan (Bohtan Ceziresi «Cizre»), Behra Sıpî
(Ak Deniz), Ehmedê Xanî (Hani'li Ahmet), Ferat (Fırat),
Axizxan (Ağızhan)

gibi kıta, bölge, köy, dağ, nehir, deniz ve insan adlariyle bazı hayvanlara
verilmiş adlar özel [hâs] isimle r'dir.

Bundan başka :

aa) Memleket, nüllet, aşiret, devlet adları da özeldir :

Tırkîya (Türkiye), Kurd (Kürt), Tırk (Türk), Revnvadî (Rev-
vatlı aşireti «Salâhattmi Eyyubînin mensup olduğu aşiret»),
Batdıl (Badd «BadılU» aşireti), Hükûmeta TırMya (Türkiye Hü-
kûmeti).
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İsimler türlü bakımlardan kısımlara aynlırlar.
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16. Varhklan ve mefhumları tek tek karşılayan isimlere denir :

Asîya (Asya), Daşla, Gewran (Gevran ovası), Diyarbekir (Diyar¬
bakır), Enqere (Ankara), Istembol (itstanbul), Çîyayê Sîpanê
(Süphan Dağı), Cudra Botan (Bohtan Ceziresi «Cizre»), Behra Sıpî
(Ak Deniz), Ehmedê Xanî (Hani'li Ahmet), Ferat (Fırat),
Axizxan (Ağızhan)

gibi kıta, bölge, köy, dağ, nehir, deniz ve insan adlariyle bazı hayvanlara
verilmiş adlar özel [hâs] isimle r'dir.

Bundan başka :

aa) Memleket, nüllet, aşiret, devlet adları da özeldir :

Tırkîya (Türkiye), Kurd (Kürt), Tırk (Türk), Revnvadî (Rev-
vatlı aşireti «Salâhattmi Eyyubînin mensup olduğu aşiret»),
Batdıl (Badd «BadılU» aşireti), Hükûmeta TırMya (Türkiye Hü-
kûmeti).



bb) Gazete, mecmua ve kitap isinaleri de özeldir :

Hawar, Jîn^ Şeretname.

cc) Kurum, demek, okul, hastane ve devlet daireleri isimleri de özel¬
dir :

Civata Heyva Sor (Kızılay Cemiyeti) , Debıstana Dîrok û Zunanan

(Dü ve Tarih Fakültesi), Nexweşxana Çêlan (Çocuk Hastanesi),

dd) Dü adları da özeldir :

Kurdî (Kürtçe), Tırkî (Türkçe), Fırensızî (Fransızca).

ihtar. Özel isimlerin ilk harfleri hep büyük harfle yazılır,

b) ORTAK İSİM. [Ism-i cüıs] .

17. Varhklan ve mefhumları cins cüıs karşılayan isimlerdir :

peyya (adam), jm (kadın), behr (deniz), bajar (şehir).

İHTAR. Cins isimlerin ük harfleri, satır ve mısra başı olmadıkça
hep küçük harflerle yazdır.

2. VARLIKLARIN OLUŞLARINA GÖRE.

a) SOMUT İSİM [ism-i 'ayn].

18. Hakikatte mevcut olup duygulanmızla varlıklarmı hissettiğimiz
şeyleri büdiren isimlere denir : ,

xanî (dam), zmnar (kaya), ber (taş), dar (ağaç).

b) SOYUT İSİM [ism-i ma'na].

19. Maddî bir varlığı değil, tasavvurda mevcut bir şeyi bildiren isim¬
dir :

daxwaz (istek, dilek), meranı (yiğitlik), bel (kuvvet), tırs (kor¬
ku).

3. VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE.

a) TEKİL ISlM [müfret ismi] .

20. Bir varhğı anlatmaya yarayan isimlere denir. Şimdiye kadar
verilen misâllerdeki isimler hep tekildirier.
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b) ÇOĞUL İSİM [cemi isim].
21. Bü-den fazla varlığı anlatmaya yarayan isimlere denir :

kewiran (taşlar), peyyan (adamlar), jman (kadmlar).

4. TOPLULUK İSİMLERİ [ism-i cemi].

22. Müfret olduklan hâlde birden fazla şahıs veya şey bildiren isim¬
lere denir :

lek (asker topluluğu), tdep (insan veya atiı topluluğu), keri (sü¬
rü), bel (sürünün bir kısmı).

5. BİLEŞİK İSİM [mürekkep isim] .

23. Birden ziyade kelimelerin birleşmesiyle meydana gelen ve bir tek
mânaya delâlet eden isme denir :

piştraêr [pışt + mêr'den] (hami, arka) , serqot [ser + qot'dan]
(başaçık), mêrloij [mêr + kuj'den] (çok adam öldürücü).

İSİMLERDE

ERİLLİK DİŞİLLİK

[Keyfiyet, Cinsiyet]

24. Kürmanççada isinalerin eril [müzekker] ve dişil [mü-
ennes] olmaları, yani eriUik-dişillik [tezkir-te'nis] mühim bahislerden
birini teşkü eder [1].

Kürmançça isimlerde, ister canhlara, ister cansızlara delâlet etsin-^
1er, iki cins vardır : 1) Erillik [müzekkerlik] , 2) dişülik [müennesük] *

Ve bu erillik ve dişillik ya gerçek [hakikî], veya sözde [mecazî, itibarî]'
dir.

25. Bazı isimlerin karşılıkları, yani karşıladıkları varhklar [medlul
\?e müsemmalar] hakikaten erildir [2] :

menv (adam), Iaw (oğul), dîk (horoz), bura (erkek kardeş).

11] Kürtçenin afcrabası olan Farsgada eşyaya deiaiet eden isimlerde erillik-dl-ı
,llik [cinsiyet] yoktur. Canlüara delâlet eden isimlerde İse, ya erkek veya dlglyt
sösteren ayn ayn kelimeler Tardır, veya sıfatlarla bımlarm cinsiyetleri igaretlenlr:
nerre ga (erkek öküz/öküz), made ga (digi öküz/İnek) gibi.

[2] lifim derken, karşıladıklan Varlıklar, medlul re müBemmalar İcaadolo»»
maktadır.
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Bazı isimlerin karşıladıkları varlıklar da hakikaten dişUdirler :

jın (kadın), İteç (kız), mırîşk (tavuk), xuşk (kız kardeş).
İsimlerin karşıladıklan varlıklar gerçekten eril ise, bu isimlere ger¬

çek eril [müzekker-i hakikî], karşıladıklan varlıklar hakikaten di¬
şil ise, bu isimlere de gerçek dişil [müennes-i hakikî] denir.

26. İsimlerin bazüarmın da karşıladıklan varlıklar hem eril ve hem
de dişil olabüirler :

berx (kuzu), kar (oğlak), şer (aslan), pale (işçi).

Bu gibi isimlerin erillik veya dişiliklerini beUi etmek için insanlarda
erkekler için peyya (erkek, adam), kadınlar için de pîrek (kadm), hay¬
vanlarda erkek için nêr (erkek), dişi için de raê (dişi) sıfatları, sıfat
tamlaması [M. 60] şeklinde getirilir :

paleyê ııeyya (erkek işçi), paleya pîrek (kadm işçi)
berxê nêr (erkek kuzu), berxa mê (dişi kuzu).

37. Halbuki bazı isimlerin karşıladıkları varlıklar, hakikatte ne erü
ve ne de dişildirler. Fakat Kürmanççada bunlar eril veya dişü olarak
kabul edilmişlerdir. Bunlardan eril sayılanlara sözde eril [mü¬
zekker-i mecazî veya itibarî], dişil sayılanlara da sözde dişil
[müennes-i mecezî veya itibarî] denir.

38. Gerçek eril ve gerçek dişil olan isimlerin izahına lüzum yok. Söz¬
de eril ve sözde dişü isimlere gelince :

Bir ismin eril veya dişil olduğu işitilmekle [semaî olarak] öğrenüir.
Bunlann erillik veya dişüliklertni gösteren özel ekler ve şekiller yoktur.
Meselâ sayı sıfatları hep sözde erildirler. Bunun gibi şu isimler de hep
sözde dişüdirler :

a) Belde isimleriyle coğrafyaya ait isimler,
b) Masdar ve masdar mânasını ifade eden kelimeler üe masdar isim¬

leri,
c) Son harfleri sürekH bir konsonant [M. 8] olan tek heceli kelime¬

ler,
d) Zaman bildiren isimler,

e) Arapçadan alınmış sonları kırik y [ya-ı maksura] ile biten, yani
sonlarmda ç [ya] = i bulunduğu hâlde T = a okunan kelimeler ile son-
iarmda »| a' bulunan kelimeler ve gine Arapçadan almmış ° ÜJil» =
maf'al, ° I *i2. = maf'ü, C.Îjİaj> = maf'ala, aIL^IoI.» = maf'ila vezinlerinde
olan yer adlan.
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İHTAR. Isa, Musa, Yahya ve Mustafa gibi isimlerin, sonlarmda
kırık ya olmasına rağmen, sözde eril olduklan bedihidir.

Harf isimleri hem erü ve hem de dişil sayılırlar [Ij.
29. Arapça ve Farsçadan veya sair dillerden Kürmanççaya geçmiş

kelimeler, Kürmançça eriUik-dişillik kaidelerine tabi olurlar.
30. Erillik-dişUlik, tekil isimlerde bahis mevzudur. Çoğul olan isun-

lerde erülik- dişülik söz konusu olmaz. Yani çoğul olan isimlerin cinsiyeti
yoktur.

31. Kürmanççada erillüt-dişülik tamlamalarda [M. 60, 73], işarette
[M. 78-87], hitapta [M. 206] v.b. görülür ki sırası geldikçe üzerle¬
rinde ayrı ayrı durulacaktır.

İSİMLERDE
TEKİLLİK ÇOĞULLUK

[Kemiyet]

32. Bir isim hiç bir ek almadan normal şekliyle tek bir nesneyi kar-
şılajr. İsmin tek bir nesneyi karşılan bu asıl ve normal hâline tekil
adı verüir. İşte ismin karşılığı nesnenin sayısmm birden fazla olduğu¬
nu ifade etmek için, tekil şeküne çoğul ekleri [cemi edatian]
getirilerek 4a(min çoğul şekli yapılır. Kürmanççada bir de .birlik
[tevhit] şekli vardır.

İSİMLERİN ÇOĞUL YAPILMASI

33. Kürmanççada iki türlü çoğul hâli vardır. Birincisi mutlak olarak,
Türkçedeki gibi çoğulluk hâli olup bunun eki -an ile bunun hafifletilmiş
şekli olan -a 'dır :

mırov (adam) - mırovan/mırova (adamlar)
İkincisi kısmî çoğulluktur ki bunun da eki -na 'dır :

sêvan b'îne (elmaları getir) - sêvna b'îne («bir miktar, mahdut
sayıda» elmalar getir)

İHTAR. Tamlamalarda, hitapta çoğul ekleri başkadır [M. 42/d,
43/d, 64, 206].

M. İsimlerin mutlak çoğul şekli yapılırken sonlarında şu değişiklik¬
ler olur :

ni Arapça m a 1 rçoğıılu : emvali Kürmanççada eril, fakat lOirmançça mal
(ev) kelimesi ise dişildir : malê mın (malım), mala mm (evim).
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1. İsinalerin sonunda a veya e varsa, bunlar atüdıktan sonra çoğul
ekleri ilâve olunur :

fera (kap) - feran (kaplar)
çêle (çocuk) - çêlan (çocuklar)

Bazan araya y yardımcı sesi girer [M. 9/2] :

fera - feran - ferayan
çêle - çêleyan - çêlan

2. İsimlerin sonunda ê î o û vokallerinden biri varsa,

a) Araya y yardımcı sesi girer : de (ana) - dêyan (anneler), gazî
(imdat) - gazîyan (imdatlar), ço (değnek) - çoyan (değnekler), rû (yüz)
- rüyan (yüzler),

b) Bühassa birinci şivede o û vokallerinden sonra w yardımcı sea
araya girer : çowan^ rûwan gibi.

c) Kürmançça kelime içindeki ı î vokalleri düşebüdiğinden [M.
9/3-4] sonunda bu vokaUer bulunan isimler çoğul ekleri aldiklarmda
bunlar düşer, fakat bu takdirde y yardımcı sesi behemhâl kullandır. Ak¬
si takdirde kelimenin mânası kaybolur :

gazı - gazyan^ hêvî - hêvyaii (ümitler)

Eğer y yardımcı sesi olmazsa gazan ve hêvan şekiUeri manasız olur.

İHTAR. Ayrıca işaret ve tasrih edümedikçe «çoğul» tâbirlerin¬
den hep bu mutlak çoğulluk kasdolunmaktadır.

KISMI, MAHDUT ÇOĞULLUK eki olan -na da isimlerin sonuna ilâ¬
ve olunur. Bunun ilâvesinde isimlerin sonunda hiç bu- değişiklik olmaz :

sev (elma) - sêvna b'îne (bir miktar elma getir)
tû (dut) - tuna b'îne (bir miktar dut getir)

YABANCI KELÎ»IELEB.

35. Kürmanççaya girmiş yabancı kelimeler Kürmançça kaidelere
göre çoğul yapüırlar. Kendi asülarmda çoğul olan isimler Kürmanççada
yeni baştan çoğul yapüabüirler. Bunun gibi, Arapçadan geçmiş isimlerin
sonundaki erillik-dişülik t 'leri [ta-i tenis] veya bağlama t 'leri [ta-ı
merbute] Kürmanççada çoğul yapümalarda atihrlar :

ecaîb - ecailıan (acaipler), begler - İjegleran (beyler), paşeler _

paşeleran (paşalar).
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ÖZEL İSİMLERİN ÇOGULLANMASI.

36. Özel isimlerin çoğuUanması şu hâllerde olabUir :

1. Çoğul eki her özel isme «ve benzerleri» mânâsım katar :

Dirokê Kurdan bı Ehmedê Xanîyan^ bı Selaheddînê Eyyûbîyam,
bı Rustemê Zalan t'ê xemilandm (Kürtierin tarüıi Hani'ü Ah¬
metler, Salâhattini EyyubUer, Zaloğlu Rüstemler ile süslenir)

Burada Ehmedê Xanîyan (HanUi Ahmetler) Hani'li Ahmet ve ben¬
zerleri, Hani'li Ahmet gibi olanlar, demektir.

2. Ünlü veya mâruf aileler Ue onlara mensup olanları anlatmak için
de özel isimler çoğullanırlar :

Merwanîyan (MervanlUar) , Eyyûbîyan (Eyyuplular) , Osmanî-
yan (Osmanhlar), Şerefxanan (ŞerefhanlUar).

İHTAR. Kürmanççada aşiret isimleri genellikle çoğul olarak kul¬
landır :

Heyderan (Haydarlılar), Hesenan (Hasanhlar), Badıllan (Ba-
dü'lüar).

Aşiretler ve aşiretleri teşkil eden göbek [batın], boy v.b. şubeler
umumiyetle bir şahıstan neşet etmiş kimselerden teşekkül ettiğinden o
şahsan ismi o aşiretin, göbek veya boyun adı olur. Bu hâllerde menşe
olan şahsm ismi behemhâl çoğul olarak kıülanUır :

Heyderan^ Hesenan gibi aşiret isimlerinde aşiretierin menşeleri
Haydar ile Hasan şahıslardır.

Burada kelime mânası Haydarlar, Hasanlar'dır. Türkçede bu hâl -h
eki ile ifade olunur : Haydarlüar, HasanlUar gibi.

İSİMLERDE BİRLİK

[Tevhit]

37. Kürmanççada isimler çoğu zaman beUi bir cms veya nevi göste¬
rir. Ömeğm : peyya (adam), ga (öküz), zava (damat) denUdiği zaman
beUi bir cins kasdedUmiş olur. Bu cms ve nevin bir ferdi kasdedUecek
olursa, o ismin sonuna bir -k eki üâve olımur ki bu eke birlik e k i ve-
ya birlik k ' s i deniUr. Örneğin : peyyak (bir adam) , gak (ibir öküz) ,

zavak (bir danaat) gibi. Bu -k eki yerine yek (bu:) sayı sıfatmm getiriU
mesi mümkünse de çok enderdu- : yek peyya, yek ga, yek zava şekilleri
çok az kuUanıhr.
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İHTAR. Bu birlik eki veya k'si belirsizlik [tenkir] de
gösterebilir : ro (gün) - rok (bir gün «bü-lik»/günlerden bir gün «belir-
sizük»). Bu hâkle bu eke belirsizlik eki veya k'si denü-.
Tabidir ki bu son hâlde bu ek yerine yek (bir) sayı sıfatı kullanüamaz.

37. Bir ismin sonuna birlik/belirsizlik eki ilâve edilince ismin sonun¬
da şu değişiklikler olur :

1. İsmin sonunda bir vokal varsa :

a) -k eki doğrudan doğruya üâve olunur. Yukarıdaki misâUer.
b) -k ekinden önce -ya- veya -ye- gelir : royak/royek, gayek, zava-

yek.

c) İsmin sonımda e vokali varsa en münasibi bu vokalin atihnasm-
dan sonra yerine a vokalinin getirilmesidir : gelle - geUak (bir sürü)
gibi.

2. İsmin sonunda bir konsonant varsa, bu ekten önce bir e getirilir :

berx - berxek (bir kuzu), bajar - bajarek (bir şehir) gibi.

İHTAR. Bazan bu e yerine ı getirilmekte ise de, hem kaideye uy¬
gun düşmemesi ve hem de küçiütme ismi [M. 56/1] ile karışıklığa sdbe-
biyet vermesi ihtimali dolayısiyle uygun değUdir : berxik (bir kuzu) ve
aynı zamanda (kuzucuk, kuzucağız).

TARİF HARFİ
[Harf-ı tarif]

39. Kürmanççada bugün harfi tarif kullanUmamaktadır. Önceleri
kullanıldığı, kelimelerin çoğunun sonunda bulunan -ke veya -eke eklerin¬
den anlaşümaktadır. Bugün yalnız Cüzre [Cızîra Botan] dolaylarmda çok
görülen bu ekler bir harfi tariften başka bir şey değiUerdir. Fakat bun¬
lar eriUik-'dişUUk [M. 24] veya tekUlik-çoğuUuk [M. 32] göstermez :

kerke [Arapça : el-himar] (eşek).

İSİMLERİN İLALİ
GENEL OLARAK

40. Kürmanççadaki, daha geniş bir ifadeyle Kürtçedeki çekimlüik özel¬
liği evvelce izah olunmuştu [M. 3/3]. Çekimli bir dü olan Kürtçenin mü¬
teaddit lehçelerinden [M. 5] birini teşkü eden Kürmanççada kelimeler
konuşmada ve anlam değişmelerinde, olduklan gibi kalmazlar. Kelimele¬
rin esas şekiUeri değiştiği gibi bazan da ya sonlarma çeşitli ekler alırlar
veya bünyelerindeki bazı vokaller değişirler :
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anîn (getirmek) - în [b'în] (getir)
bırm (götürmek) - b [be, bı be] (götür)
dîym (görmek) - bîn [bı bîn] (gör)
hatm (gelmek) - ê [bı ê - b'ê] (gel)
dar (ağaç) - Girgin der şıkand (Gügin ağacı kırdı)
hesp (at) - hesp b'îne (atı getir), mm wê hespê dî (ben o atı gör¬

düm)
hespê mm (benim atim «at erildir»)
hespa mm (benim atım «at dişüdir»)

yukarıdaki misâllerde göriüdüğü üzre, gerek fiillerin ve gerekse
isimlerin [kelimelerin] bu şekilde değişikliğe uğraması bir çekimdir, bir
tasriftir. Fakat biz çekim [tasrif] tâbirini, fullerin kiplerinin ve
isimlerin hâllerinin teşküinde yapüan işleme hasrederek -münasip bir te¬
rim bulununcaya kadar- isimlerin bu şeküdeki çekimleri için ilal
[i'lal °J5Cp 1] tâbirini kullanacağız.

41. Kürmanççada ilal, isinalerin, sonlarına -a, -ê_, -î_, -êd/.êt, -ên ek¬
lerinden birini almasına, veya bünyelerindeki a veya e vokallerinin ê vo-
kaliyle yer değiştirmesine denir. İsinalerin sonlanna gelen bu eklere de
ilal ekleri veya illet ekleri ve bu ilal eklerinden birini al¬
mış veya bünyesindeki vokal değiştirilmiş isme de m u t e 1 [mu'tel =

IjÛ«./« ] ve nihayet bu işleme sebebiyet .veren mâna veya kelimeye de
m u i 1 [mu'ü = ° I ,.., ] denir. MisâUer :

hesp (at)
hespê mm (benim atım) [burada at erildir]
hespa mın (benim atım) [burada at dişildir]
wî hespî b'îne (o atı getir) [burada at erildir]
wê hespê b'îne (o atı getir) [burada at dişildir]
ez b hespê suwar bûm (ben ata bindim) | burada at dişüdir]
ez h hêsp/hespî suwar bûm (ben ata bindim) | burada at erü-

dir]
hespêd/hespêt rani/hespên mm (benim atlarım)

GöriUüyor ki burada hesp (at) kelimesi -e, -a, -i, -êd/-êt/-ên eklerini
almış veya bünyesindeki e vokali de ê vokailiyle yer değiştirmiştir. Bu va¬
ziyette hesp ismi Ual edilmiş, mutd olmuştur. Keza hesp ismüain almış
olduğu -ê_, -a ve diğer ekler üal/Ulet ekleridir. Burada üala sebebiyet ve¬
ren ise ük iki hâlde tamlamanın mânası, üç ve dördüncü hâllerde wî ve
wê işaret sıfatları, beş ve altincı hâllerde h gvj çekim eki ve nihayet ye¬
dinci hâlde de çoğul tamlama hâlidir.

26

anîn (getirmek) - în [b'în] (getir)
bırm (götürmek) - b [be, bı be] (götür)
dîym (görmek) - bîn [bı bîn] (gör)
hatm (gelmek) - ê [bı ê - b'ê] (gel)
dar (ağaç) - Girgin der şıkand (Gügin ağacı kırdı)
hesp (at) - hesp b'îne (atı getir), mm wê hespê dî (ben o atı gör¬

düm)
hespê mm (benim atim «at erildir»)
hespa mm (benim atım «at dişüdir»)

yukarıdaki misâllerde göriüdüğü üzre, gerek fiillerin ve gerekse
isimlerin [kelimelerin] bu şekilde değişikliğe uğraması bir çekimdir, bir
tasriftir. Fakat biz çekim [tasrif] tâbirini, fullerin kiplerinin ve
isimlerin hâllerinin teşküinde yapüan işleme hasrederek -münasip bir te¬
rim bulununcaya kadar- isimlerin bu şeküdeki çekimleri için ilal
[i'lal °J5Cp 1] tâbirini kullanacağız.

41. Kürmanççada ilal, isinalerin, sonlarına -a, -ê_, -î_, -êd/.êt, -ên ek¬
lerinden birini almasına, veya bünyelerindeki a veya e vokallerinin ê vo-
kaliyle yer değiştirmesine denir. İsinalerin sonlanna gelen bu eklere de
ilal ekleri veya illet ekleri ve bu ilal eklerinden birini al¬
mış veya bünyesindeki vokal değiştirilmiş isme de m u t e 1 [mu'tel =

IjÛ«./« ] ve nihayet bu işleme sebebiyet .veren mâna veya kelimeye de
m u i 1 [mu'ü = ° I ,.., ] denir. MisâUer :

hesp (at)
hespê mm (benim atım) [burada at erildir]
hespa mın (benim atım) [burada at dişildir]
wî hespî b'îne (o atı getir) [burada at erildir]
wê hespê b'îne (o atı getir) [burada at dişildir]
ez b hespê suwar bûm (ben ata bindim) | burada at dişüdir]
ez h hêsp/hespî suwar bûm (ben ata bindim) | burada at erü-

dir]
hespêd/hespêt rani/hespên mm (benim atlarım)

GöriUüyor ki burada hesp (at) kelimesi -e, -a, -i, -êd/-êt/-ên eklerini
almış veya bünyesindeki e vokali de ê vokailiyle yer değiştirmiştir. Bu va¬
ziyette hesp ismi Ual edilmiş, mutd olmuştur. Keza hesp ismüain almış
olduğu -ê_, -a ve diğer ekler üal/Ulet ekleridir. Burada üala sebebiyet ve¬
ren ise ük iki hâlde tamlamanın mânası, üç ve dördüncü hâllerde wî ve
wê işaret sıfatları, beş ve altincı hâllerde h gvj çekim eki ve nihayet ye¬
dinci hâlde de çoğul tamlama hâlidir.

26



Hala sebep bir anlam ise [buradaki tamlama anlaım gibi] bu şekü¬
deki üala mâna i I a I i [ilal-ı manevî] ve eğer üala sebep olan bir
kelime ise [buradaki vn, wê, Iicns gibij buna da 1 a f ı z i 1 a 1 ı [üal-ı
lafzî] denir.

Kürmanççada isimler ya yalın, yani iialdan mücerret, veya mutal
olurlar. Fakat her zaman mutel olmazlar. İsimlerin mutel olabilmeleri
için bir muilin, yani ilala sebep olacak bir mâna veya kelimenin bulım-
ması şarttır. İlaJin sebepleri pek çoktur. Sırası geldikçe bunlara ayrı ay-
n işaret olunacaktır.

İHTAR. - Yalın [mücerret] tâbiri, hem bir ismin ilal edümemiş as¬
lî şekli için, hem de ismin çekimi bahsinde geçen ve meselâ -e
hâli, -den hâli, -i hâli şekline girmemiş, çekim ekleri almamış şekli için
kullandır. Biz burada birinci şekil için yalın [mücerret] ve ikinci
şekü için de iialdan mücerret tâbirlerini kullanacağız.

İLALİN ÇEŞİTLERİ

Kürmanççada dört türlü ilal vardır : 1) Özel ilal, 2) Genel Ual, 3)
Sayı ilali, 4) İşaret ilali. Sayı ve işaret Hallerini kendi bahislerine bıra¬
karak burada diğer iki çeşit ilal üzerinde duracağız.

I. ÖZEL İLAL [hususî Ual, Ual-ı hâs].

42. Özel ilala «beürtilen [mevsuf J veya tamlanan [müzaf] ilali» da
denir. Çünkü ileride görüleceği veçhiyle [M. 44, 60] belirtilen ve tamla¬
nan, özel üalla ilal edUirler. Özel ilalda :

a) Tekil eril olan isimler -e ekini alırlar :

ba (rüzgâr) _ baye sar (soğuk rüzgâr)
bav (baba) - bavê mm (benim babam)
ser (baş) - sere mm (benim başım)

Burada ba, bav^ ser isimleri hep tekil erildirler ve ê ekini almışlardır.
b) TekU dişü olan isimler -a ve pek nadiren de -ad ekini alırlar :

Dîyarbelira re.'? (Kara Diyarbakır)
av (su) - ava zelaî (berrak su)

Burada Diyarbekir ile av isimleri tekil dişUdirler.

c) Birlik eki almış olan isimler -î ekini alırlar :

bav (baba) - bavek (bir baba) - bavekî düovan (merhametli bir
baba)

im (rüzgâr) - bak (bir rüzgâr) - bakî sar (soğuk bir rüzgâr)
Burada birlik ekini almış olan bav ile ba isimleri -i ekini almış'lardır.

d) Muüâk çoğul olan bir isim, ki çoğullukta erUlik-dişilMk olmaz,
özel Uaila ilal edileceği zaman sonunda bulunan -a veya -an çoğul eki ati-
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olurlar. Fakat her zaman mutel olmazlar. İsimlerin mutel olabilmeleri
için bir muilin, yani ilala sebep olacak bir mâna veya kelimenin bulım-
ması şarttır. İlaJin sebepleri pek çoktur. Sırası geldikçe bunlara ayrı ay-
n işaret olunacaktır.

İHTAR. - Yalın [mücerret] tâbiri, hem bir ismin ilal edümemiş as¬
lî şekli için, hem de ismin çekimi bahsinde geçen ve meselâ -e
hâli, -den hâli, -i hâli şekline girmemiş, çekim ekleri almamış şekli için
kullandır. Biz burada birinci şekil için yalın [mücerret] ve ikinci
şekü için de iialdan mücerret tâbirlerini kullanacağız.

İLALİN ÇEŞİTLERİ

Kürmanççada dört türlü ilal vardır : 1) Özel ilal, 2) Genel Ual, 3)
Sayı ilali, 4) İşaret ilali. Sayı ve işaret Hallerini kendi bahislerine bıra¬
karak burada diğer iki çeşit ilal üzerinde duracağız.

I. ÖZEL İLAL [hususî Ual, Ual-ı hâs].

42. Özel ilala «beürtilen [mevsuf J veya tamlanan [müzaf] ilali» da
denir. Çünkü ileride görüleceği veçhiyle [M. 44, 60] belirtilen ve tamla¬
nan, özel üalla ilal edUirler. Özel ilalda :

a) Tekil eril olan isimler -e ekini alırlar :

ba (rüzgâr) _ baye sar (soğuk rüzgâr)
bav (baba) - bavê mm (benim babam)
ser (baş) - sere mm (benim başım)

Burada ba, bav^ ser isimleri hep tekil erildirler ve ê ekini almışlardır.
b) TekU dişü olan isimler -a ve pek nadiren de -ad ekini alırlar :

Dîyarbelira re.'? (Kara Diyarbakır)
av (su) - ava zelaî (berrak su)

Burada Diyarbekir ile av isimleri tekil dişUdirler.

c) Birlik eki almış olan isimler -î ekini alırlar :

bav (baba) - bavek (bir baba) - bavekî düovan (merhametli bir
baba)

im (rüzgâr) - bak (bir rüzgâr) - bakî sar (soğuk bir rüzgâr)
Burada birlik ekini almış olan bav ile ba isimleri -i ekini almış'lardır.

d) Muüâk çoğul olan bir isim, ki çoğullukta erUlik-dişilMk olmaz,
özel Uaila ilal edileceği zaman sonunda bulunan -a veya -an çoğul eki ati-
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îarak bunun yerine birinci şivede -êd veya -et, iküıci şivede de -en çoğul
ilal ekleri getirilir. Bu -en eki birinci şivede de küUanümaktadır :

sev (ekna) - sêvan (elmalar) - sêvêt/sêvêd mm (benim elma-
lanm)

bav (baba) - bavan (babalar) - bavên ımıı (babalarım)

Mahdut çoğul olan bir isim, ki sonunda -na eki bulunur, evvelâ te¬
ldi hâle getirildikten sonra sonuna -ne eki ilâve olunur. Diğer bir ifadey¬
le, mahdut çağul olan bir isim özel ilalla Ual edileceği zaman sonundaki
-na eki yerine -ne eki getirilir :

sêvna - sêvne mın (benim elmalarım «burada elmalar mahdut
çoğuldur»)

ihtar. Birinci şivede bazan çoğul dişü isimlerin üaJi -e üe de
olmaktadır. Tekü erü isimlerin özel ilaUeri de ^ê ile olduğundan bu iki
hâl anlam kanşıklığma sebep olabUir. Bu sebeple bu hâlde ya çok düc-
katii olmak veya en iyisi bu şekli terk etmek daha münasiptir :

ava zelal (berrak su)
avê zelal (berrak sular) gibi.

Şu hâlde özel Ual, tekü eril isinalerin -e, tekil dişil isimlerin -a, ister
eril ister dişil olsun, çoğul isimlerin de -êd/-êt/-ên eklerini almasıdır.

Hiç bir isim özel iialdan müstağni olamaz. Çünkü özel ilalsiz hiç bir
tamlama yapılamaz.

e) Bir isim özel UaUa ilal edUirken sonundaki değişiklikler için ses
olayları bahsine bakınız [M. 9,/2, ayrıca M. 34] :

zava (damat) - zavayê/zavê/zavayêt/zavayêd/zavayên...
berx (kuzu) - berxê/berxa/berxêd/berxêt/berxên...

İHTAR. Kürmanççaya geçmiş Arapça kelimelerin sonunda bağ¬
lama veya erillik-dişiUik t 'leri varsa bunlara e nazariyle baküır. Gine
Arapça olan ma'na, fetva, da'va gibi sonlannda (_^ = i olduğu hâlde a
okunan kelimeler sözde dişU kabul edUdiğinden ya oldukları gibi veya
menaya, fetwaya, dewaya... şeklinde mutel kılınırlar. liva, deva, rica,
temenna, şifa gibi sonlarmda »j = a' bulunan Arapça kelimeler de aym
şekUde kuUanUıriar. [M. 28/8]

2. GENEL İLAL [umumî ilal, ilal-ı âm].

43. Genel üala «belirten [sıfat], tamlayan [müzafünileyh] üah» da
denür. Çünkü Ueride görüleceği v«;hiyle [M. 44, 60] belirten Ue tamlayan,
genel üalla Ual edüirler. Grenel Ualda :
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a) Bir ve iki heceli tekü erü isinüer hiç bir ek almazlar, yalnız eğer
bünyelerinde a veya e vokalleri varsa bunlar ê 'ye çevrilirler. Bu çevıü-'
me de şöyle olur :

aa) İsim bir heceli ise, hecenin a veya e vokali c 'ye çevrilir :

ap (amca) - êp (amcayı, amcaya)
ar (ateş) - er (ateşi, ateşe)
bar (jdik) - ber (yükü, yüke)
dew (ajn-an) - dêw (ayranı, ayrana)
ga (öküz) - gê (öküzü, öküze)
şe (tarak) - şê (tarağı, tarağa)

bb) İsim iki heceli ise, ve :

1 Yalnız ilk, veya yalnız son hecede a veya e varsa, bunlar d^şû^î

agır (ateş) - êgir (ateşi, ateşe)
deri (kapı) - deri (kapıpı, kapıya)
çiawal (çuval) - çuwêl (çuvalı, çuvala)
seri (baş) - seri (başı, başa)
mejî (dimağ) - inê|i (dimağı, dimağa)

2 Her iki hecede de a veya e varsa, son hecedeki a veya e 'lear' &
olur :

zava (damat) - zavê (damadı, damada)
gavan (davar çobanı) _ gavên (çobanı, çobana)
kelem (diken) - kelem (dikenli, dikine)
kereng (kenger) - kerêng (kengeri, kengere)

3 İlk hecede a ve ikinci hecede e, veya ük hecede e ve ikinci h©<
cede a varsa, yalnız a 'lar ê 'ye çevrüir :

Imxçe (bahçe) - liêxçe (bahçeyi, bahçeye)
hacet (alet) - becet (aleti, alete)
Kemal - Kemêl (Kemali, Kemala)
ezman (sema) - ezmen (semayı, semaya)

b) Tekü dişü isimlere bir -e ilâve olunur :

Knrdıstan - Knrdistanê (Kürdistanı, Kürdistana)
şev (gece) - şeve (geceyi, geceye)

c) isim ikiden fazla heceli veya bir ve iki heceli dişü de olsa sonufi->
da o vejra û vokallerinden biri varsa olduklan giM kalırlar, yani ilaâ
edilmezler.
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d) Sonlarmda birlik/belirsizlik eki bulunan isimler genel Ualda -î
eküıi alırlar [M. 9/] :

ava çêm (derenin suyu) - ava çemekî (bir derenin suyu)
hespek (bir at) - zînê hespekî (bir atın eğeri)

İHTAR (1). Şahıs zamirleri Ue işaret zamirleri hiç bir zaman Ual
edilemezler, oldukları gibi kalırlar.

İHTAR (2). Mal (ev, hane) kelimesinin ilal edUip edilmemesinde
bir fark yoktur :

çûm mal veya çûm malê (eve gittim) [mal tekil dişildir].

İHTAR (3). Bilhassa birinci şivede olmak üzre, tekü erü isimle¬
rin, bünyelerindeki vokal değişmeksizin, bir -î ekini aldığı göriUür :

Ez çûm eş (ben değirmene gittim) [ikinci şivede ve umumîyetie]
Ez çûm aşî (ben değirmene gittim) [birinci şivede]

HULÂSA:

1. Özel ilalda : Tekil eril isimler -e, tekil dişü isimler -a alırlar.
2. Genel Ualda : Bir ve iki heceli tekü eril isimler ya oldukları gibi

kahrlar ve bünyelerindeki a , e vokali ê olur. Veyahut da genel olarak
birinci şivede olmak üzre hece farkı olmaksızın sonlarına -î alırlar. İki¬
den fazla heceli isimler ile sonlarında o ve û vokaUeri bulunan isimler ol¬
dukları gibi kalırlar, bir şey almazlar. TekU dişil isimler bir -e alırlar.

3. İsinalerin ilal edUmeleri sırasında, sonlarına -e , -a , -î ilal ekle¬
rini aldıklannda, sonlarında şu değişiklikler olur :

a) Özel Ualda : İsimlerin sonunda a veya e varsa, bunlar atilır veya
araya bir y yardımcı sesi girer [M. 34/1].

b) Cîenel ilalda : Ek alma sırasındaki değişme, özel ilaldaki gibidir.

İSİM TAMLAMASI
[İzafet]

44. İki isün, veya bu- isinUe bir sıfat, bir masdar, bir etken ortaç ya^
hut bü^ zamir arasında mantikî bu- ilgi veya bağlUık ifade etmek için, Kür¬
manççada Uk kelime özel UaUa, ikinci kelime de genel üalla ilal edUerek bir
araya getirilirler.

Bu suretle teşkil edihniş bir takım [terkip] 'da ilk kelimeye tam¬
lanan [müzaf] ve ikinci kelüneye de tamlayan [müzafünUeyh]
denUir. Yani Kiirmanççada tamlanan önce, tamlayan da sonra gelü-.
Tanalanan ve tamlayandan her biri hem muil ve hem de mutel bulunur.
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45. Tamlananın ilal eklerinin bitişik, veya ayrı yazUıp birlikte veya
ayrı telâffuz edilmesine göre mâna değişikliği olur :

he.spê mine (benim atımdır)
hesp ê mme (at benimdir)
Fata mm (benim Fatmam)
Fat a mm (Fatma benim)
Xeca te (senin Haticen)
Xe,c a te (Hatice senin)

İHTAR. Kürmanççada bazan, edebiyata münhasır olmak üzre,
Farsça izafet kaideleri kullanılır. Bunun için de ilk kelimeden [tamla¬
nan] sonra telâffuz edilen bir -ı kuUanılır ki bu -ı 'ya Farsçada tamlama
ı'sı [hemze-i izafet], veya tamlama y'si [ya-yı izafet] derler. Tabiidir
ki bu takdirde ikinci kelime [müzafünUeyh] ilalsız kalır :

kitabe Fatmê (Fatmanm kitabı) [Kürmançça]
kitabı Fatme (Fatmanın kitabı) [Farsça]

TAMLANAN VE TAMLAYANIN ÇEŞİTLERİ.

46. Tsjnlanan veya tamlayan daima isim olmayıp, masdar Ue öznesi,
tümleci, etken ortaç Ue tümlecinden ve tümleç ile zarftan bUeşik olabilir :

kııştma şer (aslanm öldürülmesi) , kırrîna hespê (atm satm alm-
ması) .

ZİNCİRLEME TAMLAMA [tetabu-ı izafet].
47. Birkaç tamlamanın birbirini takip etmesinden ibarettir. Şöyleki:

1. Her takım bir isim sayılıyor ve başka bir isme tamlayıcı veya
başka bir ismin tamlayanı oluyor.

2. Böylece ikileşen tamlama da başka bir isme tamlayıcı olabilir. Bu
yolla, tamlamaların üçüzlü, dördüzlü ve daha fazla şekilleri kullanüabi-
lir. Fakat isim tamlamasında dört ilali tecavüz etmemelidir.

Zincirleme tamlamada :

48. 1. Tamlanan [müzaf] bir isim tamlaması ve tamlayan [müzafü¬
nUeyh] da bir isim ise tamlayanm, yani isim tamlamasmm tamlayanı, ki
genel ilalla muteldir, evvelemirde iialdan kurtarıldıktan sonra özel üalla
Ual edUir. Bu tamlayan iialdan kurtanlmadan özel Ulalla Ual edilirse iki
ilal bir arada içtima Ue iki ilal eki bir araya gelecektir ki Kürmanççada
buna cevaz yoktur. Yani iki ilal içtima edemez ve bir kelime ayrı cinsten
veya ajmı cinsten iki ilalla ilal edilemez. Örneğin : çavê keçikê (kızm
gözü) bir isim tamlamasıdır. Burada çav (göz) tanalanan olup özel ilalla,
keçık (kız) tamlayan olup genel UaUa Ual edilerek çavê ve keçikê olmuş¬
lardır. Şimdi bu çavê keçiltê tanalaması meselâ Fat (Fatma) isminin
tamlananı olacağı zaman tamlamanm tamlayanı olan keçikê ewelemi]>
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tümleci, etken ortaç Ue tümlecinden ve tümleç ile zarftan bUeşik olabilir :
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ZİNCİRLEME TAMLAMA [tetabu-ı izafet].
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buna cevaz yoktur. Yani iki ilal içtima edemez ve bir kelime ayrı cinsten
veya ajmı cinsten iki ilalla ilal edilemez. Örneğin : çavê keçikê (kızm
gözü) bir isim tamlamasıdır. Burada çav (göz) tanalanan olup özel ilalla,
keçık (kız) tamlayan olup genel UaUa Ual edilerek çavê ve keçikê olmuş¬
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de genel Ualdan tecrit edüip aslî şekliyle keçdt olur. Ondan sonra Fat'm
tamlananı olarak özel UaUa Ual edUerek, tekü dişü olduğundan, keçıka
olur. Böylece çavê keçıka Fatê (Fatmanm kızmm gözü) ohnuş olur. Bu¬
rada Utinci tamlayan olan Fat da genel üaUa Ual edUerek Fatê olmuştur.
Eğer çavê keçikê isim tamlaması bir isim olarak tamlanan olacağı za¬
man tamlamanm tamlayanı olan keçikê iialdan tecrit edUmeden özel üal¬
la ilal edUseydi o zaman çavê keçikêya Fatê olacaktı ki keçık isminde
genel Ual eki olan -e üe özel ilal eki olan -a bir araya gelmiş olarak
keçikêa - keçikêya olacaktı. Bunun gibi :

hespê Kemêl (Kemalin ati)
hespê Kemale Seîd (Sait oğlu Kemalin atı)

Burada da önce, mutel olan Kemêl ismi Ualdan kurtarUarak Kemal ol¬

muş ve ondan sonra da özel üalla Ual edUerek Kemale olmuştur.

Bu çavê keçıka Fatê takımı da başka bir ismin, meselâ Xec (Hati¬
ce) 'in tamlayanı olacak ise bu defa da Fatê genel Ualdan özel üala çev-
rUerek, tekil dişü olduğundan, Fata olur : Çavê keçıka Fata Xecê (Ha¬
tice kızı Fatmanm kızmm gözü). (Görülüyor ki bir takım, bir isim tam¬
laması diğer bir ismin tamlananı olacağı zaman kendisinin tamlayanı
genel Ualdan tecrit edUdikten sonra özel UaUa Ual edilmektedir. Bu son
takım da meselâ Xûdo (Hudo) isminin tamlananı olduğunda, ajoıı usule
uygun olarak çevê keçıka Xeca Fata Xudo (Hudonun kızı Haticenin kıa
Fatmanm kızının gözü).

2. Tanalanan bir isim ve tamlayan da bir isim tamlaması olursa,
tamlanan olan isim özel UaUa Ual edüir. İsim tamlaması olan tamlayan¬
da ise hiç bir işlem yapUmaz. Çünkü isim tamlaması olan tamlayanm
tamlayanı genel üalla ilal edüecekti. Halbuki zaten kendisi içinde bulun¬
duğu tamlama dolayısiyle genel üalla mutel bulunduğundan ve iki Ual da
bir arada içtima edemediğinden ikinci bir defa -genel ilalla- Ual edUme-
sine cevaz olmaz. Örneğin : bıjang (kirpik) ismi, çavê keçikê (kızm gö¬
zü) isim tamlamasının tamlananı olacağı zaman kendisi özel ilaUa Ual
edilerek, tekil eril olduğundan bijangê olur. İsim tanalaması ise zaten
genel üalla mutel olduğundan olduğu gibi kalır. Yani isim tamlamasınm
sonu, tamlayanı olan keçdiê bir daha genel UaUa Ual edilemez : bijangê
çavê keçdiê (kızın gözünün kirpiği). Eğer ikinci defa ilal edilebilseydi
o zaman bijangê çavê keçikêê/keçakêyê olurdu.

NETİCE :

Züacirleme tamlamada tanalanan veya tamlayan bir tamlama ise heı*
biri bir isim kabul edüir. Tamlanan bir isim tamlaması ise, ki genel üal¬
la muteldir, evvelâ Ualdan tecrit edUerek özel UaUa Ual edilir. Tamlayan
bir isün tamlaması ise, ki genel UaUa muteldir, olduğu gibi kalır. Kısaca*»
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daima son kelimeler ilal edilir. Zincirleme tamlamada dört Ualdan fazlası
uygun değildir :

Gulê baxê îremê Bohtamm (Bohtan ireminin [cennetinin] bağı-
Şebçiraxê şeve Kurdıstanım nm gülü, Kürdistan gecelerinin

(Melayê Cııârî) şebçırağıyım) .

(CizreU MoUa)

dara gire Axizxana Könêl (Kemalin Ağızhanının tepesinin
ağacı) .

İHTAR. Yukarıdaki misâllerde verilen keçık ismi aslında keç ile
küçültme eki olan -ık'den bUeşik olup asıl mânası (kızcağız) 'dır. Fakat
bu keçık şekli de ekseriya (kız) anlamında kullanılır.

Cizreli Molla Ahmedin bu beytinde geçen şev (gece) ismi özel UaUa
ilal edUmiş gibi göriUürse de aslında çoğul dişil olarak birinci şivede kul¬
lanılan -e çoğul Ual ekini almıştır [M. 42, ihtar]. Sonra, bu isim tekil di¬
şil olduğundan özel ilali şeva şeklinde olacaktır.

TAMLANAN VE TAMLAYANIN ÇOGULLANMASI.
49. Kürmanççada isim tamlamasmda tamlanan ve tamlayandan her

biri, veya her ikisi de çoğullanabUir :

çavê keçikê (kızm gözü)
çavêd/çavêt/çavên keçikê (kızın gözleri)
çavê keçıliajı (kızlann gözü)
çavêd keçıkan (kızlann gözleri).

TAMLAMANIN ANLAMLARI.

50. İsim tamlamaları, ifade ettikleri anlamlara göre bir takım züm¬
relere ayrUırlar ki bunlar şunlardır :

1. ATFI BEYAN veya BEDEL [apposition].

a) İsimle isim arasmda . :

aa) Açıklayıcı tamlama [izafet-i beyanîye]. Burada
tanalayan, tamlananm cüısini, neden yapUdığım, neye benzediğini v.b. gi¬
bi hususları bUdirir ki Türkçedeki ikinci ve üçüncü nevi isim tamlaması¬
nın ifade ettiği anlanaı verir :

hespê suwarbûnê (binek ati)
dara sêvê (elma ağacı)
axatîya ^îrê (aşiret ağalığı)
Reîsê Belediye (Belediye Reisi)
VaJîtîya Ruhayê (Urfa Valüiği)
Pıra Batmanê (Batman Köprüsü)
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bb) Benzetme gösteren tamlama [izafet-i teşbihîye],
BenzetUenle benzeyenin birbiriyle meydana geth-diği tamlamadır :

şûrê zunên (dü kılıcı)
nûrê ilmê (Uim nuru)

cc) İstiare gösteren tamlama [izafet-i istiarîye] . Ben-
zetüen bir şeyi, bir isme izafe etmektir :

Ax jı deste minnê! (Ah ölümün elinden) [Malumdur ki ölümün
eli olmaz. Burada ölüm önce bir canavara benzetilmiş, sonra
onun eli ölüme izafe edUmiştir].

b) Belirtilen [mevsuf] Ue belirtenini, yani sıfatını birleştirir :

ava zelal (berrak su) [Burada belirtilen bir şahıs zamiri de ola¬
bilir : eze bextereş (ben zavaUı), konuşan erildir. Eza bexter^
(ben zavallı), konuşan dişildir].

