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EZ ...

Ez jı Dersime Nehıya Moxindi jı
gundê Hulman Kurê Bapir kurê Xe-
lil kurê Osman kurê Heyto me. Bav
û bapirê Heyto mın dernexist lê kalê
wi Bêro (Bayrem) jı Qerejdaxê dıre-
ve tê û lı gundê Riçikê ba axayeki
ciwar dibe. Paşê brayê wi Hınd ji tê-
te ba wi û pev re tên gundê Hul¬
man xani û erazi dıkırın. Ev herdu
bira jı aşirete İzolan bûne û h gor
kalepirên gundiyên mın em İzolen
vê herêma Dêrsim beşi Hulman jı
van bavana tên.

Lı gor nıfûsa mın ez di sala
83.1940 jı dayêk dibim û navê mm
Husên datinrn. Paşê ji ev paşnava
'Yıldız" jı ali hukumatc de lı mın şa
ni dikin. Lı Kurdistanê weki her tışti jı dayêkbûna' mırov ji serrast
nine. Selwi, dayêka mına bıhûşün dıgot: "tu dema rezan de bûyi".

Ew günde mına pıçûk carinan nebûye 50 mal. Ew di diroka xwe
de bı çend caran hatıyc ruxandin û jı nüve ava bûye. Yanê ew di
hoyên serpêhatiyên gelê xwe de dıji. Sala 1938, di qeleçoyiya
Dêrsun de ew careki din serûbın bû û hate wêran kırın. Gundıye
ko jı tevkuştına leşkerê Tırk xilas dibin, dırevın û xwe dıdm teht
û çiyayên herêmê.

Di niva sala 1939 de ewrên reş lı ser dınyaye ji dıgenn. Helhela
şerê cihanê ya duhemin bala karbidcstên Tırkıye dıkşine û şer lı
Dêrsimê radiwestinm û yên mayi re efû ya gelemperi dertinm. Jı
aliki şerê cihanê ya duhemin dibe sedema xilasbûna gundiyên mm
ya mayi. Bı awaki di ko bêjim: "Şerê cihanê ya duhemin salek jı
pêşiya destpêka xwe de lı Dêrsimê dawi tê.

Vê efûkırıne de gundi têne gundê xwe û dixwazin jı nû ve şên
û ava bıkm. Sal 1939 ye û h Dêrsimê bêdengi heye. Destpêka payi-
zê de ez tême dmyayê. Bo ko jı dê û bavê xwe re bibime hêvrya
"jryina nû". Lê haya wan nine ko şerê cihanê ya duhemin destpê
dike.

Leşkerê Tirk carek dm h Dêrsim belav dibe. Heçi ko mêr m
kom dikin û wan digmn êsker û dişimn roavaya Trrkiyê.

Heftsahya xwe de mm mzanbû şer çıye, zulm û zordari çıye û h
gund diçûm dibistanê. Cendirmeyên ko dıhatın gund dıçûn û h
xelkê û ü me zarokan tadayi dıkırın jı bo me üsteki taybeti bu û
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ez tê nedıgiham. 12 salıya xwe de jı gund derketım û pişti deh sa¬
lan şunda hatim Ewropa û êdi yenegenyame. Jı merc û hoyên de-
ma dayêkbûna mın ta nıha de hê üsteki nehatıye guhartın. Jı
derve û jı dûrve h welêt dınehırım. Lı cihanê şer nine lê h
Kurdıstana îraqê ev cara çendane ko şerê cihanê derbaz dike.
Günde mm a reben ji hê di deste Trrkan de dınale. Lı herêma
Dêrsimê cıh cıh çekdari û geh ji bı zılm û stemkari şer domdar e.
Dıbıhisım Hulman maye 30 mal. Ew şerê dizi û kesnebıhisti ko lı
ber çavê dmyayê dibe disa günde mm kavil kırıye. Xort û ciwanên
gund h ber tadayi, jı işkence û zulme jı gund derketme. Û Hul¬
man maye destê çend kalepirên kevn de. -xwezi disa şerê cihana
sısıyan ji anılıa derketena- dıbû ko günde mm di cihê xwe de
dıma!..