Bu, aslında bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamalarında sıfatlar
ilal edUemezler [M. 60].

Zamirler 2, 3. şahıslar ise ve yukarıda gösterUen şekUde kullamlmış-
salar belirtilen de ilal edilmeyebilir :

tuya reben/tu reben (sen zavallı)
hûiiê reben/Iıûn reben (siz zavallılar)

Belirtilenin birkaç sıfatı varsa, bunlar birbirleriyle Ual ile .bağlana-
bUir, yani belirtilenin sıfatı, belirteni ikinci belirtene, ikinci belirteni
üçüncü belirtene... özel ilalla bağlanır :

keoıka delal (nazlı kız)
kecika delala bsjnzırav (ince boylu nazlı kız)

2. GENEL OLARAK İYELİK, İHTİSAS [genetiv].

a) Burada tamlananın, tamlayanm mülkü, malı olduğu mânası ifa¬
de edilir, ki Türkçedeki birinci nevi isim tamlamasına tekabül eder. Bu¬
na mülkiyet tamlaması [izafet-i miUkiye] veya [izafet-i lâmiye] de de¬
nir.

b) Bu anlam, Kürmanççada tamlanan Ue tamlayanın Ualsiz bir ara¬
ya getirilmesi suretiyle de ifade olunur :

deste mm (benim elim)
bı deste nun ne ket/bı dest mın ne ket (elime düşmedi)

3. DİĞER ANLAMi:,ARI.

Tamlamanın, bu gösterilen türlerinden az çok ayn anlamlar ifade
ettiği de vardır ki bunlar şunlardır :
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a) Tamlama iki şahıs ismini birleştirmişse, evlât Ue ebeveyn alâka-
sım gösterir. Tamlanan evlât, tamlayan da ana-babadır. Eğer tamlama
ikiden fazla şahıs ismini bağlıyorsa, bu alâka dede ve daha ötelere ka¬
dar gider :

Kemale Seîd (Sait oğlu Kemal)
Kemale Seîdê Hemmê (Mehmet oğlu Saİdin oğlu Kemal)
Kemale Seîdê Hemmê Hec Şêxo (burada Kemal, Saidin oğlu,

Mehmedin torunu ve Hacı Şeyhin de torununun oğlu
olmaktadır) .

b) Bir şahıs ismi ile bir yer ismi arasındaki tamlama, o şahsm o
yere aidiyetini gösterir :

Kemale Ruhayê (Urfanm Kemali)

c) Bir şahıs ismi ile bir aşiret, mUlet ismi arasındaki tamlama da
o şahsın o aşiret, o millete aidiyetini gösteril :

Kemale Bedii (Badü 'm Kemali)

d) Bir şahıs ismi ile mensupluk eki, yani -î eki almış [M. 94/a] bir
isim arasmdaki tamlama ise, o şahsın, ismin karşıladığı şeye mensup ol¬
duğunu gösterir :

Melayê Cizîrê (Cizrenin Mollası) - Melayê Cızîrî (Cizreli Molla)
Ehmedê Xanê (Hanın Ahmedi) - Elunedê Xanî (Hanlı/HanUi

Ahmet)
Kemale Bedii (Badıl'm Kemali) - Kemale Badılî/Badıllî (Ba-

dUlı Kemal)

KESİK TAMLAMA [izafet-i maktu].

51. Tamlanan ve tamlayanm Ualdan kurtarümasiyle elde edilen tam¬
lamadır ki bu Ualdan kurtarmaya tamlamanın kaldırılması
[fekk-i izafet] denir ve meydana çıkan takım bUeşik bir isim veya sıfat¬
tır :

sere gır (tepenin üstü) - sergır (tepe üstü)
bere kayê (samanın önü) - berka (samanönü)

Her tamlamadan bu türlü bir tamlama elde etmek mümkün değUdir.
Bunlar daha çok duymaya bağlıdır. Fakat xudau, xwedî, xu (sahip), ser
(baş), paş (arka), bm (alt), ber (ön), peş (ön) v.b. gibi bazı kelimelerin
içinde bulunduğu bu türlü tamlamalar her zaman elde edüebilir :

xwedîyê pêz (davarm sahibi) - xwedîpez (davar sahibi)
bine êrd (yerin altı) - bmerd (yeraltı)

İHTAR. Yine bu neviden, bir kehme hâline gelmiş bazı terkipler
vardır ki cüzüleri birbirine karışmış gibi olduğundan bunlara karış-
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KESİK TAMLAMA [izafet-i maktu].

51. Tamlanan ve tamlayanm Ualdan kurtarümasiyle elde edilen tam¬
lamadır ki bu Ualdan kurtarmaya tamlamanın kaldırılması
[fekk-i izafet] denir ve meydana çıkan takım bUeşik bir isim veya sıfat¬
tır :

sere gır (tepenin üstü) - sergır (tepe üstü)
bere kayê (samanın önü) - berka (samanönü)

Her tamlamadan bu türlü bir tamlama elde etmek mümkün değUdir.
Bunlar daha çok duymaya bağlıdır. Fakat xudau, xwedî, xu (sahip), ser
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İHTAR. Yine bu neviden, bir kehme hâline gelmiş bazı terkipler
vardır ki cüzüleri birbirine karışmış gibi olduğundan bunlara karış-
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miş takım [terkib-i mezcî] denilir :

destmêj (abdest), mêrxas (çok yiğit, kahraman), avrî (su ar¬
tığı)

Bu türlü bUeşik isinaler çoğullanmalarda, Üallarda bir kelüne gibi
kabul edUirler :

xwedîpezan (davar sahipleri), perêt xvpedîpez (davar sahibinin
paraları)

İSİM TAKIMININ ÇEKİMİ.
52. Her takun bir isim sayUarak bir isim gibi çekma [tasrif, hâlî

ekleriyle çekimlenirler [M. 53...] :

hespê mın (benim atim)
jı hespê mm (benim atımdan)
h hespê nun (benim atima)
jı hespê mm ra (benim atıma) ...

İSİMLERİN ÇEKİMİ
[Declination]

53. İsinaler kelime gurupları ve cümleler içinde diğer kelimelerle mü--
nasebetleri sırasında, münasebetin cinsine göre, çeşitli hâUerde bulunur¬
lar. İsimlerin kelime gurupları ve cümleler içinde isimlerle, edatlarla ve
fiülerle çeşitü münasebetleri olur. Bu münasebetler kurulurken isimler
hep aynı durumda bulunmaz, münasebetin cinsine göre ayrı ayn hâllere
girerler. Demek ki ismin hâlleri, ismin diğer kelimelerle münasebeti sıra¬
sında içinde bulunduğu durumlardır. Her hâl, her durum bir çeşit müna¬
sebet ifade eder. Her münasebet ifadesi için isim bir hâle, bir duruma
girer.

Kürmanççada isimler bu münasebetleri bazan sadece mutel olmak
ve bazan da ek almak suretiyle ifade ederler.

İşte isimlerin bu suretle mutel ohnalanna, veya ek almalarına isim¬
lerin çekimi [isimlerin tasrifi, declination] ve bu şekillere de is¬
min hâlleri [hâlat-ı isim, cas] denir. İsinalerin cümlelerdeki vazife¬
lerini iyice kavramak için onların hâUerini, çekimlerini iyice bUmek icap
eder.

54. Kürmanççada isinalerin hâllerini gösteren çekün ek veya şekUleri
müteaddittir. Yalnız, -i ve -e hâlleri içuı husuâ bir ek olmayıp bu hâllef
fiillerin mahiyetine göre tâyin olunmaktadır;.
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önce şuna işaret edelim ki her isim çekim sırasında evvelemirde
genel ilalla ilal edilir. Şahıs zamirleri ile işaret zamirlerinin hiç .bir suret¬
te ilal edilmiyecekleri hâtirlanmalıdır [M. 42/2, 100/4, 101/4].

İSMİN HÂLLERİ.

55. İsinalerin, ifade ettikleri münasebetlere göre şu hâUeri vardır :

1. YALIN HÂL [mücerret hâl, casus rectus].
Çekimlenmemiş, yani çekim için ilal edümemiş veya çekim eklerin¬

den birini almamış olan isim yalın hâldedir. Bu hâl, ismin karşUadığı
nesne ve kendisine tabi olan isim dışında hiç bir münesebet ifade etme¬
yen hâldir. Demek ki isimlerin başka bir unsura bağlı olmayan normal
tekilik-çoğuUuk şeküleri yalın hâldedir. Örneğin : kevır (taş), av (su)
isimleri tekil yalın hâlde, kevıran (taşlar) , avan (sular) çoğul yalın hâl¬
de ve bunun gibi meselâ mın nan xwar (ben ekmek yedim) cümlesinde
nan (ekmek) kelimesi de tekil yalın hâldedir. (!îörülüyor ki yalın hâlin
özel bir şekli yoktur.

2. -I HÂLİ I yapma hâli, mef'ulünbih, accusativ] ve -E HÂLİ [yak¬
laşma hâli, mef'ulünileyh, dativ].

a) Kelime guruplarında ve cümlede fiilin doğrudan doğruya tesir
ettiği isimler -i hâlinde, fiilin kendisine doğru yaklaştığını, yöneldiğini
ifade eden isimler de -e hâlinde bulunurlar.

Karşıladığı hareket doğrudan doğruya bir isme tesir eden füUer
geçişli fiiller [müteaddi fiUler]'dir. Şu hâlde -i hâli, ismi, ken¬
disine tesir eden geçişli bir fiile bağlayan hâldir. -E hâlinde ise, fiilin is¬
tikameti gösterilir. Ve yaklaşma ifade edilir.

b) Kürmanççada -i ve -e hâllerinin ekleri yoktur. Mutel hâlde olan
her isim, hem -i ve hem de -e hâlini ifade eder. Fakat ismin cümledeki
yeri, daha doğrusu fiilden önce veya sonra bulunuşu Ue bu iki hâl ayrı
ayrı ifade olunur. Bu mevzuda ismin yerini ve dolayısiyle -i ve -e hâlle¬
rini fiilin mahiyeti tâyin eder. Bu sebeple şimdi fiUlerin bu yönlerine ba¬
kacağız.

c) Kürmanççada geçişli fiüler nesne [M. 229 J almaları bakımından
ikiye aynlır :

aa) Yalnız ismin -i hâlinde nesne alabilen geçişli fiiller. Meselâ :

alastm (yalamak) bıhîstm (işitmek)
barandın (yağdırmak) cûyın (çiğnemek)
bıraştın (kızartmak) çıkandın («pınar» kurutmak)
İHTTİn (kesmek) çırrandm (yırtmak)
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dizûn (çalmak)
dîn/dîtm (görmek)
dotm (sağmak)
diirûn (dikmek)
firrandm (uçurmak)
geryan (aramak, gezmek)
gerrandm (gezdirmek)
gırtın (tutmak)
guhartm (değiştirmek)

hêran (öğütmek)
hıstıran (yoğurmak)
xistin (düşürmek)
xwarm (yemek)
xwendm (okumak)
jımartın (saymak)
ıstandın (almak)
qelaştm (yarmak)
kınn (yapmak, etmek, kılmak)

kırrin (satm almak)
lîsliandm (oynatmak)
mırandm (öldürmek)
mvısandm (yazdırmak)
pelaxtm (ezmek)
pirsin (sormak)
payın (beklemek)
pîvan' (ölçmek)
rûçıkandm (yolmak)
njandın (dökmek)
nsün (eğirmek)
sotın (yakmak)
şewitandm (yakmak, yandır¬

mak)
şuştm (yıkamak)
vveşandm (silkmek)
zayın (doğmak, doğurmak).,.

bb) ismin hem -i ve hem de -e hâlinde nesne alabilen fiiller. Meselâ:

avîtın (atmak)
anîn (getirmek)
bınn (götürmek)
buhnrandm (geçirmek)
cıvvandm (toplatmak)
çandm (ekmek)
çıkandın (saplamak)
dayın (vermek)
fırotın (satmak)
gotm (söylemek)
guvaştın (sıkmak)
gîhandm (eriştirmek)
gerrandın (sarmak)

gırtın (örtmek)
hîştm (bırakmak)
xistm (sokmak)
kısandın (çekmek)
kırm (komak, sokmak)
kuttan (sokmak, çakmak)
meşandın (yürütmek)
pêçandm (sardırmak)
pıçıkandın (tırmandırmak)
sıpartm (dayamak)
şandın (göndermek)
weşandm (savurmak ) . . .

İHTAR. Kürmanççada geçişsiz fiiller nesne alamazlar. Bunlarda
yüklemi tamamlayan tümleç bahis mevzu olabUir [M. 222]. Geçişsiz fiU-
lerde ismin -e hâlinde bulunan tümleçleri kendilerinden sonra geUrler.
örneğin : çûyın (gitmek) fiUi geçişsiz olduğundan -e hâili tümleci ken¬
disinden sonra gelir : Ez çûm mal (ben eve gittün.)

d) Bunlara işaret ettikten sonra mevzuumuza dönelim,
aa) Basit/asü fiUlerde :
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1 Yalnız -i hâili nesne alabüen geçişli fiülerde, nesne olan isim ge¬
nel UaUa mutel olarak kendüerinden önce gelir. Bu şekUde, fulden önce
gelen nesneler -i halindedirler. Eğer nesne mutel olmazsa o vakit yalm
hâlde demektir :

nan cûym (ekmek çiğnemek) - nen cûym (ekmeği çiğnemek)
hesp kırrin (at satm almak) - hesp kırrin (ati satm almak)
Mm dar şıkand (ben ağaç kırdım) - Mm der şıkand (ben ağacı

kırdım)

2 Hem -i ve hem de -e hâlU nesne alabüen fiiUerde mutel olan
isim fiüden önce ise -i hâlinde, fulden sonra ise -e halindedir. Diğer bir
ifadeyle, -i ve -e hâili nesne alabilen fiülerde -i hâili nesne [isün] fiüden
önce, -e hâili nesne de fiüden sonra gelir. Bu türlü fiillerde Ualdan mü¬
cerret olan nesne fulden sonra asla gelemez, fakat fiilden önce gelebilir
ve bu takdirde de yalm hâlde demektir :

Mm nan da (Ben ekmek verdim)
Mm nen da (Ben ekmeği verdim)
Mm da nen (Ben ekmeğe verdim)
Mm da nan olamaz.

3 Geçişsiz fullerde, ki bunların nesne almaları mevzubahis değU¬
dir, ancak tümleçler fiüden sonra gelir. Btnaanaleyh geçişsiz füUerin
tümleçleri kendüerinden sonra gelir, fakat kendüerinden önce gelemez.
Kendüerinden sonra gelen tümleçler ancak -e hâlinde bulunabUir. Demek
oluyor ki geçişsiz fiillerden sonra gelen isimler [tümleçler] -e hâlinde bu¬
lunurlar ve muteldirler. Mutel olmayan bir isim, geçişsiz fiillerden sonra
gelemez :

Ez çûm bajêr (ben şehre gittim)

Ez çûm bajar veya Ez bajar çûm veya Ez bajêr çûm olamaz.

4 Nesne birden fazla ise, önce -i hâili ve sonra da -e hâUi nesne
gelir :

Mm der anî gund (Ben ağacı köye getirdim) gibi.

bb) BUeşik fiiUerde :

BUeşik ve çift ön-edatiı bileşik fullerin bu yönleri kendi bahislerüıde
ele almacaktir [M. 146/b, 147/9].

HULASA:

Yalnız -i hâili nesne alabüen fiülerde :
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şahıs zamiri + mutel nesne + fül : Mm nen xwar (Ben ekmeği
yedim)

Hem -i ve hem de -e hâUi nesne alabUen faülerde :

şahıs zamiri + fül + mutel nesne [-e hâli] : Mm da Fatê (Ben
Fatmaya verdim)

şahıs zamiri + mutel nesne + fiü [-i hâli] : Mm nen da (Ben
ekmeği verdim)

Geçişsiz fiillerde :

şahıs zamiri + fül + mutel isim [tümleç] : Ez çûm bêxçe (Ben
bahçeye gittim) [M, 230]

e) Bunun dışmda -e hâU jicvs... cssra ekleriyle de yapılabUirse de bu¬
radaki anlam daha ziyade «için hâH»'dir :

B'îne jı mm ra (Bana getir, fakat daha ziyade: benim için getir)
Jı Xecê raye (Haticeyedir/Hatice içindir)

f) Sayı sıfatlannda ve sayı takımlannda [M. 70] -e hâli için ekse¬
riya bı css . . . kullanılır. Yalnız, tabiatiyle buradaki isim genel ilalla değil
sayı Ualiyle [M. 72] ilal edilir :

Bı çend zêrane? (Kaç altınadır?)
Bı bîst zêrane (Yirmi altındadır)

3. -E TARAF HÂLİ.

Burada cihet anlamı vardır. İsim [tümleç], kendisine tevcih olunan
taraftır. Bu hâlin eki müteaddittir :

bı Gsa . . . GND da ile : bı Ruhayê da (Urfaya taraf)
berve ... ile : Berve bajêr herre (Şehre taraf git)
berbî/berbı/berbe ile : Berbe peyyê çû (Adama taraf gitti)

4. İÇİNE HÂLİ.

bı GNs ... css da ile : lîı erde da- çû (Yere, yerüı içine gitti)
bı G^...ass ve/va ile :Bı dîwêr ve kutta (Duvara, duvarın içine çaktı)
dicss... ff^s va/ve üe : Di quUê ve çû (DeUğe, deliğin içine gitti)
diGvD...GNa da/de Ue : Di roda çû (Nehre gitti, suya aktı, boğuldu)
İHTAR. Pêda, pêve, têda ön-edatlı bUeşik fiiUerin nesneleri bu

haldedir.

5. -DE HÂLİ [bulunma hâli, mef'ulünfih, locativ].
Kelime guruplarında ve cümlede fiüin kendi içinde cereyan ettiğini

ifade etmek için isim -de hâlinde bulunur.

40

şahıs zamiri + mutel nesne + fül : Mm nen xwar (Ben ekmeği
yedim)

Hem -i ve hem de -e hâUi nesne alabUen faülerde :

şahıs zamiri + fül + mutel nesne [-e hâli] : Mm da Fatê (Ben
Fatmaya verdim)

şahıs zamiri + mutel nesne + fiü [-i hâli] : Mm nen da (Ben
ekmeği verdim)

Geçişsiz fiillerde :

şahıs zamiri + fül + mutel isim [tümleç] : Ez çûm bêxçe (Ben
bahçeye gittim) [M, 230]

e) Bunun dışmda -e hâU jicvs... cssra ekleriyle de yapılabUirse de bu¬
radaki anlam daha ziyade «için hâH»'dir :

B'îne jı mm ra (Bana getir, fakat daha ziyade: benim için getir)
Jı Xecê raye (Haticeyedir/Hatice içindir)

f) Sayı sıfatlannda ve sayı takımlannda [M. 70] -e hâli için ekse¬
riya bı css . . . kullanılır. Yalnız, tabiatiyle buradaki isim genel ilalla değil
sayı Ualiyle [M. 72] ilal edilir :

Bı çend zêrane? (Kaç altınadır?)
Bı bîst zêrane (Yirmi altındadır)

3. -E TARAF HÂLİ.

Burada cihet anlamı vardır. İsim [tümleç], kendisine tevcih olunan
taraftır. Bu hâlin eki müteaddittir :

bı Gsa . . . GND da ile : bı Ruhayê da (Urfaya taraf)
berve ... ile : Berve bajêr herre (Şehre taraf git)
berbî/berbı/berbe ile : Berbe peyyê çû (Adama taraf gitti)

4. İÇİNE HÂLİ.

bı GNs ... css da ile : lîı erde da- çû (Yere, yerüı içine gitti)
bı G^...ass ve/va ile :Bı dîwêr ve kutta (Duvara, duvarın içine çaktı)
dicss... ff^s va/ve üe : Di quUê ve çû (DeUğe, deliğin içine gitti)
diGvD...GNa da/de Ue : Di roda çû (Nehre gitti, suya aktı, boğuldu)
İHTAR. Pêda, pêve, têda ön-edatlı bUeşik fiiUerin nesneleri bu

haldedir.

5. -DE HÂLİ [bulunma hâli, mef'ulünfih, locativ].
Kelime guruplarında ve cümlede fiüin kendi içinde cereyan ettiğini

ifade etmek için isim -de hâlinde bulunur.

40



Fiüin cereyan ettiği yeri gösteren, böylece bir bulunma ifade eden
bu -de hâlinin ekleri müteaddittir :

'İL

diGV)... : di Dîyarbekrê (Diyarbakırda)
di G\s... f^ d» : di bajêr da (şehirde)
İl GN3... l: Bu daba ziyade yer isimlerinde kullandır ve aslmda -e hâli

ekidir : La bajêr rûne (Şehirde otur). Aslmda : (Şehh-e otur).
Lê, têda ön-edatiı fiUlerin nesneleri -de halindedir.

İHTAR. Bazan sal (sene) isminin mutel şekli -de hâli yerine ek¬
siz olarak kullandır : salê çar caran (senede dört defa) [sal, dişüdir].

6. -DEN HÂLİ. [uzaklaşma hâli, mef'ûlünminh veya anh, ablativ].

Kelime guruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği hareketin kendi-
.sinden uzaklaştığını ifade etmek için isim bu hâlde bulunur.

Bir ismi bu hâle sokmak için jı gvj eki kullanılır :

jı îraqê (İraktan), jı ram (benden), jı bajêr (şehirden)
Je, jêda ön-edatiı bileşik fiUlerin nesneleri bu hâldedir.
Bazan jicva... crvsda ekleri de kullanılır, fakat bu pek uygun değildir.

7. İÇİNDEN HÂLİ.

İsim, kendisinden, içinden geçüen veya içüaden gidilen, takip hatti
.ve geçüen yerdir. Bu hâlin ekleri di g\3 . . . gv) ve/va ve di css . . . cvs ra'dır :

di dîwêr ve (duvardan, duvarın içinden geçerekten)
Ez di Ruhayê ra çûm (Ben Urfadan, Urfanm içinden geçerekten

gittim)
Di re ra bı meş (Yoldan, yolun içinden yürü)

Tera ön-edatlı bileşik fullerin nesneleri bu hâldedir.

8. -DEN TARAF HÂLİ.

Bu hâlin ekleri şunlardır :

biGvs... GV) va/ve : Bı mın va t'êye xuyane (Benden taraf görünmek¬
tedir)

jı cso... GSD va/ve : ,}ı jêr va di hat (Aşağıdan taraf geliyordu)

9. BİRUK-BERABERLtK HÂLİ.

Bu hâl Türkçede «Ue» ile yapılan hâle tekabül eder. Ekleri şunlardır:
bı<^ ... Gsj ra : bı hespê ra (atia, at üe birlikte)
gel ... , dıgel ... : Gel/dıgel vri herre (Onunla git)
Pêra öh-edatiı bileşik fullerin nesneleri bu hâldedir.
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10. VASITA HÂLİ.

Kelime guruplarmda ve cümlede fülin kendisi ile, kendi vasıtasiyle
yapUdığmı göstermek için isim bu hâlde bulunur.

Kürmanççada bu hâlin eki bı (rxs 'dır. Kürmanççada bu hâlin ifade
ettiği mâna, Türkçedeki «ile hâli»'ndekhaden farklıdır :

Bı ço lê xist (Değenek Ue, değenek vasıtasiyle vurdu)

11. İÇİN HÂLİ I Hecele hâU].

İsmin evveline «için» mânasma gelen bo, jı bo, Ikmi, jı bon, lı bo, b
ben, seb gibi edatiarm doğrudan doğruya veya tamlama şeklinde getiril¬
mesiyle olur :

bo mm/bona mm/bon mın/jı bo mm ... (benim için)

Bu hâlin esas eki jı cv^ . . . gnd ra 'dır. Bu, -e hâli için de kullandır :

jı mın ra (benim için /bana)

12. -NİN HÂLİ [Ugi hâli, müzafünUeyh, genitiv].
Bir isim tâbi olduğu başka bir isme -nin hâli Ue bağlanır. Bunun

özel bir şekü yoktur. Yalnız, isim tamlaması bahsinde [M. 44 J bu anla¬
mın nasU ifade edildiği görüldüğünden burada şu kadarına işaret ede¬
lim :

Bir isim tamlamasında tamlanan hazfedUmekie beraber ilal ekleri
ipka kılmırsa bu anlam ifade edilmiş olunur. Bu takdirde ilal eklerinin
telâffuzundaki ahengi temin için y yardımcı sesinden istifade edilir. De¬
mek oluyor ki kısa bir ifadeyle bu hâlin ekleri erü, dişil, çoğul olmalanna
göre sıra ile ê/yê;a/ya;yêd,yêt,yên'dir :

hespê mm (benim atım)
ê nun/yê nun (benim)
a gund/ya gund (köyün)
êd Gulçîn/yêd Gulçîn (Gülçinin) ...

İHTAR (1). Şahıs zamirlerinden yalnız geçişli olanlarm iyelik
eklerini aldığı unutulmamalı : ye ez denemez, ye nun (benim) denir, ya
wî (onun) [M. 100/5, 102/5] .

İHTAR (2) . İyelik hâli, aynı zamanda a i 1 1 i k hâli mânası-
nı da verir : ye nun (benim/benimki) gibi.

13. ÜNLEM HÂLİ [nida hâh, vocativ].

a) Hitapta.

aa) Düıleyen [muhatap] tekil erü ise : Ismuı evveline lo gvj ünlem^
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edatı, sonuna da -o ünlem eki getirilir : Ix) Hesso (Ey Hasan ! Bire Ha-^
san)

bb) Muhatap tekü dişü ise : lec^ ...-e : Lê Xecê (Ey Hatice!),

cc) Muhatap çoğul ise :

1 İsmin sonuna -no getirUir : çêleno (ey çocuklar!).

2 isimlerden önce ve isim tamlaması şeklinde gel edatı getirUir,
isimler de herhalde çoğul hâlde bulunurlar. Topluluk isimleri tekü de
olabüirler. Hitapta, çokluk bakımından, mübalâğa için -êd, -êt, -ên ço¬
ğul üal ekleri kuUanılır :

Gelle peyyan! (Ey adamlar!).
Gelle civatê! (Ey cemaat!).
Gellêd peyyan! (Ey adamlar!).

dd) gello, gıdî tekil hâllerde, gellono, gıdino da çoğul hâllerde ve
fakat hepsi müstaküen kullanılır. Şu kadar ki gelle gıdîyan 'da gıdî nida
edatı olmayıp isimdir, gelle (sürü) de isimdir. Asıl anlamı : GidUler sü¬
rüsü.

İHTAR. Lo ve Lê müstakü olarak da kuUanüırlar : Lo were
vır (Ey buraya gel!). De lê bı me§ (haydi jrürü!) gibi. Bunun gibi
-o ve -e '1er de yalnız kullanılırlar : Bekko (Ey Bekir !),Zînê (Ey Zey¬
nep!).

b) Beddualarda.

Bühassa geniş zaman kiplerinin tekil üçüncü şahıslarının sonuna,
muhatap tekil eril ise -o^ tekil dişü ise -e ve iki cinsin çoğulunda da -no
ekleri kullanılır :

têda hatm (anî ölümü intaç eden bir hastalığa tutulmak, nü¬
zul indirmek)

têda hato (nüzul indiresi)
qurçumîyo (bükülesi) [eril]
qurçumîyê (bükülesi) [dişil]
qurçumîno (bükülesiler) [çoğul]

KÜÇÜLTME İSİMLERİ
[İsm-i tasgir]

56. Bir varlığın küçük olduğu anlatılmak istenince ismin evveline
bıçûk, pıçûk (küçük) , hûr (ufak) v.b. sıfatlar, sıfat tamlaması [M. 60]
şekUnde getirilir :
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girê hûr (ufak tepe), gundê bıçûk (küçük köy)
Fakat çok defa bu sıfatiarm anlamları bir ek Ue de ifade edilebilir.

Kürmanççada bunun için iki tane ek vardır. Bunlar -ık ve -mg/ng ekle¬

ridir.

1. -ık : Her ismin sonuna ilâve olunabilir :

keç (kız) - keçık (kızcağız, kızcık)

mêr (erkek, adam) - mêrik (adamcık, adamcağız)

dar (ağaç) - dank (ağaççık, çöp)

2. -ıng/ng : Bu ek bilhassa tamlanan olan isimlerde kullandır :

xwe (kız kardeş) - xweymga min/xwenga mm (bacıcığazım)

İHTAR (1). İsimlerin sonunda olacak değişiklikler için [M. 9/2,

34] 'e bakmız.

İHTAR (2). Küçültme isimleri yerine göre sevgi, acıma veya
tahkiri ifade eder.

ŞAHIS İSİMLERİNİN

KISALTILMASI

56'. Kürmanççada şahıs adları genel olarak tek heceye irca edilir. Bu
tek hece, esas ismin ya ilk hecesidir veya bazan da diğer bir hecesidir.
Örneğin : Fatma - fat, Hatice - Xec, Elif - El, Hasan - Kes, Kâmil, - Kaan»
Bekir - Bek, Atadurrahman - Avd, Zeynep - Zîn, Mehmet - Mem/H^,
Ömer - Om, Mustafa - Mıst/Mıç/Mıs v.b.

Tek heceye irca edilen şahıs adları ya oldukları gibi veya hitapta da
olduğu gibi, erillerde -o ve dişillerde -e ekleriyle birlikte telâffuz olunur¬
lar. Fakat tamlamalarda bu eklerin kalktığı da olur :

Hes/Hesso - Hessê Ele (Elifin oğlu Hasan)

Bek/Bekko (Bekir) - Bekkoyê Hemmê (Bekir ibni Mehmet/
Mehmet oğlu Bekir) . . .

Mem/Hem/Memo/Hemmo (Mehmet)

Hus/Hustso (Hüseyin) - Hussê Hemmo/Hussoyê Hemmo (Meh¬
met oğlu Hüseyin)
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keç (kız) - keçık (kızcağız, kızcık)

mêr (erkek, adam) - mêrik (adamcık, adamcağız)

dar (ağaç) - dank (ağaççık, çöp)

2. -ıng/ng : Bu ek bilhassa tamlanan olan isimlerde kullandır :

xwe (kız kardeş) - xweymga min/xwenga mm (bacıcığazım)

İHTAR (1). İsimlerin sonunda olacak değişiklikler için [M. 9/2,

34] 'e bakmız.

İHTAR (2). Küçültme isimleri yerine göre sevgi, acıma veya
tahkiri ifade eder.

ŞAHIS İSİMLERİNİN

KISALTILMASI

56'. Kürmanççada şahıs adları genel olarak tek heceye irca edilir. Bu
tek hece, esas ismin ya ilk hecesidir veya bazan da diğer bir hecesidir.
Örneğin : Fatma - fat, Hatice - Xec, Elif - El, Hasan - Kes, Kâmil, - Kaan»
Bekir - Bek, Atadurrahman - Avd, Zeynep - Zîn, Mehmet - Mem/H^,
Ömer - Om, Mustafa - Mıst/Mıç/Mıs v.b.

Tek heceye irca edilen şahıs adları ya oldukları gibi veya hitapta da
olduğu gibi, erillerde -o ve dişillerde -e ekleriyle birlikte telâffuz olunur¬
lar. Fakat tamlamalarda bu eklerin kalktığı da olur :

Hes/Hesso - Hessê Ele (Elifin oğlu Hasan)

Bek/Bekko (Bekir) - Bekkoyê Hemmê (Bekir ibni Mehmet/
Mehmet oğlu Bekir) . . .

Mem/Hem/Memo/Hemmo (Mehmet)

Hus/Hustso (Hüseyin) - Hussê Hemmo/Hussoyê Hemmo (Meh¬
met oğlu Hüseyin)
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Diğer bazı isimlerin kısaltümış şeküleri :

Eyş (Ayşe) Mıh/Mıhö (Mahyettin)
Cem (CemUe) Cef/Cefo (Cafer)
Zel/Zelê (Züleyha) Xel/Xeno (HalU)
Boz/Bozo (Bozan) Ahm/Ahmo (Ahmet)
Em/Eme (Emine) Xan/Xanê (Hanım)
îm (Ümmühan) Xêri (Hayriye)
Sud/Sudê (Sidika) Bengzo (Bayazit)
Nec/Necê (Naciye) Sü/Sdo (Süleyman) ...

İHTAR. (3erek bu kısaltma hâlinde ve gerekse hitaplarda bazan
-o ve -e ekleri cinsiyet fark edümeksizin de kullanılmakta ise, bu genel
kuraUara asla uymamaktadır. Örneğin : Xecê yerine Xeco veya Hemmof
yerine Henunê'nin kullanılması gibi.
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Dördüncü Bölüm

SIFAT

[Adjectivum]

57. Sıfatiar vasıf ve beürtme isimleridirler. Nesnelerin çeşit çeşit

vasıfları, çeşit çeşit belirtUeri vardır. İşte sıfatiar bu vasıflarm ve belir¬

tilerin isinaleridir. İsinaler nesnelerin adları, sıfatlar ise nesnelerhı değil,

vasıflarmm adlarıdır. Eğer nesne birçok vasfı olan bir varlık değü de

yalm/ vasıftan ibaretse o takdirde sıfat nesnenin ismi olur. Örneğin kesk

(yeşU) otun, yaprağın bir vasfının adıdır. Yani otun, yaprağın sıfatıdır.
Fakat tek başına bir rengin asıl ismidir. Demek ki sıfatiar asU isimleri baş¬

ka olan nesnelerin vasfını belirttikleri zaman sıfat, tek vasıftan ibaret olan

nesneleri karşüadıklan zaman isimdirler. Şu hâlde şifalar tek başlarına
vasıf ve belirtme isimlerinden başka bir şey değillerdir. Bu isimler, bu

vasıf ve belirtme isimleri başka isimlerle birlikte kullanılıp onların bir

vasfını veya belirtisini, hususiyetini ifade ettikleri zaman sıfat olurlar,
sıfat ismini alırlar.

58. Sıfatlar birlikte kullanıldıkları isimleri, daha doğrusu isinalerin
karşüadıklan varlıkları iki şekUde vasıflandırır, onların ya iç vasıflarmı
veya dış vasıflarını belirtUer. Varlığın iç vasıfları kendi bünyesmde olan

vasıfları, dış vasıfları ise kendi bünyesine yapışık olmayan, kendi bünye¬

si dışmdaki durum ile ilgili bulnan vasıflardır. Varlığın kendi vasıflarını
ifade eden sıfatlara vasıflandırma sıfatları [sıfat-ı vas-

fiye] , varlığın dış vasıflarım ifade eden sıfatlara ise belirtme
sıfatları [sıfat-ı tâyiniye] adı verilir.

Birincüer varlıkların vasıflarını, ikinciler ise varhklann yerlerini,
sayılarını ve diğer dış durunalanm büdiren sıfatlardır.

Biz burada sıfatları iki yönden, vazüfeleri ve yapıları yönünden ele

alarak inceleyeceğiz.
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VAZİFELERİ BAKIMINDAN

SIFATLAR

Sıfatiar vazifeleri bakımmdan ikiye ayrılırlar : 1) Vasıflandırma
sıfatları, 2) Belirtme sıfatları.

A. VASIFLANDIRMA SIFATLAR L

59. Vasıflandırma sıfatları hakkmda yukarıda M. 57'de verilen iza¬
hattan başka bir şey söylemeye lüzum yok. Bunlar dUde aslen mevcut
olup işitilmekle [semaen] öğrenUirler :

gevvr (beyaz), reş (siyah), kesk (yeşil), hûr (ufak), gır (iri),
cûne (haki), dirêj (uzun), tenık (yufka), idn (kısa), xurt (3^-

ğit)...

SIFAT TAMLAMASI

[Terkib-i vasfî]

60. Sıfatm vasıflandırdığı nesneye belirtilen [mevsuf], sı¬
fatla belirtUenin teşkil ettiği guruba da sıfat tamlaması
[terkib-i vasfî, terkib-i tavsifi] ve bunların birbirine izafe edilmesine de
sıfat tamlaması [izafet-i vasfiye] denir.

Kürmanççada belirtilen sıfattan önce gelir. BelirtUen özei üalla
[M. 42] Ual edilir. Sıfat ise Ual edilmez, Ualdan mücerret olarak kalır.
Sıfatın ilali yoktur. Demek ki sıfat muil, belirtilen de muteldir. BelirtUen
muü olmadığından sıfat mutel olmaz.

Sıfatm belirtUeni kaldırılmış [mahzuf] ve sıfatın kendisi belirtUenin
yerinde kullanılırsa o zaman sıfat ilal edüir. Halı da tamlayanm ilah gibi
genel Ualdir : dara kesk (yeşil ağaç) - dara keşke (yeşilin ağacı).

61. Belirten veya tamlayan müteaddit ise yalnız son belirten, tam¬
layan üal edilir. Bazan diğer tamlayan, belirtenler de üal edUirler :

deriya mal û mektebe veya derîya maJe û mektebe (ev ve mek¬
tebin kapısı)

Birincide yalnız son belirten, tamlayan, mektep ikincide de hem mekteb
ve hem de mal kelimeleri, belirten, tamlayanlar ilal edUmişlerdtr.

Eğer belirten, tamlayanlar sıfat iseler o zaman hepsi Ualden mücer¬
ret olarak bulunurlar :

deriya mezzm û reş (büyük ve siyah kapı)
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62. BelirtUen veya tamlanan bir sıfat takımı ise, takımın sıfatı özel
üalla Ual edilir. Ve bu ilalin muUi ikinci sıfattir :

kitêba reş (siyah kitap) [bir sıfat tamlamasıdır]
latêba reşa mezzın (büyük siyah kitap)

Görülüyor ki sıfat tamlaması bu defa mezzm (büyük) sıfatmm belirti¬
leni olmuş ve tamlamanın sıfatı olan reş de özel UaUa Ual edilerek, tekil
dişü olduğundan reşa olmuştur. Birinci sıfat tamlamasının, kitêba reş'in
muili ikinci sıfat, yani mezzın'dır [Ayrıca b. M. 47].

SIFAT TAMLAMASINDA TESELSÜL.

63. Zincirleme tamlamada olduğu gibidir. Yalnız belirtenin, sıfatın
ilali olmadığmdan burada genel Ualdan kurtarıp yeniden özel üala çevir¬
ine diye bir şey yoktur. Sıfat tamlamasmm sıfatı doğrudan doğruya özel
ilaUa Ual edüir, o kadar :

hespa mezzm (büyük at)
h^pa mezzına bezza (büyük çok koşucu at)

Burada hespa mezzm sıfat tamlaması, bezza sıfatının, belirteninin belir¬
tileni olmuştur.

hefsarê hespa mezzın (büyük atın başlığı)
Burada hespa mezzm sıfat tamlaması, bezza sıfatmm, belirteninin oelir-
tüeni olmuştur :

İHTAR. Sıfat tamlaması alti ilali tecavüz etmemelidir :

telayê işkê dara mezzma tûyê reşa Axizxnê (Ağızhanm büyük
dut ağacının kuru dalı)

BELİRTİLEN ve BELİRTENİN ÇOGULLANMASI.

64. 1. Belirtilenin çoğuUanması aynen tamlananın çoğuUanması gi¬

bidir [M. 42/dJ. Yalnız bazan belirtilen -an ve -a mutlak çoğuUuk ekle¬
rini aldıktan sonra çoğul tamlama ekini alır :

çavê reş (siyah göz)
çavêd reş/çavêt reş/çavên reş (siyah gözler)
çavan/çava (gözler)
çavanêd reş (siyah gözler)
çavne reş (siyah gözler)
çavnî reş (siyah gözler)

2. Belirtenm çoğuUanması olmaz. Yani sıfat tamlamalannda sıfatlar
çoğuUanamazlar. ÇoğuUandıklan takdirde sıfatiıktan çıkıp bir isimmiş
gibi tamlayan olurlar. Sıfatlar tamlama dışında çoğuUanabUir :

çavê reş (siyah göz)
çavê reşan (siyahlann gözü)
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Eğer sıfat belirtUenin yerinde kuUanılnuşsa, her zaman çoğullanabi-
lü- :

nane çıkkosan (cimrüerin ekmeği)
şûrê meran (yiğitierüı kılıcı)

BELİRTEN ve SIFAT TAMLAMASININ ÇEKİMİ.

65. Sıfatiarm yalnız başlanna çekimleri yoktur. Fakat isün yerine
kuUanıldıklannda çekimlenebUirler. Sıfat tamlaması, isim tamlaması gi¬
bi, yani bir isim gibi çekimlenebUir :

mezzın (büyük)
jı mezzman (büyüklerden)
Dîyarbekra mezzm (büyük Diyarbakır)
jı Dîyarbekra mezzm (büyük Diyarbakırdan),
jı Dîyarbekra mezzın ra, (büyük Diyarbakır için)...

KARŞILAŞTIRMA

[Nisbet-Mukayese]

66. 1. EŞİTLİK [müsavat].
Eşitiik için qand, qas (kadar) kelimeleri özel ilalla Ual edüerek isim

v.b. kelimelerden önce getirilir : .

qandê ıran (benim kadar)
qasê gıreld (bir tejıe kadar)

2. ÜSTÜNLÜK [comparativ].
Üstünlük teşkili için sıfattan önce hîn (daha), en-üstünlük [super-

lativ] için de hîn yerine tewî, te\vn zarfları kullanılır :

ye bıçûk (küçük, küçük olan)
ye hîn bıçûk (daha küçük olan)
ye tewî/yê tewrî bıçûk (en küçük olan)

Cümle içinde, aralarında karşılaştırma yapılan iki mefhum birbirin¬
den,

a) Birinci derecede jı (;s3 Ue aynlıp kıyaslanana bir -tır eklenir;

b) İkinci derecede jı cva üe ayrUıp kıyaslanandan önce hîn (daha)
ve

c) üçüncü derecede de gine jı (?v3 Ue ayrıldıktan sonra kıyaslanan¬
dan önce tewî, tewri zarfları kullanılır :

Mera jı Tacdîn bıçûktıre (Mehmet Tacettinden küçüktür)
Mera jı Taodîn hîn bıçûktıre (Mehmet Tacettinden daha küçük-

tüi')
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a) Birinci derecede jı (;s3 Ue aynlıp kıyaslanana bir -tır eklenir;
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ve

c) üçüncü derecede de gine jı (?v3 Ue ayrıldıktan sonra kıyaslanan¬
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Meni jı Tacdîn tewî/tewrî bıçûktıre (Mehmet T. den çok kü¬
çüktür)

ye jı Çeko bıçûktır (Çekodan küçük olan)
ye jı Çelio hîn bıçûkür (Çekodan daha küçük olan)
ye jı Çeko tewî bıçûktir (Çekodan en küçük olan)

En-üstünlükte sıfat -tir eki aldıktan sonra belirtUene özel UaUa bağ¬
lanır :

Rustemê ZaJê Kurd, mêrtirê meran bû (Kürt Zaloğlu Rüstem,
yiğitlerin yiğitiydi)

Kurmanc jı Zazan hîn pırtınn (Kürmançlar Zazalardan daha
çokturlar)

Xwedê çêtirê padîşane (Allah padişahların en iyisidir, daha iyi-
sidir)

En-üstünlük göstermek için üstünlük şeklinden önce jı gışkan, jı
henû, jı hemîyan/jı Hemyan, jı gî, jı gış/gışk (hepsinden) gibi keli-
mder kullanılmaktadır :

Va hespa jı hemyan bezzatıre (Bu at hepsinden daha koşucu¬
dur)

3. MÜBALA!ĞA.

Mübalağa için şu zarflar kullanılır : pır, zaf/zehf (çok), gellek (bir
hayU, birçok), xurt, rmd, bêhûde (pek fazla, çok, iyi) ... :

Seîaheddînê Eyyûbî bêhûde mêrxas bû (Salâhattin-i Eyyubî faz-
lasiyle kahramandı).

B. BELİRTME SIFATLARI.
67. Belirtme sıfatları nesneleri belirten sıfatlardır. Nesneyi birkaç

yönden belirtmek mümkündür. Nesnenin ya sayısı gösterUir, ya yeri işa¬
ret edüir, ya nesne soru şeklinde belirtüir, veya nesne belirsiz şekilde ifa¬
de edüir. İşte belirtme sıfatları bu şekülerine göre dörde, dört büyük çe¬
şide ayrılırlar.

1. SAYI SIFATLARI

68. Sayı sıfatiarı nesneleri, sayılarmı bUdirmek suretiyle belirten ke-
limelerdü-. Bunlar aslında ve tek başlarma sayı isüuleridirler. Sayı sıfat¬
ları [esma-ı adat] nesneleri sayı bakmamdan ya yalnız adet olarak, ya
dereceli olarak, veya bölük bölük, ya parça parça hâlüıde veya topluluk
şekünde belirtirler. Bu fonksiyonlarma göre asü sayı sıfatlan, sıra sayı
sıfatlan, üleştüme sayı sıfattan, kesü- sayı sıfatiarı, topluluk sayı sıfat¬
lan oünak üzre beşe aynlırlar.

a) Asıl sayı sıfatları [ism-i adet].
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69. Bımlar nesnelerin sayısını gösteren sıfatlardır. Bunlar asU sayı sı¬
fatları, dolayısiyle asü sayı isimleridir. Diğer sayı sıfatları, sayı isimleri
bunlardan yapılmıştır. Bu sayı isimleri ya tek kelime hâlinde, ya sıfat
tamlaması, veya sıfat takımı olarak kelime gurupları hâlinde bulunurlar.

aa) Kelime hâlinde olanlar :

adet
0
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

- sıfır
yek
du/do/duddu/duddo/dıddo

- sê/se/si^ê/sisse
çar

pênc/pênç
§esş
heft
he^t
neh
deh
yanzde/yazjde
danzde/dazde
sêzde
çarde

15
16

' 17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90

100
3000

panzde/pazde
şanzde/şazde
hıvde/hıfde
hîjde/hîşde
nozde
bîst
sî/sı/sih/sıh
çel/çd

- pênce/pêncî
şêst
heftê/heftî
heştê/heştî
nod/not
sed/set
hezar.

bb) Kelime gurubu hâlinde olanlar :

Tek kelime hâlinde olmayıp, kelime gurubu şeklinde bulunan sayı
sıfatları ise, ya deh û yek (on bir) , deh û duddu (on iki) ,; bîst û penc
(yirmi beş), bîst û şeş (yirmi altı) v.b. sekimde sayı gurubu, veya du
sed (iki yüz), xiênc sed (beş yüz), deh hezar (on bin) v.b. şeklinde sıfat
tamlaması olan sayı isimleridir. Bunlar da iki şekUde olur :

1 Aralarında doğrudan doğruya birleşenler :

çar sed (dört yüz), şeş hezar (altı bin) ...

Bunlarda şu özellikler vardır :

a Duddu/duddo/dıddo (iki), sissê/sisse (üç) sayı sıfatiarmm
saydıkları nesne [mâdut] mevcut olduğu veya başka bir sayı sıfatından
-önce geldikleri vakit du/do ve sê/se şekilleri kuUanUır :

du hesp (iki at) denir, fakat duddu hesp denemez.
du hezar (iki bin) denir, fakat duddu hezar denemez,
sê sev (üç elma) denir, fakat sissê sev denemez,
sê sed (üç yüz) denir, fakat sissê sed denemez.
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b Du sed (iki yüz) 'den neh sed (dokuz yüx)'e kadar olan gun%*
larda sed (yüz) sayı sıfatı sıd şeklinde de kuUanılır :

du s^/du sıd (iki yüz)
sê sed/sê sıd (üç yüz)
çar sed/çar sıd (dört yüz)
pênc sed/pênc sıd (beş yüz) ...

c Aynı şekUde hezar (bin) sayı sıfatı da haar şeklinde kullanüırj
du lıızar (iki bin)
sê lıızar (üç bin)
çar hızar (dört bin)
pênc hızar (beş bin)
şeş hızar (altı bin) ...

2 Bunların dışında sayı sıfatiarı bir terkip hâlinde birleşir. Şöy¬
le ki :

Sayı sıfatiarmm terkibi, büyük küçüğe tekaddüm etmek suretiyle,
yani rakamlar söylenirken daima büyükten ıbaşlamr. Eivvelâ ıbinler, son¬
ra yüzler, sonra onlar ve sonra da birler gelir. Ve bunlar kendi aralarmd»
û (ve, ile) bağlama edatiyle birbirlerine bağlanırlar [M. 211/a] :

11 deh û yek [ok : dehû yek]
12 deh û duddu
13 deh û sissê/deh û sê ...

112 sed û danzde/sed û deh û duddu
120 sed û bîst
121 sed û bîst û yek
122 sed û bîst û duddu
140 sed û çel
149 sed û çel û neh [ok : sedû çello neh]
200 du sed/du sıd
201 du sed û yek
202 du sed û duddu
210 du sed û deh
212 du sed û danzde/du sed û deh û duddu

1056 hezar û pençe û şeş
1964 hezar û neh sed û şêst û çar

26749 bîst û şeş hezar û heft sed û çel û neh
234671 du sed û sî û çar hazar û şeş sed û heftê û yek ...

SAYI TAMLAMASI [terkib-i tâdadî].

70. Eşya sayılırken sayı sıfatlan önce ve sayılan [mâdut] ise ilalda*
mücerret olarak sonra gelir :

52

b Du sed (iki yüz) 'den neh sed (dokuz yüx)'e kadar olan gun%*
larda sed (yüz) sayı sıfatı sıd şeklinde de kuUanılır :

du s^/du sıd (iki yüz)
sê sed/sê sıd (üç yüz)
çar sed/çar sıd (dört yüz)
pênc sed/pênc sıd (beş yüz) ...

c Aynı şekUde hezar (bin) sayı sıfatı da haar şeklinde kullanüırj
du lıızar (iki bin)
sê lıızar (üç bin)
çar hızar (dört bin)
pênc hızar (beş bin)
şeş hızar (altı bin) ...

2 Bunların dışında sayı sıfatiarı bir terkip hâlinde birleşir. Şöy¬
le ki :

Sayı sıfatiarmm terkibi, büyük küçüğe tekaddüm etmek suretiyle,
yani rakamlar söylenirken daima büyükten ıbaşlamr. Eivvelâ ıbinler, son¬
ra yüzler, sonra onlar ve sonra da birler gelir. Ve bunlar kendi aralarmd»
û (ve, ile) bağlama edatiyle birbirlerine bağlanırlar [M. 211/a] :

11 deh û yek [ok : dehû yek]
12 deh û duddu
13 deh û sissê/deh û sê ...

112 sed û danzde/sed û deh û duddu
120 sed û bîst
121 sed û bîst û yek
122 sed û bîst û duddu
140 sed û çel
149 sed û çel û neh [ok : sedû çello neh]
200 du sed/du sıd
201 du sed û yek
202 du sed û duddu
210 du sed û deh
212 du sed û danzde/du sed û deh û duddu

1056 hezar û pençe û şeş
1964 hezar û neh sed û şêst û çar

26749 bîst û şeş hezar û heft sed û çel û neh
234671 du sed û sî û çar hazar û şeş sed û heftê û yek ...

SAYI TAMLAMASI [terkib-i tâdadî].

70. Eşya sayılırken sayı sıfatlan önce ve sayılan [mâdut] ise ilalda*
mücerret olarak sonra gelir :

52



pênc hesp (beş at), deh dar (on ağaç), bîst û yek peyya (21
adam)

Sayı safatmdan sonra gelen isim yalın hâlde ise tekü, çekimli hâlde
ise çoğul olarak bulunur :

Mm çar nan anî (Ben dört ekmek getürdim)
Mm jı çar nanan nanek ne dî (Ben dört ekmekten bir ekmek

görmedim)

Bazan sayılan Ue sayı sıfatı arasına sayma kelimesi
olarak seri (baş), heb (tane), eded (tane, adet), qat/tebek (kat, taba¬
ka), dest (el), desti (demet), max (oda), tene (tane), fer (tek), zo (çift),
Beqil (dönüm, nakla), ta (tel, kat) v.b. kelimeler bulunur :

du heb peyj^a (iki tane adam, iki adam)
du fer ga (iki tek öküz)
çar desti gennım (dört deste buğday) ...

Yek (bir) sayı sıfatı nadiren sayı tamlamasına girer. Genel olarak
bh-lik şekli |M. 37] kuUanılır :

yek kitêb yerine kitêbek (bir kitap)

Sed (yüz) ve hezar (bin) sayı sıfatlarının yanma bazan pekiştirmek
için yek (bir) sayı sıfatı gelir :

du hezar û yek sed (iki bin yüz)
hezar û yek sed û çar (bin yüz dört) ...

Sayı sıfatlarının tasrihi için kendilerine bir -e veya -e ilâve olunduk¬
tan sonra tene (yalnız) kelimesi kullanılır :

Çare tene b'îne (Yalnız dört tane getir)
Pêncê tene anî (Yalnız beş tane getirdi) ...

Misâl göstermede car (defa) kelimesi, misli gösterilmek istenenin
evveline isim tamlaması şeklinde getirilir :

Ew çar carê teye (O senin dört mislindir)
Çar carê nialê mın lıeyye (Malımın dört misli vardır) ...

b) Sıra sayı sıfatları [rütbî sayı sıfatları].

71. Bunlar nesnelerin derecelerinin sayısını gösteren ve [roja] yekî
(birinci [gün|), [dara] pênca (beşinci [ağaçj) gibi sıfatlardır.

Sıra sayı sıfatları, asıl sayı sıfatlarının sayı Ualiyle |M. 72] Ual edU-
mesiyle teşkü olunur. Kürmanççada sıra sayı sıfatiarmm yalnız başlarma
kullanUdıkları pek nadirdir. Ya belirttikleriyle veya belirttiklerinin üal
ekleriyle birlikte kullanılırlar. Örneğüa : Sî (otuz) asıl sayı sıfatıdır,
sîyî/sîhî (otuzuncu) sıra sayı sıfatıdır. Fakat yalnız başına değil de ge-
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nel olarak ya hespa sîhî (otuzuncu at) veya a sîhî (otuzuncu) şeklinde
kuUanılır.

SAYI İLALİ [Ual-i adedî].

72. Asü sayı sıfatiarından yek (bir) ve yek ile biten sayılarla, rf
(otuz), çel (kırk), pençe (elli), şêst (altmış), heftê (yetmiş), heştê (sek¬
sen), nod (doksan), sed (yüz) ve hezar (bin) sayı sıfatiarı -î ve diğerleri
de -a Ue Ual edUirler, Yalnız, bîst (yirmi) sayı sıfatı hem -î ve hem de
-a Ue üal edilebilir. Bunun gibi yek de iki ekten biriyle ilal edilebilir. Bi¬
rinci şivede bütün sayı sıfatlarının yalnız -î ile Ual edUdikleri de vakidir.

Sayı Uali yapılırken kelimelerin sonundaki olan değişmeler için M.
9/2, 34'e bakınız. Yalnız :

aa) Yanzde/dehû yek (on bir) 'ten nozde/deh û neh (on dokuz) 'e ka¬
dar olan kelime hâlindeki sayı sıfatları, yani yanz^de, danzde, sêzde, çar¬
de ... sayı sıfatları ilal edilirken sonlarmda.ki e 'ler düşer veya -î ve -a
sayı Uali eklerinden önce araya y veya h yardımcı sesi girer.

bb) Sî (otuz) sayı sıfatmm daha çok sîh/sıh şekli kullandır.

cc) Sissê/sisse (üç) sayı sıfatında -e ve -e 'ler yerine y yardımcı se¬
si gelebUir.

Sıra sayı sıfatlarının çoğul hâllerinde kendilerinden önce çoğul tam¬
lama ekleri olan -êd/-êt , -ên getirilir.

İHTAR. Saatlarda da saat sayısı daima çoğul şeklinde söylenir :

Saet pênca şeş derbas di bîye (Saat beşi altı geçiyor)
Saet pêncan ra şeş deqqe maye (Saat beşe altı dakika kalmış)

Sıra sayı sıfatlarının sayı tamlaması.
73. BelirtUen özel ilalla ilal edUdikten sonra evvel, sıra sayı sıfatları

da sonra gelir :

hespa pênca/hespa pencî (beşinci at)
hespê çara/hespê cari (dördüncü at)
hespêt şeşî (altıncı atlar)

Asıl sayı sıfatiarı birkaç rakamlı ise ve bunlar sıra sayı sıfatına çev¬
rilmek istenirse, en sonuncusu üal edilir :

a çar sed û pençe û şeşa/şeşî (dört yüz elli altıncı)
c) Üleştirme sayı sıfatları [tevziî sayı sıfatları].
74. Bunlar bir bölme, bir ayırma, bir paylaştirma ve bir dağıtma ifa¬

de eden, nesnelerin sayışım bölük bölük gösteren sayı sıfatlandır. Bun¬
lar da asü sayı sıfatianndan yapılırlar.
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Kürmanççada üleştirme sayı sıfatları asıl sayı sıfatlarının tekrar
edUmesiyle yapUır. Yalnız,

aa) Bazan kelime hâlinde olan ikinci saymm evveline bir bicNs geti¬
rilir :

yek bı yek (birer birer), çar bı çar (dörder dörder)

bb) Bazan da, gine kelime hâlinde olan sayı sıfatlarmda, konsonant¬
la biten birinci sayı sıfatmm sonuna bir -e ilâve edilir ve artık bı cvs 'ya
lüzum kalmaz :

yeke yek (birer birer), çare çar (dörder dörder)

İHTAR. Kürmanççada üleştirme sayı sıfatlarından sonra iUeşti-
rilen nesne asla gelemez. Örneğin Sêvan pênce pênc bı de (Elmaları be¬
şer beşer ver) şeMinde üleştirilen nesne çoğul olarak, iUeştirme sayı sı¬
fatından önce gelir.

d) Kesir sayı sıfatları. [ kesrî sayı sıfatı] .

75. Bunlar nesnelerin parçalarını belirten sayı sıfatlarıdır. Kesir sa¬
yı sıfatlan tek kelime hâlinde değil, bir kelime gurubu şekUnde bulunur¬
lar :

jı çaran yek (dörtte bir), jı dehan duddu (onda iki)

Kürmanççada bu sıfatlar fazla küUanılmaz. Parça ifadesi için bun¬
ların isim gibi kullanılması, sıfat gibi kullanılmasına tercih edilir.

Kesir sayı sıfatlarının yapımı şöyle olur :

Bölünen sayıl bütün], sayı Ualiyle Ual edilip evveline jisxs veya h <j^

edatian getirildikten sonra diğer sayı Ualdan mücerret olarak getirilir,
yani payda [mahreç] olan sayı mutel olarak evveline mezkîır edatları al¬
dıktan sonra pay [ suret J 'dan önce getirilir :

jı neha çar (dokuzda dört), jı sedî deh û duddu (yüzde on iki)

Bölüneni «bir» olanlar, bazan iki sayının bir araya getirilmesiyle de
elde olunur :

sê yek (üçte bir), deh yek (onda bir)

Bazan par (hisse, kısım) kelimesi, kendisinden sonra gelen sayı ne
şekUde mutel olacak ise o şeküde ilal edilerek kullanılır, sayı sıfatları
Ualdan mücerret olarak kalır :

jı çar ifâ.ran pardk (dört hissede bir hisse/dörtte bir)
İHTAR. Yarım için nîv, buçuk için de kullanılır, fakat tam sayı¬

ya û (ve, üe) Ue bağlanır :

Mm nîv sêvek xwar (Ben bir yarım elma yedim)
heşt û nîv (sekiz buçuk)
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Yüzdeler sedî, nadiren de jı sedî (yüzde) ile ifade edilir :

se^ heft (yüzde yedi)/ jı sedî heft (yüzde yedi)

Sayı zarfları.
76. Genel olarak car, dob (kerre/defa) kelmaeleri Ualdan mücerret

olarak veya 10, 20, 30, 40... içüa -î ve diğerleri içüa de -a ile mutel şekü¬
leri kullanıhr :

du car/du cara (iki defa/üd kerre)
pênc dob/doba (beş defa)
sı cari (otuz defa)
hezar carî (bin defa)

Mutel şekUliler daha uygundur.

Çarpma [darp].

77. Kürmanççada çarpma göstermek için gine car ve dob keflime-
leri yukarıda anlatılan, mutel şekUleriyle kullanıhr :

çar cara çar (dört defa dört)
sed carî deh (yüz defa on)

2. İŞARET SIFATLARI
[Demonstrativ]

a) Genel olarak.

78. Nesneleri, yerlerini işaret etmek suretiyle belirten kelimelerdir.
Bunlar aslmda ve tek başlarma işaret zamirleridirler. Demek ki belirt¬
me zamirleri [M. 109] ismin önünde bulundukları zaman, yani ismin
önüne gelerek onu belirttikleri zaman işaret sıfatı olurlar. Bunlara eski¬
den ism-i işaret de denirdi. Kürmanççada işaret sıfatları şun¬
lardır :

yakm için : ev va ve vî (bu)
uzak için : ew Vi'a wê vı^î (o)

79. İşaret sıfatları isimlerden önce gelüler. Kendilerinden sonra ge-
len isimlere müşarünileyh, işaret sıfatiyle müşarünUeyhin teş-
kU ettiği guruba işaret tamlaması [terkib-i işarî] ve bu
işaret terkibinde müşarünUeyhin Ual edilmeshae de işaret ilali
[Ual-i işarı] denir. Örneğm : va hespa bü işaret tamlamasıdır. Bu tam¬
lamada va işaret sıfatı, lıesp (at) müşarünUeyh ve hesp isminin a alarak
bespa olm.ası da üal-i işarîdir, anlamı da (bu at) 'dır.

80. Ev, ew (bu, o) hariç, bütün işaret sıfatiarı muüdirler. Yani önü¬
ne geldikleri isunleri işaret Ualiyle Ual ederler. Mutelleri de müşarünUeyh-
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leridir. Hiç bir kelime işaret Ualinden vareste olamaz. Binaenaleyh ev ve
ew dışmda kalan işaret sıfatianndan sonra gelen her isim va, wa i§in -a
ve, wê için -e ve vî, wî için de -î Ue Ual edilirler :

va hespa (bu at) , wa hespa (o at)
ve hespê (bu atı/bu ata), wê hespê (o atı/o ata)
vî hespî (bu atı/bu ata), wî hespî (o atı/o ata)

Edebî lisanda muteber olmamakla beraber ev ve ew işaret sıfatlan
da çok defa -a Ue muü olmaktadırlar :

ev hespa (bu at), ew hespa (o at)

81. ve, wê, vî, wî işaret sıfatiarmdan sonra gelen isimler [müşarü¬
nileyhler] hiç bir zaman çoğul olamaz. Fakat ev, ew, va, vj^a'lardan son¬
ra gelen isimler çoğul olabilirler. Bu takdirde yalnız va, vı^a'nın çoğul
şekiUeri van (bunlar/bunlan/bunlara) , wan (onlar /onları/onlara) kul¬
landır. Ve, wê, vî, wî işaret sıfatiarmm kendüeri de çoğul olamazlar.
Çünkü bunlar eril ve dişiller içindir. Erillik-dişilliğin çoğulunda cinsiyet
zail olur, yani çoğulda erillik-dişülik olmaz |M. 30].

82. işaret sıfatlarından ev ve e\v hariç, diğerlerinin evveline bir e
üâve edilerek eve, ewê, evî, ewî şekilleri de kullanılırsa da edebî dilde bu
şekil pek makbul sayümaz.

83. Müşarünileyhleri yerine kaim olan işaret sıfatları, ki artık işa¬
ret zamiridirler, katiyen ilal edilemezler.

84. roj/ro (gün), sal (sene), şev (gece) kelimelerinden önce ev (bu)
ve diğer işaret sıfatları yerine î kullanılır :

îro (bugün), îsal (bu sene), îsev (bu gece) gibi.
Fakat ro, sal, şev kelimeleri tanalanan olarak veya lâalettayin bir za¬
man ismi olarak kullanıldığında böyle bir î kullanılmaz :

Tu îşev were (Sen bu gece gel)
Tu ve şeve ku da bı çıy? (Sen bu gece nereye gidersin?)

b) Ayrı ayrı olarak işaret sıfatları.
85. aa) Ev, evv (bu, o) işaret sıfatları :

1 Her isim için kuUanüırlar.

2 İşaret tamlaması, özne ve haber olursa bunlar kuUanılu'. Çün¬
kü özne ve haber [müpteda ve yüklem] daüna iialdan mücerret olarak
bulunurlar.

3 Bunlar aslında muü olmadıklarından müşarünileyhleri de mu¬
tel olmaz. Fakat halk arasında -a ile muü oldukları da vardır.

86. bb) Va, wa (bu, o) işaret sıfatları :
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1 	 Herhangi bir vazife ve hizmette bulunan bütün isimler için kul¬
lanılırlar. Binaenaleyh ev, ew'in yerini tutabilirler.

2 Muüdirler, terkib-i işarîleri özel ilalla da mutel olabilir.
3 Müşarünileyhlerinin çoğul olması hâlinde kendileri de çoğul

olabilir, yani van (bunlar), wan (onlar) gibi.
87. cc) Vî, \vî (bu, o) işaret sıfatları :

1 Eril müşarünUeyhler için kıülanılırlar.
2 Yalnız tamlayanın işaret sıfatı olabilirler.
3 Müşarünileyhleri -î ile ilal ediUr : vî hespî, wî hespî.
88. dd) Ve, vvê (bu, o) işaret sıfatları :

1 DişU müşarünileyhler için kullanılır.
2 Yalnız tamlayanın işaret sıfatı olurlar.
3 Müşarünileyhleri -e ile Ual edilir : ve hespê, wê hespê.

İHTAR (1). Vê ve wê için ayrıca M. 102'ye bakınız.
İHTAR (2). Ev, e\v dışında kalan işaret sıfatları çekimlenebUir¬

ler :

jı ve (bundan), jı vî ra (buna, bunun için), lı wê (ona) ...

İHTAR (3). Kürmanççada mahal/yer için şu işaret sıfatları var¬
dır : vır (bura), wır (ora), vira (bura), wira (ora) ...

Keza Kürmanççada mahal/yer anlamına gelen der kelimesi dişil ol¬

duğundan vî, wî Ue birlikte kuUanılamaz :

Were vê dere (Buraya gel), denebilir, fakat wî deri denemez.

c) İşaretin pekiştirilmesi [tekid-i işaret].
89. İşaret sıfatlarının pekiştirilmesi, kendüerinden önce ha (işte)

edatinm getirilmesiyle olur :

ha va hespa (işte bu at)
pellê ha ve darc (işte bu ağacın yaprağı)

90. İşaret sıfatlarından önce ha geldiğinde, müşarünileyhler Ualdan
mücerret olarak bulunursa o zaman anlam değişir :

ha va hespa UŞte bu at) - ha va hesp (işte at)
Çünkü : va, wa, van, vvan'dan önce ha geldiği takdirde «işte» mânasına
.gahip olur ve muiUik vasıflarını kaybederler. Bu şekUde hâsıl olan ha va,
ha wa, ha van, ha vvan'dan sonra gelen isim mahzuf, kaldırılmış ve ken¬
düeri de o ismin yerine kaim olurlarsa ha va, ha wa [tekil], -ya ve ha
van, ha wan [çoğul] da -a alırlar :

ha vaya (işte bu), ha waya (işte o)
ha vana (işte bunlar), ha wana (işte onlar) gibi.

91. Ha kelimesi weha, wesa/wisa/wusa, wulo (böyle) zarflanndan
önce gelirse bunlann mânası «işte böyle» olur.
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YAPILARI BAKIMINDAN

SIFATLAR

Sıfatlar yapılan bakımından üçe ayrılırlar : 1) basit, 2) türemiş ve
3) büeşik sıfatiar.

A. BASİT SIFATLAR.
92. Yapım eki almamış, aslmda sıfat olan kelimelerdir : reş (siyah),

gurover (yuvarlak), mezzm (büyük), fere (geniş), teng (dar), nuan
(alçak) ... Bunlar semaîdirler, işitilmekle öğrenUirler.

B. TÜREMİŞ SIFATLAR.
93. Bunlar isün soylu kelimeler ile fiil kök ve gövdelerinden birer

kaide tahtmda türemiş sıfatiardır.

I. İSİM SOYLU KELİMELERDEN TÜREYEN SIFATLAR.

94. a) -î ile türeyen sıfatlar.

aa) Memleket, aile, miOet isimlerine ilâve olunarak onlarla Ugi [nis-
bet, nisbe I 'gösterilir. Bu sebepledir ki bu eke ilgi î ' s i [nisbet
edatı] denUir.

Bu -î kavim isimlerine gelerek hem kavme mensupluğu ve hem de o
kavmin dilini bildiren sıfat teşkil eder. Keza yer ve aşiret isimlerine
geldiğinde o yer ve o aşirete mensup kimseleri ifade eder. Şahıs isimle¬
rinin sonuna geldiğinde o şahsa mensupluğu ve dolayısiyle o şahıstan
türemiş kimselerle o şahsa izafe edilen aşiret ismini ifade eder.

ihtar (1). Bu -î ekinin isimlerin sonuna gelmesiyle isimlerin
sonunda olacak değişiklikler için M. 9/2, 34'e bakınız.

İHTAR (2). Aşağıda bb ile karşUaştınnız.
MisâUer :

Kurdıstan Kurdistanî (Küdistanlı)
Boht/Bot Bohtî Botî (Botanlı)
Ruha (Urfa) - Ruhayî (Urfalı)
Byyûb (Eyyup) Eyyûbî (Eyyuplu, Eyyuba mensup olanlar>
Heyder (Haydar) Heyderî (Haydaranh)
Kurd Kurdî (Kürtçe)
Cıbır (Cıbır aşireti) Cıbırî/Cıbrî (Cıbranlı)
Badıl (Badü aşireti) Badılî/Badıllî (Badü'lı)
Bezik (Bazik aşireti) Bêzikî (Bazik aşiretine mensup olan).
Osman Osmanî (Osmanlı) ...
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bb) Sıfatlardan önce ve ayrı olarak geldiğinde pekiştirUmiş sıfat
teşkil eder :

sor (kırmızı) - î sor (kırmızı, kırmızı olan)
dirêj (uzun) - î dirêj (uzam, uzun olan)

İHTAR (3). Buradaki -î ile -e ve -a ilal eklerini birbiriyle kanş-
tırmamalı. Şöyleki :

ê/yê Bêdil (Badıl'm), ê/yê Baddî (BadıUının), Kemale Bêdd (Ba¬
dü 'm Kemali), Kemale Baddlî (BadUlı Kemal), fakat î BadıH (Badülı
olan) , î Badd (Badıl olan) , Kemal î Badıllîye (Kemal Badülıdır) , Kemale
î Badıllî (Badülı olan Kemal), keza Ew ê Xerzîye (O Garzanlınmdır) ,

Ew î Xerzîye (O Garzanlıdır) , Vaya ya reşe (Bu karanmdır), Vaya î
reşe (Bu karadır) ...

İHTAR (4). 	 tî ve -anî ekleri gibi basit sıfatiarm sonuna getiri¬
lerek masdarlık sıfatı teşkil olunur. Bu takdirde Türkçedeki -hk eki kar-,
siliğidir :

mest (mest) sıfattır, mesti (mestlik) isimdir. Bu vazifesinden
ötürü bu eke masdarlık i'si de denir.

İHTAR (5). Bu -î ekinin fiiUerdeki vazifeleri için fiil bahsine ba¬
kınız.

b) -kî eki ile türeyen sıfatlar.

Bu ek isimlerin sonuna ilâve edUerek müşebbeh isim teşkil olunur :

Kurd - kurdkî (kütvari, kürtçe), şer - şêrkî (aslanvari, aslan¬
ca)

c) van, -vanî, -kar, -karî ekleri ile türeyen sıfatlar.

Bunlar isimlerin sonuna getirUerek o isimlerin karşUığmı meslek, sa¬
nat edinen kimseleri bildiren sıfatlar ve sıfatların da sonuna getirilerek
o sıfatlan haiz kimseleri büdiren şifalar teşkil olunur :

aş (değirmen) - aşvan/aşvanî (değirmenci)
ga (öküz) - gavan (öküz çobanı)
fedî (utanma) - fedîkar (utangaç) ...

d) -în ile türeyen sıfatlar.
aa) Madde gösteren bir isme gelerek ondan yapUmış bir şeye delâ¬

let eder ki bu sebeple bu ekle yapılan sıfata eskiden ism-i m2â m u 1

denirdi :

dar (ağaç) - darîn (ağaç, ağaçtan mamul)
zer (altm) - gustîrka zerin (altından mamul yüzük, altin yü¬

zük)
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bb) Zaman isünierine gelerek onlan sıfat yapar :

şev (gece) - şevîn (geceye mensup)
sal (sene) - salîn (senelik)
ro/roj (gün) - royîn/rojîn (günlük)

c«) Sıfatiarda azlık ifade eder :

gewT (beyaz) - gewrîn (beyazımsı, az beyaz)

dd) Çok defa -î ile -în telâffuzda birbirine karışır.

e) biGN9İle türeyen sıfatlar.

Bu ek isim ve sıfatiarm evveline getirUerek o isim ve sıfatiar, «oianv
bulunan, çokça olan, çokça bulıman» ayırtılı sıfatiar hâline getirilir, ya¬
ni ismin ifade ettiği, karşüadığı nesneye sahiplik ifade eder :

aqil (akıl) - bı aqil - b'aqd (akUlı)
şekkır (şeker) - bı .şekkır (şekerli) ...

f) bîoo bêcssile türeyen sıfatlar.

Bunlar jmkanda zikri geçen bicxa 'nm aksidir :

bı aqü/b'aqü (akUlı) - bî/bê aqü (akılsız)
bı şekkır (şekerli) - bî/bê şekkır (şekersiz)

g) wek, nol, mîn, fen (gibi) ile türeyen sıfatlar.
Bunlar isim tamlaması şeklinde isinalerden önce gelirler. Fakat tam-"

lamasız olarak kullanUdıkları da olur :

wekê imn/wek mm (benim gibi)
fen şer/f enna şer (aslan gibi)
nola/nol gırekî (bir tepe gibi)

h) -tî, -anî ile türeyen sıfatlar.
-I gibi basit sıfatiann sonuna gelerek isim, eski tâbirle masdariyet,

liyaJtat sıfatian teşkü eder. Yalnız, sıfatiann sonunda vokal varsa -ti
eki tercih ediMr :

jm (kadm) - jmanî/jmtî (kadınlık)
duru (müraî) - durûtî (mürailik)

i) -ok ile türeyen sıfatlar.
aa) Sıfatiarm sonuna gelerek azlik ifade eder :

gewr (beyaz) - gewrok (beyazımsı)
xweş (İ5d, hoş) - xwe§ok (iyimsi, hoşça)

iÂ}} FüHerde özne ismi yapnaaya yarar :
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ger (gezme) - gerrok (gezen, gezici)
fır (uçuş) - ftrrok (uçucu, uçan)

j) -or/-orî ile türeyen sıfatlar.
zeng (pas) - zengor/zengorî (paslı)

k) -arî ile türeyen sıfatlar.

zengari (paslı)
1) -ax, -e ile türeyen sıfatlar.

Bunlar da azlık ifade eden eklerdir :

gewr (beyaz) - gewrax/gewre (beyazımsı)
sor (kırmızı) - sore (kırmızımsı)

2. FİİL KÖK VE GÖVDELERİNDEN TÜREYEN SIFATLAR.

95. a) -î ile türeyen sıfatlar.

Fiü tabanlarına üâve olunarak edilgen ortaç [ism-i mef'ûl] yapüır :

mmn (ölmek) - nur - mirî (ölü, ölmüş)

b) -önek, -ok, -ek, -a ile türeyen sıfatlar.

Bazı fiü tabanlarına üâve olunarak sıfatiar yapılır :

rev (kaçış) - revok (kaçıcı)
vırrek (yalancı) - meşşa (yürüyücü, çok yürüyen), bızdonrt;

(ödlek) ...

C. BİLEŞİK SIFATLAR.
96. 'İki ve daha ziyade kelünemn bü-leşmesinden meydana gelen sı¬

fatlardır. Kelüne yapımı bahsinde bunlara işaret olunacağından burada
tekrar ele almmıyacaktır [M. 215].

62

ger (gezme) - gerrok (gezen, gezici)
fır (uçuş) - ftrrok (uçucu, uçan)

j) -or/-orî ile türeyen sıfatlar.
zeng (pas) - zengor/zengorî (paslı)

k) -arî ile türeyen sıfatlar.

zengari (paslı)
1) -ax, -e ile türeyen sıfatlar.

Bunlar da azlık ifade eden eklerdir :

gewr (beyaz) - gewrax/gewre (beyazımsı)
sor (kırmızı) - sore (kırmızımsı)

2. FİİL KÖK VE GÖVDELERİNDEN TÜREYEN SIFATLAR.

95. a) -î ile türeyen sıfatlar.

Fiü tabanlarına üâve olunarak edilgen ortaç [ism-i mef'ûl] yapüır :

mmn (ölmek) - nur - mirî (ölü, ölmüş)

b) -önek, -ok, -ek, -a ile türeyen sıfatlar.

Bazı fiü tabanlarına üâve olunarak sıfatiar yapılır :

rev (kaçış) - revok (kaçıcı)
vırrek (yalancı) - meşşa (yürüyücü, çok yürüyen), bızdonrt;

(ödlek) ...

C. BİLEŞİK SIFATLAR.
96. 'İki ve daha ziyade kelünemn bü-leşmesinden meydana gelen sı¬

fatlardır. Kelüne yapımı bahsinde bunlara işaret olunacağından burada
tekrar ele almmıyacaktır [M. 215].

62



B^inci Bölüm

ZAMİR

97. Zamirler nesneleri temsü veya işaret suretiyle karşılayan keli¬
melerdir. Zamirlerin kelime olarak mânaları yoktur. Onlar nesnelerin
isimleri değil, gerekince geçici olarak o isimlerin yerini tutan kelimeler¬
dir. Onun içindir ki genel olarak, «ismin yerini tutan kelimeler» diye ta¬
rif olunurlar. Zamirlerin yerlerini tuttuğu veya işaret ettiği nesneye de
merci denir.

Kürmanççada muhtelif ve müteaddit zamirler vardır.

ŞAHIS ZAMİRLERİ

98. Şahıs zamirleri varlıkları şahıs hâlinde ve temsil suretiyle kar¬
şılayan kelimelerdir. Bütün varlıklar üç şahıs etrafında toplanır ve üç
şahıs teşkil ederler. Bunlardan birincisi konuşan [mütekellim] ,

ildncisi dinleyen [muhatap] ve üçüncüsü de a d ı g e ç e n [ga¬
ip] 'dir. Her varlık şahıs olarak ya konuşan, ya dinleyen veya adıgeçen
durumunda bulunur. Bunlara birinci şahıs, ikinci ş ah ı s,
üçüncü şahıs denir. Bunlar bir tek varlık iseler tekil birin¬
ci [müfret mütekellim], tekil ikinci [müfret muhatap], te¬
kil üçüncü [müfret gaip] , birden fazla iseler ç o ğ ul b i r i ne i
[cemi mütekeUim] , çoğul ikinci [cemi muhatap] ve çoğul
üçüncü [cemi gaip] şahsı teşkil ederler.

Kürmanççada iki türlü şahıs zanürleri vardır : 1) Geçişli [mütead-
dî], 2) geçişsiz [gayri müteaddî, lâzım] şahıs zamirleri. Birincüere is-
P a d î, ikincilere izafî şahıs zamirleri de denir:

A. GEÇİŞSİZ ŞAHIS ZAMİRLERİ

.99. Kürmanççada geçişsiz şahıs zamirleri şunlardır :

TekU 1. şahıs [ müfret mütekeUim] : ez (ben)
»2. »I » muhatap] : tu (sen)
» 3. » [ » gaip] : ew (o)
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B^inci Bölüm

ZAMİR
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Çoğul 1.

» 2.

» 3.

» [cemi mütekellim]
» [ » muhatap]
» [ » gaip]

: em (biz)
: hûn (siz)
: ew (onlar)

Tekü birinci şahsm hafifletilmiş diğer bir şekli e'dir. Birinci şivede
tekil birinci için emen ve tekü ikinci için de etu vardrr.

Bu zamirleMe tekü üçüncü Ue çoğal üçüncü şahıslar aynıdır : ew
(o, onlar). TafsUâtı fiü bahsinde [M. 174/6] verileceği üzere, bu ayni¬
yetten doğacak mâna kanşıklığmı ek-füUer [M. 171...] önler. Bununla
beraber çok defe bu zamirler çoğul ekleriyle birlikte ewan, ewana (on¬

lar) şeklinde de kuUanüırlar.

GEÇİŞSİZ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ.

100. 1. Bu zamirler müpteda [M. 222/c] , haber [M. 223/c] ve geçiş¬
siz fiiUerin bütün kipleriyle geçişli fullerin emir kipinden türeyen kille¬
rinde özne [fail] olurlar [M, 174/2] :

Ez hatun (Ben geldim), Tu hatıy (Sen geldin), Evp hat (o geldi),
Tuyê bı bîniy (Sen görürsün). Eze b'êm (Ben geleceğim, gelirim)...

2. Bunlar çekim ekleri alamaz ve çekinalenemezler.

3. Ek-fiU alabUirler :

ezim (benim), tuyiy (sensin), evve (odur), emm (biziz), hûmn
(sizsiniz), ewHi/ewamn/ewananin (onlardır),

4. Hiç bir şekilde ilal edUemezler.

5. İsün tamlamasında tamlayan olamazlar, fakat tamlanan olurlar :

hespê ez olmaz, fakat hespê mm (benim atım) olur.
6. TekU birinci şahıs olan ez (ben), tevâzuda benî, xulam, dorê gibi

kelimelerle kullamlır :

ez benî (bendesi olduğum, efendim), ez dorê (kurban olduğum),
ez xulam (bendesi olduğum, efendim)

B. GEÇİŞLİ ŞAHIS ZAMİRLERİ

101. Kürmanççada geçişli şahıs zamirleri şunlardır :

Tekü 1. şahıs [müfret mütekdlim] : mm (ben)
* 3. » [ » gaip] : wî (o) [eril için]
* 2. » [ » muhatap] : te (sen)

wê (o) [dişü için]

64

Çoğul 1.

» 2.

» 3.

» [cemi mütekellim]
» [ » muhatap]
» [ » gaip]

: em (biz)
: hûn (siz)
: ew (onlar)

Tekü birinci şahsm hafifletilmiş diğer bir şekli e'dir. Birinci şivede
tekil birinci için emen ve tekü ikinci için de etu vardrr.

Bu zamirleMe tekü üçüncü Ue çoğal üçüncü şahıslar aynıdır : ew
(o, onlar). TafsUâtı fiü bahsinde [M. 174/6] verileceği üzere, bu ayni¬
yetten doğacak mâna kanşıklığmı ek-füUer [M. 171...] önler. Bununla
beraber çok defe bu zamirler çoğul ekleriyle birlikte ewan, ewana (on¬

lar) şeklinde de kuUanüırlar.

GEÇİŞSİZ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ.

100. 1. Bu zamirler müpteda [M. 222/c] , haber [M. 223/c] ve geçiş¬
siz fiiUerin bütün kipleriyle geçişli fullerin emir kipinden türeyen kille¬
rinde özne [fail] olurlar [M, 174/2] :

Ez hatun (Ben geldim), Tu hatıy (Sen geldin), Evp hat (o geldi),
Tuyê bı bîniy (Sen görürsün). Eze b'êm (Ben geleceğim, gelirim)...

2. Bunlar çekim ekleri alamaz ve çekinalenemezler.

3. Ek-fiU alabUirler :

ezim (benim), tuyiy (sensin), evve (odur), emm (biziz), hûmn
(sizsiniz), ewHi/ewamn/ewananin (onlardır),

4. Hiç bir şekilde ilal edUemezler.

5. İsün tamlamasında tamlayan olamazlar, fakat tamlanan olurlar :

hespê ez olmaz, fakat hespê mm (benim atım) olur.
6. TekU birinci şahıs olan ez (ben), tevâzuda benî, xulam, dorê gibi

kelimelerle kullamlır :

ez benî (bendesi olduğum, efendim), ez dorê (kurban olduğum),
ez xulam (bendesi olduğum, efendim)

B. GEÇİŞLİ ŞAHIS ZAMİRLERİ

101. Kürmanççada geçişli şahıs zamirleri şunlardır :

Tekü 1. şahıs [müfret mütekdlim] : mm (ben)
* 3. » [ » gaip] : wî (o) [eril için]
* 2. » [ » muhatap] : te (sen)

wê (o) [dişü için]

64



Çoğul 1. » [cemi mütekeUim] : me (biz)
» 2. » [ » muhatap] : we (siz)
» 3. » [ » gaip] : wan/waııa/wanan (onlar)

Tekil birinci şahsın hafifletUmiş bir şeMi de mı 'dır.

GEÇİŞLİ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ.

102. 1. Bu zamirler yalnız geçişli fiillerin fül tabamndan türeyen kip¬
lerinde özne olabüirler [M. 174/2], fakat isim cümlesinde özne olamaz¬
lar [M. 222/c] :

Mm şıkand (Ben kırdım), Te dî (Sen gördün), Wî dî bû (O gör¬
müştü) . . .

2. Bunlar çekim ekleri alabilir, çekimlenebUirler :

jı mm (benden), jı te ra (sana), lı wê (ona), di wan (onlarda)...

3. Ek-fiil alamazlar ve müpteda olamazlar.

4. Bunlar da hiç bir veçhiyle Ual edilemezler.

5. İsim tamlamasmda tamlayan olabilirler, fakat tamlanan olamaz
lar

hespê we (sizüı atlarınız), gundêt nun (benim köylerim) ...

6. Bunların tamlayıcı bulunduğu bir isim takımı, önden i almış bir
sıfatla birleşir ve takım ilal edilmezse, bu î'ler kendileriyle birleşir. Yal¬
nız, vokalH olan te, wî, wê, me, we Ue ya doğrudan doğruya veya y/w
yardımcı sesiyle birleşirler, veya bazan da kendüeri y olur :

ıran (ben)
hespê mm (benim atim)
hespê ıran î reş - hespê mmî reş (benim siyah atım)
hespê te (senin atm)
hespê te î reş - hespê teyî reş - hespê te'y reş (senin siyalı atın)
hespê vvî (onun atı)
hespê vvî î reş - hespê wîyî reş - hespê vvî'y reş (onun siyah atı)

Burada asıl mâna (benim siyah olan atım) 'dır. |M. 94/a, bb]. Yazı¬
da bu î'ler y olduğu zaman araya bir apostrof konmalıdır.

Eğer takım ilal edUirse, o zaman bu î'ler tabiatiyle kendileriyle bir¬
leşmeden ait olduklan sıfatın önünde ve keza ayrı olarak bulunurlar :

hespê nun î reş - hespê mmî reş [ilalsiz]
hespa rama reş (benim siyah atım)
hespa mına î reş (benim siyah atım) [ilaUi ve at da dişüdir]
hespê mmê î reş (benim siyah atma) [ilaUi ve at da erildir] ...
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İHTAR. Geçişli şahıs zamirlerinden wê (o) Ue geniş zaman kipin¬
de geçen e, ve, wê'lerin birbirleriyle kanştinlmamalan icap eder. Zira
geniş zaman yapım eki olan e, M. 9/2, b, ihtar'da işaret olunduğu veç¬
hiyle y veya w yardımcı seslerini alarak ye, wê, vê, olabilmektedir :

ê were (gelür, gelecek) - ew ê were/ewê were/ew vvê \vere/
ew yê were.

yê were/vê were (gelir, gelecek)...
işte bu sebepledir ki aralarındaki benzerlik sadece şekle ait bulunmakta¬
dır.

PEKİŞTİRME ZAMİRİ

103. Bu zamir asü şahıs zamirlerinden daha kuvvetli bir ifadeye sa¬
hip bulunan, mâna bakmamdan onlarm daha kuvvetlisi, katmerlisi olan
şahıs zanairidir. Bu zamir «asü, öz» mânalarına gelmek üzre şahısların
asülarmı, özlüklerini, kendilerini ifade eder ve böylece zamir olarak şa¬
hıslan temsü eder.

Kürmanççada özneye dönen yalnız bir tane pekiştüme [tekit, dönüş-
liUük] zamu-i vardır o da xwe/xo (kendi) ''dir. Hal kabul etmeyen bu za¬
mir özne, tümleç, tamlayıcı olarak kullanıhr.

104. Çekim akleri alarak çekimlenir :

xwe (kendi), jı xwe ra (kendine), h xwe (kendine)...

105. Şahıs zamirleriyle kullanıhr. -î veya -e hâlinde olursa nesnenin,
öznenin kendisi olduğunu gösterir :

Mm xvve xemiland (Ben kendimi süsledim)
Ew xwe nêhêri (O kendine baktı)

Burada xwe, nesne olarak kullanılmaktadır. Yani -î veya -e hâlinde olur¬
sa, nesnenin, cümlenin öznesine ait olduğunu gösterir :

hespê xwe (atını)
Mm hespê xwe ıstand (Ben atınaı, yani kendi atımı aldım)
Mm xwe gırt (Ben kendimi tuttum)
Hûn hêjayê xwe m zamn (Siz kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz)
Wî xwe xistyWî U xwe xist (O kendine vurdu) ...

Burada ayn olarak, isün takımmda ve iyelUc ifadesi içinde tamlayıcı ola¬
rak kuUanUdığı da görülmektedir; xwe'nin -i ve -e hâlüıde ohnası çeikiiQ
kuraUarma bağlıdır [M. 55/2].

106. Xwe pekiştirme zamiri, daha ziyade bicsa ile kullanüu- :
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bı xwe (kendisi), Evv bı xwe hat (O kendisi geldi)
Bu şekilde ancak, yalm hâlde bulunarak ve özne olarak kullamlır. Ve

kendisinden önce bulunan isim veya zamiri pekiştirir. Bu haliyle çekim-
îenemez :

Mm bı xvs^e anî (Ben kendim getirdim)
Tu bı xvve hatıy (Sen kendin geldin)

İHTAR. Burada bicss 'nm mânası «Ue», «vasıtasiyle» olduğun¬
dan kelime mânası şöyledir : Ben kendim ile, kendi vasıtanda getirdim.
Sen kendinle, kendi vasıtanla geldin.

107. Bı G^ ile xwe, ek-fiil alabilir :

Ez bı xweme (Ben kendimim, bizzat benim)
Tu bı xweyiy (Sen kendinsin)
Ew bı xweye (O kendisidir)
Ew bı xwene (Onlar kendileridir)

108. Özne olarak kuUanUan bı xwe, nesne olarak kuUamlan xwe ile
birlikte kullanüırsa, nesnenin, öznenin kendisi olduğunu gösterir :

Wî bı xwe xwe avête êr (O kendi kendisini ateşe atti) [kk : O
kendisi ile, kendi vasıtasiyle kendini ateşe atti].

Demek ki xwe, 1) Özne, 2) tümleç ve tamlayan olmaktadır :

özne : Mm bı xwe dî (Ben kendim gördüm)
nesne : Mm xanîyê xvve fırot (Ben kendi damımı sattım)

BELİRTME ZAMİRLERİ

109. Bunlar belirtmek, işaret etmek, göstermek suretiyle nesneleri
karşüayan kelimelerdir. Bu zamirlerle belü-tUen variıklar şu veya bu va-
sıflariyle değü, yerleri ile ifade edümiş olurlar. Bımlar aym zamanda işa¬
ret sıfatiandır [M. 78... J. Tek başlanna kuUanıldıklannda işaret zami¬
ri, bir ismüa önünde kullamldıklan zaman da işaret sıfatidırlar.

Belirtme zamirleri şunlardır :

ev va vî ve (bu)
evv vva vvî wê (o)
eva evî eve (bu)
ewa ewî ewê (o)
van (bunlar) vvan (onlar)

Bu işaret sıfatları sonlanna -a alımş şeküıleriyle de kullanılırlar :

aya vîya veya evâya evîya ©veya (bu)
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özne : Mm bı xwe dî (Ben kendim gördüm)
nesne : Mm xanîyê xvve fırot (Ben kendi damımı sattım)

BELİRTME ZAMİRLERİ

109. Bunlar belirtmek, işaret etmek, göstermek suretiyle nesneleri
karşüayan kelimelerdir. Bu zamirlerle belü-tUen variıklar şu veya bu va-
sıflariyle değü, yerleri ile ifade edümiş olurlar. Bımlar aym zamanda işa¬
ret sıfatiandır [M. 78... J. Tek başlanna kuUanıldıklannda işaret zami¬
ri, bir ismüa önünde kullamldıklan zaman da işaret sıfatidırlar.

Belirtme zamirleri şunlardır :

ev va vî ve (bu)
evv vva vvî wê (o)
eva evî eve (bu)
ewa ewî ewê (o)
van (bunlar) vvan (onlar)

Bu işaret sıfatları sonlanna -a alımş şeküıleriyle de kullanılırlar :

aya vîya veya evâya evîya ©veya (bu)
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ewa vvaya wîya wêya evvêye ewîya ewêya (o)
vana (bunlar) wana (onlar)

İşaret sifatian/işaret zamirleri'nin bu son şekUleri işaret sıfatiığl
özelliğini kaybederek münhasıran işaret zamirleri olurlar. Dolayısiyle
bunlar hiç bir zaman bir isimden önce gelemezler.

İşaret zamirleri ek-fiil aldıkları gibi çekim ekleri de alıp çekimlene¬
bUirler, yani ismin bütün görevlerini görürler, fakat Ual edUemezler :

evvım (oyum), evvıy (osun), ewe (odur), evvın (onlardır)
jı vvî (ondan), jı veya (bundan), lı vvana (onlara)

110. İşaret zamirlerinden önce ha (işte) kelimesi geldiğinde pekiş-'
tirme [tekit] mânasını verir : ha vaya (işte bu) |b. M. 89...].

111. Kürmanççada şunlar yer anlamlı işaret zamiridirler :

Vır (bura, .burayı, buraya), vvır (ora,orayı, oraya)
Yer mânasma olan der Ue birlikte bUeşik şekUleri :

ve dere (bura, burayı, buraya), wêderê (ora, orayı, oraya). Ayrıca:'
kuder/kîder, kuderê/kîderê (nere, nereyi, nereye) ?

112. Tarz anlamlı işaret zamirleri şunlardır :

vanî (böyle), vvanî (öyle), vırga, vırganî (böyle), vvırga, vvırgaHÎ
(öyle), vver, vverga, vverganî (öyle), vısa, vılo (böyle), vvısa, vvılbi

(öyle), evqas (bu kadar), evvqas (o kadar), evreng (böyle), evvreng
(öyle)...