Dê û bavê mm di tuneti û xrzaniyê de çûn pıyanya Xwedê. Ez,
h welateki dewlemend di hebûnê de xizani dıjim. Hêviya Dê û ba-
vê mm "jıyina nû" jı bo günde wan; h gel wan bı wan re çû gorê...

Ez bı guharuna navê "D. İzoli" ve bûm xwediyê vê ferhengê...
Sala 1991 de mm jı xwe re keçek Kurd ani. Disa di wê salê de

kureki mın çêbû û mm nav "İzoli" dani. Bihr û bawenya rmn jı
Xwedê heye. Ferhenga Kürdi bêxwedi nine û namine!...

D. İzoli
2 çınya pêşm 1991
Lı Holendê.
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PÊŞGOTIN

Çêkinna ferhengê gelek çetin e; kar û xebateke bê westan û em-
reki dixwaze. Bı taybeti jı bo zmanê Kürdi. Jı ber ku, em Kurd
brndest m, bê dewlet in, welatê me parçebûyi ye û zmanê me ji
tevi me ne azad e. Lı welat bı zmacê me dibistan û zaningeh,
xwendin û mvisandm, çapkmna rojname û kitêban qedexe ye. Ev
yek, bibê nebê, tesira xwe h ser kar û xebata di warê hazirkrnna
rêzman û ferhengan da ji nişan dıde.
Lê disa ji, divê em çawa bo nzgari û azadiyê şer dikin, usa ji bo

jiyandın û pêşvebrnna çand û zmanê xwe ji kar bıkm. Jı ber ku,
ev kar beşek e jı şerê nzgariyê. Zinan û çand wek benişteke xurt
e bo hebûn û jiyana mdeteki. Eger himber parçebûn û bmdestiya
sedsalan, himber ewqas zulm û teda, iro ji gelê Kurd h ser piyan
e û bo azadi û nzgariyê bı camêri ber xwe dıde, di vê yêkê da
para jiyandma zman û çanda me gelek mezm e.

Nıviskar, hozan û zanayên me şerkarên hêja ne di tevgera rrzga-
riyê da û divê em qedrê wan baş bızamn.

Himber ewqas asteng û zor zehmet ji, heya nuha gelek zana û
ruviskarên beyani û yên Kurd lı ser ferhanga Kurdi xebitine. Fer-
henga pêşin ku em pê dızamn, bı destê zanayê İtalyan Garzoni
hatiye çêkinn. Garzoni her usa ji, Kurdzanê pêşin e ku lı ser
rêzmanê Kurdi xebitiye û efrandına xwe di sala 1787'da h bajarê
Roma, bı navê Rêzman û Ferhenga Kurdi çapkıriye. Di vê kitêbê da
beşa ferhengê 220 rûpel e û 4600 bêje tê da ci gırtiye.

Kurdzan A. Jaba (eslê xwe Poloni ye) ji Ferhenga Kurdi û Fransi
hazır kır. Zanayê Alman Ferdinand Justi h ser vê ferhengê xebiti
û ew di sala 1879 h bajarê Petersburgê; çapkır. T£ da qasi 15.000
bêje ci dıgre.

Zmanzanê Kurd Tevfik Vehbi (jı Kurdıstana Iraqê) û Kurdzanê
İngiliz C. J. Edmonds, bı hevra Ferhenga İngilizi û Kurdi hazırkırrn
û ev ferheng di sala 1970 da çap bû. Disa, Kurdzaneki Amêriki,
Prof. Ernest N. McCarus, h ser devikê Kurdiya Silêmaniyê, Fer¬
henga Kurdi-İngûm çekıriye.

Kurdzanê Fransi Joyce Blau ji bı navê Ferhenga Kurdi-Fransi-
İngüıti, bı sê zmanan ferhengek çêkrriye.