Bu tarz anlamlı zamirler :

1 İşaret sıfatıdırlar : Wî zaroki vanî dî (O çocuk böyle gördü)

2 İşaret zamiridirler : Mm ye vanî ne dî (Ben böylesini görme--
dim)

3 Zarftırlar : Mm vanî gırt (Ben böyle tuttum).
113. İsim tamlamalarında işaret zamirleri ancak tamlayan olurlar !

hespê vvî (onun atı), günden vana (bunların köyleri) ...

İLGİ VE İYELİK ZAMİRİ

114. Kürmanççada özel bir zamir yoktur. İlal ekleri olan -e ve -»
ile -êd/-t, -ên bu vazifeyi görmektedirler :

ye Kemêl (Kemalin, Kemalinki) , ya di mala mm (evimde olan,
evimdeki)
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SORU ZAMİRLERİ

115. Soru zamirleri [interrogativ], soru şeklinde nesneleri temsil
eden, onların soru şeklindeki karşılıkları olan, onlan soru hâlinde ifade
eden, onları sormak için kullanüan zamirlerdir.

Şahıslar için kî, ke (kim), şahıslar dışmda canlı cansız varlıklar
İçin de çı (ne) olup, kî eril ve ke de dişiller içindir :

Kî hat? (Kim geldi?), Ke çû dî? (Kim gitti gördü?)
Çı bûye? (Ne olmuş?), Te çı dî? (Sen ne gördün?)

116. Bunlar isimler gibi çekimlenir, fakat ilal edilemezler :

Te kî dî? (Sen kimi gördün?), Te ke xist? (Sen kinai vurdun?),
Jı kî ra? (Kime?), Jı kî (Kimden?) ?, Bı kî ra? (Kiminle?)

İHTAR. Evv (o) 'in üç özeUiği vardır : Şahıs zamiridir, işaret sı¬
fatıdır ve nihayet işaret zamiridir.

Burada -de hâli için daha çok cem, nık, ba, bal Ue birlikte kullanüan
şekiller münasiptir : Cem kî beye? (Kimin yanında vardır?)

117. İsim takımlarında tamlanan ve tamlayan olurlar, fakat ek-fiil
alırlar :

Kîyê mm? (Benim kimim?), Çiyê te? (Benim neyim?),
Kîyim?/Kînıe? (Kimim?), Kîyıy? (Kimsin?), Kîye? (Kimdir?)
Çıyını?/Çıme? (Neyim?), Çiyıy? (Nesin?), Çıye? (Nedir?)...

ler
118. Kî/kê zamirleri bazı kelimeler önünde çı (ne) gibi mâna verir-

Herrıy kîderê (Nereye gideceksin) ?

Tu kîjanî di xvvaziy? (Sen hangisini istiyorsun?)
kîçax (ne zaman) ? Di çıy kêrê ? (Nereye gidiyorsun?)
Bu kîder, kêrê [ kî - er], kîjan [kî - jan] kelimeleri de birer za¬

mirdirler.

İHTAR (1). Kürmanççada der, er kelimeleri için M. lll'e bakınız.
Bu k'êr'in kêr şeklinde yazılması doğru değildir.

İHTAR (2). Çax (zaman) önündeki kî ve çı'nm arasında Türk¬
çede olmayan ince bir mâna farkı vardır.

11.9 Çı'nm büeşik şekillerinden ezcümle şunlar vardır :

ç'avva (nasU) ?

çend (kaç) ? [ çı (ne) - end (miktar)]
çer (nasü) ? [çı - er (hâl, biçim)]
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çerg (nasıl) ? [çı - erg (hâl, biçim)]
çiqa, şiqan, çiqand, çiqanda (ne kadar) ? [çı - qa, qan, (land (mik¬

tar kadar) ]

çiqas, çiqasa (ne kadar) ? [qas (kadar, miktar) ]

çıra (niçin, neye) ? [çı - ra (neye, ne için, niçin)]
çıreng (nasU, ne biçim, ne tarz) ? [reng biçim, tarz, şekil, renk]
çıtıl, çıtı (nasü) ? [tıl biçim, hâl]
çıto, çıtor, çıtan (nasıl) ? [to, ton, tor hâl, biçim]...

Bazan çı, yalnız başına «nasU? ne biçim?» anlammda kuUanıhr :

Va çı şore? (Bu nasıl sözdür?)
Ev çı hale? (Bu ne hâldir?)

Çı, bı GV) Ue birlikte fiat sormalarmda da kullanılır :

Va bı çıye? (Bu kaçadır?) [kk : Bu ne Uedir?]
Bı çı? (Kaça?) [kk : ne Ue?]

120. Bu zümreden kîjan (hangi, hangisi?) vardır. Kîjana, lâjanî,
kîjâ şekillerinde de bulunur [kî (kim, ne) ,jan (cins, nevi) ]

BAĞLAMA VE ULAMA
ZAMİRİ

121. Bağlama [rabıt] ve ulama [vasla] zamiri bir kelimeyi, bir ke¬

lime gurubunu, bir cümleyi bir kelimeye, bir kelime gurubuna ve bir
cümleye, bir temsM ifadesi işinde bağlayan kelimedir. Kürmanççada bu
zamir ku/ko'dur.

Ku/ko, kendisinden önce gelen kelimelerle tamlama şeklinde bulu¬
nur, kendisi tamlayandır :

Hespê ku mm dî (Benim gördüğüm at)
Hespê ku te anî (Senin getirdiğin at)

BelirtUen yerindeki isim kaldırılmış olduğunda ilal ekleri baki kalır^
yani ilal ekleriyle birlikte :

Ye ku te anî (Senin getirdiğin)
Çoğul için de kuUanılır, fakat kendisi çoğullanmaz :

Peyyêt ku te dîtın (Senin gördün adamlar)
122. Kendisi çekinalenmez. Kendisinden önce veya sonra gelen isim¬

ler çekimlenebUirler. Ancak, sonra çekim eki kuManUırsa, bu ek önceki
ismin yerine geçen kelimeye gelir :
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Jı gundê ku tu hatıy (Senin geldiğüa köyden)
Günde ku tu j'ê hatay (Senin geldiğin köy)

123. Ku/ko bağlama zamirinden önce gelen isim, kendisinden sonra ge¬
len cümlenin ya öznesi veya nesnesi olur :

Hespa Icu hat (Gelen at) [özne]
Hespa ku mm dî (Gördüğüm at) [nesne]

124. Ku/ko zamiri rabıt edatı da olur. Bu takdirde kendisinden ön¬
ce gelen isim üal edUem^ :

Ehmedê ku xweşe (İyi olan Ahmet) | bağlama zamiri]
Ehmed ku xweşe (Ahmet ki iyidir) [bağlama edatı]

Ku/ko'nun fiü kiplerindeki rolü fiü bahsinde ele alınacaktır [M. 191].

BELGİSİZ ZAMİRLER

125. Belgisiz zamirler [indefinita] belgisiz, müphem bir şekUde nes¬
neleri temsü eden, yani şahısların ve eşyalann müphem, gayri muaj^en
olarak yerlerini tutan zamirlerdir.

Kürmanççada gerçek belgisiz/belirsiz; zamirler yoktur. Onların yeri¬
ne beMrtisiz bir isim veyahut doğrudan doğruya Kürmançça veya sair
dUerden ahnmış bir kelime kuUanUır. Bu yerde kulandan kelimelerin
önemlileri şunlardır :

kes (kimse), kesan (kimseler) [kes, isim, müphem zamir : İro kes
ne hat (Bugün kimse gelmedi). Kes xerabî bı ke (Kimse kötülük

ederse) ]

kesek (bir kimse)
yek (bir, biri, birisi)
şexs, şexsek (bir şahıs, şahıs) [Arapça şahs'tan]
felan, felan kes (fUan, falan) [Arapça filan'dan]
qe, qet, ti, tu (hiç, hiç biri)

Bunlann öncekUerle birleşerek meydana getirdikleri :

qe kes (hiç kimse)
ti kes (hiç kimse)
tu yek (hiç bir, hiç birisi)
qe şexsek (hiç bir şahıs)

İHTAR. Qe, qet, ti, tu bazan soru edatı olarak ta kullanılırlar :

Te qe bı hîst? (Sen hiç işittm mi?)
her (her) [Daima mânasma olan her değil]. Bileşikleri : her kesı
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her kes), her tışt (her şey), her yek (her biri), her du (her ikisi), her
sê (her üçü)...

heım/hemî/hemû [ç. hemyan, henuyan, hemûyan] (hep, tamamı,
hepsi). Bunlar isim olarak (hepsi) anlammadır : Wî hemı nen xwar (O
ekmeğin hepsini yedi)

dı/dın/du/dım/dınî/dunî [ç. dman, dunan, dınîyan, dunîyan] (diğe¬
ri, öteki) . İsimlerden sonra gelirler. Önce gelen isimler özel üala üal edi¬
lir : hespê dun (öteki at), Ye dunan b'îne (Diğerlermi getir). Bazan da
sıfat olarak kuUanUıriar :

Peyyê draı (başka adam), peyyên dunan (başka adamlar)
gî/gış gışk/gışkî/gîşkî [ç. gıyan, gîyan...] (hep, hepsi)
tev, tev da (birlikte, beraber, hep hepsi)

xênc, xêjn, xeyr (başka)
meri, merîk, nıerîyak, meryak (insan, adam, biri)

çend, çendek, çendak [ç. çendan, çendekan] (kaç, birkaç) [Çoğulu
belgisiz zamir, tekili belirsiz sıfat da olabUir : çend hespan (birkaç tane
at), çendan (birkaç tane)]

gellek, gellekî İç. gellekan, gelleka] (birçoğu)

hm [ç. hman] (bir takım, bazı, bazısı). [Yek (bir) ile : lunek, hınk,
luneka, hınka, hınık, hınıka, hmıkau]

vvan, ewan (onlar)
hev û du (birbirini, yekdiğerini)

126. Bunların çoğu aynı zamanda belgisiz sıfat, veya isimdirler,
Ayırt edilmeleri şöyle mümkündür :

1. Belgisiz sıfat olduklarında isimleri tamlariar :

Çenjd merî hat ? (Kaç adam geldi?)

2. Belgisiz zamirlerde tamlanan isim düşmüştür :

Çend [merî] hat (birkaçı geldi)

3. Belgisiz sıfattan zamirleşenler tamlanan olur :

hespê çendan (birkaçmm atı)
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Altmcı Bölüm

ZARF

[Adverbia]

127. Zarflar zaman, yer, hâl ve miktar isimleridir. Tek basma sıfat
olmadığı gibi tek başına zarf ta yoktur. Sıfatiar gibi zarflar da tek baş¬
larına isimden başka ,bir şey değüierdir. Sıfat da zarf ta ismin kelime
guruplanndaki fonksiyonlarına göre aldığı addır. Sıfatlar, kelime gurup¬
larmda, başka bir ismi vasıflandıran veya belirten isimlerdir. Zarflar
ise, kelime guruplarmda sıfatiann, fiiUerin veya başka zarfların mânası¬
nı değiştiren isimlere verilen addır. Fakat her isim sıfat olarak kullanıl-
madığı gibi, zarf olarak da kuUanUamaya elverişli değüierdir.

Kelime guruplarmda zarf olarak kullanılmaya elverişli isimler za¬
man, yer, hâl ve miktar isinaleridir. Sıfatiann, fillerin veya başka zarfla¬
rın önüne gelerek onların mânasını değiştiren isimler bu isimlerdir. De¬
mek ki her zarf bir isim olduğu hâlde, her isim bir zarf olamamaktadır.

Zarfların asıl sahaları fiiUerdir. Zarflara fiUlerin sıfatları da denir.

Zarflar yer, zaman, nasülık-nicelik, azhk-çokluk, tasdik v.b. zarfları
olmak üzre bir takım çeşitlere aynlırlar. Binaanaleyh isimlerin içinde za¬
man, yer, nasıllık-nicelik, azhk-çokluk v.b. bildiren isimler zarf olmakla
beraber, ancak bunlar bağlandıkları fiUlerin, sıfatların ve zarflarm mâ-
nalarmda değişiklikler yapabilmektedirler.

128. Kürmanççada zarflar :

a) Ekseriya zarf anlammda ve yerinde kullanılmış bir sıfattir :

xwaş (iyi), rınd (iyi), baş (âlâ), zû (çabuk), tavilê (hemen)...

b) Zarf anlamında kuUanılmış zamirlerdir :

her, qe, qet, ti, tu, çend, çenda, çendê, ewqas ...

c) Zarf anlamında kullanılmış isim ve bileşikleridir :

êvar (akşam), şube (yarm), şube da (sabahleyin), carek (bir
defa),qen^ (bari), seranser (baştan başa) ...
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d) Bunlardan başka :

geUek caran (çok defa), biharê da (baharda) v.b....

ZAMAN ZARFLARI.

128. Bunlar zarf olarak kuUanılan çeşitti zaman isimleridir.

şube (yarm)
şube da (sabahleyin)
subê t'ê (obursü gün)
du şube (obürsü gün)
sê şube (daha obürsü gün)
nîvTO (öyle vakti)
esir (İkindi vakti)
êvari (akşam)
îro (bugün)
îsal (bu sene)
şev (gece)
bı şev (gece vakti, geceleyin)
îşev (bu gece)
şeva dm (diğer gece, ertesi gece)
gava çûyî/çûnî (geçen gece)
şeva bere (evvelsi gece)
şevek (bir gece)
sala çûyî/çûnî (geçen sene)
sala bere (evvelsi sene)
sala bertUe (daha evvelsi sene)
par fevvelsi sene)
pêr (evvelsi günj
Pırar (daha evveLsi gün)
bitir pêr fdalm e''»n/eisi gün)
dah/duİKi/dahTinî (âmı}
gellek caran (çok zaman)
pê da (daima)
mêj (önce, evvelce)

biharê (baharda)
der bıharan (baharda)
havine (yazm)
payîzê (güzün)
zivistanê (kışm)
nıka/a nıka (şimdi)
nulıa/a nuha (şimdi)
gava dun (biraz önce)
paşê, dura (sonra)
peş da (önce)
bere (önce)
zû va (çoktan)
tim, üm û tun, pê da (daima)
tev da, tev (hep, daim)
ve ra (hemen)
cî da (hemen)
tavdê; tavdkê (hemem)
yek cara (bazan)
davvî, paşî (son, ahir)
ê pir (çoğu)
dereng (geç)
hîn (daha)
dîsa (gine)
êdî (artık)
nêzîk da (yalanda)
car caran (bazan)
pê ra (hemen)
mêj da (çoktan, önceden) ...

2. YER ZARFLARI.
129. Bunlar boşlukta bir yer ifade eden yer isünieridir. Hepsinde,-

aşağı yukan, bir yön ifadesi olduğu için zarf olarak fülin yönünü gösterir¬
ler.
peş (üeri)
şûn da (geri)
ber jêr (aşağı)
ber jor (yukan)

bundur (içeri)
der va (dışan)
jêr (aşağı)
peş da (önce, önceden)

74

d) Bunlardan başka :

geUek caran (çok defa), biharê da (baharda) v.b....

ZAMAN ZARFLARI.

128. Bunlar zarf olarak kuUanılan çeşitti zaman isimleridir.

şube (yarm)
şube da (sabahleyin)
subê t'ê (obursü gün)
du şube (obürsü gün)
sê şube (daha obürsü gün)
nîvTO (öyle vakti)
esir (İkindi vakti)
êvari (akşam)
îro (bugün)
îsal (bu sene)
şev (gece)
bı şev (gece vakti, geceleyin)
îşev (bu gece)
şeva dm (diğer gece, ertesi gece)
gava çûyî/çûnî (geçen gece)
şeva bere (evvelsi gece)
şevek (bir gece)
sala çûyî/çûnî (geçen sene)
sala bere (evvelsi sene)
sala bertUe (daha evvelsi sene)
par fevvelsi sene)
pêr (evvelsi günj
Pırar (daha evveLsi gün)
bitir pêr fdalm e''»n/eisi gün)
dah/duİKi/dahTinî (âmı}
gellek caran (çok zaman)
pê da (daima)
mêj (önce, evvelce)

biharê (baharda)
der bıharan (baharda)
havine (yazm)
payîzê (güzün)
zivistanê (kışm)
nıka/a nıka (şimdi)
nulıa/a nuha (şimdi)
gava dun (biraz önce)
paşê, dura (sonra)
peş da (önce)
bere (önce)
zû va (çoktan)
tim, üm û tun, pê da (daima)
tev da, tev (hep, daim)
ve ra (hemen)
cî da (hemen)
tavdê; tavdkê (hemem)
yek cara (bazan)
davvî, paşî (son, ahir)
ê pir (çoğu)
dereng (geç)
hîn (daha)
dîsa (gine)
êdî (artık)
nêzîk da (yalanda)
car caran (bazan)
pê ra (hemen)
mêj da (çoktan, önceden) ...

2. YER ZARFLARI.
129. Bunlar boşlukta bir yer ifade eden yer isünieridir. Hepsinde,-

aşağı yukan, bir yön ifadesi olduğu için zarf olarak fülin yönünü gösterir¬
ler.
peş (üeri)
şûn da (geri)
ber jêr (aşağı)
ber jor (yukan)

bundur (içeri)
der va (dışan)
jêr (aşağı)
peş da (önce, önceden)

74



temşt (yan)
ber jêr (aşağı)
vu- da (bu yanı)
h vır (burada)
lı vrar (orada)
lı bundur (içeride)
der va (dışanda)
hela çepê (solda)
jor (yukarı)
dor (etraf)
cem, nık, bal (yan, nezd)

ber jor (yukan)
alî rastê (sağ tarafta)
alî (taraf)
dûr (uzak)
dûr va (uzaktan)
peş (ön),
ber (ön)
ser; h ser (üst, üstte, üstünde)
kelek (yan)
bm (alt)
vır da (bu yanı, bu yana)

3. NASILLIK - NİCELİK ZARFLARI.
130. Bunlar hâl ve tavır ifade eden zarflardır. Hâl ve tavır ifade

eden her isim nasUlık-niceUik zarfı olarak kullanUdığı için bu zarflar sa-
yılamıyacak kadar çoktur.

Bu zarflarm kısa adı hâl zarflar ı'dır. Hemen hemen bütün
sıfatiar, bühassa vasıflandırma sıfattan hâl zarfları olarak bol bol kul.
lanüabUirier. Ezcümle :

rmd (iyi)
hêdî (yavaş)
rast (doğru)

vanî (böyle)
dîsa (gine)
eî da (hemen)

vvanî (öyle)
jî (de, dahi)
ve ra (hemen)

vver (öyle)
mşkav da (anî)
zû (çabuk) ...

4. TASDİK, NEFİ, ŞÜPHE, SORU ZARFLARL
131. Başlıcaları şunlardır :

erê/belê (ewet)
rast (doğru)

Kürmanççada tasdik ve nefiyde bazı yeminler kuUanüır ki çok kul-'
lanUanlan şunlardır :

bı sere te (başın hakkı için)
bı gora bavê mın (babanım meza-

n hakkı için)
na (hayır)
na xêr (hayır)
bı sere bavê te (babanm başı için)
bı Xwdê (Vallah, Allah için)
bı sı cûz Quran (Otuz cüz Kur 'an

hakkı için)
Xwedê ne ke (AUah etmesin)
belkun/belkî (belki)
çı Ta, (niçin ,neye) ?

çıto, çıtıl, çıtonî ? (nasıl?)

kîçax ? (ne vakit, ne zaman?)
jı çı ? (neden?)
tuyê bı mırıy? (ölür müsün?)
çend ? (kaç)
çı? (ne?)
di be (olabUir)
çıma, bo çı, bona çı, seba çı? (niçin?)
kînga ? (ne zaman?)
bı çı ? (neyle?)
rast di b'êy/rast di beji? (doğru mu

söylüyorsun?)
kîjan ? (hangisi?)
çj ro ? (ne gün?) ...
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Yedinci Bölüm

FİİL

[Verbum]

132. Fiiller hareketleri karşUayan kelimelerdir. Burada hareket
kelimesini geniş mânasiyle alıyor ve nesnelerin zaman ve makân içindeki
her türlü yapma, olma ve durumları için kullanıyo¬
ruz. Hareket [eylem], fiüin kök veya gövde anlamıdır.

Kürmanççada fiiUer yapUarı, nesne alıp almamaları ve özneleri ba¬
kmamdan ayrı ayrı mütâlâa edilebUirler.

YAPILARI BAKIMINDAN

FİİLLER

FiiUer yapıları bakımından ikiye ayrılır : 1) Basit fiiller, 2) Bileşik
fiiller.

I. BASİT FİİLLER

133. Basit fiiller bir fiil tabanı ile bir masdar e k i ' n-
den ibarettir. AsU fiüler de bunlardır. Ezcümle :

bırm (götürmek) hatm (gelmek
cûym (çiğnemek) xwann (yemek)
çandın (ekmek) kınn (yapmak, etmek, kılmak)
çûym/çûn (gitmek) nkaym (kalmak)
daym/dan (vermek) şandın (göndermek)

MASDAR.

134. Fullerde asıl temel taban [madde-i asliye, madde-i esa¬
siye] olmakla beraber, fiUer masdarlariyle adlandınlır; masdarlar fiiUe¬
rin soyadları sayılır. Masdarlar fiil tabanlarının masdar eki olan -ın/-n
ekini almış şeküleridir. Demek ki masdarlar iki kısımdan ibarettir : 1)
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Fül tabanı, 2) Masdar eki. Örneğin : hatm (gelmek) masdannda hat
kısmı fiü tabanı, m kısmı da masdar ekidir.

A. FİİL TABANI.
135. Basit/asıl füUerde fiil tabanı fiilin asıl temelini teşkil eden,-

fiilin hareketini, eylemini ifade eden kısımdır.

Kürmanççada fiil tabanları, ki biz buna geçmiş zaman
gövdesi de diyeceğiz, aynı zamanda görülen geçmiş zaman kipüıin
tekü üçüncü şahsı ile aynıdır. Türkçede ise, fiü tabanları emir kipleriyle
aynıdır. Örneğin : hatm masdarmm fiil tabanı olan hat, aynı zamanda
(geldi) anlamındadır. Türkçede ise «gelmek» masdarmm «gel» taban kıs¬
mı aynı zamanda bu gelmek fiilinin emir kipinin tekü ikinci şahsıdır.

Kürmanççada basit fiillerin fiil tabanları iki türlüdür : 1) Asıl fiU
tabanı, 2) Yapma fiü tabanı.

1. ASIL FÜL TABANI 1 fİU kökü].
136. AsU fiUı tabanı, ki biz buna semaî, aslî made-i

asliye de diyeceğiz, kendisine bir şey katılmamış, saf olan taban¬
dır. Bu vasıflan bakımından bunlara sadece fiil kökleri denir.

Asü fiil taıbanlarmın sonunda ya a, û vokallerinden biri, veya y'den
başka bir konsonant bulunur. Zira y konsonantı ancak yardımcı bir va¬
zife ile bulunabüir [M. 9/2] . Yoksa tabana dahil bir ses olamaz. Örneğin
şu masdarlar asıl fiü tabanlı, fiil köklü masdarlardır :

bırm (götürmek) : fiü tabanı bir, masdar eki m, yardımcı ses
bûyın (olmak)
çûyın (gitmek)
cûym (çiğnemek)
daym/dan (vermek)
hatm (gelmek)
ketm (düşmek)
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mayın (kalmak)
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137. Yapma [câlî, kiyasî] fiil tabanları, saf ohnayan, kendilerine

bir şey katUmış tabanlardır. Bunlar bazı kökler üe eklerin birleşm^in-
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bir kaideyle bulunan tabanlardır, ki bir kaide tahtinda yapılırlar. Bunun¬
la beraber buradaki köklra-hı hepsi hareket ifade etmedikleri gibi, bazı
ekler almadan bir fiü tabanı da olamazlar. Gerek bu özeUiMeri dolayısiy-
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Fül tabanı, 2) Masdar eki. Örneğin : hatm (gelmek) masdannda hat
kısmı fiü tabanı, m kısmı da masdar ekidir.
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îe ve gerekse fiil kökleri Ue bir karışıklığa meydan vermemek için, fül
tabam teşkiUne yarayan bu köklere biz kök kelime diyeceğiz.

Demek oluyor ki fiü tabanları Ud şekUde oluyor : 1) KendUerine bü
şey katilmanaış, asü olan fiü tabanları [fiü kökleri], 2) KendUerme bir
şey katilmiş, yapma olan fiü tabanlan. Biz ikincüer için daha çok fiil
gövdesi tâbirini kullanacağaz.

Fiil kökleri, semaî [işitilerek öğrenUen, bir kaideye bağlı olmayan]
bir özelliğe sahip olduklarmdan bunlar hakkmda fazla bir şey söylemeye
lüzum yok. Yukarıda misâl olarak verilen fiiUerin ma, da, cû, çû, bû,
bir, kır, hat, ket fül tabanları birer fiü köküdür.

Halbuki yapma fül tabanlarmda [fül gövdelerinde] bir sunUik var¬
dır. Bir takım kök kelimelere bir takım ekler getirilerek fiil tabanlan ya-
pıhmştir. Bu sebeple biz burada önce bu kök kelimeleri ve daha sonra
da bu kök kelimelerden nasıl fiü tabanlanmn yapıldığını ele alacağız.

a) Kök kelimeler.

138. aa) Menşeleri bakmamdan. Fiil gövdesi teşkiline yarayan kök
kelimeler, ya aslen Kürmanççada vardır, veya Arapçadan alınmış üçlü
mücerret | selâsi-i mücerret] masdarlardır.

bb) Yapüan bakımmdan. Kök kelimeler yapılan bakımından ya bir
heceli, veya iki hecelidirler.

1 - Bir heceli kök kelimeler. Bunlar da iki türlüdürler :

a Hecenin vokalinden sonra bir konsonant bulunur :

bir bor çer çır diz fır ger bej hîr qîr qûr
kel ken kış meş nal nêr rev nj şîh şık teq ...

b Hecenin vokalinden sonra iki konsonant bulunur :

fıkr xeml üm pebc peyv tevz telq ters ...

2 İki heceli kök kelimeler. Ezcümle :

binq xuşik nuçiq pijiq pingir ricif ...

cc) Mânaları bakımından.

1 Lûğet mânaları bakmundan.

a Aslen Kürmanççada mevcut olan kök kelimelerin çoğu birer ta¬
biat taklixii sesler [yansıma, onomatope] 'dir. Örneğin nal, bir inlemenm,
fır, bir kuşun uçuşunun, çır, bir yırtilışm, teq, bir patiayışm vJb. sesin¬
den, bir ses taklidinden başka bir şey değUdir.

b Aslen Künnanççada olmayıp da Arapçadan ahmmş Arapçarun
mücerret selâa masdarlan Ue aslen Kürmanççada mevcut bir heceli üdn-
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ci türlü kök kelimelerin bütünü bu halleriyle Kürmanççada hiç bir mâna
ifade etmezler. Bunlar, yani genel ifadesiyle bir heceli ikinci türlü kök
kelimeler, ancak bir ameüyeye tâbi tutulduktan sonra bir naâna kazanır¬
lar. O da şudur :

Evvelâ kök kelimesinin vokali e ise, ne âlâ, eğer e'den başka ise bu
vokal e'ye çevrüir. Ondan sonra vokalden sonraki ilk konsonant tekrar
edUerek bununla ikinci konsonant arasına bir ı vokali getirUir. Örne¬
ğin : Aslen Kürmanççada olan pelx üe Arapçadan alınmış bir selâsî mü¬
cerret masdar olan fıkr kök kelimelerini alalım. İküıci kelimenin vokali
1 olduğundan bunu e'ye çevirince fekr olur. Sonda da iki konsanant oldu¬
ğundan vokallerden sonraki 1 ve k konsonantlarını tekrar ettik : pelbx ve
feklar oldular. İşte pelx ve fıkr şekilleriyle Kürmanççada bir mâna ifade
etmeyen bu kelimeler, bu ameliyeden sonra pelhx ve fekkır şekiUeriyle
birer mâna kazanmış olurlar ki birincisinin mânası «ezilme, ezUiş» ikin¬
cisinin mânası da «bakma, bakış»'tır. Bu ameliyeyi diğerlerine de tatbik
edersek şu şekiller hâsıl olur :

xem! - xemmil (süslenme, süsleniş)
lîm - ellun (öğrenme, öğreniş)
{yejv - peyyıv (konuşma, konuşuş)
tevz - tewiz (keçeşme, keçeşiş)
telq - telliq («köpekler hakkında» doğurma, doğuruş)
ters - ternş (sıyrılma, sıyrUış)

Biz ileriki bahislerde bu ameliyeyi kısaca ifade etmek için fek¬
kır işlemi veya «fekkır veznine uydurma» tâbirini kullanacağız,
örneğin fda- kök kelimesinin fekkır işlemüıe tâbi tutulması, veya fekkır
veznine uydurulması deyiminden bunun, yukanda izah olunduğu veçhiy¬
le, fekkır şekline sokulması kasdolunacaktir.

2 îç mânaları bakımından.

a Kök kelimelerin hepsi emir kipinin tekü ikinci şahsı üe aymdır-
1ar. [Bir heceli ikinci türlü kök kelimelerin hep fekkır işlemine tâbi tu¬
tulmuş şeldleri ile] :

bir (kesme, kes)
bor (geçme, geç)
çer (yayılma, yayU)
fekkır (bakma, bak)
xemmil (süslenme, süslen)
ellim (öğrenme, öğren)
binq (parlama, parla)
XUŞÛC (sürünme, sürün)
Muçiq («sular hakkında» kuruma, kuru) ...
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Yalnız, Kürmanççada emir kipleri, genel olarak, emir edatı olan
g'cvs ile birlikte kullanılır. O kadar ki bu bı css 'larm gelmediği hâller

dışmda, emüier bı (^^ 'sız hiç bir mâna büe ifade edemezler. Binaenaleyh
yukandakiler bu emir edatiyle birlikte hem mânada sarahat kazanmış
olurlar ve hem de artık fiü ismi mânasmı ifade etmezler :

bı bir (kes), bı bor (geç), bı çer (yayıl), bı fekkır (bak), b»

xemmd (süslen), bı ellim (öğren), bı biriq (parla), bı xuşik
(Sürün), bı miçiq (kuru) ...

b Kök kelimeler bir de ajmı zamanda birer fiil ismidirler. Yalnız,
birinci türlü bir hecelilerin bir kısmı bu şekiUeriyle değil de masdar şe¬

küleri ile ve hafifletilmiş masdar mânasiyle fiil ismi mânasını ifade eder¬
ler :

bir (kesme, kesiş), fır (uçma, uçuş), kel (kaynama, kaynayış)
kış daha ziyade kışyan, kişin şekileriyle - (çekilme, çekiliş)
nj daha ziyade njyan, rıjîn şekUleriyle (dökülme, dökülüş) ...

c Kök kelimelerin,

aa) Bir kısmı münhasıran geçişli-aktif [müteaddi-mâlum]'dırlar :

nêr (bakma, bakış) - bı nêr (bak)
diz (dızzîn şekliyle : çalma, çalış) - bı diz çal) ...

bb) Bir kısmı münhasıran geçişli-passif [müteaddi-meçhûl] 'tirler ;

bej (saUanma, saUamş) - bı hej (sallan)
xemmil (süslenme, süsleniş) -bı xemmil (süslen) ...

cc) Bir kısmı da hem geçişli ve hem de geçişsizdirler :

keî («kelyan, kelin» şekUleriyle, kaynama, kaynayış. Kelyan :

kaynamak, kelandsn : ka5matmak) gibi.

b) Fiil gövdelerinin teşkili.
139. Kök kelimelerden fiil gövdelerinin yapımı şu yollarla olur :

aa) Birinci şivede, bir heceli ikinci türlü kök kelimeler fekkır işle¬
mine tâbi tutulduktan sonra bunlar da dahil bütün kök kelimelere bir -î
ilâve edilerek geçişli, veya geçişsiz ve -and ilâve edUerek de geçişli veya
ikinci dereceden geçişli fiil gövdesi teşkil olunur.

bb) İkinci şivede ise, bir heceli ve geçişU manalı kök kelimelere -î
ve bunun dışmda kalan bütün kök kelimelere de -and ilâve edilerek geçii-
li, bir heceli ve geçişsiz manalı kök keUmelere -ya veya -îya ilâve edüe¬
rek geçişsiz fiil gövdesi teşkil olunur. İkinci şivede de fekkır işlemine tâ¬
bi tutma keyfiyeti vardır. Yalnız, bir heceli geçişli manalı kök kelimelere
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de -and üâve edilerek ikinci derecede [katmerli] geçişh fiü tabam teşkil
olunur.

Sonunda süreMi bir konsonant bulunan kök kelimelere bu yapım ek¬
leri üâve olunduğunda bu son konsonant tekrarlanır, eski tâbirle şedde¬
lenir. Şimdi bu söylediklerimizi yukanda verilen kök kelimelere tatbik
edelim.

1. Şivede : kök kehme

bir
bor
çer
çır

fekkır
xemmil
ellim
biriq
xuşik
miçiq

2. Şivede :

bir
bor
çer
çır

fekkır

geçişli

bırrî
borand
çêrand
çırrand
feklari
xemmilajid
eîhmî
biriqand
xuşikand
miçiqand

bırri
borand
çêrand
çırrand
fekkırî

geçişsiz

borî-
çêri
çırri

xeramilS

biriqî
xuşikî
miçiqî

borîya
çêrya/çêriya
çirya/çirriya

kat. geçişli

birrand

fekkirand

elhmand

birraud

fekkirand

(Diğerleri 1. Şivedeki gibidir)

Netice olarak elde olunan bu fiil gövdelerine her iki
masdar eki ilâve olımarak masdar teşkil olunur :

şivede de -m

bırrîn (kesmek), bırrandm (kestirmek)
borin/boriyan (geçmek), borandm (geçirmek)
çêrîn/çêriyaym (yayılmak), çêrandm (yaymak)
çırrin/çırriyayın (yırtihnak), çırrandm (yırtmak)
fekkırîn (bakmak), fekkırandm (baktırmak)
xemmilîn (süslenmek), xemiralaudin (süslemek)
ellımîn (öğrenmek), ellımandın (öğretmek)
bmqîn (parlamak), bmqandm (parlatmak)
xuşukîn (sürünmek), xuşikandm (süründürmek, sürmek)
miçiqîn (kurumak), miçiqandm (kurutmak)

Hulâsa göriUüyor ki basit/asıl fiiUerin fül tabanlarmda, asü fiü
kökü iseler -a, -û vokaUeri, veya y'den gayrı bir konsonant, fiü gövdesi
iseler, yani yapma fiü tabanlı iseler, -î, -ya, -îya veya -and bulunmak-
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tadır. Binanaleyh Kürmanççada fiü tabanlarmm sonunda şunlardan büi
bulunur :

-a, -û, -î -ya/-îya, -and ve y'den başka bir konsonant.

B. MASDAR EKİ.
140. Kürmanççada masdar eki [masdar edatı, masdar alâmeti]

-rn'dır. Bu ek vokalle biten bm fiil tabanı Ue birleştiğinde, genel olarak,
ya doğrudan doğruya veya y yardımcı sesiyle birleşir. Yalnız bhinci
şivede û, bazan da o vokaUerüade w yardımcı sesi almmaktadır. Ve ba¬
zan her iki şivede de -m eklinin ı vokali düşmektedir [M. 9/2, 171/4] :

ketm, bmn, xistm v.b. sonu konsonanüı gövdelerde mesele yok.
da - dam/daym/dan (vermek)
ma - mam/maym/man (kalmak)
bû - bûm/bûym/bûn (olmak)
çû - çûm/çûyin/çûwm/çûn (gitmek)
dî - dîm/dîym/dîn (görmek)
anî - anîm/anîyın/anîn (getirmek) ...

İHTAR. 	 î ekiyle yapüan bir fiil gövdesine ek, yani masdar
eki geldiğinde ya araya bir y girmekte, veya ekin ı'sı düşmektedir. Bu l
vokalinin düşmesi hâlinde hâsü olacak -în şeMi, geçişli emil" eki olan -în
Ue a3mı olacağından bu çeşit masdarlarda aynı zamanda geçişli veya
katmerli geçişli emir mânası da çıkar :

ncıf - ncıfî -ncıfî + m : ncıfîm/ncıfîym (titremek)

fakat : rıcıfîn [bı ncıfîn] (titremek/titret) gibi.

141. Masdar eki olan -ın/-n ile ek-fiUin çoğul üçüncü şahsı olan -in
aynıdır [M. 171/4]. Diğer taraftan, ister kök ister gövde olsun, fiü ta¬
banlan da aynı zamanda görülen geçnaiş zamanın tekü üçüncü şahsı ol¬

duklarından [M. 135], Kürmanççada masdarlar da aynı kipüa çoğul
üçüncü şahsı Ue aynıdırlar. Diğer taraftan masdarlar aynı zamanda fül
ismi anlamını da ifade ederler :

hat, fiü tabanıdır, aynı zamanda «geldi» demektir.

hatm, masdardır, «gelmek» demektir. Fakat aynı zamanda
«geldüer, gelme/geliş» mânasmı da verir.

çû, fül tabanıdır, (gitti)

çûm/çûn/çûym/çûwm, masdardır, (gitBSÖî, gittUer, gitme, gidiş).
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n. BİLEŞİK FİİLLER
[ Mürekkep fiiller ]

142. Kürmanççada bUeşik fiüler, ya bir fiüle diğer bir fulden, ya bir
fiille bir isim, bir sıfat v.b. kelimelerden, veyahut da bir fiüle bir ön-edat'
tan meydana gelmiş, teşkü edilmiş fiülerdir. Bu bakımdan bileşik fulleri
üç gurupta ele alacağız.

A. BİRİNCİ G U R U P : İki basit füUi bileşik füUer.

İki basit fiüden yapılnaış bUeşik fiillerden biri yardımcı bir fiü oldu¬
ğundan evvelâ Kürmanççadaki yardımcı fiüler üzerinde duralım.

YARDIMCI FİİLLER.
143. Kürmanççada bazı fiiUer vardır ki bunlar,

a) Diğer fiillerle birleşerek onların mânalarmı değiştirirler :

hatm (gelmek)
sıkandın (kırmak)

hatm sıkandın (kırılmak)
dayın (vermek)

dayın şüiandm/şıkandm dayın (kırdırmak)

3) Veya bir isim, bir sıfat v.b. kelimelerle birleşerek bUeşik fiü yapı¬
mına hizmet ederler :

reş (siyah)
bûyın (olmak)

reş bûyın (kara olmak, kararmak)
kmn (etmek)

reş kırın (kara etmek, karartmak)

c) Veyahut da bazı kiplerin yapımında yardımcı olurlar :

hatm (gelmek/geldiler)
bûyın (olmak)

batı bûn (gelmişlerdi)
kırın (yapmak)

di kim b'êm (geleceğim) ...

Görülüyor ki yardımcı fiiller de üç gurupta toplanmaktadırlar.
1. Diğer fiillerin mânalarını değiştiren yardımcı fiiller. Bunlar hatm

(gelmek) ve daym/dan (vermek) fiUleridir. Birincisi edilgen, ikincisi de
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yapma geçişli fullerin yapmama hizmet ederler [M. 152, 154].

2. Bazı kelimelerle birleşerek büeşik fiü teşküine yarayan yardımcı-
füHer. Bunlar bûyın (ohnak) ve kmn (yapmak) fulleridir. [M. 144] .

3. Bazı kiplerin yapmamda yardmacı olan fiiller. Bunlar da şunlar¬
dır :

bûym (ohnak) : hatm (gelmek), hatı bûm (gelmiştim)
[M. 178]

kırm (yapmak) : vvenm (geürim), di kun vvenm (geleceğim)
[M. 187/d]

kan = kar = ş (muktedir olmak) : wernn (gelirim), kanun
vvemn/kanm werun/dı şun werun (gelebüürmı) [M. 192]

vcêr (ictisar etmek) : wêrnn wemn (gelebüirim, gehneye müc-
tesuim) [M. 161].

üan (bilmek) : zanım werun (gelmek büirim, gelmeja bilirim)
[161/d].

xw^tm/vîyin (istemek) : di xwaaam wenm/dı vêm wenm (gel¬
mek istiyorum/geleceğün/gehneliyim) [M. 161/a].

Görülüyor ki yardımcı fiülerden bazılan bir vazifeli kan, kar, ş; ve;
zan gibi, bazılan da iki vazifehdirler bûym, kmn gibi.

B. İKİNCİ GURUP BİLEŞİK FİİLLER.

144. Bir fiüle birleşerek fiü teşküine yarayan keUmeler bir isim, bir
sıfat, Arapça bh- masdar, Farsça bir masdar ismi veya hâsUı masdar,
bir fiü gövdesi teşkUüae yarayan Kürmançça kök kelimeler Ue bu kök
kelimelerden teşkü olunmuş bazı geçişsiz fiü gövdeleri gibi kelimelerdir.

ikinci gurup bileşik fullerin teşküine hizmet eden fUler ise bûyın
(olmak) ve kmn (etmek) yardımcı füUeridir.

Bûym füliyle yapüan büeşik füüer geçişsiz, kırm fiiliyle yapüan ful¬
ler de geçişli büeşik fiiUerdir. Örneğin :

mezzm (büyük)
mezzm bûym (büyük olmak, büyümek)
mezzm kmn (büyük etmek, büyütmek) gibi.

C. ÜÇÜNCÜ GURUP BİLEŞİK FİİLLER.

145. Bunlar bir basit füUe bü- ön-edattan yapılmış bUeşik fiiUerdir,
Ön-edatiar fiUm anlammı bazan az, bazan da çok tâdü ederler, değişti¬
rirler.
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Kürmanççada önemli bir yeri olan bu ön-edattarla yapıhmş bUeşik
fiüler ikiye ayrüır : 1) Bir ön-edatiı bileşik filler, 2) İki ön-edath bUeşik
fiiller.

1. BİR ÖN-EDATLI BİLEŞİK FULLER.

146. Bir basit/asıl fiüle birleşerek bUeşUt fiU yapmama yarayan ön-
edatlar Iprefix] iki türlüdür. Bir kısmı sade/basit ve bir kısım da bie-
şiktirler.

a) Basit ön-edatlar. Şunlardır :

ber da der ve ve hıl ra, ro rû wer

Bunlar basit olduklan gibi, önüne geldikleri bazı fiUlerin mânalarını
da az-çok değiştirirler :

ketin (düşmek)
ber ketin (merak etmek, üzülmek)
der ketm (çıkmak)
da ketuı (inmek)
ve ketm (yan gelmek, uzanmak)
ve ketin (yanmak, kovalamak)
ra ketm (uzanmak, yatmak, uyumak)

xistm (düşürmek)
ber xistm (öğretlemek, hâtira getirmek)
da xistm (indirmek)
der xistin (çıkarmak)
ve xistm (yakmak, bir şeyi bir şeye eklemek)
ra xistin (sermek) ...

b) Bileşik ön-edatlar. Şunlardır :

je [jı - e] anlamı : ondan.
lê [h - e] » : ona.
pê [bı - e] » : onunla,
te [di -e] » : onda.

Bunlar da basit ön-edattar gibi önüne geldikleri bazı fiillerin mâna¬
larını tâdU ederier :

ketuı (düşmek)
je ketm (bir şeyden, ondan düşmek)
lê ketm (bir şeye değmek, «köpekler hakkında» havlamak)
pê ketin (peşe düşmek, takip etmek)
te ketm (girmek)
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Bu bileşik ön-«iatiı bUeşüc fiülerden önce bir nesne geldiğmde, bile¬
şik ön-edatin ilk bileşkesi [cüzü] nesneden önce ve ayn olarak gehr ve
o nesne/isim genel ilalla ilal edilir. Örneğin : te keün (girmek) gibi bi¬
leşik ön-edatiı bileşUc bu- fiüden önce av (su) nesnesi geldiğinde di avê
ketm (suya gümek) olur. Bunun gibi : dar (ağaç) nesnesi : jı darê ketm
(ağaçtan düşmek), kevr (taş) Ue : lı kevır ketin (taşa değmek) ...

İHTAR. (1) Aslında bUeşik ön-edatlar jı, lı, bı ve di çekim ekleri
ile ê üal ekinden meydana gelmişlerdir. Bu çekim ekleri muü olduklarm¬
dan önüne geldikleri isimleri genel UaUa ilal ederler. Binaenaleyh bu çe¬
kim ekleri, bir ön-edat olarak fiiUerin nesnelerinden önce geldiklerinde
beraberlerüıe almış oldukları bu ê'leri bırakırlar. Kendileri muil oldukla¬
rından nesneleri genel üalla Ual ederler. Genel ilalda [M. 43] da isimler
eril iseler, ya oldukları gibi kahrlar veya içlerindeki a, e vokaUeri ê olur.
Dişü iseler sonlanna bir ê alırlar. Bu sebepledir ki bUeşik ön-edatiı bir
bileşik fiüin nesnesi olduğunda, ön-edatin birinci cüzü nesneden önce
gelip nesneyi ilal eder. Eğer nesne çoğul ise, çoğul isimler ilal kabul et¬
mediklerinden, sadece ön-edatın ilk cüzü öne gelir ve kendisi de olduğu
gibi kalır :

lê ketm (bir şeye değmek, havlamak)
lı darê/li der ketuı (ağaca değme)
h daran ketin (ağaçlara değmek) gibi.

İHTAR (2). Bu bUeşik ön-edatiı bUeşik fiillerin nesneleri adeta
ön-edatiann içine girir vaziyette olduklarından bu nevi bUeşik fiiUerin
nesnelerine «ön-edat nesnesi» veya eski ve kısa bir tâbirle m e t h û 1

denir. Yukandaki misâlde dar (ağaç) ismi/nesnesi, lê ketm fiilinin ön-
edat nesnesi veya methûlüdür.

İHTAR (3). Ön-edat nesneleri, yani methûUar bUeşik ön-edatla-
nn ük cüzülerine göre çekimlenmiş olurlar. Şöyleki :

je ketm gibi bir fiilin je ön-edatmın methûlü -den halindedir. Bunun
gibi lê'ninki -e, pê'ninki Ue tê'ninki de -e halindedirler. Örneğin :

jı hespê ketm (at'dan düşmek)
h hespê kırm (at'a bindirmek)
bı hespê xistin (at'a takmak)
di hespê dayın (at'a sürmek)

İHTAR (4) . Wî (eril içüa, o) , wê (dişü içm, o) kelimeleri methûİ
olamazlar, daha doğrusu methûl olma şekUleri kullanılmadığından sa¬
dece bileşik ön-edatiar kullanılır. Zaten bunlar da aynı maksadı ifade
ederler :

jı vvî yerine je (ondan)
lı wî » lê (ona)
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bı wî » pê (ona/onunla)
di wî » tê (onda)

Eğer işaret olunan tasrih edümek istenüse o takdirde methûl olur¬
lar :

lı vvî ket (ona değdi), jı vvî ket (ondan düştü) ...

2. ÇİFT ÖN-EDATO BİLEŞİK FİİLLER.

147. Çift ön-edatlar, bir kısım basit ön-edatiar üe bir kısun. büeşilc
ön-edatiann bir araya gelmesi suretiyle teşekkıü etmişlerdir. Şöyleki :

Basit ön-edatiardan da ve ra ile büeşik ön-edatiardan je pê tê ön-
edatiarı yekdiğeriyle ayn ayn birleşerek dokuz çift ön-edat meydana ge¬
tirirler. Bu çift ön-edatlardaki basit ön-edatiara tâbi ön-edat¬
lar ve bileşik ön-edatiara da met bu ön - edatlar denir. Es¬
kiden mezdûç veya muzaaf edatiar da denüen çift ön-edatiar şunlardır :

jêda jêve jêra pêda pêve pêra têda têve têra

Çift ön-edat 1 arın özellikleri.

148. a) Jêda. [jicss ... cNada] (ondan) :

Gegiş, terk ve istiğna anlammı verir :

Ez jı h^pê da ketim (Ben attan düştüm)
Jı Gulanê da (Mayıstan beri)

b) Jêve/jêva [jicxs... gnd ve/va] (ondan taraf, -den taraf) :

İktifa anlamını verir. Methûl iktifa olunandır. Bu ön-edat özelliğmi
kaybetmiştir :

Jı sola nun ve (postahma kadar, postalım bana daha iyidir, po^
talim bana kâfidir)

c) Jêra [jecsa... gno ra] (ona, onun için) :

TemeUük ve hususiyet ifade eder :

Jı Fatê ra (Fatmaya, Fatma içm, Fatmaya mahsus)

d) Pêda[pê Gvo . . . 0S3 da] (-e taraf, içine) :

Bı Rühaye da (Urfaya taraf, Urfaya)
Bı avê da çû (Suya, suyun içine gitti)

e) Pêve/pêva [Ih Gss... ova ve/va] (-e/-a) :
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İrtibat ve talik anlamını verir. Methûl kendisine asılan, kendisine
bağlanandır :

Bı dîwêr ve kuttan (Duvara çaktilar)

f ) Pêra [bı GS2 . . . cva ra] (onunla) :

Maiyet anlammı verir, -ile ekidir :

Ez bı Çeko ra çûm (Ben Çeko Ue gittim)

g) Têda [di GV) ... cva da] (içinde) :

Ajmı zamanda -de hâli ekidir :

Di dine da kes ne ma (Dünyada kimse kalmadı)

h) Têve/têva [di csa ... cva ve/va] (içinden) :

Giriş ifade eder. Methûl, yani ön-edatin içine giren nesne içinden
geçüen, içinden gidUen yerdir :

di dîwêr ve (duvardan, duvarm içinden geçerekten)

i) Tera [di css ... cv) ra] (içinden) :

Takip ve mürur edatidır. Methûl, takip hatti ve geçüen yerdir :

Hem di Ruhayê ra hat (Mehmet Urfadan, Urfanm içinden ge¬
çerekten geldi)

Di re ra bı meş (yoldan, yolım içinden jTÜrü)

149. Bu çift ön-edatiar da önüne geldikleri füUerin anlamlarım tâdil
ederler. Nesneler/methûUer çift ön-edatiarm kısunlarmdan olan metbu-
lann [M. 147] içine girerler [M. 146/b ve üıtar 2, 3] :

kırm (yapmak)
pêda kmn (üzerine katmak)
pêve kmn (içine sokmak)
pêra kmn (vasıtasiyle kaldırmak)
têda kmn (içüıe koymak, daldırmak)
têve kmn (içine sokmak)
xistm (düşürmek)
pêda xistm (vasıtasiyle indirmek)
pêra xistm (vasıtasiyle sermek)
jêda xistm (sakit etmek, hal etmek, dağıtmak)

(bölülüyor ki bu ön-edatlardaki je pê tê metbu ön-edatian kendi aa-
U mânalarmı muhafaza etmektedirler. Bu sebepledu- ki çift ön-edath fi'-
Ulerüı anlamları kolayca anlaşUalbüür. Çünkü evvelâ tâbi ön-edatlarm fi-
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illerde husule getirdikleri anlam değişUdiği aıüaşılıp ondan sonra da met-
bulann methûlerde husule getirdüderi anlam dahi meze ve raptedUir.
Metbular nesnelerin, tâbUer de fullerin ön-edatlandırlar :

ra, kırm (kaldırmak)
pê ra kınn [bı wê ra kmn] (vasıtasiyle, onunla kaldırmak)
da xistm (indirmek)
jeda xistm [jı \vê da xistm] (ondan indirmek) ...

ÜÇÜNCÜ GURUP BİLEŞİK FİİLLERİN ÖZELLİKLERİ.

150. 1. Bu fUlerin çekimleri, sonda gelen basit/asıl fiülerde olur.

2. Bı, di, me, ne edatları ön-edatia fül arasında blüunur [M. 168/1,
193].

İHTAR (1). Veşartm (saklamak) fiüi, bir ön-edatiı büeşik bir
fiüdir. Fakat qeşartm («kabuk» soymak) fiiM ise, Arapça kşr kökünden
gelen bir basit füldir. Ve bunun asü; şekh, genel kaidelere göre qeşr -
qeşşir - q^şirîn (soymak), q^şirandin (soydurmak) 'tır :

ra kmn (kaldırmak)
Mm ra di kır (Ben kaldmyordum)
Ve ra me ke (Bunu kaldırma)
Mm ra ne kır (Ben kaldırmadım)
Ve ra bı ke/Vê ra ke (Bunu kaldır)
veşartm (saklamak)
ve me şer (saklama)
ve ne şart (saklamadı)
ve di şart (saklıyordu)
ve şer (sakla)

qeşartan (soymak)
me qeşêr (soyma)
ne qeşart (soymadı)
di qeşart (soyuyordu)
bı qeşêr (soy)

İHTAR (2). Yukandaki misâUerden anlaşılacağı veçhiyle, her
tâbi ön-edatia metbu ön-edat birleştiğinde bü^ik, yani çift ön-edat mey¬
dana getirmezler, örneğin pê Ue ra büieşüıee pêra çift ön-edati meydana
gelir ve anlamı da (onunla) 'dır. Fakat bu pê bil^üc ön-edati bı wê anla¬
mmda ra basit ön-edatiyle bUeşik bir fiüin önüne geldiğmde anlamı de¬
ğişir :

pêra çûym (onunla gitmek)
pê ra kına [bı wê ra kmn olarak] (onunla kaldırmak) ...
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NESNE ALIP ALMAMALARI
BAKIMINDAN

FİİLLER

[Geçişli-geçişsiz fiiller]

151. MUer nesne alıp almamaları bakımından, diğer bü* ifadeyle,
mânalan bakmamdan ikiye aynhrlar : 1) Geçişli fiUer, 2) Geçişsiz fuller.

FiU tabanlarının karşüadığı hareket iki çeşittir. Bunlardan bir kıs-
mmda hareketin yönü dışarıya doğrudur, tesir edeceği saha/nesne bağh
olduğu şahsm dışmdadır. Böyle hareketieri karşUayan fUlere geçiş-
1 i [müteaddî] fiiller denir. Bunlar bir yapma ifade ederler. Fü¬
lin gösterdiği hareket yapana değü, yapanın dışmda bir nesneye yönelir,
tesir eder. İkinci çeşit hareketierde ise, hareketin yönü içe doğrudur, te¬
sir edeceği nesne bağh olduğu şahıstır. Böyle hareketleri karşUayan fiü-
lere de geçişsiz [lâzım] fiiller denir. Geçişsiz fiiller bir olma
ifade ederler. Fülerin gösterdiği hareket yapana yönelir, yapana tesir
eder. Onun için bu fiiUerde şahıs yapan değü, olandır. İşte fiü tabanlan
yapma, veya olma ifade etmelerine göre geçişli-geçişsiz olmak üzre ikiye
aynlırlar.

ASLÎ GEÇİŞLİ - YAPMA GEÇİŞLİ

FİİLLER

152. 1. ASLINDAN GEÇİŞU PİlLLER. Kürmanççada geçişli ful¬
ler ya aslmda mevcutturiar, veya bazı kaidelerle teşkil olunmuşlardır.
Aslmda geçişli olan bu fiillere aslından geçişli, aslmda geçişli
olmayıp da bazı kaideler tahtmda geçişsiz fiiUerden yapılan geçişli füUere
de yapma geçişli fiiller denir. Aslmdan geçişli olanlar
hakkmda bir şey söylemeye lüzum yok. Bunlar işitilmekle öğrenUirler.
örneğin :

bmn (götürmek), cûym (çiğnemek), dayın (vermek), sıkandın
(kırmak) ...

2. YAPMA GEÇİŞLİ FİLLER. Kürmanççada fiü tabanı aslî [kök]
olan her geçişsiz fnlüı karşılığı bir geçişÜ fiil vardır. Dolayısiyle aynı
ÖzeUikte olan her geçişli fülin de bir geçişsiz karşılığı vardır. Bu gibi fiil¬
ler kaideler yardımı ile geçişH yapılamazlar. Örneğin :

hatm (gelmek) - anîn (getirmek)
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FİİLLER
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ketm (düşmek) - xistm (düşürmek)
mırın (ölmek) - kuşun (öldürmek)
ra bûyın (kalkmak) - ra kırın (kaldırmak)

Fül tabanı yapma olan [M. 137, 139] geçişsiz fiüleri geçişli yapmak
için, tafsUâtı özel bahsinde verildiği üzre, tabanm sonundaki -î, -ya/-îya
ekleri atilarak yerlerine -and eki ilâve olunarak geçişli yapma fiü tabanı
ve bu tabana da -ın/-n masdar eki ilâve olunarak yapma geçişlij tnas'
dar/fiü teşkil edilmiş olur :

gerrîn /geryaıı/geryaym gerrîyan/gerriyayın ( gezmek )

gerri/gerya/gerriya
ger
gerrand
gerrandm (gezdirmek)

(jrorek aslî geçişli ve gerekse yapma geçişli olan bir fiüden önce dayın
(vermek) fiili getirilince ikinci derecede [katmerli] geçişli fiü t^kü olu¬
nur, ikinci şivede bu yardımcı fiil sonraya da getirilmektedir. Bu surette
ikinci dereceden geçişli yapUmış bir fiü gerek gine .bu yardımcı fiiUe ve
gerekse başka bir yoUa bir kerre daha geçişli yapılamaz :

revandın (kaçırmak)
dayın revandın/revandın dayın (kaçırtmak)
bınn (götürmek)
dayın bmn/bırın dayın (götürtmek)
revîn (kaçmak) - revandm (kaçırmak)
dayın revandın/revandın daym (kaçırtmak) ...

NOT : Creçişli filler dört şekilde bulunabilir :

1. Etken [malum] : ıstandın (almak)

2. Edilgen [meçhul] : batın ıstandın (alınmak)

3. Dönüşlü [mutavaat] : xvve xıstın/h xistm (döviUmek)

4. Işdeşli [müşareket] : hev xistin (vuruşmak) [Edügenlerde özne
beUi değUdir. Dönüşlülerde özne belli olup aynı zamanda nesnedir. Dö¬
nüşlü şekü ancak canlı mahlukatın fiü ve hareketlerine delâlet eden fiü¬
lerden yapUabUir].

Geçişsiz fiiUer : İşdeşli olabUirlerse de dönüşlü olamazlar. Yalnız
bunlar geçişli yapıldıktan sonra xwe (kendi) ... ile dönüşlü anlammı ve¬
rirler : xistm (vurmak) - xwe xıstm/lı xwe xistm (dövünmek) gibi.

Nesneleri «neye?», «nereye?» sorularmdan birine cevap teşkil eden
fiiller edilgen olabilirler : Yatmak, neye, nereye yatmak? : ...yatddı.
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FAİLLERİ BAKIMINDAN

FİİLLER

Faülerine göre fiüler, yani çatıları bakımından fiiler dörde ayrılır-
jar : 1) Ei^en fiüler, 2) EdilgCTı fuller, 3) Dönüşlü fiiller, 4) IşteşU fiiller.

ETGEN FİİLLER

[Malum, aetiv]

153. FaUieri [özneleri] yapıcı olan, yani özne tarafmdan yapılnu§
ve nesneye t^r etmiş bir işi ifade Men füUere etgen fiil denir :

Tacdîn der şıkand (Tacettin ağacı kırdı). Cüml^inde §]iaııdıİB
(kırmak) işi/fiUi etgendir. Zira, ağaç nesn^ine tesir etmiştir.

EDİLGEN FİİLLER

[Meçhul, pas s iv]

154. Fiüin öznesi belli değüse, yani fülin anlattığı hareketten özme
müteessir oiuyoı^a, etkilenirse, o fiile edilgen fiil denir.

Kürmanççada edügen fiüler ya aslen edUgendirler, veya etgen fiil¬
lerden kaide Ue yapüraışlardır.

Yapma edilgen fiüler şu yollarla yapUır :

1. Fiil tabanları aslî olan etgen-geçişli bir fiüi edilgen-geçişli yapmak
için evveline hatm (gelmek) fiili getirilir :

dîyın (görmek) - hatm dîym (görüknek)
xwarm (yemek) - hatm xwarm (yenümek)
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2. Fül tabanlan yapma olan fiUlere gelince :

a) Füâ tabanı münhasıran etgen-geçişli bir mânayı haiz olan kök
kdimeler [M. 138/cc] üe hem geçişli ve hem de geçişsiz-etgen bir mâ¬
nayı haiz olan kök kelimelerden [M. 138/cc] yapılmış etgen-geçişli ful¬
ler, aslî tabanh fiüler gibi hatm (gelmek) fiüiyle edilgen-geçi^ yapüırlar;

kel - ketendin (kaynatmak) - hatm kelandın (kaynatılmak)
diz - dızzîn (çalmak) - hatm dızsân (çalınmak) ...

b) Fiü tabanı hem geçişli-etgen ve hem de geçişli-edilgen anlamı haiz
kök kelimelerden yapıhmş olan fiüler zaten edilgen olduklarmdan bunlar
için aynca bir işleme lüzum yoktur :

hej - hejandm (sallamak) - hejîu/hejîyan (sallanmak)
kış - kışandm (çekmek) - kışîn/kışîyan (çekUmek) ...

DÖNÜŞLÜ FİİLLER
[Mutavaat, reflexif]

155. Künnanççada geçişli-etgen fiiUerin evveHne xwe (kendi) , h xwe
(kendine) zamirleri getirilerek dönüşlü fül anlamı verdirilir :

xısün (vurmak)
xwe xıstm/h xwe xistm (kendine vurmak/dövünmek)

HTTAR. Bu xwe zanairi bazı fiiUerle birleştiğuıde o fiilin manasa-
nı tâdU ederek bUeşik bir fiü teşkü eder :

kmn (yapmak) - xwe/h xwe kmn (giyinmek)
daym (vermek) - xwe/lı xwe dayın (sürünmek)

İŞDEŞLİ FİİLLER
[Müşareket, rêciproque]

156. Kürmanççada işdeşli fuller için özel bir şekil yoktur. Bu anlam,
fiillerle birlikte söylenen lı hev (birbirine), bı hev ra (birbirieriyle, bir¬
likte, beraber) gibi kelimelerle ifade edüir :

xistm (düşürmek, vurmak) - ü hev xistm (vuruşmak)
fırrin/fırriyan (uçmak) - bı hev ra fırrin (uçuşmak) ...
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H E NE N 1

157. Bunlarm sıra üe mânalan var, yok/değU, değil'dir.

A. HE (var), heyîn (varlık, servet), heyî (varlık, vücut). Çekimi :

heyım/heme (varım) he bûm (vardım)
heyıy (varsm) he bûy (vardın)
heye (var, vardır) he bû (vardı)
em heym/hene (varız) em hebûn (vardık)
hûn heym/hene (varsınız) hûn he bûn (vardmız)

(;^u heym/hene (vardırlar) -,,^, he bûn (vardUar) ...

B. NE (yok/değil) , neyi (yokluk, adem) , neyîn (yokluk, servetin
zıddı).

,1. a) Asıl anlamı «yok» olup çekimi şöyledir :

neyim/neme (yokum), neyıy (yoksun), neye (yoktur), neym/
nene (yoklar) ...

ne bûm (yoktum), ne bûy (yoktun), ne bû (yoktu), ne bûn
(yoklardı) ...

b) Tu/tı (hiç) Ue :

tu neyim (hiç yokum) , tu neyıy (hiç yoksun) , tu neye (hiç yok) ...

tu ne bûm (hiç yoktum), tu ne bûy (hiç yoktun) ...

Demek ki tune/tme (hiç yok, asla yok) [tunne/tmne] . Buradaki ne
üe olumsuzluk edatı olan ne'yi yekdiğerinden ayırmak icap eder.

2. FİU ve isnatta olumsuzluk edatiyle aynıdır. Olumsuzluk edatinm
isnatta anlamı «değil» 'dir [M. 193, 223/f] :

hatun (geldim) - ne hatim (gelmedim)
rmde (iyidir) - ne rinde (iyi değUdir)

C. Nî (değü). Çeküni :

nîyun/nîme (değilim) nî bûm (değildim)
nîyıy (değUsin) nî bûy (değildin)
niye (değü, değüdü) nî bû (değildi)
em nîym/nîne (değUiz) em nî bûn (değüdik)
hûn nîym/nîne (değUsiniz) hûn nî bûn (değUıdiniz)
«îyın/nîne (değiUer) nî bûn (değUIerdi)

Bazan nm şeklinde olur :

nuum, nınıy, nme, em mnm, hûn nmm, ew lunm
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Fakat bu nm şeklinüa mazisi olmaz bunun yerine yukarıdaki ne'ntn
mazisi kullanılır :

nm bûm ... denmez, bunun yerine ne bûm, ne bûy ... denir.

EKSİK FİİLLER

158. Kürmanççada bazı fiüler vardır ki bunlarm masdarlan yoktur.
Kendileri doğrudan doğruya emir kipinin tekil ikinci şahsıdırlar.

örneğin :

bê/bêj (söyle) kan = kar = ş [e] (muktedir ol)
bîn (gör) vver (gel)
ve (iste) vver (cesaret et, müctesir ol)
her (git) zan (bU) ...

Bunlar birer emir olduklarmdan emir kipinin haiz olduğu bütün özel¬
likleri haizdirler [M. 168, 169, 170]. İşte bu özeUUderinden dolayı biz
bımlara eksik fiiller diyeceğiz.

159. Bımlardan bê/bêj, bîn, ve, her, vver eksik fiUlertnin, masdarla-
rmm olmayışmdan dolayı eksikliklerini başka köklerden gelen masdar¬
lar ikmal eder :

bê/bêj için gotm (söylemek)
bîn » dîym/dîtm (görmek)
ve » xvvestin (istemek)
her » çûym (gitmek)
vver » hatın (gelmek)

Bu sebepledir ki biz burada yalnız diğerleri üzerinde duracak ve «eksik
fiü» tâbiri Ue de diğerlerini, yani kan/kar/ş, vver, zan eksik fullerini kas-
dedeceğiz. Ve gine bunlardan yekdiğerinin eşmânalısı [müteradifi] olan
kar, kan, ş 'den yalnız kan 'ı ele alacağız. Zira ş yalnız birinci şivede, kar
yalnız ikinci şivenin bazı taraflarında, kan ise her iki şivede de küUanü¬
maktadır. Kan hakkında söyleyeceklerimiz aynen kar ve ş için de cari¬
dir.

EKSİK FULLERİN ÖZELLİKLER.

160. 1. Bunlann masdarlan olmadığı gibi, diğer eksik füUer gibi bu
eksödUderini bertaraf edebUecek başka masdarlar da yoktur. Bunlar
emir kipmin tekil iküıci şahıslan olduManndan, yukanda da dediğüniz
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gibi, emir kipinin bütün özellikleri ve emir kipine mütedar bütün kaide¬
ler bunlar hakkmda da caridir [M. 168...].' O maddelere bakmız.

2. Bunlara birer -în veya -eym üâve edüerek kendilerine masdar sü¬
sü verilirse de gine masdar olamazlar. Zira Kürmanççada fiü tabanları
aynı zamanda görülen geçnaiş zaman kipinha tekü üçüncü ve masdarlann
kendüeri de aynı -zamanda aynı kipin çoğul üçüncü şahsıdırlar [M. 1S8,
141]. Bunlar ise, bu eklerle birhkte böyle bir mânayı kazanamazlar :

kanîn/kaneym (muktedir olma)
wêrin/wêreym (cesaret etme)
zanîn/zaneym (bUme)

3. Bunlar emir olarak pek kullanılmazlar. Daha çok bicxo emir eda¬
tiyle birlikte kullanılırlar :

bı kan, bı wêr, bı zan gibi.

4. Bunlar birer emir olduklarmdan geniş zaman ve şimdiki zaman
kipleri vardır. Geçmiş zamana ait bazı kipleri de bûym (ohnak) Ue büe¬
şik şekUlerinden yapüır. Ve geçmiş zamana ait kiplerinde geçişh şahıa
zamirleri kullanılır. Bûn Ue olan şekiUeri ikinci gurup büeşik fiülere dahil
olur.

İHTAR. Burada bûn fiUinin yardımı ile yapılan kiplerle kaa
bûn ... aynı şeylerdir.

5. Çekimlerinde bı gvj kullanılmaz.

161. 1. Bu eksik fiülerden :

a) Kan, iktidar kiplerinin yapmamda yardımcı olur. [M. 192].

b) Wêr, iotisarî kiplerin yapmamda yardımcı olur :

vvenm (gelüma) - wênm vvenm (gelebüirim, gelmeye cesaretim
vardır, gelmeye müctesirim)

wêri bû bı hata (gelmeye müctesir idi, gelmek içm korkmazdı) ...

c) Zan, eskiden «alemî» denilen kiplerin yapımmda yardımcı olur:

zanım vverun (gelmeyi büirim, gelebüirim) ...

2. Yarduncı oMuklannda :

a) Bunlann geniş veya şimdiki zamanlan, yardımcısı olduMan fiil¬
lerin aynı kiplerinüa evveline getirilur :
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ez kanım vvenm (gelebilirim), di kamm fêm (gelebihyordum) . . .

b) (Seçmiş zamana ait kiplerde de bunlarm geçmiş zaman kipleri,
çelkimlenecek fiüin şartin hikâyesi kipinin evveline getirilir :

göriUen geçmiş zaman kipi + şartin hikâyesi
şimdiki zamanm hik. kipi + şartin hikâyesi
şartm hikâyesi kipi + şartm hiâyesi kipi
geniş za. hikâyesi kipi + şartin hikâyesi Mpi ...

Örneğin : kan Ue :

kanî bûm bı çûma (gidebildim, gidebilirdim)
kanî bûyam bı çûyam (gidebUseyxiim) ...

3. Sade şekilleri üe yardımcı olduklarmda, yardımcısı olduklan fül
ne olursa olsun geçişsiz şahıs zamirleri, bûn ile birhkte yardımcı olduk¬
larmda, yardımcısı oldukları fiü geçişsiz ise geçişsiz, geçişli ise geçişli
şahıs zamirlerini alırlar. Yardımcısı odluklan fiü şahıs zamirlerini al¬
maz :

Ez kanım vvenm (gelebüirim)
Ez kanî bûm bı hatuna (gelebUirdim)
Mm kanî bû bı dîya (görebüirdim) ...

4. Me GV3 , ne css , di css edatian kendüerinden önce gelir :

Ez kanım vvermı (gelebüirim) - Ez ne kanım vvenm (gelemem),
Ez di kanım wermi (gelebiMyorum) ,...

İHTAR. Eksik fiülerden yalnız zan eksik fiUinin daym yardımcı
fiiliyle ikinci dei'eceden geçişli, hatın füliyle de edilgen şekli ve keza dayın
zanîn şekli gine hatın fiüiyle iltinci dereceden edilgen şekü yapUabUir.
Diğerlerinin bu şekiUeri kuUanılmaz :

zanîn/zaneym (bilme)
daym zanîn/zanîn daym (büdirmek)
hatm zanîn (bilinmek)
hatm daym zanîn (bUdirilmek)

Bu şekUleriyle artık eksik fül olmaktan çıkarak tam fiü gibi olur.
Zira daym ve hatm fiüleri tam birer fiü olup meydana bUeşik bir fiü çık¬
mış bulunmaktadır. Sonra, çekimler hep daym ve hatm fiillerinde cere-
j'an eder.
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İSNADA BENZER

FİİLLER

163. Anlamı fül, fakat şekh isnat keyfiyetûae daha yakm olan isün
cünalesine isnada benzer fiiller denir. Buna Kürmanççada
pîşkêd vvekê nîsbetê denmektedir [M. 222-223] .

Öznesi müpteda ve fiü ise haberden ibarettir. Bu fiü dahi ya şündiki
zaman, veya geçmiş zaman olur. Müpteda olacak zamirler geçişli şahıs
zamirleridir.

Türkçede bunun karşüığı bir fiü yoktur. Farsçada karşüığı, «mâlik
ohnak» mânasma olan daşten ( ^y^-^ı ^ ) fiUinin görülen geçmiş zaman ve
geniş zaman kipleridir. Gine Fransızcada karşüığı avoir (mâlik oknak)
fiUinin şimdiki zaman [indicatif prêsent] ve şimdiki zamanın hikâyesi
[imparfait] kipleridir :

Kürmançça

mm xebere
te xebere
vvî/wê xebere
me xebere
we xebere
vvan xebere

Farsça

haber darem
haber dari
haber dared
haber darim
haber darid
haber darend

Fransızca

j'ai de nouvelle
tu as de nouvelle
ü/elle a de nouvelle
nou3 avons de nouvelle
vous avez de nouvelle
Us ont de nouvelle

mm hevvare (medet isterim, imdat istiyorum), te heware, wî hevvare ...
mm gazîye (istimdat isterim), te gaziye, vvî gaziye ...

Bazan -e, -ye yerine «vardır» mânasına olan heye gelir :

Mm gellek kovan heye (Benim çok dei"xliın vardır)

Bunun olumsuz şekli neye (değUdir), nîne (yoktur) ile olur :

Mm hîvî neye (ümidim yok), Wan heyîn nîne (onlarm serveti
yoktur) ...

Geçmiş zamanı bûn (olmak) iledir : Mm daxvvaz bû (isteğim
vardı)...

Bunun da olumsuz şekli ne bû (olmadı), tüne bû (yoktu) Uedir :

Mm daxwaz ne bû (isteğim yoktu). Mm tırs tüne bû (korkum
yoktu) ...

Bımlarda soru mânası da vardır : Te xêre? (hayrola, nen var?) ...
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FİİL ÇEKİMİ

FİLLERİN DEĞİŞMELERİ

163. Fiüler şahıs, azlüi-çokluk, zaman, kip ve anlam itibariyle beg
türlü değişime uğrarlar.

1. ŞAHIS. FiUlerde üç şahıs vardır :

1) Konuşan [mütekeUim] : hatun (geldim)

2) Dinleyen [muhatap] : hatıy (geldin)

3) Adıgeçen [gaip] : hat (geldi)

2. AZLIK-ÇOKLUK. [kemiyet]. Fiüler ya tekil [müfret], ve¬
ya çoğul [cemi] olurlar :

Tekü : hatim, hatıy, hat.

Çoğul : em hatan (biz geldik) , hûn hatm (siz geldiniz) , ew hatm
(onlar geldiler)

3. ZAMAN. Bir fiilin içinde cereyan ettiği zaman bölümüne denir.
Zaman üçtür.

1) Geçmiş zaman [mazi] : hat (geldi)
2) Şimdiki zaman [hâl] : t'êye (geliyor)
3) Gelecek zaman [istikbâl] : ê b'ê (gelecek)

Kürmanççada geçmiş zaman iki türlüdür :

1) Görülen geçmiş zaman [di'li geçmiş zaman,
şuhudî mazî, mazi-i mutlak] : hat (geldi)

2) Öğrenilen geçmiş zaman [miş'li geçmiş
zaman, naklî mazi, maz-i karip] : batiye (gelmiş)

4. KİP [siğa]. Bir hükmü, bir hâli, bir işi ve bir tesiri ifade etmeik
üzre fiüin aldığı şekiUerdir : hat (geldi), hatîye (gelmiş), ê b'ê (gelü)...

5. ANLAM [mâna]. Fiüler anlamca geçişü veya geçişsiz ohnak üz¬
re ikiye ajTilırlar : çû (gitti), şıkand (kırdı). Birincisi geçişsiz, diğteri de
geçişli birer fullerdir.
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KİPLER

164. ^FüUerin şahıs ve zamana göre ekler ahnasma çekim [tas-
ıK] denir, Çekünlenmiş bir fulde ilki kısım vardır : 1) Fiü kısmı [mad-
üe-i asüye], 2) Eik kısmı [intiha]. Fiü kısmı fiilin anlammı ihtiva eder.
Ek kısmı ise şahıs, azhk-çokluk, zaman kip v.b. gibi ikinci derecede an¬
lamlar ifade eden ve bunlara göre değişen kısımdır : hatm (gelmek),
hatim (geldim), çekimlenmiş bir fiüdir. Bunun hat kısmı fiil kısnaı, un
kısmı da ek kısmıdır.

Bir fiüi çekmek [tasrif etmek] demek, o fiüin alabileceği bütün şe¬
küleri zikir ve ifade etmek demektir.

BİLDİRME VE TASARLAMA

KİPLERİ

165. Nesnelerin yaptıkları hareketier iki çeşittir : 1) Ortaya çıkan,
veya çıkacak olan hareket : ve kır (açti) , 2) Ortaya çıkması tasarlanan
hareket : ve kıra (açsaydı) . Bu iki hareket şekillerini karşüamak için
fiü kök ve gövdeleri ayn ayn şekUlere girerler. Şu hâlde bir kısma fiü
şekUleri ortaya çikan veya çıkacak olan bir hareketi bUdirir. Bu fiil şe¬
killerine bildirme kipleri [Uıbarî sigalar] adı verilir. Fül
şekUlerinin diğer kısmı da tasarlanan bir hareketi ifade ederler. Bunlara
da tasarlama kipleri [inşaî siğalar] adı verüir.

Büdirme kipleri, olumlu veya olumsuz [müsbet, menfî] olarak, yapı¬
lan veya yapUacak olan hareketieri bildirme [ihbar] hâlinde bildirdiğine
göre hareketin zamanmı da gösteriyor demektir. Şu hâlde fiillerin zaman
bildiren bütün çekimleri şekli bakımmdan bildirme kipleri içinde toplanır.

FİU çekiminde ikisi geçmiş zaman olmak üzre beş zaman vardır ;

1) (3öriUen geçmiş zaman, 2) Şundiki zaman, 3) Geniş zaman, 4) Öğre¬
nilen geçmiş zaman, 5) Gelecek zaman. İşte büdirme kipleri fullerin bu
beş zamanmı karşüayan şeküleridir.

Tasarlama kiplerinde ise, zaman ifadesi yoktur. Bu kipleri yapan
şekü ekleri yahıız bir takım şekUler ifade ederier. Bu şekiUer de tasar¬
lanan şart, istek, gerekük veya emir şeklüıde ortaya çıkarlar. Şu hâlde
dört tasarlama kipi vardır : 1) Şart, 2) istek, 3) Gereklik, 4) Emir.

HULÂSA:
a) B i 1 d i r m e kipleri [üıbarî siğailar] :
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KİPLER
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1) (îeniş zaman [miizari]
2) Şimdiki zaman [hâl]
3) (3örülen geçnaiş zaman [di'li geçmiş zaman, şuhudî mazi]
4) ÖğrenUen geçmiş zaman [ımşli geçmiş zaman, naklî mazi]
5) Gelecek zaman [istikbâl]

b) Tasarlama kipleri [düek-şart kipleri, inşaî ağalar] ;

1) Şart
2) İstek [Utizamî]
3) Gereklik [vücubî]
4) Emir

FİLLERİN ÇEKİMİNDE
GENEL ESASLAR

166. Kürmanççada fiilleri çekebümek için, her fiüin iki esas şekli
Ue ek-fiUin çekimini iyice bUmek ve kavramak icap eder. Fülerin iki esas
şekli geçmiş zaman gövdesi üe geniş zaman gövdesidir.

GEÇMİŞ ZAMAN GÖVDESİ.

Biz buna daha ziyade fiil tabanı diyeceğiz. (Seçmiş zaman
gövdesi, ayan zamanda görülen geçmiş zaman kipinin tekü üçüncü şahsı
ile aynıdır. PiU tabanını bulmak için, masdarm sonundaki -ın/-n masdar
ekini atmak kâfidir j M. 140] :

hatm (gelmek), fiil tabanı/geçmiş zaman gövdesi hat
nıa>nn (kalmak), fiil tabanı/geçmiş zaman gövdesi ma

GENİŞ ZAMAN GÖVDESİ.

Biz buna kısaca emir diyeceğiz. Geniş zaman gövdesi/eniir'm
bulunması, fiil tabanmm bulunması kadar kolay ve sade değildir.

Emir [imperatiusj. Emir kipi, fiil tabanlanndan, bazı değişik¬
likler yapılmak suretiyle teşkil olunur. Şöyleki :

1. FİU tabanı yapma ise [M. 137] . Bu tabanların sonunda bulunabi-
lec^ olan -and, -î, -ya/-îya ekleri atildıktan sonra geriye kalan kısun,
enür kipmin tekü iküıci şahsıdır. Kök kelime geçişsiz anlamlı ise buna
geçişli emir eki olan -în ekini Mâve edince, eğer kök kehmenin kendisi
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geçişli ise, o zaman ikinci derecde geçişli emir teşikil olunur :

gerrand - ger [bı cv) Ue : bı ger] (gez) - bı gerrîn (gezdir)
ncıfî - ncıf [bı (r^s ile : bı ncıf] (titre) - bı rıcıfîn (titret)
nêri - nêr [bı gvs Ue : bı nêr] (bak) - bı nêrîn (baktu-)
çırya - çır [bı gss ile : bı çır] (yırtıl) - bı çırîn (yırt) ...

Hâtirianacağı veçhiyle yapma fiil tabanlarmm yapımmda kullanüan
kök kelimeler [M. 138] aynı zamanda emir kipinin tekil ikinci şahsı üe
asmıdırlar. Bunlara -and, -î, -ya/-îya üâve edUince fiü tabanları teşkü
olunmaktaydı. İşte bu kök kelimeler/emirlerden geçişsiz anlamlı olanla¬
ra -în ilâve edilince geçişli bir emir teşkU olunur. Eğer geçişli anlamlı
olan bir kök ;kelimeye/emre -în ilâve edihrse o zaman ikinci derecede ge¬
çişli bir emir teşkil edümiş olur :

bırrîn (kesmek), fiü tabanı bırrî, sondaki î 'yi attik : bir, bu
kök kelimedir, aynı zamanda emir kipinin tekü ikinci şahsıdır.
Geçişlidir (k^). Buna -în üâve edince ikinci derecede geçişli emir
bırrîn [bı gsd Ue : bı bırrin] (kestir) olur.

çêrin/çêryan/çêrîyan (yayUmak), fiü tabanı çêrî/çêrya/çêriya
Sondaki ekleri attık çer kaldı ki bu kök kelimedir, aynı zaman¬
da emir kipinin tekil ikinci şahsıdır (yayıl). Geçişsizdir. Buna
-în ilâve ettik çerin [bı gnd üe bı çêrîn] geçişli emir oldu (yay)...

2. Fiü tabanı asıl [aslî/semaî] ise [M. 136]. Emir kipinin yapUmasi
için genel bir kaide yoktur. Bu cins fiUlerin emirleri ya işitilmekle, veya
lûğat kitaplanna müracaat etmekle öğrenUebilir.

Emir kipi hakkında notlar.

168. 1. Kürmanççada emir kipinin evveline bir bı gss getirilir. Buna
emir edatı diyebiliriz. Bu edatın gelmediği hâller hariç, emrin
anlamı bu edatia tamamlanır. O akadar ki bu edat olmadığı zaman anlam
kolay kolay anlaşılamaz, veya başka anlamlara gelir :

bor, ncıf, kel, ger ... kelimelerinde emir değil, daha ziyade fiü
ismi anlamı vardır : geçme/geçiş, titreme/titreyiş, kaynama/
kaynayış, gezme/geziş ... Fakat bunlara bı cns getirirsek emir
anlamı sarahat kesbetmiş olur : bı bor (geç), bı ncıf (titre),
bı kel (kayna), bı ger (gez) ...

VokaUe başlayan emirler Önünde bı gss 'nm vokali düşer [M. 9/3] ve
geri kalan b konsonantı da enarin evvelüıdeki vokaUe ulanır. Bu takdir¬
de düşen bu ı vokali yerine bir apostrof konmalıdır :

bı ê - b'ê [ok : bê] (gel)
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bı în - b'în [ok : bîn] (getir)
bı ,avê - b'avê [ok : bavê] (at) ...

İHTAR (1). B-v değişmesi dolayısiyle [M. 9/1] bu bı c^ , m a^
olablir :

bı de - VI de (ver), bı şîa - vı şîn (^nder) ...

2. Emir edatı her (git), wer (gel) gibi eksik fullerle bir ön-edatiı
büeşik fiUlerin [M. 146] emirlerinde gelmez :

her (git), vver (gel), da kev (in), ra ke (kaldur) ...

İHTAR (2). Birinci şivede bazan bı cv> 'dan önce bir de getirt¬
mektedir :

bı zan - de bı zan (bil)

Buradaki de 'nin gine aynı şivenin gelecek zaman kipüıin yapan
eki olan de ve tekit edatı olan de Ue bir ügisi yoktur :

Ez de bı çim Ruhayê (Ben Urfaya gideceğim) , De bı meş (Hay¬
di yürü) ...

Gkıe birinci şivede bazan masdarlara emir edatı getirilmek suretiyle
emir kipi teşkU olunmaktadır :

bı kırm (yapm)

İHTAR (3). -~ İkinci gurup büeşik fiUlerde ve bûym (olmak) fiili¬
nin emirden türeyen kiplerinde bı (nd 'nm gelip gelmemesinde bir fark
yoktur :

mêr be - mêr bı be (yiğit ol)
reş ke - reş bı ke (karalt)
ez bım - ez bı bım (olurum) ...

3. Emrin ilali | ilal-ı emri] . Emrin tekil ikinci şahsının sonuna bir -e
getüümek suretiyle yapılır. Birinci şivede bu -e bazan -ı 'ya yakm bir e
şeklüıde telâffuz olunur, İlala sebep olan enür edatıdır. Emrin anlaşılma-
smda, anlamda zorluk olmayınca, Ual zaruri değildir, aksi hâlde zaruri¬
dir. Emrin çoğulunda [M. 169] ilala lüzum yoktur. Çekimlerde Ual ber¬
taraf edilir, yani -e 'ler kaldmlır :

bı gır - bı gire (tut), bı şîn - b» şîne (gönder)
ez bı gırmı (ben tutarım), ew di şîne (o gönderiyor) ...

4. Bazı fiillerin emüleri bir tek sesten/harften ibarettir. Bu seshı
konsonant olduğu hâllerde bunlarm okunabilmeleri, tedâffuzlan içm bir
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e vokaJine ihtiyaç olur. Fakat bunun üal eki olan -e üe bü- ügisi yoktur.
Zira telâffuz içm -e ahmş bü- emir gine üal edUebUir. Telâffuzu temin
için gedm bu -e 'ler de çoğul eki, ek-fiü v.b. gibi bir ek geldiğmde ve çe¬
kün su-asmda zaü olurlar. Bir sesİBn ibaret olan başlıca emirler şunlar¬
dır :

hatm (gelmek) fiUinin emri
bûym (olmak) » »

çûym (gitmek) » »

daym (vermek) » »

xistm (düşürmek) » »

xwarm (yemek)
kırm (yapmak)

» »

» »

ê , bı üe : bı ê - b'ê [ok : bê] (gel)
b , e ve bı üe : bı be (ol)
ç , » : bı çe (git)
d , » : bı de (ver)
X , » : bi xe (düşür, koy)
xw, » : bı xwe (ye)
k , » : bı ke (yap)

Masdar olmayıp kendisi emir olan] ş , » : bi şe (muktedir ol)

İHTAR (4). Burada görülmektedir ki bmn ve bûym fullerinin
emirleri aynı olup b 'dır [e ve bı üe : bı be (götür, ol) ] . Bu sebepledir
ki bu iki fiilin emirden türeyen kipleri de aym olur. Bunlar sözün geli¬
şinden ayırt edUdbihrler :

ez bun (götüreyim, olayım), ez di bıme (götürüyorum, oluyo¬
rum) ...

5. Genel olarak -e hâlinde bulunan bir nesne veya tümleç alabüen fi¬
Ulerin, tekil olsun, çoğuı olsım, emirlerine bir -e veya -êkê ilâve edildi¬
ğinde, emrin görünürde, huzurda olan veya muhatapça da bilinen bir ^-
hıs veya şeye karşı ifa edümesi anlamı ifade edüir. Böylece emrin ifası
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yebiliriz :
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hıs veya şey, belli olup muhatapça da bilinmekt»iir)

bı de (ver) - bı dê/bi dêkê (ver, fakat ...)

Bu hâl, aynı mahiyetteki fullerin yakın 'geçmiş zaman kipi hariç, bü¬
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İHTAR. (5) . Hatan (geilmek) fiUinin emri e, bı ile bı ê/b'ê [ok :

be] 'dü. Gotm (söylemek) fiümm emri de bê/bi bê 'dir. bu sebeple b'ê
(gel) ve be (söyle) 'nin telâffuzları aynıdm. Bunlarm anlamı sözün sey¬
rinden anlaşılır.

Bunun gibi bmn (götürmek), bûym (olmak) fiUlermin bı be (götür),
bı be (ol) enürleri de aynı geküdedir. Sonra bu iki fiilm enürleri tahdit
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eki aldıklannda bı bê/bi bêkê, bı'sız bê/bêkê (ona götür, ona söyle) de
telâffuzca aynıdırlar :

hatm 'dan ê/b'ê : gd
gotm 'dan be : söyle
bmn 'dan be : götür
bûym 'dan be : ol
bê/bêkê, b'êkê : söyle/ona söyle, ona gel

Keza djm/dîym (görmek) fiilinin emri bîn/bı bîn (gör) ile anîn (ge¬
tirmek) fülinin emri bı în/bln (getir) de telâffuzca aynı olduğundan
bunlarm da anlamlan sözün akışmdan anlaşümaktadır. Emir edatinm
birlikte kuUanılması nisbeten anlama vdizuh verir.

6. Birinci şivede emre bir t ilâve edUdiği olur : bı çCz-Tıı çıt (git.)».

7. A vokaliyle başlayan emirlerin ait oldukları füUerin şimdiki za¬
man, gelecek zaman ve geniş zaman kiplerinin olumsuz şekUleri hep ay¬
nıdır :

di avêni/t'avêm (atiyorum) - n'avêm (atmıyorum)
eze bı avêm/b'avêm (atacağım) - n'avêm (atmıyacağım)
ez bı avêm/ez b'avêm (atanm) - n'avêm (atmam)

Emrin şahısları.

169. Kürmanççada emir kipinin yalnız iki şahsı vardır : 1) TekU
birinci şahıs, 2) TekU ikinci şahıs. Geniş zaman gövdesiyle aynı olan te-
Ml ikinci şahsa bir -m [M. 171/4] üâve olunarak çoğul ikinci şahıs ya¬
püır. Emrin ^oğul iküıci şahsı da geniş zaman kipinin çoğul ikinci şahsı
ile aynıdır. Zira buradaki -m , ek-fülin çoğul üçüncü şahsı olduğu gibi,
geniş zaman kipi de emre ek-fiUin getirilmesiyle yapılır [M. 184] :

vver (gel) - vvenn (gelin) [aynı zamanda : gelirler]
bı bor (geç) - bı borın (geçin) [geçerler] ...

Emri gaip.

170. Geniş zaman gövdesinin, veya emrin evveline, birinci şivede
bıla, ikinci şivede de bıra/bera (olsun) temenni edatlarmm getirilmesiyle
olur :

vver (gel) - Bıla vver vır (buraya gelsin), bıla wenn (gelsmleıi)
bı bor (geç) - bı borm (geçin) - bira bı bore/bıra bı bonn (geç¬
sin, geçsinler) ...

EK-FİL VE ÇEKİMİ [cevheri veya isnadı fiü, verbum suıbstan-
tivum].
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171. İsim, sıfat ve zamirlerle alelade bir ek şeklinde birleşen, isim
cümlesinde özne ile yüklemi birleştiren, nisbet-fiil zamirleri, haber edat¬
ian, yardmıcı fiiller [fi'li iane] diye de adlandırılan ve eski bir fülüı ka-
İmtısı olan ek-fiUtn çekimi şöyledir :

Şimdiki zaman veya geniş zaman kipi :

Tekil 1.
» 2.

» 3.

Çoğul 1.

» 2.
» 3.

şahıs
»

»

»

»

»

: -im (-im)
-ly (-sm)
-e (-dır)

: -m (-iz)
-m (-siniz)
-m (-dirler)

1. TekU birinci şahıs -un : Kurdun (Kürdüm), Tırkun (TüıkütmD,
hatim (geldim). Sonu vokalle biten kelimelerde :

a) Araya y yardımcı sesi girer. Yalnız, birinci şivede vokal o,û ise
w yardımcı sesi de girebilir :

Zazayun/Zazaım (Zazayım), dusaleım/dusaleyım (iki seneli¬
ğim),

noım/nayım/novvım (keskinim), çûım/çûyım/çûvvım (gittim)...

b) FUlerden gayn kelimelerde -me ve fiUlerde de -m olabilir :

Zazaım/Zazayım/Zazame, dusaleım/dusaJeymı/dusaleme,
çûım/çûyım/çûvvıın/çûm ...

ihtar. Fiülerde de -me olduğu takdirde öğrenUen geçmiş zaman
kipinin -e yapım ekiyle karışıklığa uğrar [b. M. 177].

2. TekU ikinci şahıs -ly : Kurdıy (Kurtsun), hatıy (geldin) ...

Bazan ekin vokali î olarak -îy olmaktadır. Bu takdirde sondaki yi

'nin telâffuzu zor görülerek sadece -î telâffuz olunur :

Kurdıy/Kurdiy /Kurdî (Kurtsun)
hafay/hatîy/hata (geldin)

Sonu vokalle biten kelimelerde :

a) Tekil biruıci şahıs gibi y veya w yardımcı seslerhai alır :

Zazaıy/Zazayıy/Zazaîy/Zazayîy/Zazaî/Zazayî (Zazasm)
çûıy/çûyıy/çûvvıy/çûîy/çûyîy/çûî/çûyî (gittm )

b) Fiilden gayn kelimelerde -ye olabUir. Bu takdirde şahıs zamirinin
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kullanüması zaruri olur. Zira, ileride göriUeceği veçhiyle, üçüncü şahısla
kanştmlabüir :

Zazayıy/Zazayî/tu Zazaye (sen zazasm)
c) FiUlerde -y olabilir :

çûıy çûyıy çûyî/çûy (gittin)

3. Tekü üçüncü şahıs -e : Bu, fiillerin fiil tabanmdan türeyen kiple¬
rinde kuUanUmaz. Çünkü fül tabanları aynı zamanda görülen geçmiş
zamanın tekil üçüncü şahsıdırlar. Keza fiü tabanından türeyen kipler de
ashnda bu şahıstan türemektedirler [M. 135, 174...]. Buna rağmen fiü
tabanma getirilirse :

Eğer fiil tabanı konsonantlı ise zait olur :

hatm (gelmek) - hat (geldi) - hate [mânâsız]

Eğer fiil tabanı vokalli ise, öğrenilen geçmiş zaman kipinin yapım
eki olan -e [M. 177] ile kanşır :

çûjTn (gitmek) - çû (gitti) - çûe/çûye çûvve (gitmiş) /(gitti).