Lê di vi wari da kar û xebata mezm bı destê mviskar û zanayên
Kurd û xasima h Kurdıstana Iraq-iranê û h Yekıtiya Sovyet hatiye
kırın. Lı Kurdıstana Iraqê Ghv Mukriyani di sala 1950 da bı navê
Rehber ferhengeke Erebi-Kurdi derxist. Ferheng 400 rûpel e. Mu-
hammed Hal, bı navê Ferhenga Hal, ferhengeke Kurdi-Kurdi
denast. Ferheng sê cıld e û tê da bêjeyên Kurdi disa bı zmanê
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Kurdi tên izahların. Abdulrahman Muhammed Emin Zebihi ji disa
bı Kurdi-Kurdi ferhengek hazır krr ku 10 cıld e û heya mıha çend
cildê wê di nav weşanên Akademiya Kurd a Zanıstiye da çap bû-
ne. Maruf Karadaxi Merdux, Ferhenga Kurdi a Çandtniyê çêkrriye
û ew di sala 1972ya da wek du cıld çap bûye. Dr. Abdulrahman
Abdullah ji h ser bêjeyên xweşiyê ferhengek derxistiye. Kemal Ce¬
lal Xerip, Ferhenga Zamstiyê çekıriye û ew ji du cilde mezm e. Ce¬
lal Muhammed Ali di sala 1982ya da İdionûn Kurdi derxist ku 504
rûpel e.

Lı Kurdıstana İran Şêx Mardux Kurdistani bı sê zmanan (Kur-
di-Fansi û Erebi) ferhengek çekır ku du cıld e, bı şıkl e û h Tah¬
rana çap bûye. Awrang Murad bı Kurdi-Fansi ferhengek çêkrriye
ku ew ji du cıld e. Sadık Safizade Borrekayi, Ferhanga Med
çêkrriye û hm cildên wê heya mıha çap bûne. Şarrê hêja Hejar
ku isal çû heqiya xwe, Kurdi-Fansi ferhengek hazır krr û ew ji
vvek du cıld çap bû. Ferheng dora 60.000 bêjeyê Kurdi berhev dike
û jı du lehçeyên Kurdi, Kurmanci û Sorani pêk tê.

Ferhengên Kurdi ku h Iraq û İrane çap bûne, tevayiya wan bı
tipên Erebi ne û disa bı gırani gor zaravê Sorani çê bûne. Bona
vê yêkê, Kurdên Trrkiyê ku bı latini dixwimn û bı Kurmanci
dıpeyivın nıkann jê istifade bıkın.

Di warê ferhengê da Kürden Sovyet kar û xebateke hêja kırm.
Yek jı wan mamosteyê mezm Prof. Qanatê Kurdo ye. Wi du hew
ferhengên Kurdi-Rûsi hazırkrnn. Yêk bı zaravê Kurmanci ye, di
sala 1960 h Moskowê çap bûye, tê da 34.000 hezar beje ci dıgre.
Ya dmê bı alikariya Zera Usıv hazır loriye, bı zaravê Sorani ye, di
sala 1983 da h Moskowê çap bûye û tê da nêzi 30.000 beje heye.
Prof. Farizof ji ferhengeke Rusi-Kurdi cebriye ku tê da 30.000 be¬
je heye, di sala 1957 lı Moskowê çap bûye. Siyabendov A. Çaçani,
ferhengeke Ermeni-Kurdi çêkiriye, tê da 23.000 beje heye, di sala
1957 h Rewanê çap bûye. Bı Ermeni-Kurdi du ferhengên din hene
ku bı deste komisyonan hatme hazırkırın. Emine Evdal ferhengek
jı bo rastnivisê (imlayê) çêkiriye, di sala 1958 da h Rewanê çap
bûye. Maksime Xemo jı bo idiomên kurdi ferhengek çêkiriye, tê
da qasi 8000 gotrn ci dıgnn, di sala 1983 da lı Moskowê çap bûye.

Kürdeki ku h Ûrdûnê ciwar bûye, Ali Seydo Gewrani, di sala

1 Dı\iwmdaboagphda^aftrebbm^.KürdolciiBiliminm200 Yıllık ûe^.
Rohat, KOMKAR Yayınlan, 1987, Köln.
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1 Dı\iwmdaboagphda^aftrebbm^.KürdolciiBiliminm200 Yıllık ûe^.
Rohat, KOMKAR Yayınlan, 1987, Köln.