4. Çoğul bir, iki ve üçiuıcü şahıslar -m : Bu, aslında çoğul üçüncü
şahıstır ve bu şahsa aittir. Çoğul birinci ve çoğul ikinci şahıslarda, bun¬
larm gerek birbirleriyle ve gerekse çoğul üçüncü şahıslardan ayırt edüe-
bihneleri, bunlara ait şahıs zamirlerinin birlikte kuUamlmalariyle müm¬
kündür. Bu sebepledir ki çoğul üçüncü şahsa ait şahıs zamirinin kullaml-
ması ihtiyarî, çoğul birinci ve çoğul ikinci şahıslara ait şahıs zamirlerinin
kullanılması da zarurîdir. Örneğin :

Kurdun (Kürttürler) - em Kürdin (biz Kürdüz) - hûn Kurdm
(siz Kurtsunuz) - evv Kurdıu veya sadece Kurdm (onlar
Kürttürler/Kürttürler) .

hatam (geldim) - eni hatan (biz geldik) - hûn hatm (siz geldi¬
niz) - evv hatm/hatm (onlar geldiler /geldüer) ...

Sonu vokalli olan kelimelerde :

a) TekU bir ve tekil ikinci şahıslarda olduğu gibi y veya w yardımcı
seslerini alır :

Zazaım Zazaymı (Zazayma) - Zazaın/Zazaym (Zazadırlar)
çûım/çûyım/çûvvım (gittim) - çûm /çûym/çûvvm (gittiler) ...

b) Fullerden gayrı kelimelerde -ne ve fiUlerde de -n olabUir :

Zazam/Zazayui/'Zazane (Zazadırlar)
çûm/cûym /cûvvm /çûn (gittiler)
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FiiUerde -ne olmaz, olduğu takdirde ÖğrenUen geçmiş zamanla kanşu::

çûn (gittiler) - çûne (gitmi^er)

HULÂSA :

Ek-fiilin çekimi şöyledir :

Vokalli fiü ve isimlerde :

TekU 1. şahıs : -im, vokalh fullerde : yım/vpım/-m, vrokaUd isimler¬

de : -me.

TekU 2. şahıs : -ıy/-îy/-î, vokalli fiUlerde : -yıy/-yîy/-yî/wıy/-wîy/
-vvî, -y.

Tekil 3. şahıs : -e, vokalli fullerde : kullamlmaz, vokalU isimlerde :

-ye/-we.

Çoğal 1, 2, 3. şahıslar : -m, vokalli füUerde : -ym/-wm/-n, vokalli
isimlerde : -ne.

İHTAR. Biz bundan sonraki izah ve misâllerimizde ek-fiilin şu şe¬
killerini kullanacağız :

a) Konsonantlarda : 1. -un, 2. -ly, 3. -e, çoğullarda -m.

b) Vokallerde : 1. -yım/-m/-me, 2. -yıy/-y, 3. -ye, çoğullarda
-ym/-n/-ne.

Ek-fiilin geçmiş zamanı.

172. Ek-fiüin sair kipleri bûyın (olmak) fiili Uedir.

a) Görülen geçmiş zamanı :

bûm (Oldum, idim) em bûn (biz olduk, biz idik)
bûy (oldun, idin) hûn bûn (siz oldunuz, siz idmiz)
bû (oldu, idi) f^y^ bûn (oldular, idüer)

b) Öğrenilen geçmiş zamanı :

bûme (olmuşum, imişün) em bûne (biz olmuşuz, biz imişiz)
tu bûye (sen olmuşsun, hûn bûne (siz olmuşsunuz, siz

sen imişsin) imişsiniz)
bûye (olmuş, maiş) bûne (olmuşlar, imişler)
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-vvî, -y.

Tekil 3. şahıs : -e, vokalli fullerde : kullamlmaz, vokalU isimlerde :

-ye/-we.

Çoğal 1, 2, 3. şahıslar : -m, vokalli füUerde : -ym/-wm/-n, vokalli
isimlerde : -ne.

İHTAR. Biz bundan sonraki izah ve misâllerimizde ek-fiilin şu şe¬
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bûy (oldun, idin) hûn bûn (siz oldunuz, siz idmiz)
bû (oldu, idi) f^y^ bûn (oldular, idüer)

b) Öğrenilen geçmiş zamanı :
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del

o) Şart kipi :

bım (olunum, isem) em bm (biz oluruz, biz isek)
bıy (olursun, isen) hûn bm (siz olursunuz, siz iseniz)
be (olur, ise) ew bm (onlar olurlar, onlar iseler)

d) Göriüen geçmiş zaman kipinin şartı :

ku bûm (idiysem) ku em bûn (biz idiysek)
ku bûy (idiysen) ku hûn bûn (siz idiyseniz)
ku bû (idij^se) ku evv bûn (onlar idiyseler)

Ek-fiilin olumsuz şekli.

173. a) Şimdiki zaman veya geniş zamanın [isim kök ve gövdeleria-

nînım/nuıım : Zaza nînım (Zaza değUim)
nîmy/mmy : Zaza nmıy (Zaza değilsin)
nıne/nme : Zaza nme (Zaza değUdir)
ninm/ıunm : Zaza nmm (Zaza değillerdir)

Olumsuzluk şekli necss üe de olabiür :

ne Zazayım/ne ÎSazame (Zaza değilim), ne Kurdun (Kürt deği¬
lim) ...

ib) Sair kiplerinki de ne cvo Ue olur :

ne Zaza bûm/Zaza ne bûm (Zaza değüdim),
ne Zaza bûy, ne Zaza bû . . .

Zaza ne bun/ne Zaza bım (Zaza değilsem) ...
Zaza ne bûme/ne Zaza bûme (Zaza değihmşim) ...

KİPLERİN YAPIMI

GENEL ESASLAR

174. Kürmanççada kiplerin hepsini kapsayan bazı genel esaslar var¬
dır. Şöyleki :

1. Kiplerin bir kıanı geçmiş zaman gövdesinden [fiü tabanmdan],
âiğer bir kısmı da geniş zaman gövdesinden [enürden] türerler.
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2. Geçişli fiUlerin, fül tabanmdan türeyen kiplerinde geçişh şahıs za¬
mirleri [M. 101] ve emirden türeyen kiplerüade de geçişsiz şahıs zanürleri
[M. 99] kullanüır. Geçişsiz fiillerde ise, gerek fül tabanmdan ve gerekse
emirden türeyen kiplerinüa hepsinde geçişsiz şahıs zamü-leri kullanüır.
Diğer bir deyünle, fiü tabanından türeyen kiplerde, fiil geçişli ise geçişli
şahıs zamirleri, fiil geçişsiz ise geçişsiz şahıs zamü-leri kıülanüu-. Emü-
den türeyen bütün kiplerde de, fiil ister geçişli olsun ister geçişsiz olsun,
geçişsiz şahıs zamirieri kullanılır.

3. Geçişli fiiUerin fiü tabanmdan türeyen kipleri hariç, bütün kip-
lerde evvelâ o kipin tekü üçüncü şahsı yapılır, sonra buna ek-füUer ilâve
olunarak diğer şahıslan yapüır.

Geçişsiz şahıs zamirlerüıin kuUamldığı bu kiplerde, şahıs zamüleri-
nin kullanüması, genel olarak çoğul birinci ve çoğul ikinci şahıslarda za¬
rurî, diğer şahıslarda ise üıtiyarîdir. Bunmı dışında geçişsiz fiillerin öğre¬
nUen geçmiş zaman [M. 177], istek şeldinin hikâyesi kipi ile bu kipten
yapüan diğer kiplerde [M. 179-183] ve şimdiki zaman kipinin bâzı hâUe-
rinde tekil ikinci şahsm şahıs zamirinin kullanılması zarurîdir.

Geçişli fiillerin fiil tabanında türeyen kiplerinde ise, gine evvelâ te¬
kü üçüncü şahıs yapüır, ki bu da sadece masdar ekinin atılmasiyle olmak¬
tadır, sonra da buna hiç bir şey ilâve edilmeksizin sadece öncesine geçişli
şahıs zamirleri getirilerek diğer şahıslar teşkü olunur. Bu sebepledir M
geçişli füUerin fiil tabanmdan türeyen kiplerinde yalnız tekil üçüncü şa¬
hısta şahıs zamirinin kullanılması ihtiyarî, diğer bütün şahıslarında za¬
rurîdir.

4. Geçişli fiiller geçişsiz fiüler gibi çekimlenirse, yani ek-fiü alırlarsa,
fiilin ifade ettiği mâna [eylem, hareket] 'nm başka şahıs veya şahıslar
tarafmdan, konuşan, dinleyen ve adıgeçen şahıs veya şahıslar üzerinde
icra edUdiği anlamı çıkar. Diğer bii' ifadeyle, özneler, nesne olurlar :

mm şıkand (ben kırdım) - ez sıkandım (beni kırdı)
te şılcand (sen kırdın) - tu şıkandıy (seni kırdı)
wî şıkand (o kırdı) - evv şıîıand (onu kırdı)
me şılîand (biz kırdık) - em şıkaudm (bizi kırdUar)
we şıkand (siz kırdınız) - Imn gıkandm (sizi kırdılar)
vvan şıkand (onlar kırdüar) - evv şdmndnı (onları kırdüar)

Geçişsiz fiüler de geçişli fiiller gibi, yani geçişli fiUlerin fiil tabanm¬
dan türeyen kipleri gibi çekimlenirlerse hiç bir mâna ifade etmezler :

ez hatam (ben geldim), fakat mm hat manasızdır ...

Bunun gibi, bunlar ek-fül alsalar dahi geçişü şahıs zamirleriyle çe-
kimlendikleri takdirde gine bir mâna ifade edemezler :
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mm hatim, te hatay, vvî hat, me hatan, vve hatm, vvan hatm Bun¬
lar hiç bir mânaya gelmezler.

İHTAR. Geçişli fiillerde, fiil tabanmdan türeyen kiplerinde, fiü
çoğul eki alırsa, nesnenin çoğul olduğu mânası çıkar :

mm şdvand (ben kırdım) - mm sıkandın (ben kırdım, burada
kırdığım [nesne] çoğuldur).

5. Geçişli şahıs zamirlerinde, tekil üçüncü şahsa ait iki zamir vardır.
Birisi vvî olup eriller için, diğeri de vve olup dişiller içindir : Wî dî (o gör¬
dü, gören erildir) , vve dî (o gördü, gören dişüdir)

İHTAR. Biz zaruret duymadıkça hep vvî'yi kuUanacağız.

6. Geçişsiz şalııs zamirlerinde tekü üçüncü şahıs olan evv (o) Ue ço¬
ğul üçiuıcü şahıs olan evv (onlar) birbirinin aynıdır. Bu birliğe rağmen
mâna karışıklığını, tekil üçüncü şahsa ait -e ve çoğul üçüncü şahsa ait -m
ek-fiiUeri önler. Örneğin : evv mezzme (o büyüktür), evv mezzmm (onlar
büyüktürler), evv di herre (6 gidiyor), evv th herrm (onlar gidiyorlar), ew
hat (o geldi), evv hatan (onlar geldüer) [-e hakkmda M. 171/3'e bakmız].

Bu iki zamirin aynı oluşundan dolayıdır ki bunlarm özne olduklan
kiplerde, özneler ve isim cümlelerinde de adıgeçen özneler [müptedalar]
çoğul olamazlar :

peyya hat (adam geldi) - peyya hatan (adamlar geldüer)

Görülüyor ki çoğul hâllerde olmalanna rağmen peyya çoğuUanmanuştır...

KİPLER VE YAPIMLARI

I. BASİT FİİLLERDE

A. FÜL TABANINDAN TÜREYEN KİPLER

1. Görülen geçmiş zaman kipi.

[di'li geçmiş zaman kipi, şuhudî mazi, mazi-i mutiâk, mazi-i karip] .

175. Bu kipin özel bir yapım eki yoktur. Çünkü her fülm fiil tabanı,
aynı zamanda bu kipüı tekil üçüncü şahsıdır [M. 135], Çeküni yapUacak
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bir fül, geçişli ise, sadece fiil tabanmm evveline geçişli şahıs zamirleri
[M. 101] getirilmekle ve eğer fiü geçişsiz ise, fül tabanmm evvelme geçiş¬
siz şahıs zanürleri [M. 99] ve sonuna da ek-fiiller [M. 171] ilâve edümek
suretiyle diğer şahıslar yapüır.

İHTAR. Ek-fiUin tekil üçüncü şahsı olan -e 'nin fiü tabanmdan
türben kiplerde kullanılmadığı ve sonu vokaJli olan fiiUerde ek-fiüüı ala¬

cağı ^kiUer hatırlanmalıdır [M. 171] . Örneğin :

şandın (göndermek)

nun şand (ben gönderdim) me şand (biz gönderdik)
te şand (sen gönderdm) we şand (siz gönderdiniz)
vri şand (o gönderdi) wan şand (oıüar gönderdUcr)

hatm (gelmek)

hatim (geldim)
hatay (geldüı)
hat (geldi)

çûym/çûn (gitmek)

em hatan (biz geldik)
hûn hatm (siz geldiniz)
hatan (geldüer)

çûm/çûyun/çûvran/çûım (gittün), çûy (gittin), çû (gitti), çû»
(gittUer)

2. Şimdiki zamanın hikâyesi kipi.

[ıhikâye-i hâl, hikâyetül-hâl fil-mazi siğası]

176. Bu kipin yapım edatı di gno 'dır. Bu edat fiü tabanlarmdan önce
gelüace bu kipin tekü üçüncü şahsı meydana çıkar. Buna da, eğer fül ge¬
çişli ise geçişli şahıs zamirleri getirilerek, eğer fiü geçişsiz ise ek-fiiUer
ilâve edümek suretiyle diğer şahısları yapılmış olur. Vokalle başlayan
fiiUerden önce bu yapım edatı d' veya t' olur [M. 9/1-g, M. 9/3-a].

Kısacası görülen geçnaiş zaman kipinde her şahıstan önce bir di 'nm
getirilmesiyle bu kip yapüır.

şandın (göndermek) anîn (getirmek)

mm di şand (ıben gönderiyordum) mm t'anî [di anî^d'anî] (ben getiri-
te
wî
me
we
wan

(sen gönderiyordun) te
(o gönderiyordu) wî
(biz gönderiyorduk) me
(siz gönderiyordunuz) \çe
(onlar gönderiyorlardı) vpan

(sen getiriyordun)
(o getiriyordu)
(biz getiriyorduk)
(siz getiriyordunaz)
(onlar getiriyorlardı)

yor¬

dum)
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(onlar getiriyorlardı)

yor¬

dum)
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hatan (gelmek) êş^yayin (ağrımak)

ez di hatam (ben geliyordum) ez t'êşîyam [di êşîyam] (ben ağrıyor-
tu di hatay (sen gehyordun) tu fêşîyay (sen ağrıyordun) dum)
evv di hat (o geliyordu) evv t'êşîya (o ağrıyordu)
em di hatm (biz geliyorduk) em t'êşîyan (biz ağrıyorduk)
hûn di hatm (siz geliyordunuz) hûn t'êşîyan (siz ağnyordunuz)
ew di hatm (onlar geliyorlardı) evv t'êşîyan (onlar ağrıyorlardı)

3. Öğrenilen geçmiş zaman kipi.

[mfış'li geçmiş zaman kipi, naklî mazi, raaz-i karip sigası]

177. Kürmanççanm bu kipini Türkçenin öğrenilen geçmiş zaman kipi
ile tercüme etmekteyiz. Türkçede öğrenilen geçmiş zaman kipinin ifade
ettiği şek, şüphe, tereddüt ve nakü anlamları Kürmanççanm bu kipinde
yoktur. Kürmanççanm bu kipi daha ziyade Farsçanın yakın mazi [mazi-i
karip] siğasımn ifade ettiği anlamı ifade eder.

Bu kipin yapım eki -e *dir. Bu ekin, haber edatı/eki olarak kullanılan
ve Türkçenin «dır» 'ına tekabül eden ve ek-fiilin tekil üçüncü şahsı olan -e
ile bir ilgisi yoktur.

Bu ek, fiil tabanlarına ek-fiülerden sonra ilâve olunur. Yalnız, ek-fi-
iUn tekil üçüncü şahsı, fiil tabanından türeyen kiplerde' kullanılmadığın¬
dan bu kipin tekil ikinci şahsı tekil üçüncü şahsı için de kullandır. İki şah¬
sm anlam karışması da tekU ikinci şahsın şahıs zamirinin kullanüması
Ue önlenir. Sonu vokalli geçişsiz fiillerde de tekil üçüncü şahıs -e yapım
eki y yardımcı sesini alacağından ve telkü ikinci şahsm da ek.fiUi -ly -îy
olduğundan bu takdirde de tekil ikinci şahsın şahıs zamirinin kullanüması
zarurî olmaktadır.

Demek oluyor ki çekimi istenen bir fiüin fiü tabanma ek-fiilin Uâve-
sinden sonra -e eki ilâve edilecek. Tekü ikinci şahıs, tekil üçüncü şahıs
için de kullanılır. Ancak tekü ikinci şahsın şahıs zamirinin kullanüması
icap eder. Tabi geçişli fiillerde böyle bir şeye lüzum yoktur. Zira bunlar¬
da hem şahıs zamirlerinin kuUanUması zarurîdir ve hem de fiil tabanlan
ok-fiü almamaktadır. Konsonantlı geçişli fiiUerde -e 'den önce bir -ıy/-îy
gelir.

mm şandîye (ben göndermişim) mm anîye (ben getirmişim)
te » (sen göndermişsin) tc » (sen getirmişsin)
nî » (o göndermiş) wî » (o getümiş)
me » (biz göndermişiz) me » (biz getirmişiz)
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hatan (gelmek) êş^yayin (ağrımak)

ez di hatam (ben geliyordum) ez t'êşîyam [di êşîyam] (ben ağrıyor-
tu di hatay (sen gehyordun) tu fêşîyay (sen ağrıyordun) dum)
evv di hat (o geliyordu) evv t'êşîya (o ağrıyordu)
em di hatm (biz geliyorduk) em t'êşîyan (biz ağrıyorduk)
hûn di hatm (siz geliyordunuz) hûn t'êşîyan (siz ağnyordunuz)
ew di hatm (onlar geliyorlardı) evv t'êşîyan (onlar ağrıyorlardı)

3. Öğrenilen geçmiş zaman kipi.

[mfış'li geçmiş zaman kipi, naklî mazi, raaz-i karip sigası]

177. Kürmanççanm bu kipini Türkçenin öğrenilen geçmiş zaman kipi
ile tercüme etmekteyiz. Türkçede öğrenilen geçmiş zaman kipinin ifade
ettiği şek, şüphe, tereddüt ve nakü anlamları Kürmanççanm bu kipinde
yoktur. Kürmanççanm bu kipi daha ziyade Farsçanın yakın mazi [mazi-i
karip] siğasımn ifade ettiği anlamı ifade eder.

Bu kipin yapım eki -e *dir. Bu ekin, haber edatı/eki olarak kullanılan
ve Türkçenin «dır» 'ına tekabül eden ve ek-fiilin tekil üçüncü şahsı olan -e
ile bir ilgisi yoktur.

Bu ek, fiil tabanlarına ek-fiülerden sonra ilâve olunur. Yalnız, ek-fi-
iUn tekil üçüncü şahsı, fiil tabanından türeyen kiplerde' kullanılmadığın¬
dan bu kipin tekil ikinci şahsı tekil üçüncü şahsı için de kullandır. İki şah¬
sm anlam karışması da tekU ikinci şahsın şahıs zamirinin kullanüması
Ue önlenir. Sonu vokalli geçişsiz fiillerde de tekil üçüncü şahıs -e yapım
eki y yardımcı sesini alacağından ve telkü ikinci şahsm da ek.fiUi -ly -îy
olduğundan bu takdirde de tekil ikinci şahsın şahıs zamirinin kullanüması
zarurî olmaktadır.

Demek oluyor ki çekimi istenen bir fiüin fiü tabanma ek-fiilin Uâve-
sinden sonra -e eki ilâve edilecek. Tekü ikinci şahıs, tekil üçüncü şahıs
için de kullanılır. Ancak tekü ikinci şahsın şahıs zamirinin kullanüması
icap eder. Tabi geçişli fiillerde böyle bir şeye lüzum yoktur. Zira bunlar¬
da hem şahıs zamirlerinin kuUanUması zarurîdir ve hem de fiil tabanlan
ok-fiü almamaktadır. Konsonantlı geçişli fiiUerde -e 'den önce bir -ıy/-îy
gelir.

mm şandîye (ben göndermişim) mm anîye (ben getirmişim)
te » (sen göndermişsin) tc » (sen getirmişsin)
nî » (o göndermiş) wî » (o getümiş)
me » (biz göndermişiz) me » (biz getirmişiz)
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we

vvan

(siz göndermişsiniz)
(onlar göndermişler)

ez lıatıme (ıben gelmişim)
tu hataye (sen gelnaişsin)
evv hataye (o gelmiş)
em hatme (biz gelmişsiz)
hûn hatme (siz gelmişsiniz)
ew hatme (onlar gelmişler)

vve » (siz getirmişsiniz)
wan » (onlar getirmişler

ez êşîyame (ben ağrımışım)
tu êşîyaye (sen ağrımışsın)
ew êşîyaye (o ağrımış)
em êşîyane (biz ağrımışız)
hûn êşîyane (siz ağrımışsınız)
evv êşîyane (onlar ağrımışlar)

Sonu vokalli geçişsis fiUlerde, meselâ çûym/çûn (gitmek) : çûme
(gitmişim), tal çûye (sen gitmişsin), çûye (gitmiş), em çûne (biz gitmi¬
şiz), hûn çûne (siz gitmişsiniz), çûne (gitmişler).

İBTAR. Bu kipin yapım eki -e olduğuna ve bu ek te ek-fiUlerden
sonra geldiğine göre bu kipin çekimi aslında şöyledir :

mjH sande, te sande, vvi şande, me şande, vve şande, wan şande.
nun anîe/mın anîye, te anîe/anîye, vvî anîe/anîye, me anîe/anîye. . .

ez îîatîiîie, tu hataye, e'.v lıate, em lıatane, hûn hatme, evv hatme.
ez egıyame, tu êmşsq/Q^ ew êgîyaye, em êşîyane ...

Fakat bugün yalnız tekil üçüncü şahısta bir değişme olmuştur. -E
eki, bu şahsa ait ek-fiü olmadığmdan ve bir mâna ifade etmediğinden bu
kipte tekil ikinci şahıs, tekil üçüncü şahsm yerine kaim olmuş ve kendisi
de şahıs zamirini almak mecburiyetinde kalmıştır. Bu sebepledir ki bütün
kiplerde nasü M çoğul birinci ve çoğul ikinci şahıslarda şahıs zamirleri¬
nin kullanüması zarurî ise, bu kipte de, tabi geçişsiz fiillerde, bu şahıs¬
larla birlikte tekü ikinci şahsm şahıs zamirinin de kullanılması zarurîdir.

4. Öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi k ip i.

[miş'li geçmişin hikâyesi, naklî mazinin hikâyesi, hikâye-i mazi-i karip
sigası] .

178, Bu kip Kürmanççada görülen geçmiş zamanm hikâyesi kipi yeri¬
ne de kullanüır.

Bu kip fiil tabanlarmdan sonra bûym (oknak) fiUinin görülen geç¬
miş zaman kipinin getirilmesiyle yapUrr. Eğer fiü tabanı bir konsonatia
bitm-îşse, telâffuzu temin için konsonanta bir ı veya ı-e arası bir ı üâve
olunur. Bazan bu ı, î de olmaktadır.

mm şandı bû (ben göndermiştim)
te ;> (sen göndermiştin)
vd » (o göndermişti)

mm asi bû (ben getirmiştim)
te » (sen getirmiştin)
wî » (o getümişti)
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we

vvan

(siz göndermişsiniz)
(onlar göndermişler)

ez lıatıme (ıben gelmişim)
tu hataye (sen gelnaişsin)
evv hataye (o gelmiş)
em hatme (biz gelmişsiz)
hûn hatme (siz gelmişsiniz)
ew hatme (onlar gelmişler)

vve » (siz getirmişsiniz)
wan » (onlar getirmişler

ez êşîyame (ben ağrımışım)
tu êşîyaye (sen ağrımışsın)
ew êşîyaye (o ağrımış)
em êşîyane (biz ağrımışız)
hûn êşîyane (siz ağrımışsınız)
evv êşîyane (onlar ağrımışlar)

Sonu vokalli geçişsis fiUlerde, meselâ çûym/çûn (gitmek) : çûme
(gitmişim), tal çûye (sen gitmişsin), çûye (gitmiş), em çûne (biz gitmi¬
şiz), hûn çûne (siz gitmişsiniz), çûne (gitmişler).

İBTAR. Bu kipin yapım eki -e olduğuna ve bu ek te ek-fiUlerden
sonra geldiğine göre bu kipin çekimi aslında şöyledir :

mjH sande, te sande, vvi şande, me şande, vve şande, wan şande.
nun anîe/mın anîye, te anîe/anîye, vvî anîe/anîye, me anîe/anîye. . .

ez îîatîiîie, tu hataye, e'.v lıate, em lıatane, hûn hatme, evv hatme.
ez egıyame, tu êmşsq/Q^ ew êgîyaye, em êşîyane ...

Fakat bugün yalnız tekil üçüncü şahısta bir değişme olmuştur. -E
eki, bu şahsa ait ek-fiü olmadığmdan ve bir mâna ifade etmediğinden bu
kipte tekil ikinci şahıs, tekil üçüncü şahsm yerine kaim olmuş ve kendisi
de şahıs zamirini almak mecburiyetinde kalmıştır. Bu sebepledir ki bütün
kiplerde nasü M çoğul birinci ve çoğul ikinci şahıslarda şahıs zamirleri¬
nin kullanüması zarurî ise, bu kipte de, tabi geçişsiz fiillerde, bu şahıs¬
larla birlikte tekü ikinci şahsm şahıs zamirinin de kullanılması zarurîdir.

4. Öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi k ip i.

[miş'li geçmişin hikâyesi, naklî mazinin hikâyesi, hikâye-i mazi-i karip
sigası] .

178, Bu kip Kürmanççada görülen geçmiş zamanm hikâyesi kipi yeri¬
ne de kullanüır.

Bu kip fiil tabanlarmdan sonra bûym (oknak) fiUinin görülen geç¬
miş zaman kipinin getirilmesiyle yapUrr. Eğer fiü tabanı bir konsonatia
bitm-îşse, telâffuzu temin için konsonanta bir ı veya ı-e arası bir ı üâve
olunur. Bazan bu ı, î de olmaktadır.

mm şandı bû (ben göndermiştim)
te ;> (sen göndermiştin)
vd » (o göndermişti)

mm asi bû (ben getirmiştim)
te » (sen getirmiştin)
wî » (o getümişti)
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me
we

vvan

(biz göndermiştik)
(siz göndermiştiniz)
(onlar göndermişlerdi)

ez hata bûm (ben gelmiştim)
tu hata bûy (sen gelmiştin)
evv hata bû (o gelmişti)
em hata bûn (biz gelimiştik)
hûn hata bûn (siz gelmiştiniz)
evv hatı bûn (onlar gelmişlerdi)

me » (biz getirmiştik)
we » (siz getirnaiştiniz)
van » (onlar getirmişlerdi)
ez êşîya bûm (ben ağnmıştım)
tu êşîya bûy (sen ağrımıştm)
ew êşîya bû (o ağrınuştı)
em êşîya bûn (biz ağnmıştık)
hûn êşîya bûn (siz ağnmıştımz)
evv êşîya bûn (onlar ağnmışlardı)

Bunlar sıra ile : ben gönderdiydim..., ben getirdiydim..., ben geldiy-
dim..., ben ağrıdıydım... anlamlarmı da ifade ederler.

İHTAR. Geçişli fiillerde, fül tabanmdan türeyen kiplere münha¬
sır olmak üzre [M. 174/4, ihtar'daki gibi] bûym fiüi çoğul eki aldığmda
nesnenin çoğul olduğu anlammı ifade eder :

İlim şandı bû (ben göndermiştim)
mm şandı bûn (ben göndermiştim, burada gönderüen çoğuldur)
te şandı bû (sen göndermiştin)
te şandı bûn (sen göndermiştin, gönderilen çoğuldur) ...

5. İstek şeklinin hikâyesi kipi.

[inşaînin hikâyesi siğası]

179. Bu kipin yapım ekleri bı tr^s ... -a 'dır. Çekimlenecek fiilin fiü ta¬
banına ek-fiil ilâve olunduktan sonra, M. 178'deki gibi, evveline bı (as , so¬
nuna da -a getirUir. Vokalle başlayan fül tabanlarında bı c^a , b' olacağı
gibi, vokalle biten fiil tabanlarında da -e 'den önce bir y veya w yardımcı
sesinin araya gireceği unutulmamalı [M. 9/2, 9/3]. Yalnız, sondaki vokal
a olduğunda -a yapma eki getirUmeyebilir.

mm bı şanda (ben göndereydina)
te » (sen göndereydin)
wî » (o göndereydi)
me » (biz göndereydik)
vve » (siz gönder eydiniz)
v^an »

ımn b' anîya [bı anîya] (ben getirey-
te » (sen getireydin) dim)
vvî » (o getireydi)
me » (biz getireydik)
vve » (siz getireydiniz)

(onlar göndereydiler) vvan » (onlar getireydüer)

ez bı hatama (ben geleydim)
tu bı hatıj'a (sen geleydin)
ew bı hataya (o geleydi)
t-m bı hatma (biz geleydik)

ez b'êşîyama (ben ağrıyaydım)
tu b'êşîyaya/b'êşîya (sen ağnyaydm)
evv b'êşîyaya/b'êşîya (o ağnyaydı)
em b'êşîyana (biz ağnyaydık)
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me
we

vvan

(biz göndermiştik)
(siz göndermiştiniz)
(onlar göndermişlerdi)

ez hata bûm (ben gelmiştim)
tu hata bûy (sen gelmiştin)
evv hata bû (o gelmişti)
em hata bûn (biz gelimiştik)
hûn hata bûn (siz gelmiştiniz)
evv hatı bûn (onlar gelmişlerdi)

me » (biz getirmiştik)
we » (siz getirnaiştiniz)
van » (onlar getirmişlerdi)
ez êşîya bûm (ben ağnmıştım)
tu êşîya bûy (sen ağrımıştm)
ew êşîya bû (o ağrınuştı)
em êşîya bûn (biz ağnmıştık)
hûn êşîya bûn (siz ağnmıştımz)
evv êşîya bûn (onlar ağnmışlardı)

Bunlar sıra ile : ben gönderdiydim..., ben getirdiydim..., ben geldiy-
dim..., ben ağrıdıydım... anlamlarmı da ifade ederler.

İHTAR. Geçişli fiillerde, fül tabanmdan türeyen kiplere münha¬
sır olmak üzre [M. 174/4, ihtar'daki gibi] bûym fiüi çoğul eki aldığmda
nesnenin çoğul olduğu anlammı ifade eder :

İlim şandı bû (ben göndermiştim)
mm şandı bûn (ben göndermiştim, burada gönderüen çoğuldur)
te şandı bû (sen göndermiştin)
te şandı bûn (sen göndermiştin, gönderilen çoğuldur) ...

5. İstek şeklinin hikâyesi kipi.

[inşaînin hikâyesi siğası]

179. Bu kipin yapım ekleri bı tr^s ... -a 'dır. Çekimlenecek fiilin fiü ta¬
banına ek-fiil ilâve olunduktan sonra, M. 178'deki gibi, evveline bı (as , so¬
nuna da -a getirUir. Vokalle başlayan fül tabanlarında bı c^a , b' olacağı
gibi, vokalle biten fiil tabanlarında da -e 'den önce bir y veya w yardımcı
sesinin araya gireceği unutulmamalı [M. 9/2, 9/3]. Yalnız, sondaki vokal
a olduğunda -a yapma eki getirUmeyebilir.

mm bı şanda (ben göndereydina)
te » (sen göndereydin)
wî » (o göndereydi)
me » (biz göndereydik)
vve » (siz gönder eydiniz)
v^an »

ımn b' anîya [bı anîya] (ben getirey-
te » (sen getireydin) dim)
vvî » (o getireydi)
me » (biz getireydik)
vve » (siz getireydiniz)

(onlar göndereydiler) vvan » (onlar getireydüer)

ez bı hatama (ben geleydim)
tu bı hatıj'a (sen geleydin)
ew bı hataya (o geleydi)
t-m bı hatma (biz geleydik)

ez b'êşîyama (ben ağrıyaydım)
tu b'êşîyaya/b'êşîya (sen ağnyaydm)
evv b'êşîyaya/b'êşîya (o ağnyaydı)
em b'êşîyana (biz ağnyaydık)
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hûn bı hatma (siz geleydiniz)
ew bı hatana (onlar geleydiler)

hûn b'ê^yana (siz ağnyaydmız)
evv b'êşîyana (onlar ağnyaydüar)

ez bı çûyıma/çûma (ben gideydim) mm bı daya/mm bıda(ben vereydün)
tu bı çûyıya/çûya (sen gideydin) te
ew/bı çûya (o gideydi) vvî
em bı çûyma/çûna (biz gideydik) me
hûn bı çûyma/çûna (siz gideydiniz) we
evv bı çûyma/çûna (onlar gideydiler) vvan

(sen vereydm)
(o vereydi)
(biz vereydik)
(siz vereydiniz)

(onlar gideydi¬
ler)

İHTAR (1). Tekil üçüncü şahsa ait ek-fül olmadığından vokaUe
biten fiil tabanlarmda yapım eki -e, y veya w yardımcı sesini alm. Bu da
tekil ikinci şahsm -y ek-fiih aldığı şeküle aynı olur. Bu sebeple, vokaUe
biten geçişsiz fiUlerde tekü ikinci şahısta ek-fiilm -y şekli kuUanıldığmda
şahıs zamirinin kullanüması zarurî olur :

bı çûma/bı çûyıma
tu bı çûya/bı çûyıya
bı çûya/bı çûya
em bı çûna/bı çûyma
hûn bı çûna/bı çûyına
evv bı çûna/bı çûyma

İHTAR (2). Bazan bu -a yapım eki ek-fiilden önce fiil tabanma
ve bazan da hem fiU-tabanma ve hem de ek-fiile gelmektedir. Bu hâl bil¬
hassa geçişsiz fiUlerde nazarı dikkati celbeder. Geçişli fiiUerde yalnız bir
şahıs, o da ek-fiü almaksızm kuUanüdığmdan pek farkedUmez :

ez bı hatam veya ez bı hatama
tu bı hatay »

ew bı kata »

em bı hatan »

hûn bı hatan »

evv bı hatan »

tal bı hataya
evv bı hata
em bi hatana
hûn bı hatana
evv bı hatana

Bunlar içinde kaideye en uygunu, fiü tabanlarının ek-fiü aldıktan
sonra yapım ekini alan şekildir. Yalnız, vokallerde tekü ikinci şahsm şa¬
hıs zamüinin kullanüması zarurî olur ve sonunda a vokali bulunan fuller¬
de tekil üçüncü şahsm yapım ekini almaması da olur :

ez bı hatama
tu bı hataya
evv bı hata
&m bı hatana ...

mm bı daya/bı da

ez bı çûma ez bı mama (ben kalaydım)
tu bı çûya tu bı maya (sen kalaydın)
evv bı çûya ew bı maya/bı ma (o kalaydı)
em bı çûna ...em Im mana (biz kalaydık) .
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hûn bı hatma (siz geleydiniz)
ew bı hatana (onlar geleydiler)

hûn b'ê^yana (siz ağnyaydmız)
evv b'êşîyana (onlar ağnyaydüar)

ez bı çûyıma/çûma (ben gideydim) mm bı daya/mm bıda(ben vereydün)
tu bı çûyıya/çûya (sen gideydin) te
ew/bı çûya (o gideydi) vvî
em bı çûyma/çûna (biz gideydik) me
hûn bı çûyma/çûna (siz gideydiniz) we
evv bı çûyma/çûna (onlar gideydiler) vvan

(sen vereydm)
(o vereydi)
(biz vereydik)
(siz vereydiniz)

(onlar gideydi¬
ler)

İHTAR (1). Tekil üçüncü şahsa ait ek-fül olmadığından vokaUe
biten fiil tabanlarmda yapım eki -e, y veya w yardımcı sesini alm. Bu da
tekil ikinci şahsm -y ek-fiih aldığı şeküle aynı olur. Bu sebeple, vokaUe
biten geçişsiz fiUlerde tekü ikinci şahısta ek-fiilm -y şekli kuUanıldığmda
şahıs zamirinin kullanüması zarurî olur :

bı çûma/bı çûyıma
tu bı çûya/bı çûyıya
bı çûya/bı çûya
em bı çûna/bı çûyma
hûn bı çûna/bı çûyına
evv bı çûna/bı çûyma

İHTAR (2). Bazan bu -a yapım eki ek-fiilden önce fiil tabanma
ve bazan da hem fiU-tabanma ve hem de ek-fiile gelmektedir. Bu hâl bil¬
hassa geçişsiz fiUlerde nazarı dikkati celbeder. Geçişli fiiUerde yalnız bir
şahıs, o da ek-fiü almaksızm kuUanüdığmdan pek farkedUmez :

ez bı hatam veya ez bı hatama
tu bı hatay »

ew bı kata »

em bı hatan »

hûn bı hatan »

evv bı hatan »

tal bı hataya
evv bı hata
em bi hatana
hûn bı hatana
evv bı hatana

Bunlar içinde kaideye en uygunu, fiü tabanlarının ek-fiü aldıktan
sonra yapım ekini alan şekildir. Yalnız, vokallerde tekü ikinci şahsm şa¬
hıs zamüinin kullanüması zarurî olur ve sonunda a vokali bulunan fuller¬
de tekil üçüncü şahsm yapım ekini almaması da olur :

ez bı hatama
tu bı hataya
evv bı hata
&m bı hatana ...

mm bı daya/bı da

ez bı çûma ez bı mama (ben kalaydım)
tu bı çûya tu bı maya (sen kalaydın)
evv bı çûya ew bı maya/bı ma (o kalaydı)
em bı çûna ...em Im mana (biz kalaydık) .
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İHTAR (3) . Fiil tabanlarında a 'dan gayrı bir vokaün bulunduğu
ve ekin fiil tabanına geldiği hâllerde, mânaya halel gelmemek şartiyle -e
'nin gelmesiyle bu vokal düşe de büir :

bı çûyam bı çam (gideydim), bı çay, bı ça, em bı çan, hûn bı çan, bı çaat
1)1 bûyam bı banı (olaydım), bı bay, bı ba, em bı ban, hûn bı ban, bı ban.

6. Gelecek zamanın hikâyesi kipi.

i hikâye-i istikbal siğası] .

180. İstek sekimin hikâyesi kipinde [M. 179], şahıslardan önce kunn
(yapmak) fiUinin şimdiki zamanın hikâyesi kipinm [M. 176] tekil üçün¬
cü şahsınm, yani di kır (yapıyordu) 'm getirilmesiyle yapılır. Bazan, istek
şeklinin hikâyesi kipinin eki olan -a 'ja, bu yardmacı fiü aldığı gibi [di
kıra şeklinde | , bazan da bu yardımcı fiilin bir -î de aldığı olur :

nun di kır bı şanda/mm di kıra bı şanda/mm di kiri bı şanda
(ben gönderecektim)

te
wî
me

we
wan

»

»

»

»

»

te
vvî

/me
/vve

vvan

»

»

»

»

»

/te
/vvî
/me
/we
/vvan

»

»

»

»

»

(seıi gönderecektin)
(o göndereckti)
(biz gönderecektik)
(siz gönderecektiniz)
(onlar
göndereceklerdi)

nun di kır b'anîya/mm di kıra b'anîya/mın di kiri b'anîya (ben getirecek¬
tim...)

ez di kır bı hatama/ez di kıra bı hatuna/ez di kiri bı hatama (ben gele-
cektim...)
tal di kır/dı kıra/ di kırî bı hataya (sen gelecektin)
evv » » » bı hata (o gelecekti)
em » » » bı hatana (biz gelecektik)
hûn » » » bı lıatına(siz gelecektiniz)
ew » » » bı hatana (onlar geleceklerdi)

ez di ,kır b'êşîyama (ben ağrıyacaktım)
tu di kır b'êşîyaya/b'êşîya (sen ağrıyacaktın)
evv di kır b'êşîya (o ağrıyacaktı)
em di kır Ji'êşîyana (biz ağrıyacaktik)
hûn di lar b'êşîyana (siz ağrıyacaktik)
evv di kır b'êşîyana (onlar ağrıyacaklardı)

İHTAR (1). Burada di kır, aslmdan, yani (ediyordu) 'dan ayn
olarak (hemen), (...üzre idim) anlamına gelmektedü :
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mm di kır bı şanda (gönderecektim/ göndermek üzreydim/
hemen gönderecektim)

İHTAR (2) . Bu yardımcı fiil şahıs zamirlerinden önce geldiği va¬
kit, geçişsiz fiülerde anlam farkı olmazsa da, geçişli fiUlerde, şahıs za¬
mirlerinin -i ve -e hâlinde, yani özne, adıgeçen, fiüin esas öznesi de nesne
olur :

ez di kır bı hatama (ben gelecektim) ...
di kır ez bı hatama (ben gelecektim), fark yok, fakat :

mm di kır bı şanda (ben gönderecektim) ...
di kır mm bı şanda (beni gönderecekti)
di kır te bı şanda (seni gönderecekti)
di kır vvî bı şanda (onu gönderecekti)
di kır me bı şanda (bizi gönderecekti) ...

FiU çoğul olursa özneler de çoğul demektir :

di kır mm bı şanda (beni gönderecekti)
di kır mm bı şandına (beni göndereceklerdi)
di kır te bı şandma (seni göndereceklerdi)
di kır wî bı şandma (onu göndereceklerdi) ...

İHTAR (3) . Bazan istenUen/çekimlenecek fiilin geniş zaman kipi¬
nin [M. 184] ^ahıslarmdan önce ve yardımcı fiilden sonra bir ku gelmekte¬
dir. Fakat burada kırın (yapmak) fiilinin göınüen geçmiş zaman kipinin
tekil üçüncü şahsı, yani sadece fiil tabanı kullandır. Her iki fiüin de şahıs
zamirlerinin kullanılması ihtiyarîdir :

mm kır ku ez bı şînım/mm kır ku bı şînım/kır ku ez bı şînım
(ben gönderecektim) ...

mm kır ku ez vvenm/mm kır ku vvenm/kır ku ez werim (gele¬
cektim)...

İHTAR (4). Geniş zamanın hikâyesi [M. 181] kipi de bu kip ye¬
rine kullanılmaktadır :

mme bı şanda (ben gönderecektim) ...
mme b'anîye (ben getireeektma) ...
eze bı hatama (ben gelecektim) ...
eze b'êşîyama (ben ağnyacaktım) ...

7. Geniş zamanın hikâyesi kipi.

[müzariin hikâyesi, hikâyetül hâl fil - mazi siğası]

181. Bu kipüı yapım eki birinci şivede de c^s ve ikinci şivede de ê/yê'
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dir. Bu ek, çekimlenecek fiilm istek şeklinin hikâyesi [M. 179] kipinde
bı cxa ' lardan önce gelir :

mm de bı şanda/mm ê bı şanda (ben gönderirdim)
te de bı şanda/ te ê bı şanda (sen gönderir'din)
vvî de bı şanda/vvî ê bı şanda (o gönderirdi)
me de bı şanda/me ê bı şanda (biz gönderirdik)
vve de bı şanda/vve ê bı şanda (siz gönderirdiniz)
vvan de bı şanda/vvan ê bı şanda (onlar gönderirlerdi)

mm de b'anîya/mm ê b'anîya (ben getirirdim) ...

ez de bı hatama/ez ê bı hatama (ben gelirdim)
tu de bı hataya/tu ê bı hataya (sen gelirdin)

ez de b'êşîyama/ez ê bı êşîyama (ağnrdım) ...

ê bı şanda/yê bı şanda (gönderirdi) ...

ê bı hataya/ye bı hataya (gelirdi) ...

İHTAR (1). Ê eki şahıs zamirlerinin son harfi/sesi ile ulanır :

ez ê bı hatama [ok : eze bı hatuna]
tu ê [ok : taiyê]
evv ê [ok : ewê]
em ê [ok : eme]
hûn ê [hûnê]
evv ê [ewê]

min ê [mmê]
te ê [teyê]
vvî ê [wîyê]
vvê ê [wêyê]
me ê [meyê]
vve ê [weyê]
wan ê [vvanê]

IHTAR (2). Wî, vvê (o) şahıs zamirleri ê Ue wîyê, vvêyê olur. Bun¬
lar, ê yapım ekinin y ve w yardımcı sesleriyle yê, vve 'lerden tefrik edü-
melidirler :

vvî ê vvere/vvî ye vvere/vvî wê vvere (gelir) ...

8. Gereklik şeklinin hikâyesi kipi.

[hikâye-i vücubî siğası].
182. İstek şeklinin hikâyesi [M. 179] kipi ile aynıdır. Bu kip, fulden

önce birinci şivede ve (isteme, icap etme) eksik fülmm [M. 158-160] ge-
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niş zamanı [M. 184] 'nm tekü üçüncü şahsı olan di ve (ister, icap eder)
ve üdnci şivede de gereg/gerege (icap eder) edatı getirihnekle yapüır :

di ve mm bı şanda/gereg ımn bı şanda (ben göndermeliydim)
di ve te bı şanda/gereg te bı şanda (sen göndermeliydin) ...
di ve te b'anîya/gereg te b'anîya (sen getirmeliydin) ...
di ve ez bı hatıma/gereg ez bı hatuna (ben gelmeliydim) ...
di ve ez b'êşîyama/gereg ez b'êşîyama (ben ağrımalıydım) ...

9. Şart şeklinin hikâyesi kipi.

[Temenninin hikâyesi siğası].

183. Bu kip de istek şeklinin hikâyesi kipiyle aynıdır [M. 179]. Yal¬
nız, bu kipte ku veya ege [hege/eger/heger/ger/eg/heg] şart edatiann-
dan birinin veya ikisinin birlikte getirUmesiyle yapılır :

ku mm bı şanda/eger mm bı şanda/ku eğer mm bı şanda
(,ben derseydim/göndereydim) ...

bu ez bı hatıma/eger ez bı hatama (ben gelseydim/geleydim) ...

B. EMİRDEN TÜREYEN KİPLER

1. Geniş zaman kipi.

[müzari siğası, praesens potentialis] .

184. Kürmanççada geniş zaman kipi hem şündiki zamana ve hem de
gelecek zamana delâlet eder. Bu kip, istek [ütizamî, inşaî] ve şart [dUek-
şart, temennî] ve bazan da geniş zamanın şarta anlammı da verip ekse¬
riya soru yerine kullanılır.

Bu kip geniş zaman gövdesi Ue |M. 166] aynı olan emir kipinden ya¬
püır.

a) Birinci şivede : Emir kipinin tekü ik|nci şahsının, kısacası emrin
sonuna ek-fiiUer getirUir. Bazan, tekü bü* ve ikinci şahıslar hariç, diğer
şahıslarda emir ile ek-fiülerin araşma bir t getirUmektedir. Emü* konro-
nantla bitmişse enür ile bu t araşma ı ve nadiren de e yardımcı vokaJi ge¬
lir. Eğer emrin kendisi t almışsa [M. 168/6] o zaman ek-fiUler bundan
sonra gelir. Münasip olanı ük şeklidir [M. 166-170'e bakmız] :
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şandm (göndermek) - bı şîn (gönder)

ez bı şînim (ben gönderirim/ben göndereyim/ben göndersem/
ben gönderirsem/ben gönderir miyim?/
ben göndereyim mi?)

tu bı şînıy (sen gönderirsin ...)
ew bı şîmt (o gönderir ...)
em bı şîmtın (biz göndeririz ...)
hûn bı şînıtan (siz gönderirsiniz)
evv bı şînıtan (onlar gönderirler ...)

veya : ez bı şînıtım, tu bı şînıtay, evv bı şînıt, em bı şînıtan ...

anîn (getirmek) - b'în/b'îne (getir)
ez b'înmı (ben getiririm ...)
tu ,b'îmy (sen getirirsin ...)
evv b'îmt (o getirir ...)
em b'îmtan (biz getiririz ...)
hûn b'îmtan (sen getirirsiniz ...)
evv b'îmtan (onlar getirirler ...)

veya : ez b'îıutım, taı b'înıtıy, evv b'înıt, em" b'îmtan ...