1985 da h Ammanê Ferhenga Kurdi Nûjen çaplar. Bı Kurdi-Erebi
ye. 668 rûpel e û tê da jı 30.000'i zetır beje ci dıgre.

Dıgel van, h ser ferhengê hm xebatên dmê ji hebûn ku mın bı nav
nekınn, jı ber ku naxwazim zêtrr dirêj bıkım. Xuyaye ku, jı bo zmanê
Kurdi di aü ferhengê da gelek kar û xebat çêbûye. Lê mixabm,
Kurdên Trrkiyê nikann jı van efrandman istifade bıkm; jı ber ku
hım nıvisandın cuda ye (ew bı tipên erebi û kini hatme mvisandm),
hım ji zman cuda ye (pıraniya wan bı Erebi, Farisi, Rusi, Ermeni,
Fransi, İngılızi û hwd.. hatme izahlonn). Jı bo Kürden Tırkiye
ferhengên Kurdi-Kurdi, Kurdi-Tırki û bı tipên latini bı kar tên.

Bı Kurdi û Tırki heya mıha hm ferhengên pıçûk derketıne. Yek
jı wan ferhenga Yusıf Ziyaeddüı Paşa ye ku di sala 1894 da der-
ketiye û eslê xwe Kurdi-Erebi ye; pıştre, Mehmet Emin Bozarslan
ew kıriye Kurdi-Tırki û di sala 1978 da lı İstembole çapkıriye. Lê
tê da tenê, qasi çar-pênc hezar kelime ci dıgre.

Dr. Kamran Bedirxan ji h ser ferhengê gelek kar û xebat krriye.
Ew xebata wi di dest Enstitûya Kurdi ya Parisê da ye . Weki tê
zanin, çend sal e h ser kar dibe û bo çapê hin ne hazır e.

Bı ferhenga İzoli, cara peşin e ku, bı Kurdi-Tırki û Tırki-Kurdi
ferhengeke baş der tê. l Di beşa Kurdi-Tırki da qasi 30.000 beje û
4.000 biwêjen Kurdi (idiom û weki wan), di beşa Tırki-Kurdi da ji
25 hezar beje ci dıgre. Bı aliye sistematik ji İzoli xwe gelek
westandiye, emsi nêr û mê jı bo navan û beşên gotınan (weki lêker,
nav, cinav, rengdêr û hwd..) nişan daye. Ev ferheng jı bo Kürden
Tırkiye heweedariyek gelek mezm bû û İzoli bı vê xebatê, şık tüne
karekı hêja kiri ye. Cara peşin di sala 1987 da bı destê mviskar û
gor imkanên xwe 500 hew çap bûn û zû xilas bû. Nuha bı mvisandın
û şıkleke çêtrr jı nuh va çap dibe. İzoli jı bo çapa nu lı ser ferhengê
xebitiye û ew frrehür krriye.

İzoli kurê gundiyeki ye jı hêla Dêrsim. Rê û fırsend ne ditiye ku
xwendmeke bıhnd bıke. Çawa pêşgotma xwe da dibêje, gelek waxt
e jı welat derketiye û karkereki Kurd e lı Holandê. Lê ev yek, hêjaya
cehd û xebata wi nişan dıde. Pır kes hene xwendina bıhnd kınne, lê
nezan m; hm kes ji hene dersdarê xwe ne, lê hozan m.

İzoü di pêşgotina xwe da gazman dike, dibêje xwezi ev ferheng bı
tevayi Kurdi-Kurdi ba.. Lê bı raya mm, bo destpêkê ferhengên
Kurdi-Tırki û Tırki-Kurdi çêtrr e. Jı ber ku, h Tırkiye Kurd di
dıbıstanen Tırkan da dixwimn û bı xwendm û nıvisandına Tırki

1 Di sala 1987 da bı Kurdi-Tırki ferhengek din ji derket Ew bı zaravê Zazaki ye û bı
ali Malmısaın) hatiye çekınn. 431 rûpel e û tê da qasi 20.000 bêje ci dıgre.
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dızanın. Ew, her çiqas bı zmanê xwe, ango bı Kurdi xeber didm ji,
jı mistek kesi pê da, bı xwendm û mvisandma zmanê xwe nızanın.
Bona vê yêkê, ew bı alikariya ferhengên han dıkann bı hêsani
xwendm û mvisandma Kurdi hin bm.