çûym/çûn (gitmek) bı çe (git)

ez bı çıtam (ben giderim ...)
tu bı çıy (sen gidersin ...)
evv bı çıt (o gider ...)
em bı çıtan (biz gideriz ...)
hûn bı çıtan (siz gidersiniz ...)
evv bı çıtm (onlar giderler ...)

veya : ez bı çıtam, taı bı çıtıy, evv bı çıt, em bı çıtan, hûn bı çıtan ...
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evv b'êşitm (onlar ağrırlar ...)

veya : ez b'êşitim, tu b'êşitiy, ew b'êşit, em b'êşitm

b) İkinci şivede : İkinci şivede de birinci şivedeki gibi çekmüenecek
fiüin emrine ek-füUer getirilmek suretiyle yapılır. Fakat ikinci şivede
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t 'nin gelmesi diye bir hâl yoktur. İkinci şivede bazan şahıslardan önce
[181, geniş zamanın hikâyesinde olduğu gibi] bir ê/yê getirilmektedir.

ez bı şîîiiin, ez ê bı şînım (ben gönderirim/ben göndereyün/ben
göndersem/ben gönderirsem/ben göndereyim nü ?/ben
gönderir miyim ?)

tu bı şînıy/taı ê bı şînıy (sen gönderirsin ...)
ew bı şîne/evv ê bı şîne (o gönderir ...)
em bı şînm/em ê bı şînm (biz göndeririz ...)
hûn bışînm/hûn ê bı şînm (siz gönderirsiniz ...)
ew bı şînm/evv ê bı şîmn (onlar gönderirler ...)

ez b*înım/ez ê b'înım (ben getiririm ...)
tu b'înıy/tu e b'îmy
evv b'îne/evv ê b'îne
em b'înm/em ê b'înm ...

ez hemm/ez ê hernm [ikinci şivede çûym fiilinin ne emri ve
tu hemy/tu ê hemy ne de emrinden türeyen kipleri
ew herre/evv ê herre kuUanümaz. Bunun yerine her
em hemn/em ê herrm ... (git) eksik fiili kuUanılır] (ben

giderün ...)
ez b'êşim/ez ê b'êşim (ıben ağrırım ...)
tu b'êşiy/tu ê b'êşiy
evv b'êşe/ew ê b'êşe
em b'êşm/em ê b'êşin ...

2. Şart kipi.

[düek-şart, temennî siğası].

185. Bunun bir kaç şekli vardır.

a) Geniş zaman kipinin ikinci şivedeki ikinci şekh hariç olmak üzre
diğer şekilleri şart kipi yerinde de kullanılır [M. 184] :

ez b* şînım (ben gönderirim/göndersem)
tu bı şînıy (sen gönderirsin/göndersen)
evv bı şînıt/evv bı şîne (o gönderir/o gönderse)
em bı şîmtan/em bı şînm (biz göndeririz/biz göndersek)
hûn bı şîmtm/hûn bı şînm (siz gönderirsiniz/siz gönderseniz)
evv bı şînıtın/ew bı şînm (onlar gönderirler/onlar gönderseler)
ez b'înım (ben getiririm/ben getirsem)
tu b'îmy (sen getirirsin/sen getüsen)
evv b'îmt/ew b'îne (o getirir/o getirse)
em b'îmtan/em b'înm (biz getiririz/biz getirsek)
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hûn b'înıtan/hûn b'ûun (siz getirirsiniz/siz getirseniz)
ew b'îmtan/ew b'înm (onlar getirirler /onlar getirseler)

ez bı çımez herrmı (ben giderim,- ben gitsem)
tu bı çıy/tu herny (sen gidersin/sen gitsen)
evv bı çıt/evv herre (o gider/o gitse)
em bı çıtm/em herrm (biz gideriz biz gitsek)
hûn bı çıtın hûn herrm (siz gidersiniz/siz gitseniz)
evv bı çıtan evv herrm (onlar giderler/onlar gitseler)

ez b'êşmi (ben ağrırım/ben ağrısam)
tu b'êşiy (sen ağrırsın/sen ağrısan)
evv b'êşit/evv b'êşe (o ağrır/o ağrısa)
em b'êşitm/em b'êşm (biz ağrınz/ıbiz ağrısak)
hûn b'êşifan/hûn b'êşm (siz ağrırsmız/siz ağrısanız)
evv b'êşitan/evv b'êşm (onlar ağrırlar/onlar ağnsalar)

b) Şart anlamının tasrihi için ku veya eğer [M. 183] şart edatian
kuUanüır :

ku ez bı şînım/ eğer ez bı şîmm/ku eğer ez bı şînım ...

3. Şimdiki zaman kipi.

[bâl siğası].
186. Bu kipin yapun eki di css 'dır. Emrin evveline getirildikten son¬

ra ek-fiüler üâve edüince bu kip yapılmış olur. Bu edatın gelmesiyle emir
edatı olan bic^vD zail olur. Kısacası, geniş zaman kipinde bı os 'larm yeri¬
ne di c^s edatinm getirilmesiyle şimdiki zaman kipi yapılır [M. 9/1, 9/3,
168/6, 176]. Çok defa anlamı tasrih için ek-fiillere bir e ilâve olunur :

şandm (göndermek) - bı şîn/bı şîne (gönder)

ez di şîmın/ ez di şînmıe (ben gönderiyorum)
tu di şînıy/taı di şînıye (sen gönderiyorsun)
evv di şînıt/evv di şîne evv di şînıye (o gönderiyor)
em di şînıtan em di şînm/em di şînme (biz gönderiyoruz)
hûn di şînıtan/ hûn di şînm hûn di şînme (siz gönderiyorsunuz)
ew di şînıtan/ew di şînm/evv di şînme (onlar gönderiyorlar)

anîn (getirmek) - b'în/b'îne (getir)

ez di înım - ez t'înım/ez t'înıme (ben getiriyorum)
tu t'înıy/tu t'înıye (sen getiriyorsun)
ew t'înıt/ew fîne/evv t'înêye (o getiriyor)
em t'îmtan/em t'înm/em t'înıne (biz getiriyoruz) ...
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hûn b'înıtan/hûn b'ûun (siz getirirsiniz/siz getirseniz)
ew b'îmtan/ew b'înm (onlar getirirler /onlar getirseler)

ez bı çımez herrmı (ben giderim,- ben gitsem)
tu bı çıy/tu herny (sen gidersin/sen gitsen)
evv bı çıt/evv herre (o gider/o gitse)
em bı çıtm/em herrm (biz gideriz biz gitsek)
hûn bı çıtın hûn herrm (siz gidersiniz/siz gitseniz)
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hûn b'êşifan/hûn b'êşm (siz ağrırsmız/siz ağrısanız)
evv b'êşitan/evv b'êşm (onlar ağrırlar/onlar ağnsalar)

b) Şart anlamının tasrihi için ku veya eğer [M. 183] şart edatian
kuUanüır :

ku ez bı şînım/ eğer ez bı şîmm/ku eğer ez bı şînım ...

3. Şimdiki zaman kipi.

[bâl siğası].
186. Bu kipin yapun eki di css 'dır. Emrin evveline getirildikten son¬

ra ek-fiüler üâve edüince bu kip yapılmış olur. Bu edatın gelmesiyle emir
edatı olan bic^vD zail olur. Kısacası, geniş zaman kipinde bı os 'larm yeri¬
ne di c^s edatinm getirilmesiyle şimdiki zaman kipi yapılır [M. 9/1, 9/3,
168/6, 176]. Çok defa anlamı tasrih için ek-fiillere bir e ilâve olunur :

şandm (göndermek) - bı şîn/bı şîne (gönder)

ez di şîmın/ ez di şînmıe (ben gönderiyorum)
tu di şînıy/taı di şînıye (sen gönderiyorsun)
evv di şînıt/evv di şîne evv di şînıye (o gönderiyor)
em di şînıtan em di şînm/em di şînme (biz gönderiyoruz)
hûn di şînıtan/ hûn di şînm hûn di şînme (siz gönderiyorsunuz)
ew di şînıtan/ew di şînm/evv di şînme (onlar gönderiyorlar)

anîn (getirmek) - b'în/b'îne (getir)

ez di înım - ez t'înım/ez t'înıme (ben getiriyorum)
tu t'înıy/tu t'înıye (sen getiriyorsun)
ew t'înıt/ew fîne/evv t'înêye (o getiriyor)
em t'îmtan/em t'înm/em t'înıne (biz getiriyoruz) ...
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Çûym/çûn (gitmek) - bı çe = herre (git)

ez di çun/ez di herrmı/ez di herrıme/ez f ernıne (ben gidiyorum)
tu di çıy/tu di hemy/tu f emy/tu t'ernye (sen gidiyorsun)
evv di çıt/evv di herre/evv t'erre (o gidiyor)
em di çıtan/em di herrm [e] em feiTin [e] (biz gidiyoruz) ...

êşîn/êşîyayin/'êşîyan (ağrımak) - b'êş/b'êşe (ağn)

ez t'êşim/ez t'êşmie (en ağrıyorum)
tu t'êşiy/tu t'êşiye (sen ağrıyorsun)
evv t'êşit/ew t'êşiye (o ağrıyor)
em t'êşitin/em t*êşm/em t'êşme (biz ağrıyoruz) ...

İHTAR. İkinci şivede anlamın tasrihi için e ilâve olunduğunda
vaki husus için M. 177 ve ihtarına bakınız :

tu di şîmy/tu di şînıye/tu di şînîye
evv di şîne/evv di şîneye/evv di şîmye/evv di şînîye

Doğrusu : evv di şîne/evv di sineye. En münasibi : ez di şînım/ez di
şînıme, tu di şînıy/taı di şînıye, evv di şîne/ew di şîneye, em di
şînm/em di şînme şeklidir.

4. Gelecek zaman kipi.

[istikbal siğası].

187. Bu kipin her iki şivede de değişik şekilleri vardır :

Evvelâ her iki şivede de geniş zaman kipinin ikinci şekli [M. 184]
gelecek zaman kipi yerine de kullanılır :

ez de bı şînım/ez ê bı şînım (ben gönderirim/ben göndereceğim) ..

ez de b'înım/ez ê b'înım (ben getüirim/ben getireceğim) ...
ez de bı çun/ez ê hernm (ben giderim/ben gideceğim) ...
ez de b'êşim/ez ê b'êşim (ben ağrınm/ben ağrıyacağım) ...

a) Birinci şivede :

aa) M. 182'de izah olunan ve (iste) eksik fiilinin şimdiki zaman kipi,
çekimlenecek fülin geniş zaman kipinin evveline getirUir. Bazan da bu
eksik fülin yalnız geniş zaman kipinin tekü üçüncü şahsı çekimlenecek fi-
iün geniş zamanmm evvelme getirUir. Şahıs zanürleri ise, eğer ve çekim-
leniyorsa yalnız bunun şahıs zamirleri ve eğer yalnız di ve şekli kullanı¬
lıyorsa o zaman çekimlenen fiilin şahıs zanürleri kullandır :
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ez di vêm bı şînım/'dı ve ez bı ^nım (ben göndereceğim)
ta di vêy bı şînıy/d» ve tu bı şîmy (sen göndereceksin)
ew di vêt bı şînıt/dı ve evv bı şîmt (o gönderecek)
em di vefan bı şîmtan/dı ve em bı şînıtan (biz gönderec^iz) ,.,

ez. di vêm b'înım/dı ve ez b'înmı (ben getireceğim)
İM di vêy b1nıy/dı ve tu b'îmy (sen getireceksin) ...

ez di vêm bı çim/di ve ez bı çim (ben gideceğim)
tu di vêy bı çıy/dı ve taı bı çıy (sen gideceksin) ...

ez di vêm b'êşim/di vê ez b'êşim (ben ağrıyacağım)
tu di vêy b'êşiy/di vê taı b'êşiy (sen ağrıyacaksın)
evv di vêt b'êşit/di vê evv b'êşit (o ağnyacak) ...

bb) Bazan geniş zamanm hikâyesi kipinin [M. 181] yapım eki olan
de cso kuUanUır. Bu ek çekimlenecek fiüin emrinüı evveline getirildikten
sonra ek-fiüler üâve olunmaktadır. Şahıs zamirleri kullamhyorsa bunlar
edat'dan önce bulunurlar :

ez de bı şînım (ben göndereceğim)
taı de bı şmıy (sen göndereceksin)
evv de bı şîmt (o gönderecek)
em de bı şînıtan (biz göndereceğiz)
hûn de İM şînıtan (siz göndereceksiniz)
ew de bı şmıtan (onlar gönderecekler) ...

b) İkinci şivede :

aa) Xwestm (istemek) fülinin şimdiki zaman. Mpi, çekimlenecek fii¬
lin geniş zaman kipinin evveline getirilir. Çekimlenecek fiüin şahıs zamir¬
leri kuUanUmaz :

ez di xwaaam bı şînım, tu di xvvaziy bı şîmy, evv di xwaze bı şîne,
em di xvvazm bı şînm, hûn di xwazin bı şînm, evv di xvvazm bı
şînm ...

bb) Birinci şekilden ve diğer şekUlerden daha çok kuUanüan şu şekil
vardır : Kmn (yapmak) fülinin şimdiki zaman kipi [M. 186] çekimlene¬
cek fülin geniş zaman kipmüı [M. 184] evveline getirilir. Burada da yal¬
nız yardımcı fiMin şahıs zamirleri kullanılır. Ve şimdiki zaman kipinde
kullanılan e tasrîh eki burada kullanılmaz :

ez ûı kan bı şînım, taı di lay bı şîmy, ew di ke bı şîne,
emi di km bı şînm, hûn di km bı şînm, evv di km bı gînuı.

ez di kim b'înım, tu di kıy b'îmy, ew di ke b'îne,
em di km b'înm ...
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ez di vêm bı şînım/'dı ve ez bı ^nım (ben göndereceğim)
ta di vêy bı şînıy/d» ve tu bı şîmy (sen göndereceksin)
ew di vêt bı şînıt/dı ve evv bı şîmt (o gönderecek)
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ez. di vêm b'înım/dı ve ez b'înmı (ben getireceğim)
İM di vêy b1nıy/dı ve tu b'îmy (sen getireceksin) ...

ez di vêm bı çim/di ve ez bı çim (ben gideceğim)
tu di vêy bı çıy/dı ve taı bı çıy (sen gideceksin) ...

ez di vêm b'êşim/di vê ez b'êşim (ben ağrıyacağım)
tu di vêy b'êşiy/di vê taı b'êşiy (sen ağrıyacaksın)
evv di vêt b'êşit/di vê evv b'êşit (o ağnyacak) ...

bb) Bazan geniş zamanm hikâyesi kipinin [M. 181] yapım eki olan
de cso kuUanUır. Bu ek çekimlenecek fiüin emrinüı evveline getirildikten
sonra ek-fiüler üâve olunmaktadır. Şahıs zamirleri kullamhyorsa bunlar
edat'dan önce bulunurlar :

ez de bı şînım (ben göndereceğim)
taı de bı şmıy (sen göndereceksin)
evv de bı şîmt (o gönderecek)
em de bı şînıtan (biz göndereceğiz)
hûn de İM şînıtan (siz göndereceksiniz)
ew de bı şmıtan (onlar gönderecekler) ...

b) İkinci şivede :

aa) Xwestm (istemek) fülinin şimdiki zaman. Mpi, çekimlenecek fii¬
lin geniş zaman kipinin evveline getirilir. Çekimlenecek fiüin şahıs zamir¬
leri kuUanUmaz :

ez di xwaaam bı şînım, tu di xvvaziy bı şîmy, evv di xwaze bı şîne,
em di xvvazm bı şînm, hûn di xwazin bı şînm, evv di xvvazm bı
şînm ...

bb) Birinci şekilden ve diğer şekUlerden daha çok kuUanüan şu şekil
vardır : Kmn (yapmak) fülinin şimdiki zaman kipi [M. 186] çekimlene¬
cek fülin geniş zaman kipmüı [M. 184] evveline getirilir. Burada da yal¬
nız yardımcı fiMin şahıs zamirleri kullanılır. Ve şimdiki zaman kipinde
kullanılan e tasrîh eki burada kullanılmaz :

ez ûı kan bı şînım, taı di lay bı şîmy, ew di ke bı şîne,
emi di km bı şînm, hûn di km bı şînm, evv di km bı gînuı.

ez di kim b'înım, tu di kıy b'îmy, ew di ke b'îne,
em di km b'înm ...
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ez di kun hernm, taı di kıy herny, evv di ke herre,
em di km hemn . . .

ez di kun b'êşun, tu di kıy b'êşiy, evv di ke b'êşe,
em di km b'êşm ...

5. Istekkipi.

[Utizamî, inşaî siğası J.

188. Geniş zaman kipmin [M. 184] birinci şekliyle aynıdır. Fakat
bazan anlamın tasrihi için emri gaipte [M. 170] kullanüan bıla/beafa/bira
(olsun) temennî edatian kullandır :

bıla ez bı şînım (gönderiririm/göndereyim) ...
bira ez bı şînım ...

bıla/bıra ez b'înım (ben getiririm/ben getireyim) ...

bıla/bıra ez bı çim/hernm (ben giderim/ben gideyim) ...

bda/bıra ez b'êşsm (ben ağrırım/ben ağrıyayım) ...

6. Gereklik kipi.

[vücubî siğası].

189. Gîeniş zaman kipinin evveline, birinci şivede di ve (ister, icap
eder) , ikinci şivede de gereg/gerege (icap eder) tememû edatlarmm geti¬
rUmesiyle yapüır :

di ve ez bı şînım/gerege ez bı şînım (ben göndermeliyim) ...

di ve ez b'îmm/gerege ez b'înım (ben getirmeliyim) ...

di ve ez bı çim/gereğe ez hernm (ben gitmeliyim) ...

ÎI. BİLEŞİK FİİLLERDE

190. Bileşik [mürekkep] fiillerin çekiminde şu özeUikler vardır :

1. Birinci gurup bileşik fiülerde [M. 142. 143] yalnız yardımcı olan
fül çekimlenir, ikinci fiü masdar şeklinde kalır :

şıkandm (kumak) - daym şdmndm/şıkandm daym (kırdırmak)
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mm da şıkandm (ben kırdırdım) [veya : mm sıkandın da ...]
te da » (sen kırdırdın)
vvî da » (o kırdırdı )

me da » (biz kırdırdık)
vv'e da » (siz kırdırdmız)
vvan da » (onlar kırdırdılar)

nun daye şıkandm/mm şıkandm daye (ben kırdımuşım) ...

ez bı dmı şıkandm/ez şıkandm bı dun (ben kırdırırım) ...

ez di dmı şikaudm/ez şdiandm di dun (ben kırdmyorum) ...

şıkandm (kırmak) - hatm şıkandm (kırUmak)

ez hatam şıkandm (ben kırüdım)
taı lıatıy
evv hat
em halın
hûn »

evv »

»

»

»

»

»

(sen kırıldın)
(o kırıldı)
(biz kınldık)
(siz kırUdmız)
(onlar kırıldılar)

ez di hatim şıkandm (ben kırılıyordum) ...
ez hatime şıkandm (ben kırUmışım) ...
ez b'êm şıkandm (ben kırUınm) ...

2. Diğer iki gurup bileşik fiUlerde [M. 144, 145] fiüin kendisi çekimr
lenir :

mezzm (büyük)
mezzm bûym (büyümek)
mezzm kırm (büyütmek)

ez mezzm bûm (ben büyüdüm) - mm mezzm kır (ben büyüttüm)
tu mezzın bûy/te mezzm lar
evv mezzm bû/vvî mezzın lor
em mezzm bûn/me mezzm kır
hûn mezzm bûn/vve mezzm kır
evv mezzm bûn/vvan mezzm kır

mezzm di bûm (büyüyordum) - mm mezzın di lor (ben büjnitü-
yordum) . . .

mezzm bûme (büyümüşüm) _ mm mezzm kırîye (ben büyüt¬
müşüm) . . .

mezzm bı bım (büyürüm) - mezzm bı kim (büyütürüm) ...

da ketan (inmek)
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da ketam (indün), da ketay, da ket, em da ketm ...
da di ketim (iniyordum), da di ketay, da di ket, em da di ketan. -

da ketame (inmişim), tu da ketaye, evv da ketaye, em da ketane ...

ez da kevım (ben inerim) , tu da kevıy, evv da keve, em da kevuı..

je ketm (ondan düşmek)
ez jı hespê ketam (ben attan düştüm), tu jı hespê ketay ...

KİPLERİN ŞART ŞEKİLLERİ

191. Kürmanççada kiplerin şart şekiUeri ku veya er [eğer...] şart
edat [M. 183] 'lan ile yapüır. Bu şart edatları şahıs zamirlerinden önce
gelirler. Yalnız, eğer şart edatmm şahıs zamirlerinden sonra kullanıldığı
da olur. Bu şart edatian, şartm hikâyesi [M. 183] ve geniş zaman [M.
184] kiplerinde zaittir, bir mâna ifade etmezler. Zira bu kipler bizatihi
şart anlamanı da ihtiva ederler. Misâller :

1. GöriUen geçmiş zamanın şart şekli :

ku mm şıkand/eger mm şıkand/kıı eğer mm şıkand (kırdıysam)
ku te şıkand/eger te şıkand/ku eğer te şdcaııd (kırdıysan) ...

ku mm aıiî/eger mm anî/ku eğer mm aiîî (getirdiysem)
ku te anî/eger te anî/ku eğer te anî (getirdiysen) ...

ku ez çûm/eger ez çûm/ku eğer ez çûm (gittiysem)
ku tu çûy/eger tu çûy/ku eğer tu çûy (gittiysen)
ku ez êşîyam/eger ez êşîyam/ku eğer ez eşîyam (ağndıysam)
ku tu êşîyay/eger tu êşîyay/ku eğer taı êşîyay (ağrıdıysan) ...

2. Şimdiki zamanın hikâyesi kipinin şart şekli :

ku mm di şand /eğer mm di şand/ku eğer mm di şand (gönderi-
yordumsa /gön deriyorduysam) . . -

ku mm dî anî/eger mm t'anî/ku eğer mm t'anî ...
ku ez di çûm/eger ez di çûm/ku eğer ez di çûm . . .

ku ez t'êşîyam /eğer ez t'êşîyam/ku eğer eı t'êşîyam ...

3. ÖğrenUen geçmiş zaman kipinin şart şekli :

ku mın şandîye (ben göndermişsem) ...
ku mm anîye (ben getirmişsem) ...
ku ez çûme (ben gitmişsem) ...
ku ez êşîyame (ben ağnmışsam) ...
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da ketam (indün), da ketay, da ket, em da ketm ...
da di ketim (iniyordum), da di ketay, da di ket, em da di ketan. -

da ketame (inmişim), tu da ketaye, evv da ketaye, em da ketane ...

ez da kevım (ben inerim) , tu da kevıy, evv da keve, em da kevuı..

je ketm (ondan düşmek)
ez jı hespê ketam (ben attan düştüm), tu jı hespê ketay ...

KİPLERİN ŞART ŞEKİLLERİ

191. Kürmanççada kiplerin şart şekiUeri ku veya er [eğer...] şart
edat [M. 183] 'lan ile yapüır. Bu şart edatları şahıs zamirlerinden önce
gelirler. Yalnız, eğer şart edatmm şahıs zamirlerinden sonra kullanıldığı
da olur. Bu şart edatian, şartm hikâyesi [M. 183] ve geniş zaman [M.
184] kiplerinde zaittir, bir mâna ifade etmezler. Zira bu kipler bizatihi
şart anlamanı da ihtiva ederler. Misâller :

1. GöriUen geçmiş zamanın şart şekli :

ku mm şıkand/eger mm şıkand/kıı eğer mm şıkand (kırdıysam)
ku te şıkand/eger te şıkand/ku eğer te şdcaııd (kırdıysan) ...

ku mm aıiî/eger mm anî/ku eğer mm aiîî (getirdiysem)
ku te anî/eger te anî/ku eğer te anî (getirdiysen) ...

ku ez çûm/eger ez çûm/ku eğer ez çûm (gittiysem)
ku tu çûy/eger tu çûy/ku eğer tu çûy (gittiysen)
ku ez êşîyam/eger ez êşîyam/ku eğer ez eşîyam (ağndıysam)
ku tu êşîyay/eger tu êşîyay/ku eğer taı êşîyay (ağrıdıysan) ...

2. Şimdiki zamanın hikâyesi kipinin şart şekli :

ku mm di şand /eğer mm di şand/ku eğer mm di şand (gönderi-
yordumsa /gön deriyorduysam) . . -

ku mm dî anî/eger mm t'anî/ku eğer mm t'anî ...
ku ez di çûm/eger ez di çûm/ku eğer ez di çûm . . .

ku ez t'êşîyam /eğer ez t'êşîyam/ku eğer eı t'êşîyam ...

3. ÖğrenUen geçmiş zaman kipinin şart şekli :

ku mın şandîye (ben göndermişsem) ...
ku mm anîye (ben getirmişsem) ...
ku ez çûme (ben gitmişsem) ...
ku ez êşîyame (ben ağnmışsam) ...
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4. (jöriüen/Öğrenüen geçmiş zamanm hikâyesi kipinüı şart şekh :

ku mm şandı bû (göndermiş idiysem/göndermiştimse) ...

5. İstek şeklinin hikâyesi kipinin şart şekli :

ku mm bı şanda (ben dönderseydim/göndereydij^sem) ...

6. (îelecek zamanm hikâyesi kipinin şart şekü :

ku mm di kır bı şanda (ben gönderecek idiysem) ...

7. Geniş zamanın hikâyesi kipinin şart şekli :

ku mm bı şanda (ben göıiderseydim, göndereydimse) ...

8. Geniş zaman kipinin şart şekli :

ku ez bı şîmm/ez bı şînım (ben gönderirsem) ...

9. Şimdiki zaman kipinin şart şekli :

ku ez di şînım (ben gönderiyoraam) ...

10. Gîelecek zaman kipinin şart şekli :

ku eze bı şîmm/ku di kim bı şînım (ben göndereceksem) ...

KİPLERİN İKTİDAR ŞEKİLLERİ

192. Kürmanççada kiplerin iktidar şekiUeri kan = liar = ş [e] ek¬
sik fiiUerinin yardımıyla olmaktadır [M. 158...]. Bunlardan kan daha
umumî olduğundan, evvelce de söylediğimiz gibi, bunu ele alacağız. Bu
fiilin masdan olmadığından masdardan türeyen kipleri yoktur. Ancak
emirden türeyen kipleri vardır. Bu sebepledir ki yalnız emirden türeyen
kiplerin iktidar şekilleri olabUir. Ancak, fiil tabanından türeyen kiplerin
hikâye şekUlerinin iktidar şekilleri bûym/bûn (olmak) fiilinin yardıım
ile, yani kam bûn (muktedir olmak) şekli ile yapılır.

1. Emirden tiü-eyen kiplerin iktidar şeküleri :

Çekimi yapUacak fiilin istenilen kipinin evveline kan fiüinin aynı ki¬
pinin getirUmesiyle yapüır.

2. Hikâye kiplerinin iktidar şekilleri :

kam bûn fiilinin istenilen kipi, çekünlenecek fiilin istek şeklinin hikâ¬
yesi kipüıin ewelhae getirUir.
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fflETAR. Çekimlenecek fiilüa şahıs zamirleri kullamlmaz.

Misâller :

1. Şündiki zamanın hikâyesi kipinin iktidar şekli :

mm di kanı bû bı şanda (ben gönderebüiyordum) ...

ez di kam bûm bı çûma (ben gidebüiyordum) ...

2. ÖğenUen geçmiş zamanm hikâyesi kipinin iktidar şekli :

mm kanı bû bı şanda (ben gönderebUmiştim) ...

eı kam bûm bı çûma (ben gidebilmiştim) ...

3. İstek şeklüıin hikâyesi kipinin iktidar şekli :

mm kanı buya bı şanda (gönderebUeydim) ...

ez kam foûma bı çûma (gidebüeydim) ...

4. Gelecek zamanm hikâyesi kipinin iktidar şekli :

mm di kır kam buya bı şanda (gönderebüecektim)
mm ê bi banı buya bı şanda »

ez ê kanı buma bı çûma (gidebilecektim) ...

.5. Geniş zamanın hikâyesi kipinin iktidar şekli :

mm dê/min ê kanı buya bı şanda (gönderebilirdim) ...

ez de/ez ê banı bâma bı çûma (gidebUtrdim) ...

6. Gereklik şekünin hikâyesi kipinin iktidar şekli :

di vê/gereg mm kam buya bı şanda (gönderebilmeliydim) ..

di vê/gereg ez kam buma bı çûnıa (ıgidebümeliydim) ...

7. Şart şeklinin hUîâyesi kipinin iktidar şeMi :

ku/eger/ku eğer mm kanı buya bı şanda (gönderetoilseydim)
ku ez kam buma bı çûma (gidebUseydim) ...

8. Geniş zaman kipinin iktidar şekli :

kanmı bı şînım (gönderebUirim) ...

ez kamm bı çım/ez kanım hernm (gidebüirim) ...

9. Şart kipinin iktidar şekh :

kanun bı şîmm/ku ez kanun bı şînım (gönderebilsem) ...

ku «E banım bı çım/hemm (gidebüsem) ...
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10. Şimdiki zaman kipinin iktidar şekli :

ez kanım di şînım/ez di kamm di şînım (gönderebUiyorum) ...

ez kamme di çıme/ez kanıme di hemme/t'emme (gidebüiyo-
yorum) . . .

11. Gelecek zaman kipinin iktidar şekli :

di vêm bı kanım bı şînım/ez de bı kanun bı şînım/ez di kim bı
kanım bı şînım (gönderebileceğim) ...

ez de bı kanım bı çim/ez di kim kanım hernm (gidebileceğim)...

12. İstek kipinin iktidar şekli :

bda/bıra ez bı kanım bı şînım (gönderebUeyim) ...

bda/bıra ez bı kanun hernm (gidebUeyim) ...

13. Gereklik kipinin iktidar şekli :

di vê/gereg ez bı kamm bı şînım (gönderebihneliyim) ...

di vê/gereg ez bı kanım bı çım/hernm (gidebümeliyim) ...

OLUMSUZLUK

193. Kürmanççada olumsuzluk edatian üç tanedir : me, na, ne.

1. Emirde me 'dir. Birinci şivede bazan ne de kullanılmaktadır :

bı şîn (gönder) - me şîn (gönderme)
b'îne (getir) - m'îne (getirme)
bı çe/herre (git) - me çe/me herre/me'rre (gitme)
b'êşe (ağn) - m'êşe (ağrıma)
veya : ne şîn, n'îııe, ne çe, n'êşe ...

2. Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman [birinci şekil], şart
1 birinci şekil J kiplerinde na ve diğer kiplerde de ne 'dir.

3. Olumsuzluık edatları fiülerden önce, şahıs zamirleri kullamhyorsa
bunlar ile fiü arasında bulunur.

4. Bileşik fiillerde çekinai yapılan fiUden önce gelir.

5. İktidar şekillerinde normal olarak yardımcı fiilden önce gelmesidir.
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Fakat olumsuzluk edatinm birinci, ikinci veya hem birinci ve hem de ikin¬
ci fiilden önce gelmesine göre mâna değişiküği olur :

ez kanım bı şîmm (ben gönderebUirim)
ea ne kanım bı şînım (ben gönderemem)
ez kanım ne şînım (ben göndermemye muktedirim, göndemw|»-

büiriaa)
ez ne kanım ne şînım (göndermemeye muktedir değilim, gönder-

mem^ik edemem)

6. Vokalle başlayan fiiUerden önce olumsuzluk edatiarmm vokalleri
düşer. Bu takdirde düşen vokaUerin yerine bir apostrof kullanılmalıdır :

m', n' :

bı în/îne - b'în/b'îne (getir)
me în/îne - m'în/m'îne (getirme)
b'avê (at) - m'avê (atma)
t'înıme (getiriyorum) - n'înıme (getirmiyorum)
mm anî (ıben getirdim) - ram n'anî (ıben getirmedim) ...

7. Olumsuzluk edatian geldikleri kiplerin bı gvd 'larmı ıbertaraf eder¬
ler. Bunun gibi gelecek zaman kiptndeki ê 'ler de zaü olur :

ez bı şînım (ben gönderirim) - ez na şînım (ben göndermem)
ez ê bı şînım (ben göndereceğim) - ez na şînım (ıben göndermi-

yeceğim)

8. Na olumsuzluk edatının geldiği hâllerde di gns 'lar zail olur. Ne
geldiği hâllerde di crsa 'nm vokali düşer. Geri kalan konsonant da ne 'nin
vokaliyle ulanır. Bu takdirde düşen vokal yerine bir apostrof lîonmalıdır:

ez di xum (ben yiyorum) - ez na xum (ben yemiyorum)
mm di şand (ben gönderiyordum) - mm ne'd şand (ben gönder-

miyordum)

9. Şimdiki zamanın hikâyesi kipinin olumsuz şekh, geniş zamanm hi¬
kâyesi kipüıin olumsuzluk anlammı verir :

mm di şand (ben gönderiyorum)
mm ne di şand/mm ne'd şand (ben göndermiyordum/gönder-

mezdim)

10. Olumsuzluk edatı, geniş zaman kipinde, gerekliğin hikâyesi kipİ--
nin olumsuz şekli anlamını yerdirir :

132

Fakat olumsuzluk edatinm birinci, ikinci veya hem birinci ve hem de ikin¬
ci fiilden önce gelmesine göre mâna değişiküği olur :

ez kanım bı şîmm (ben gönderebUirim)
ea ne kanım bı şînım (ben gönderemem)
ez kanım ne şînım (ben göndermemye muktedirim, göndemw|»-

büiriaa)
ez ne kanım ne şînım (göndermemeye muktedir değilim, gönder-

mem^ik edemem)

6. Vokalle başlayan fiiUerden önce olumsuzluk edatiarmm vokalleri
düşer. Bu takdirde düşen vokaUerin yerine bir apostrof kullanılmalıdır :

m', n' :

bı în/îne - b'în/b'îne (getir)
me în/îne - m'în/m'îne (getirme)
b'avê (at) - m'avê (atma)
t'înıme (getiriyorum) - n'înıme (getirmiyorum)
mm anî (ıben getirdim) - ram n'anî (ıben getirmedim) ...

7. Olumsuzluk edatian geldikleri kiplerin bı gvd 'larmı ıbertaraf eder¬
ler. Bunun gibi gelecek zaman kiptndeki ê 'ler de zaü olur :

ez bı şînım (ben gönderirim) - ez na şînım (ben göndermem)
ez ê bı şînım (ben göndereceğim) - ez na şînım (ıben göndermi-

yeceğim)

8. Na olumsuzluk edatının geldiği hâllerde di gns 'lar zail olur. Ne
geldiği hâllerde di crsa 'nm vokali düşer. Geri kalan konsonant da ne 'nin
vokaliyle ulanır. Bu takdirde düşen vokal yerine bir apostrof lîonmalıdır:

ez di xum (ben yiyorum) - ez na xum (ben yemiyorum)
mm di şand (ben gönderiyordum) - mm ne'd şand (ben gönder-

miyordum)

9. Şimdiki zamanın hikâyesi kipinin olumsuz şekh, geniş zamanm hi¬
kâyesi kipüıin olumsuzluk anlammı verir :

mm di şand (ben gönderiyorum)
mm ne di şand/mm ne'd şand (ben göndermiyordum/gönder-

mezdim)

10. Olumsuzluk edatı, geniş zaman kipinde, gerekliğin hikâyesi kipİ--
nin olumsuz şekli anlamını yerdirir :

132



nam ê bı şanda (ben gönderirdim/gönder «ektim)
mm ê ne şanda (ben göndermezdim/göndermemeliydim)

11. VokaUe başlayan emirlerden türeyen şimdiki zaman, gelecek
zaman ve geniş zaman kiplerinin olumsuz şeküleri hep aynıdır :

bı în - b'în (getir)
t'înım (getiriyorum) - n'înım (getirmiyorum).
ê b'înmı (getireceğim) - n'înım (getirmiyeceğim) .

b'înım (getiririm) - n'înım (getirmem).

12. Şemdiki zaman Ue gelecek zaman kiplerinin olumsuz şekiUeri ay¬
ındır :

ez di şîmm (gönderiyorum) - ez na şînıme (ben göndermiyorum)

ez ê bı şîmm ('ben göndereceğim) - ez na şînım (ben göndermi-
yeceğim)

13. Wer/were (gel) eksik fiilinin me Ue olumsuz şekli az kuUanılır.
Bunun yerine hatm (gelmek) fiUindn emrinin olumsuz şekli kullamlır. Bu¬
nun gibi her/herre (git) eksik fiüinin olumsuz şeklinde h zail olur :

b'ê (gel) - m'ê (gelme) [me vver yerine]

her/herre (git) - m'er/m'erre (gitme) [me her/me herre yerûıe]

Çûym/çûn (gitmek) fiilinin emri bı çe (git) ile emirden türeyen kip¬
leri ve bu kiplerin olumsuz şekUleri ikinci şivede kuUanUmaz. Bunun ye¬
rine her/herre ve türemeleri kullanılır.

14. Kiplerde şahıslardan önce hevv veya müteradifi olup «kalmadı»
mânasma gelen ne ma kelimeleri getirilmek suretiyle bir çeşit olumsuzluk
yapüır ki bıma eskiden c a h t [ ^-f^'-^r =^= cahd] denirdi. Fakat caht
olmuş kipler olumsuz edatları almazlar :

Te şand (Sen gönderdin) - Te hevv şand (Bir daha göndermedin/
göndermedin)

Mm bı hlst (Ben işittim) - Mm hew bı hîst (Bir daha işitmedim/
işitmedim) gibi.

rır
15. Geniş zamanın hikâyesi kipinin olumsuz şekli, soru anlamım ve-

Mın ê ne şanda (Ben göndermezdim/ben göndermez ımydim ?)
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SORU ŞEKLİ

195. Kürmanççada soru [istifham] edatı olan ma önce gelir :

Te şand (sen gönderdin) - Ma te şand? (Sen gönderdin mi?)

1. Konuşmada soru edatı çok defa kullanılmaz. Bunun yerine, son
hecenin uzatüıp ses tonunım [konuşma makanamm] değiştirilmesi sure¬
tiyle söze soru anlamı veriür. Fakat yazıda soru edati kullamlsm kuUaml-
masın, soru anlanaı olduğunda her hâlde soru işareti ? kullanılmalıdır.

2. Şart anlamlı kiplerde ma soru edatı kuUanıldığmda mânâsız ka^hr,
zait olur. Temennî kipi de soru kabul etmez :

ku bı şanda - ma ku bı şanda (gönderseydi)

3. Bazan soru edatı söze kuvvet vermek için kullanüır :

Ma pır mezzm bû (Çok büyüktü)

Ma pır mezzın bû? (Çok büyük müydü?)

Ma xwarmek xwar (Bir yiyiş mi yedi...)

PARTİSİPLER

196. Partisipler nesnelerin hareket vasıflarını karşılayan fiil şekü¬
leridir. Mâna bakımından partisipler isim cinsinden kelimeler arasına gi¬
rer. Bunlarm asıl isimlerden farkı nesneyi hareketine göre adlandırması,
onu asıl varlığı Ue, şu veya bu kılıcı vasfı ile değil, hareketi ile ifade et¬
mesidir. Onun için partisiplere «fiUlerin isim şekilleri», kısaca «isim-fül»
denir.

Partisiplerde hareket ifadesinden başka zaman ifadesi de vardır. Ya¬
ni hareketin hangi zamana ait olduğunu da gösterirler. Şu hâlde partisip¬
ler zaman ve hareket ifadesi taşıyarak nesneleri karşUayan fiil şeküleri¬
dir. Demek ki partisiplerin bir tarafı isim, bir tarafı füldir. Onun için bun¬
lara fiil ismi adı verüir.

Partisipler isim çeşidi bakmamdan isim ve esas itibariyle vasıf isim¬
leri oldukları için bühassa sıfat olarak kullanılırlar.
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Hulâsa partisipler, isim gibi çekimlenen, isim gibi kullanüan, zaman
ve hareket mefhumunu muhafaza eden fül şeküleridir.

197. Kürmanççada partisipler, kiplerin tekü üçüncü, çoğul üçüncü
şahıslarmdan önce eril için ê/yê, dişil için de a/ya, eril dişil farkı olmak-
sızm çoğul için de birinci şivede êd/êt/yêd/yêt, ikinci şivede de ên/yên ek¬
lerinin getirilmesiyle teşkil olunurlar. Kürmançça partisipler bakımından
Eon derece imkânlara sahiptir :

ê hat/yê hat (gelen) [eril] , a hat/ya hat (gelen) [dişü] [göriüen
geçmiş zaman]

ê hataye/a hatîye (gelmiş olan) [öğrenilen geçmiş zaman]
e/a t'ê (gelen) [hâl/şimdiki zaman]
e/a di km b'ên (gelecek olanlar) ...

198. Sıla siğası Iverbe conjonctiv] : Mezkur edatiardan sonra ku
edatinm getirilmesiyle yapılır :

ê ku anî (getirdiği)

a ku ıstand (satm aldığı) ...

Etken ortaç | participium praesents] .

199. Herhangi bir kipin tekü veya çoğul üçüncü şahsmdan önce yu¬
kanda beyan olunan edatiar getirUir :

ê di şîne (gönderen) [şimdiki zamanda]

ê di gihên (erişenler) [şimdiki zamanda] ...

Edilgen ortaç [geniş zaman ortacı, ism-i mef'ûl] .

300. Bu da aynı eklerle yapılır :

ê gotîye (söylemiş «olan»)
ê biriye (yapmış «olan»)
ê buştî (öldürmüş, öldüriUmüş)
ê dîyî (görmüş, görülmüş) ...

Netice : Hangi zamanm ortacı yapılacaksa o zamanın şahıslarm¬
dan, yukandaki misâllerde görüldüğü veçhiyle, ê/a/êd... edatian yardı-
nıiyle yapılır.
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GERUNDİUMLAR

201. Kürmanççada gerundiumlar [ulaç, bağ-fiü, sıla, rabıt siğası,
zarf-fiü] hareket hâli ifade eden fiü şekiUeridir. Bunlar ne fiü çekünleri
gibi şekle, zamana ve şahsa ıbağlanmış bir hareket, ne de partisipler gibi
nesne ifade ederler. CJerundiumlar şahsa ve zamana bağlı olmayan mü¬
cerret bir hareket hâli karşüarlar. Hâl ve durum karşüayan kelimelere
zarf diyoruz. Şu hâlde gerundiumlar fiUlerin zarf şeküleridir. Onun için
partisiplere isim-fiil dediğimiz gibi gerundiumlara da zarf-fiü diyebUiriz.

Grenmdiumlar mâna bakmamdan partisiplerden çok farklı olarak isim
değil, fiil olan hareketlerdir. İsim gibi kullanümaz, isim gibi çekim ve iş¬
letme ek ve edatiarmı almazlar.

FiU çekimlerine füUerin hareket kipleri, partisiplere vasıf, yani nes¬
ne kipleri, gerundiumlara da hâl kipleri diyebiüriz.

Kürmanççada başlıca gerundiumlar :

1. ATIF SİGASI [rabıta-i atfiye]. Ü bağlama edati [M. 211] Ue ya¬
pılır :

hat û çû (gelip gitti. Kk : geldi ve gitti)

2. HÂL SİGASI [rabıta-i hâliye]. Buna hâl-ı terkibi de denir.

a) Hîn ku (üten) üt : Hîn ku hatîye (gelmişken, henüz gelmişken),

Hîn ku t'ere [di herre] (gidiyorken) , hîn ku tere (tokken, daha aeık-
mamışken) . . .

b) Eivvele getirilen bioss ile yapüır : Bı rev herre (koşarak git) ...

3. TAKİP SİGASI [rabıta-i tâMbiye]. Ku Ue yapüır : Ku hat (ge¬
lince), ku çû (gidince) ...

4. İPTİDAİYE SİGASI [rabıta-i iptidaiye]. Û vır da [-den beri] Ue
yapılır : çûye û/çûye'vv vır da (gittiğinden beri) , hatîye û vır da (geldi¬
ğinden beri), xwar û vır da (yediğinden beri) ...

5. SONUÇ SİGASI [rabıta-i üatihaîye]. Heta bu/heyya bu Ue yapUır:
Hetta bu di şîne (göndertnceye kadar), heyya ku fîne (getirinceye ka¬
dar) . . . Bazan da hettanî/heyyanî ku de kuUamhr : Hettanî ku çû (gidm-
ceye kadar).

6. TEVKİT SKîASI [rabıta-i tevkitîye]. Her ku üe yapüır : Her ku
hat (geldikçe), her ku çû (gittikçe) ...
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7. TÂYİN SİGASI [rabıta-i tâyüüyej . Ê/yê ku, a/ya taı üe yapılır :

Hespê ku dî (gördüğü at), ava bu di be ve xwe (içeceği aa) ...

8. ZAMAN SlGASI [rabıta-i zamanîye] . Hîn bu, la şûn da üe yapı¬
lır : Hîn bu ne hatîye (henüz gelmemişken, gelmemişken), çû bı şân da
(gittikten sonra). Peş, ber (ön) yer zarflannm tamlama şekliyle : be(rê
hatme (gelmeden önce), peş çûymê (gitmezden önce). Bazan da tamla¬
ma olmadan : ber hatma te (senüı gelmenden önce) ...
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Sekizinci Bölüm

EDAT

202. Edatiar mânaları olmayan, sadece gramer vazifeleri olan keli¬
melerdir. Tek başlarına bir mâna ifade etmeyen edatiar, manalı kelimeler¬
le birlikte kullanılırken bir dereceye kadar mânalanırlar, bir ifade kaza¬
nırlar, böylece bir gramer vazifesi yapacak duruma gelirler. İçlerinden bir
kısmı tek basma da bir ifadeye sahip olabüirler. Fakat bu ifadenin anla¬
şılabilmesi için de diğer kelime, kelüne guruplan ve cümlelere bağlanma¬
ları icap eder. Diğer bir kısmı ise, birlikte bulundukları unsurlardan ayn
bir şey ifade etmez, ifade bakmamdan sıkı sıkıya onlara bağlı kalıriar.
Edatlar kullanUdıkları kelimelerin, kelime guruplarmm ve cümlelerin kul-
lanılışlanna ve ifade kabUiyetlerine yardım ederler. Bu bakımdan isim
ve fiillere asıl kelimeler, edatlara ise yardımcı kelimeler denebilir.

Asıl edatiann yanında edat gibi kullanılan diğer kelimeler olduğu
gibi edat iken isim durumuna geçmiş kelimeler de vardır. Edatlar kdime
yapımma elverişli değillerdir. Ancak isimleşenlerinden kelime yapUabUir.
Esas itibariyle dilin eks^ unsurlarıdır.

Kürmanççada edatlar dört türlüdür : 1) Ön-edatiar, 2) Son-edatlar,
3) Ünlem edatları, 4) Bağlama ve ulama edatian.

1. ÖN-EDATLAR [praeposition]. İki kısma aynlırlar.

a) GERÇEK ÖN-EDATLAR. Şunlardır :

be (-sız, -den başka, -den gayrı) : be mm (benden başka, bensiz)
bı (-e, -ye, ile, vasıtasiyle, -ce) : bı mm (benimle, bence)
dê/tê (ta) : de çû gund (ta köye ıgitti)
di (-de) : di gund (köyde)
jı (-den) : jı gund (köyden)
jî (de, dahi) : Evv jî hat (O da geldi)
h (-e, -de) : Lı hespê bı nêr (Ata bak), Lı gund ma (Köyde kaldı)

Üçüncü gurup bileşik fiiUerdeki ön-edatiar da bu arada sayılabUir.
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b) ÖN-EDAT OLARAK kullanılan ZARF veya İSİM¬
LER.

Zarflar doğrudan doğruya, isimler de tamlanan şeklinde yanlanndaki
kelimelere birleşirler, bundan başka önlerinde gerçek bir ön-edat buluna¬
bilir. Bir isim zarf olarak kullanıldığında tamlanan şeklinde değil, doğru¬
dan doğruya birleşir. Birleştikleri kelimeleri genel Ual ile ilal ederler.

Meselâ :

hımdur (iç) bir isimdir. Bu haliyle tamlanan şeklinde birleşir :

hundurê malê (evin içi). Fakat zarf olarak kullanıldığında ise
doğrudan doğruya birleşir :

Herre bundur keve (Git içeri gir).
Herre bundur (İçeri git) ...

aa) ÖN-EDAT OLARAK KULLANILAN ZARFLAR :

hm (alt) : Herre bm (alta git), altına.
der (dışarı) : dışmda, dışarıya.
dû (geri) : gerisinde, sonunda.
dor (etraf) : etrafında.
davvî (geri) : gerisinden, sonunda.
hundur (iç) : içinde, -e, -ye.
ber (ön) : önünde, önüne.
jêr (aşağı) : aşağıya.
jor (yukarı) : yukarıya, üstüne.
paş (arka) : arkasında, gerisinde, sonunda.
pê (geri) : gerisinde, sonunda.
peş (ön) : önüne, önünde.
ser (baş, üst) : üstüne, üzerine.

bb) ÖN-EDAT OLARAK KULLANILAN İSİMLER :

bo, bon (için, hatır için, sebebiyle).
cem (yan, ind, nezd).
cî (yer) : bı cî [bı cî kırm : tesbit etmek, tahkik etmek], di cî [di

cî kırm : yerine koymak]
dor (çevre) : etrafında.
hember (mukabil) : mukabU, karşısmda.
bergend (mukabil) : bergendê gımdeki (bir köye mukabil, bir köy

karşıti) .

hêl (yan, taraf).
seb : b. bo
paş (arka) : di paş, di paş da (arkasında, arkasından)
par (parça, hisse, kısım) : için.
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mekr : b. bo
nav (iç) : içinde, ortasında.
nêzîk (yakm) : yanında, yakmmda.
pê (iz) : arkasmda.
war (mahal, yer) : hususunda, mevzuunda.

2. SON-EDATLAR.

Bunların bir kısmı müstakil hüviyetii, bir kısmı da gerçek ön-edat¬
larm parçalarıdırlar :

da : di ... da (-de).
ve : bı ... ve (üe, içine taraf).
va : jı ... va, bı ... va (-den taraf).
ra : bı ... ra (üe), jı ... ra (-e, için).

3. ÜNLEM EDATLARI.

205. Bunlar his ve heyecanlan, sevinç, teessür, keder, iztirap, nefret,
hayıflanma, coşkunluk v.b. ruh hâUerini, tabiat seslerini, seslenmeleri,
tasdik, ret, sorma, gösterme v.b. beyan şekillerini ifade eden edatiardır.
Bunlar ya sesler, veya böyle yerlerde kullanılan kelimelerdir. Bunlar ara¬
sında Arapçadan alınmış ünlem edatları ve ünlem şekilleri de vardır.

Ünlemler cünale içinde geçmedikleri, tek başlarına kıülanılmadıklan
zaman yazıda sonlarma umumiyetle ünlem işareti [ ! ] konur. Başlıca be§
kısma ayrılırlar.

a) ÇAĞIRMA. Şunlardır :

206. Lo : Tekü erü olan muhatap içindir. Muhatabm ismiyle kuUa¬
nıldığmda ismin kendisi de -o alabilü, veya bu kullanılmadan sadece mu¬
hatabın ismi -o alır. Yalnız, muhatabın çoğul olduğu hâllerde behemhâl
-o gelir. Anlamı «ey!», «bıre!»'dir :

Lo vvere vır (Ey! buraya gel)
Lrf) Hesso vvere vır (Ey Hasan buraya gel!)
Lo Hes tu çıtonîyıy (Ey Hasan sen nasılsın?)
liO Hesno! (Ey Hasanlar!)
Lo çêleno! (Ey çocuklar!)

Lê : lo 'nun dişilidir : Lê Fatê! (Ey Fatma )

Gıdî : Genellikle gayn muayyen muhatap içindir. Gine genellikle
muhatabın ismi kuUanılmaz :
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Giffi ra be (Ey! kalk).

-BO : isimlerin sonuna ilâve oiunur. İsim çoğuldur :

Lo Kurmancno! (Ey Kürmançlar!)

-o : b. lo.
-e : b. lê.

Gıdîyano : Gıdî 'nin çoğul şeklidir : Gıdîyano vverm! (Ey! gelin)

Gel : Çoğul muhatap için, tamlanan şeklinde kullanılır :

Gedlê peyyan! (Ey adamlar). Asıl mânası (sürü) olup gıdîyan,,
gı^yano ile de kuUanılır :

Gelle gıdîyan/gıdîyano bı lezzînm (Ey yiğitler acele ediniz!)
Lo ile de kullamlır. Bu takdirde muhatap tekü olabilir :

Lo gello kî hat? (Ey! kim geldi?).

Sadece -o alarak kuUanılır : Gello vvere em hernn (Haydi gel gidelim)

Hebbê : [heb (bacı) ] : DişU muhataplar içindir :

Hebbê b'ê vır (Ey bacı buraya gel)

Kurro : [bur : oğul, oğlan, erkek çocuk] : Eril muhatap içindir :

Kurro m'erre (Ey oğaU gitme)

İHTAR. Bu çağırma edatı çok defa kero şeklinde kullanüır. Ker
(eşek) demektir. Fakat kero '301 (eşek!) mânasmda ve şeklinde değü,
kurro! 'nun şekü ve anlanamda aıUamak icap eder.

Ey, hey : Arapça'dan. Bazan yalnız başına ve bazan da diğerleriyle
birhkte kuUanUır : Ey merîyo (Ey adam) ...

b) SAKINDIRMA.

207. Bunlara tenbih edatları da denir :

Aman, aman ha (aman!)

BEĞENME, TAKDİR, HAYRET.
308. Başhcaları :

Efenm (aferin),
Bıjjî (yaşa, varol)
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Bire/bire bire (öf).
Er (öf)
Maşella (Maşallah)
Ox (oh)
Şabaş (sağ ol, var ol, aferin) ...

TEESSÜF.

209. Başlıcaları :

Ax (ah), hey, he hey (hey), heyf (yazık), h mm (ajh bana, yazik
bana), wax, vvax vvax (vah), wax lı mm (ay bana, yazık bana), wêy
(vay) ...

KIZGINLIK.

210. Başlıcalan :

De (işte), of (of), taf, taffû (tüf), evvz bîlle/bîllah (auzı bU-Lah) ...

4 BAĞLAMA VE ULAMA EDATLARI.

Kürmanççada bağlama gösteren edatlar şunlardır :

211. a) BAĞLAMA GÖSTEREN EDATLAR :

Û (ve, ile) :

aa) Û 'dan sonra çok defa hafif bir w (v) telâffuz edüir :

Ez û tu [ok : ezûvv tu] (ben ve sen, benimle sen)

bb) Önceki kelimenin son harfi konsonantsa bununla ulanır :

ez û tu [ok : ezûvv tu]
cc) Sonu vrokalle biten bir kelimeden sonra araya y veya w yardımcı

sesleri girer :

de û bav [ok : dêyû bav/dêwû bav] (anne ile baba). Bu yar¬
dımcı sesler yazıda değil telâffuzdadır.

dd) VokaUe biten bir kelimeden sonra bazan kendisi y veya w ölür.
Bu takdirde yazıda behemhâl apostrof kullanılmalıdır [Ayrıca, M. 225,
ihtara bakınız] :

de û bav - dê'y bav veya dê'vv bav [ok : dey, dêw]
Hım/hem (de, dahi), bun jî (hem de)
Hmı ... hım ... (hem ... hem de)
Dura (sonra, şu hâlde)
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b) TERDlT GÖSTEREN EDATLAR :

an ... an (ya ... ya)
ne ... ne (ne ... ne)
ya ... ya/yan ... yan (ya ... ya)

c) İSTİDRAK GÖSTEREN EDATLAR :

Bele, lê, lebelê (amma, fakat)
Beüom (belki)
Bi vê/vî va/ve, bı vî va jî (bununla beraber, bununla da beraber)
Di be, di be ku (olur, olur ki, olabUir ki)
Emma (amma, fakat)
Lıakım (lâkin)
Meğer (meğer)
Na be (meğer, deme ki)
Ne be (olmaz naı, olmaz mı ki)
Tu na be (meğer) ...

d) ŞART GÖSTEREN EDATLAR :

er/eger/ege/hege/eg/heg/heger ( eğer)
vver (eğer)
we ne (öyle değü, öyle değilse) ...

e) KARŞILIK GÖSTEREN EDATLAR :

gerçî (gerçe)
her çend, her çend ku (gerçe, her ne kadar) ...

f) SEBEP GÖSTEREN EDATLAR :

Bes (yeter, yeter ki)
Çumkî, çumkıl (çünkü)
jı wê (o sebepten, o sebeple)
jı levvra (zira, çünkü)
ku (ki) :

1 İki cümleyi birbirine bağlar [vasla edatı].
2 Bir hükmü açıklayan cünalenin başmda gelir [beyan edati] .

3 Dua veya yeminden önce gelir [dua veya yanüı edati]. Olmaya
da büir.

Levvra (zira. çünkü)

S) DİLEK GÖSTEREN EDATLAR :

XvFezî/xwezil/xwesba/xweaba (kaşki, bari) ...
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Dokuzuncu Bölüm

KELİME YAPIMI

2İJ3. Kürmanççada kelimelerin önüne veya sonuna üâve edUen edat¬
larla veya iki ve daha çok kelimelerin bü araya getirUmesiyle yeni yeni
kelimeler yapUaMlir. Örneğin :

piştmêr [isim + isim] (hami, arka)
bıdd [edat + isim] (cesur)
bedü [edat + isün] (korkak)
pirbêj [sıfat + emir] (geveze)
dengbêj [isim + emir] («kelam» söyleyen halk şairi, ozan)
seışo [isim + emir] (mesbah, hamam)
dnbendî [sajn sıfatı + isim + edat] (partizanlık) ...

Bu misâllerde görüldüğü üzre, her cins kelimeden böyle birieşmder
yapmak mümkündür. Bununla beraber bilhassa emir, etken ortaç, edü¬
gen ortaçlardan istifade ediür. Kelime yapımı bakmamdan Kürmançça
gayet müsait bir özelliği haizdir. Kelime yapımı birkaç gurupta mütâlâa
edUebUir.

BİLEŞMELER

[Terkip]

A. ULAMA BİLEŞMELERİ.

213. Bu büeşmelerde iki kelüne arasmda ulama [liyezon, vasi]'
dan başka bü Ugi yoktur. Genellikle arada bü" edat olmadığı gibi, bazan
da ulama edatian bulunur.
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1. DOĞRUDAN DOĞRUYA BİLEŞME,

iki kısım arasında hiç bir edat yoktur :

kevırkanî [taş + pmar] (sapantaşı)
darber [ağaç + meyve] (ormanlık, meşelik, ağaçhk)

2. Ü ve DİĞER ULAMA EDATLARİİYLE BİLEÎŞMELER.

a) Kök bakmamdan birbirüıin aynı olan iki kelimenin bUeşmesi ki bu^
na eskiden terkib-i tecanüsî vejra terkib-i teradü-
fi-i lâfzî denirdi :

da'vv ıstandın (ahş-veriş)

b) Anlamları birbirine yakm kelimelerin bUeşmesi ki eskiden buna
terkib-i teradüfi-i manevî denirdi :

best û nevval (dere tepe)
çîya û banî/çîya û qulaç (dağ taş, dere tepe)
dar û ber (ağaçlık, ormanlık)
hay û bay (haber, malumat)
kevır û kuç (taş yağmuru)
zer û zîv (altm gümüş) ...

c) Anlamları birbirine zıt kelimelerin bileşmesi [terkib-i tebayünî] :

dan û ıstandın (vermek-almak)
şev û ro (gece gündüz)
heyîn û neyîn (varlık yokluk)
jêr û jor (aşağı yukan)
ser û bm (alti üstü, alt üst) ...

d) Anlamlı bir kelimenin, yalnız basma bir anlamı olmayan diğer bit
kelüne üe bUeşmesi [terkib-i ihmali, elfaz-ı ittiba] :

çêle çûk (çoluk çocuk)
fera fol (kap kaçak)
gend û gemar (toz toprak)
qu^ û qal (çır çöp)
kel û kût (kör topal)
zaro zêç (çoluk çocuk) ...

Burada fol, gend, qal, kel, zêç kelimeleri birer mühmel, yani
yalnız başlanna bir anlamı olmayan kelimelerdir.
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3. BI ve -E ÎLE OLAN BİLEŞMELER.

bere bere (yavaş yavaş)
dest bı dest (el ele, doğrudan doğruya)
d^te next (el be el)
gire gır (ekabir, ilerde gelenler)
rast bı rast (doğrudan doğruya, açıkça) ...

B. BELİRTME GÖSTEREN BİLEŞMELER.

214. Bunlar da yan yana gelmiş iki kelimeden ibaret olup, birinci ke¬
lime ikincisini belirtir, veya anlammı daraltm. Birüıci kısma isim, zarf ve
nadiren bir sayı sıfatıdır. İkinci kısım ise, isim, emir hâlinde isma ve et¬
ken ortaç olabUir. BUeşme tümü bakmamdan, bir isim veya bir sıfat ola¬
bilir. Bu sıfatiarm da tekrar isim olarak kuUamldığı vardır. Bu türlü
bileşmeler, yapüışlanna göre şu zümrelere ^yrüabUirler :

1. îsim + edügen ortaç veya edilgen ortaç + isim :

serberdayî (başıboş)

2. İsim, sıfat veya zarf + emir :

serhmg (kocabaş)
serşo (baş yikanan yer, mesbah)
xwelîbêj/xwelîbor/xulîbor (kalbur) [kk : kül, ince toz geçirici]
rêber (rehber)
rêbir (yol kesici, eşkiya)
raêrkuj (çok adam öldürücü, yiğit)
pirbêj (geveze)
dûrbîn (dürbün) [dûr : uzak, bîn, dîym (görmek) 'ten emir]
çolbır (kesme, çöl kesme) ...

Bu şekilde yapUmış bazı büeşmeler isün olarak kuUanılır [yukanda-
kilerin çoğu].

3. İsim veya sayı sıfatı + isim şeklinde, veya isün tanalamalarmda
kelünelerin yerini değiştirmek suretiyle meydana gelmiş olanlar. Bunlar
ekseriya isimdirler :

avzêr (altm sujm)
nehberk (dokuz taşla oynan bir oyun)

4. İsim + sıfat, yani belirtilenin Ualdan tecrit edilmesiyle :

bejna zırav (ince boy) _ bejnzırav (ince boylu)
bere gund (köyün önü) - bergımd (köyönü)
şeva reş (siyah gece) - şevreş (gece karanlığı) ...
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C. BİLEŞİK SIFATLAR.

315. İkinci parçası daima isim olan büeşmeler, ki hepsi birden büeşik
aıfat anlanamı verirler. Bunlar da iki kısımdır.

1. İYELİK GÖSTERENLER.

Kuruluşları bakımından şu zümelere ajmlırlar :

a) Sıfat + belirteni, yani bir sıfat takımında belirtUen ile sıfatm
yerlerini değiştirmek suretiyle :

rêya rast (doğru yol) - raste-rê (doğrulama, kısadan)
hêjayê gıran (pahalı değer) - gu-anhêja (pahalı) ...

b) İyelik veya belirtme tamlamasmda tamlanan ile tamlayanın yer¬
lerini değiştirmek suretiyle :

bezza pır (çok kaçış) - pırbez (çok kaçıcı)

c) Benzetme gösteren tamlamada tamlananın Ualdan tecridi sure
tiyle

dêla gur (kurdun dişisi) - dêlegur (dişi kurt)
dile şer (aslanm yüreği) - dilşêr (aslan yürekli)

d) Hev (hem, beraber) + isim. Bir şeyde ortaklık gösteren sıfat¬
lar teşkiline yarar :

hev alî - hevalî (arkadaşlık) [kk : bir taraflılık]
hev deng - hevdeng (koro)
hev re - hevrê (yoldaş)

2. BİRİNCİ PARÇASI ÖN-EDAT OLANLAR.

a) BiGM> ile. Türkçedeki -lı eki ile yapılan sıfatlar aıüammı vereo
sıfatiar yapılmasına yarar ki buna ism-i mâlik denir :

bı aqil _ b'aqil (akUlı)
bı dar (ağaçlı, ağaçlık)
bı dil - bıdıl (cesur, yürekli)
bıar (ateşin) .

bı nav (mâruf, adlı)
bı xûn (kanh)
bı kevır (taşh) ...

b) Be GN3 , ne sss ile. Bir isim önüne gelince, o isimden Türkçedeki -sız
ile yapüan sıfatlara benzer anlamda sıfat yapılmış olur :
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bê aqd (aküsız)
bê bext (vicdansız)
ne mêr (alçak, korkak)
ne zan (cahU) ...

TÜREME

[İştikak ]

216. Bir kısmı özel bahislerinde zikredilmiş -m/-n [masdar eki], -e,.
î, -a, "î, -e 'lerden başka [Ual, birlUc v.b. ek ve edatian] yeni keümeler

yapmama yarayan başlıca ekler şunlardır :

A. -Dan : xoy (tuz) - xoydan (hayvanlarm tuzlanması mahalli)
-Gûn : ar (ateş) - argûn (ocak)

İHTAR. Kürmanççada zaman isimleri genel olarak, hiç bü ek al'
madan kulamlırlar :

şube (yarm), sere subê (sabahm erken vakti), taştê (kuşluk
vakti), bırgang/ c^i kûr (gün doğumundan hemen önceki za¬
man), esir (ikindi vakti), mvro (öyle vakti), êvar (akşam) ...

Gün isimleri :

Şemî/Şenbe/Paşînî (Cumartesi),
Bazar/Yekşem (Pazar)
Duşem (Pazartesi)
Sêşem (Salı)
Çarçem (Çarşanba)
Pensem (Perşenbe)
Inî (Cîuma)

Ay isimleri :

Mard/Adar (Mart), Nîsan, Gulan (Mayıs), Hezîran, Temmû*,
Tebbax/Axistos, llon, Çîriya pêşm (Ekim), Çîıîya Paşm (Ka¬
sım), Kanuna pêşm. Kanuna paşm.

148

bê aqd (aküsız)
bê bext (vicdansız)
ne mêr (alçak, korkak)
ne zan (cahU) ...

TÜREME

[İştikak ]

216. Bir kısmı özel bahislerinde zikredilmiş -m/-n [masdar eki], -e,.
î, -a, "î, -e 'lerden başka [Ual, birlUc v.b. ek ve edatian] yeni keümeler

yapmama yarayan başlıca ekler şunlardır :

A. -Dan : xoy (tuz) - xoydan (hayvanlarm tuzlanması mahalli)
-Gûn : ar (ateş) - argûn (ocak)

İHTAR. Kürmanççada zaman isimleri genel olarak, hiç bü ek al'
madan kulamlırlar :

şube (yarm), sere subê (sabahm erken vakti), taştê (kuşluk
vakti), bırgang/ c^i kûr (gün doğumundan hemen önceki za¬
man), esir (ikindi vakti), mvro (öyle vakti), êvar (akşam) ...

Gün isimleri :

Şemî/Şenbe/Paşînî (Cumartesi),
Bazar/Yekşem (Pazar)
Duşem (Pazartesi)
Sêşem (Salı)
Çarçem (Çarşanba)
Pensem (Perşenbe)
Inî (Cîuma)

Ay isimleri :

Mard/Adar (Mart), Nîsan, Gulan (Mayıs), Hezîran, Temmû*,
Tebbax/Axistos, llon, Çîriya pêşm (Ekim), Çîıîya Paşm (Ka¬
sım), Kanuna pêşm. Kanuna paşm.

148



B. -Van, -vanî : Bir şeyi muhafaza eden kimseleri gösteren isimler
yapar :

berx (kuzu) - berxvan/berxvanî (kuzu çobanı)
ga (öküz) - gavan (davar çobanı) ...

C. -Ok : Türkçedeki -lı ekiyle yapüan sıfatiarm anlammda sıfat ya-
|>ar :

fedî (haya, utanma) - fedok (utangaç, hayalı)
ger (gezme) - gerrok (gezegen, gezici) ...

D. Diğer ekler :

1. Küçültme şeküleri : [M. 56]

İHTAR. KüçiUtme çekiUeri Türkçede de görüldüğü gibi sevgi, acı¬
ma veya tahkir de ifade eder :

Hes (hasan) - Hesıb (yerine göre hem sevgi ve hem de küçüm¬
seme/tahkir Ue, Hasancık, Hasancağız) ...

2. -İn : Şu yerlerde kullanılır :

a) Madde gösteren bir isme gelerek, ondan yapılmış bir şeye delâlet
eder, ki eskiden bunlara ism-i mamul denirdi :

dar (ağaç) - darîn (ağaç, tahta «'dan mamul bir şey»)
hesın (demir) - hespê hesınm (demir at, pisiklet)

b) Zaman isimlerine gelerek onları sıfat yapar :

şev (gece) - şevîn (geceye mensup)
sal (sene) - du salîn (iki senelik) ...

E. Şu edatiar da vardır :

1. -E : du sale [sal - e] (iki senelik)

2. -A : germ (sıcak) - germa (sıcaklık), serm (soğuk) - setnua
(soğukluk)

3. -An : İsimlerin sonuna gelerek soyadı yapar :

Hesen Beg (Hasan Bey) - Hesenbegan (Hasanbeyliler) ...
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4. -î :

a) Masdarlık î 'si adıyla bir sıfatın sonuna geldiği zaman, o sıfat
anlam ismi olur :

çeleng (güzel) - çelengî (güzellik)
mêr (yiğit) - meri (yiğitiik)
şer (aslan) - şêrî (aslanlık)
xurt (yiğit) - xurti (yiğitlik) ...

b) Memleket, milet, aüe isimlerine gelerek onlara ilgiyi [nisbet, nis^
be] gösterir, bu hâlde buna ilgi [nisbet] î 'si denir :

Diyarbekir - Dîyarbekırî/Dîyarbekri (Diyarbakırlı)
Tırk - Tırkî (Türk, Türkçe)

İHTAR. Bazı kelimelerde -Arapça ilgi edati olan i gibi- nis¬
bet, yalnız Arapça kurallara göre yapılır : Grencevvî (Gîenceli) gibi.

5. Bazı kelimelerde ön-ekler :

dlj/duj (fena, zor) dujmm/dıjmın (düşman), dujwar (zor, çetin)
ne (değil, yok) : nexwe^ (hasta)
-e (-ımsı) : sore (kırmızımsı), gewre (beyazımsı) ...
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Onuncu Bölüm

SÖZDtZİMl

[Syntax]

A. CÜMLE VE ÖĞELERİ.

217. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği tam olarak anlatmak içia
kurulan kelime dizisine cümle denir. Örneğin :

Hemı Kuttl û Tırk birayêd hevm (Bütün Kürt ve Türkler birbir¬
lerinin kardeşidirler) .

Çend ^ya hene yet Kurdane (Ne kadar dağ varsa Kürtierindir) .

Du salan bere çû bûm Dîyarbekrê (Etki sene önce Diyarbakıra
gitmiştim) .

Bir cümlenin temel [asü] ve yardımcı [talî] olmak
olmak üzre iki çeşit öğesi [cüzü, unsuru] vardır. Temel öğeleri
özne [fail, müpteda] ile yüklem [haber], yardımcı öğeleri de
nesne [mef'ûl] ve tümleç [mütemmim] 'lerdir.

1. CÜMLENİN TEMEL ÖĞELERİ.

a) YÜKLEM.

318. Cümleyi bir hükünale sonuca hazırlayan veya cümleyi sonuca
bağlayan öğedir. Bu öğe bir kelime, bir kelime gurubu, kelime niteliğinde
bir hece veya harftir :

Tu pır di gemy (Sen çok geziyorsun).
Mm lı hîva nuh-hılatî nêhêrri (Ben yeni doğmuş aya baktım).
Behramê Gorê Kurd bêhûde mêrxas bû (Kürt Behram-ı Gor son

derece yiğit-kahramandı)

151

Onuncu Bölüm

SÖZDtZİMl

[Syntax]

A. CÜMLE VE ÖĞELERİ.

217. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği tam olarak anlatmak içia
kurulan kelime dizisine cümle denir. Örneğin :

Hemı Kuttl û Tırk birayêd hevm (Bütün Kürt ve Türkler birbir¬
lerinin kardeşidirler) .

Çend ^ya hene yet Kurdane (Ne kadar dağ varsa Kürtierindir) .

Du salan bere çû bûm Dîyarbekrê (Etki sene önce Diyarbakıra
gitmiştim) .

Bir cümlenin temel [asü] ve yardımcı [talî] olmak
olmak üzre iki çeşit öğesi [cüzü, unsuru] vardır. Temel öğeleri
özne [fail, müpteda] ile yüklem [haber], yardımcı öğeleri de
nesne [mef'ûl] ve tümleç [mütemmim] 'lerdir.

1. CÜMLENİN TEMEL ÖĞELERİ.

a) YÜKLEM.

318. Cümleyi bir hükünale sonuca hazırlayan veya cümleyi sonuca
bağlayan öğedir. Bu öğe bir kelime, bir kelime gurubu, kelime niteliğinde
bir hece veya harftir :

Tu pır di gemy (Sen çok geziyorsun).
Mm lı hîva nuh-hılatî nêhêrri (Ben yeni doğmuş aya baktım).
Behramê Gorê Kurd bêhûde mêrxas bû (Kürt Behram-ı Gor son

derece yiğit-kahramandı)

151



Cümlelermde di gemy (geziyorsım) , nuh-hılati (yeni doğmuş), nun
nêhêrri (ben baktma), mêrxas bû (yiğitti) kelüneleri birer yüklemdü.

b) ÖZNE.

Bü cümlede büdirilen eylemin yapıcısı veya hâlin olucusu durumun¬
da bulunan kimse veya şeydir. Kısacası, eylemi meydana getiren, yahut
bir şey olan kelüne veya kelime gurubudur. Örneğin :

Hespê çê zengûyan na gîne xwe [atasözü] (İyi at üzengiyi ken¬
dine eriştirmez).

Çeko ez şandım bajêr (Çeko beni şehre gönderdi).
Hatana meran dereng ma (Yiğitierüı gelmesi gecikti) ...

İHTAR. İsim cümlelerinin veya etken dönüşlü ve işdeş çatıh fiü¬
lerle [M. 155, 156] kurulmuş fiü cümlelerinin öznelerine gerçek
özne denir. Örneğin :

Gulçîn keçeld çelenge (GiUçîn güzel bir kızdır).
Yado hat (Yado geldi).
Ew kmcê xwe h xvve kır (O eLbisesini giydi).

Edügen çatUı [M. 154] fiülerle kurulan cümlelerde özne gibi görü¬
nen, fakat aölmda özne olmayan kelime, yahut kelime guruplarma söz¬
de özne [naib-i faUJ adı verilir. Örneğin :

Deri ve bû (Kapı açüdı).
Dar şıkest (Ağaç kırıldı).

Cümlelerinde ve bû (açüdı) ve şıkest (kırUdı) fiüleri edügen çatih fi¬
ülerdir. Burada deri (kapı) ve dar (ağaç) kelimeleri sözde öznedirler. Zi¬
ra bunlar açUma ve kırüma işlerini yapan değü, açıhna ve kırılma işine
mevzu olanlardır. Bu sebeple bunlar gerçek özne olamazlar.

2. CÜMLEN ÎN YARDIMCI ÖĞELERİ.
219. Bü cümlede öznenüa eyleminden etkUenen, veya yüklemleri çe-

Sfitii anlam ügüeriyle tamlayan, yahut berkiten keltmdere, geniş mâna¬
siyle tümleç denir. Tümleçler nesne ve tümleç olmak üzre ikiye ay¬
rUırlar.

a) NESNE [Dar mânasiyle nesne, düz tümleç].
Öznenm eyleminden doğrudan doğruya etkUenen kelimedir, örneğin:
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Evv di çû Serte (O Siirte gidiyordu) .

Mm hespek kırrî (Ben bir at satm aldım).
Xecê dew Idya (Hatice ayran yaydı).

Cümlelerinde Sert (Siirt), hesp (at) ve devv (ayran) kelimeleri birer nes¬
nedir.

b) TÜMLEÇ [geniş mânasiyle tümleç].

(üünalede yüklemi çeşitü anlam UgUerile tamlayan kelimedir :

Hem jı Ezirganê hat (Mehmet Erzincandan geldi).

CimUesinde jı Ezirganê (Erzincandan) , hat (geldi) yükleminin tümlecidir.

B. YÜKLEMLERİNE GÖRE CÜMLELER.

Cümleler yüklemlerine göre isim cümlesi ve fül cümlesi diye ikiye
aynlır.

1. İSİM CÜMLESİ [isnat] .

220. Yüklemi isim soyundan [M. 13/a] bir kehme olan cümleye
isim cümlesi denir. Burada bir isün, başka bü isme isnat edUdi¬
ğinden isim cünalesine isnat da denü. İsnatta kendisüae bir şey isnat
edilene müsnedünileyh veya müpteda [özne] , isnat olu¬
nan şeye de m ü s n e t veya haber [yüklem] denir. Binaanaleyh
isnat, müsnet Ue müsnedünUeyh arasmda olan bir bağ, müsnet ile müsne-
dünüeyhin meydana getirdiği bir takım [terkip] 'dır. [Aynca M. 162'ye
bakınız] :

Kurmanc, Zaza, Lûr, Bextîyar hemı Kurdm (Kürmanç, Zaza,
Lür, Bahtiyar hepsi Kürttürler).

Evîna vjrelêt jı gış taştan bıhndtare (Memleket sevgisi her şeyden
üstündür) .

Qewmê Kurd pır û pır kevnare (Kürt kavmi pek çok eskidir).

Son cünalede Qevvmê Kur (Kürt kavmi) müsnedünUeyh, kevnar (^ki) de
yüklemdir.

221. Kürmanççada isim cümlesinde temel öğelerden müsnedünUeyh
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ğinden isim cünalesine isnat da denü. İsnatta kendisüae bir şey isnat
edilene müsnedünileyh veya müpteda [özne] , isnat olu¬
nan şeye de m ü s n e t veya haber [yüklem] denir. Binaanaleyh
isnat, müsnet Ue müsnedünUeyh arasmda olan bir bağ, müsnet ile müsne-
dünüeyhin meydana getirdiği bir takım [terkip] 'dır. [Aynca M. 162'ye
bakınız] :

Kurmanc, Zaza, Lûr, Bextîyar hemı Kurdm (Kürmanç, Zaza,
Lür, Bahtiyar hepsi Kürttürler).

Evîna vjrelêt jı gış taştan bıhndtare (Memleket sevgisi her şeyden
üstündür) .

Qewmê Kurd pır û pır kevnare (Kürt kavmi pek çok eskidir).

Son cünalede Qevvmê Kur (Kürt kavmi) müsnedünUeyh, kevnar (^ki) de
yüklemdir.

221. Kürmanççada isim cümlesinde temel öğelerden müsnedünUeyh
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önce, müsnet sonra gelir. Yüklem/müsnet, özne/müptedaya ek-fiUle bağ¬
lanır. [M. 171, 224] . Tümleçler ise, normal olarak, özne ile yüklemüı ara¬
sında bulunurlar. O hâlde isim cümlesinde öğelerin sırası şöyledir :

(1) özne - (2) tümleç - (3) yüklem - (4) ek-fiü.

222. İSİM CÜMLESİNDE ÖZNE [müpteda, müsnedünUeyh].

a) İsim cümlelerinde özne, bü eylemin yapıcısı değü, bir hâlin olucu-
sudur. Yani özne, bir şey yapan değil, bir şey olandır. Bu sebepledir ki
isim cümlesinde nesne [M. 229] bulunmaz. Örneğin :

Ahmed rmde (Ahmet iyidir).

Cümlesinde özne olan Ahmet bir şey yapmamaktadır. Hakkmda nnd (iyi)
hükmü verilen, yani bir vasıf isnat edUen kimsedir. Halbuki fiil cümlesin¬
de özne bir şey yapandır |M. 227] . Örneğin :

Ahmed der şıkand (Ahmet ağacı kırdı).

Cümlesinde Ahmet [özne], şıkand (kırdı) işinin yapıcısıdır. Bu sebeple¬
dir ki isim cümlelerinde özneye özne değil, müsnedünUeyh veya müpteda
demek daha uygundur. Zira isün cümlesindeki özne ile, fiil cümlesindeki
özneler ayrı ayrı şeylerdir.

b) özneler ilal edilemezler.

c) Şahıs zamirlerinden yalnız geçişsiz şahıs zanürleri özne olabiürier,

geçişli şahıs zamirleri asla özne olamazlar. Örneğin :

Evv mezzme (O büyüktür) denü, fakat vvî mezzme denemez.

d) Adıgeçen [gaip] müptedalar çoğul olamazlar. Bunlarm çoğulluk¬
ları ek-fiUlerle ifade olunur (M. 174/6] :

Hfâp hat (At geldi) - Hesp hatan (Atlar geldüer)

e) İsim cümlesinde özneyi bulmak için e...di be çıye?/a...dı be çıye?
(olan nedir?), ê ... di be kîye?/a ... di be kîye? (olan kimdir?) sorula¬
rından biri sorulur. Alınacak cevap öznedir.

223. İSİM CÜMLESİNDE YÜKLEM [Müsnet, haber].

a) İsim cümlesinde yüklem isim soyundan olan bü keümedir. Yük¬
lem çekimU fiü dışında, isim, hâl eki/edatı ahmş bir kelime, isim takım-
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lan, isim gibi kuUanümış sıfat, sıfat takımı, zamirler, isim-fiü, edat v.b,
kelimeler olabilir.

b) Özneler gibi yüklemler de ilal edUemezler.

c) Şahıs zamirlerinden yalınız geçişsiz şahıs zamirleri yüklem ola¬
bilirler.

d) İsim cümlesinde birden fazla yüklem art arda gelebilir. Örneğin:

Tu her ku bı vvestî re dirêj di be û zêde di be (Sen yoruldukça
yol uzar ve fazla olur) .

Her ku evv t'ê cem mm ez bı vvî şa di bım û lı vvî di mhêrmi
(O her yanıma geldikçe onunla neşeleniyor ve ona bakı¬
yorum) .

Mem Zînê di evand û tam bı xeyala wê di jî (Mebmet Zeynebi
sever ve hep onun hayaliyle yaşardı) ...

e) Yüklemi bulmak için çı? (ne?), çıto? (nasü?), çıye? (nedir?) v.b.
suaUerinden biri özneden sonra sorulur.

f) Yüklemler isim cümlesinde olumlu, olumsuz, olumlu-soru, olum-
suz-soru gibi dört şekilde bulunur.

aa) Av zelaJe (Su berraktır).

bb) İsim cümlesinde yüklemin olumsuz şekli ııecvs ile olur. Bu olum¬
suzluk edatı yüklemden önce ve özneden sonra veya yüklemden sonra
gelir. Sonra geldiği takdirde ek-fiil kendisine ilâve olunur. Olumsuzluk,
yüklemden sonra getirilen nî/nm ile yapılır I M. 157/ B, C | :

Sdo ne qelawe (Süleyman şişman değildir).

Silo qelavv nîne (Süleyman şişman değildir).

Cîeçmiş zamana ait [ M. 224J olumsuzlukta ise ne,Gvı edatının yüklem¬
den önce, bûyın (olmak) fülinin de yüklemden sonra gelmesi münasiptir,
NecNû edati sonraya gelirse bûym fiiline aitmiş gibi bir anlam da verebilir.
Bu takdirde yüklem [müsnet/haber ]'lik vasfını kaj^beder, cümle de fiil
cümlesi olur :

Ez mezzm bûm (Ben büyüktüm /Ben büyüdüm).
Ez ne mezzın bûm (Ben büyük değildim).
Ez mezzm ne bûm (Ben büyümedim).
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cc) Olunüu-soru, olumsuz-soru şekiUeri genel kaidelere göre yapüır
[M. 157, 195] :

Ma Mıho lı male? (Mahyettin evde mi?).
Ma Mdıo ne lı maJe? (Mahyettin evde değü nü?).

g) Şart edatları ise isim cümlesinde de bulunabUir [M. 191].

İSİM CÜMLESİNDE EK-PİİLLER.

224. Ek-füUer [M. 171] isim cümlesinde yükleme gelerek onu özneye
bağlarlar. Bu söbepledir ki ek-fiülere, isim cünalesinde, haber
edatları [zemaü-i nisbîye, zemair-i habenye-i isnadîye] denir. Ek-
fiüin geçmiş zamana ait kipleri Bûym (olmak) fiüiyle olur [M. 172]. Bu
füün isnattaki anlamı «idim, idin, idik... »'tir.

İSİM CÜMLELERİNDE PEKİŞTİRME [isnadm tekidi].

225. Kürmanççada isnadı pekiştirmek için yüklemden önce dicss ge¬

tirilir. Fakat bu daha çok öznenin [müptedanm] bulunmadığı hâUerde
olur :

Hes mezzme (Hasan büyüktür)
Hes di mezzme (Hasan şüphesiz büyüktür)
Dmê di be bmateye (Dünya muhakkak temelsiz, sonsuzdur).
di mezzme, di be bmateye ...

İHTAR. Pekiştirme edatı birinci şivede û (ve, ile) [M. 211/a] gibi
bağîama ödevini de görür :

Em di Kurdun, di xultin, di camêrm (Biz şüphesiz Kürdüz ve yi-
ğitiz ve alicenabız) ...

2. FİİL CÜMLESİ.

226. Yüklemi çekimU bir fiü olan cümleye fiil cümlesi de¬
nir. Fiü cünüesi çekimli bir fiü ile isim soylu kelimelerden kurulur.

227. FİİL CÜMLESİNDE ÖZNE [fail].

a) Fül cümlesinde özne, bildirilen eylemin yapıcısı, yani eylemi m^-
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dana getiren kimse veya şeydir. Buradaki özne, tam mânasiyle özne
[fai]'dir. Örneğin :

Ferho kevır avıt (Ferhat taşı attı).

Oünüesüıde Ferho, avıt (atti) fiUinin yapıcısı, öznesidir.

b) İsim cümlesinde olduğu gibi, fiil cümlesinde de özne Ual edUemez.

c) Şahıs zamirleri füün özelüğine göre geçişh veya geçişsiz [M. 99,

101, 174/2] olabüMer.

d) Fül cümlesinde de adıgeçen özneler çoğul olamazlar. Bunlarm da
çoğuUuklan ek-fiUlerle ifade olunur [M. 174/6].

e) Özneyi bulmak için yüklemden önce id/kê ... ? (kim ... ?) çı ... ?

(ne ...?) sorularmdan biri sorulur.

FÎtL CÜMLESİNDE YÜKLEM [fül].

^8. a) Fiü cümlelerinde yüklem, çekindi bir fiüdir. Örneğin :

Beko çû (Bekir gitti).

Cümlesinde özne Beko, yüklem de çû 'dır, ki çûyın (gitmek) fiüinin çekim¬
lenmiş şeklidir.

b) FiU olan yüklenalerde Ual zaten bahis mevzu olmaz.

c) Yüklemler birden fazla art arda gelebüir :

Ddvîn hat, av ve xwar û ra bû çû (Dilvin geldi, su içti ve kalkti
gitti).

d) YüMemi bulmak için özneden sonra ... çı kır? (...ne yapti?),
... p bû? (... ne oldu?) sorulan sorulur.

e) Fül cümlelerinde yüklemin olumlu-olumsuz v.b. şekiUeri fiüin
oiumlu-olumsuz v.b. şekiUerine göredir,

f) Yüklemi geçişli bü- fül [M. 151] olan fiü cümlesinde özne [faü],
fiil, nesne ve tümleçler bulımur :

Bedewê do lı beriye, mîyên xwe dot (Dün Bedev beri'de kojrun-
Janm sağdı).
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g) Yüklemi geçişsiz bir fül [M. 151] olan bir fiil cümlesüıde ise özne,
fül ve tiünleçler bulunur, fakat nesne bulımmaz :

Bedewê do h beriye bû (Bedev dün beri'de idi).

FÜL CÜMLESİNDE NESNE VE TÜMLEÇLER.

229. a) Nesne, öznenin yaptığı işten etkilenen kelimedir.

aa) Nesneler [mef'ûllerj genel UaUa Ual edilirler. Tümleçler ise ilal
kabul etmezler.

bb) Geçişli şahıs /amirleri nesne olurlarsa da geçişsiz olanlar katiyen
nesne olamazlar.

cc) Nesneler iki türlüdür : 1) Belirtili, 2) Belirtisiz.

1 BelirtUi nesne, cünalede ismin -i hâlinde bulunan ve belüü bü
varlık gösteren nesnedir. Buna eskiden [mef'ûl-ı bih-i sarih] denirdi,
örneğin :

îşev me nen xwar (Bu gece ekmeği yedik).

2 Belirtisiz nesne, cümlede yalm hâlde bulunan ve belirli bir varlık
göstermeyen nesnedir :

îşev me nan xwar (Bu gece ekmek yedik).

dd) Belirtisiz nesneyi bulmak için çı ? (ne ?), belirtili nesneyi bul¬
mak için de çı ? (neyi ?), kî ? (kimi ?) soruları özne ile yüklem araşma
getirilerek sorulur.

b) Tünaleç, yüklemi çeşitli yönlerden tamlayan kelimedir.

aa) Tümleçler üçe aynlır :

1 Dolaylı tümleçler. Cümlede ismin -e, -de, -den hâllerinde bulu¬
nan tümleçlerdir.

a -E'ü tümleçler : Nêrina xezala (ceylanlara bakış), Evv nıha t'êye
mala me (O şimdi evimize geliyor). Em de bı çıtan Ruhayê (Biz Urfaya
gideceğiz). Mm ra b'îne (Bana getir) ...

b 	 De'li tümleç : Tıri h baxan ne ma (Bağlarda üzüm kalmadı),
Ez h ser gır rûnışta bûm (Ben tepenin üzerinde oturmuştum) ...
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örneğin :

îşev me nen xwar (Bu gece ekmeği yedik).

2 Belirtisiz nesne, cümlede yalm hâlde bulunan ve belirli bir varlık
göstermeyen nesnedir :

îşev me nan xwar (Bu gece ekmek yedik).

dd) Belirtisiz nesneyi bulmak için çı ? (ne ?), belirtili nesneyi bul¬
mak için de çı ? (neyi ?), kî ? (kimi ?) soruları özne ile yüklem araşma
getirilerek sorulur.

b) Tünaleç, yüklemi çeşitli yönlerden tamlayan kelimedir.

aa) Tümleçler üçe aynlır :

1 Dolaylı tümleçler. Cümlede ismin -e, -de, -den hâllerinde bulu¬
nan tümleçlerdir.

a -E'ü tümleçler : Nêrina xezala (ceylanlara bakış), Evv nıha t'êye
mala me (O şimdi evimize geliyor). Em de bı çıtan Ruhayê (Biz Urfaya
gideceğiz). Mm ra b'îne (Bana getir) ...

b 	 De'li tümleç : Tıri h baxan ne ma (Bağlarda üzüm kalmadı),
Ez h ser gır rûnışta bûm (Ben tepenin üzerinde oturmuştum) ...
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c -Den'li tümleç : Kî jı welêt îıat? (Kim memleketten geldi?), Mın
jı Mem reşbelebeb gırt (Ben Mehmetten bir mektup aldım) ...

2 Zarf tümleçleri. Yüklemi zaman, yön, hâl veya tarz, nicelik ügi-
leriyle tamlayan kelimelerdir. Yani yüklemi berkiten kelimeler, zarf tüm¬
leçlerdir.

a Zaman tümleçleri : Evp par çû rehmetê (O evvelsi sene vefat et¬
ti), Elo zû va nayê xuyan (Ali çoktan beri göriirtmüyor) , Ez nıba der
ketam (Ben şimdi çıktım). Tu herre, ez ê jî şube vvenm (Sen git, ben de
yarm gelirim) ...

b Yön tümleçleri : Der keve jor (Yukarı çık), Herre hundur
(İçeri git) ...

c Hâl ve tarz tümleçleri : Hêtlî bı çe (Yavaş git), Dereng ma {Geç
kaldı) ...

d Miktar zarfları : Ez vvelâte xvve pır di evînım (Ben memleketimi
çok seviyorum), Ê pır çû hmdık ma (Çoğu gitti azı kaldı) ...

Cümlede bu tümleçleri bulmak için yüklemden önce sıra Ue bînga?,
kî çax ?; Jm da ?; çıto ?, çıtal ?, çavva ?'; çı qas ?, çı qanda? sorulan
sorulur, alman cevaplar aranan tümleçlerdir.

3 Edat tümleçler. Cünaleye çeşitii anlam ilgisi getüen yardımcı
öğelerdir. Bunlar bı gvî , bo ... gibi edatlar ile birleşerek jüklemi tümle-
yen söz guruplarıdır.

bb) Tümleçler üal edilemezler.

cc) Tümleçleri bulmak için her tümlecin cinsine göre yukanda arze-
dilen soruların sorulması suretiyle olur.

FİİL CÜMLESİNDE ÖĞELERİN SIRASI.

230. Kürmanççada fiü cümlelerinde fiilin, ismin -i veya -e hâMn-
de nesne almasına göre, nesne fiUden önce veya sonra gelir. Şöyleki : ,

FİU -i'ii nesne alabUiyorsa önce nesne sonra da fiü, eğer -e'li nesne
alabiliyorsa önce fül sonra da nesne gelir. FiU hem -i'li ve hem de -e'li
nesne alabilen bir fiü ise, ismin -i hâlinde olan nesne kendisinden önce,
ismin -e hâlinde olan nesne de kendisinden sonra gehr [M. 55/2].

Bunun dışmda öğeler, normal olarak şu sura hâlinde bulunur :
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1 Zaman tümleci,
2 Yer »

3 Özne [faü],
4 Nesne [-i'ü, düz tümleç, mef'ûl-ı sarih],
5 Dolayh tJimleç,
6 Diğer zarf tümleçler,
7 Yüklem [fiU].

Eğer fül -e'ü nesne alabüen bir fiü, veya nesne -e hâlüıde ise yüklem
5. ki<A ve nesne 6. ncı sırada bulunur.
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