Lê menv divê vi kari wek destpêk bibine û bı xebatên nuh û
frrehtir bı pêşva bıbe. Jı me ra hin ferhengên frehor, dewlemendor
û baştır hewce ne. İzoH çend sal h ser xebitiye û ev ferheng
hazırkıriye. Lê zmanê Kurdi zmaneki kevn e, dewlemend e û jı bo
civandma gotmên Kurdi hin zêde xebat û xebata zêde kesan hewce
ye. Jı xwe, izoli bı xwe ji dibêje: "Hêvi û daxwaza nnn ew e ko rojên
pêşhao' de zmanzaneki hemwelatiyê mm bı Kurdi-Kurdi ferhengeke
pêk bine."

Ferhengek çiqas dewlemend be ji nikare temamiya gotmên wi
zmam' bıcıvine. Hm gotm nagihên destê berevkeran û veşarti
diminin. Lı ah dm, zman jini ye, um «dıguhure; bı wext hm gotm
dımnn û jı bir dibin, lê jı wan zetır ji yên nu çedıbm. Ferheng ji dıve
di çapên nu da gotmên nu bıstine, tevi yên berê bıke, kêmasiyên
xwe temam bıke. Lê bo Kurdi dıve beri hemûyan bêje û idiomên
heyi baş bên berhevkınn.

Di zman da hemû bêjeyên ku bı kar tên dıve di ferhengê da ci
bıgnn. Ne sert e ku eslê wan Kurdi be. Menv dıkare eslê wan
nişande û dıve be nişandan. Hemû zmanan da bı hezaran bêjeyên
beyani hene.

Berhevkınna bêjeyan û gotınan kar û xebateke fıreh dixwaze. Bo
vi kari, dıve hım h efrandınen edebi û zanısti yên kevn û nu baş bê
nıhertın, hım ji di nav gel da, ci û ci, xasima di gundan da kar bê
kırın. Gund bo zman çavkaniya mezm e. Navê heywanatan, dar û
beran, giya û kulilkan lı wê ye. Navê gelek haletan, tışten dm h wê
ye. Hm caran navek, gotınek h vır tüne, h ciyê dmê heye. Gotm û
mane ci û ci ferq dike.

Tışte ku ferhengê da ci dıgnn ne tenê bêjeyên serbixwe ne. Dıve
ferheng, her usa ji ci bide idioman. İdiom jı çend bêjeyan pêk tên
lê xwedi maneyeke xas m ku jı maneyê wan bêjeyan gelek cudaür
e. Weki goüna seri lêxtstmê. Gava yek dıbeje "şeriki lêxe", nayê wê
manê ku serê xwe h üsteki xe, lê tê mana "here lê bmêre" yan
"here cem". Zmanê Kurdi da ji idiom gelek m û dıve ben be-
revkınn.
Ango jı bo ferhengê karê ku heya iro bı dest hm camêran hatiye

kınn kareki hêja ye, dıve em pıçûk nebinm. Lê karê mezm hin h pêş
me ye. Ev kar û bar ji dıkeve ser milê zmanzanên nugıhışti. Dıve ew
bı vê yekê hışyarbın, xwe biwestinm û efrandınen çêtir pêk binm.

Kemal Burkay
Hezıran 1991 - Stokholm
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Amade/arma vêferhengê de ez
feri. tışteki bûnv "ferheng
çêkmnasane,lêneh
nvrovekL"

P Ê Ş G O T I N

"Mvov ew e ko 'mezawhi' re
çavnebari neke,
lê 'mezmahiyêjixwe re armanc bıgve.

Ez pêşgotma ferhenga xwe ya peşin disa h vır ji dıbejım, wisa bû:
"" Lı Holandê, di ferhenga de bınavûdeng firmayek heye "Van Da-
le", yek jı ferhenga wan 1280 rûpel e û di pêşiya pêşgotina xwe de
dıbeje ko:

" No dictionary of a Uving tongue can
ever be perfect, Samuel Johnson (1753)"
Yanê, "di zmanên jindar de hiç ferhengek nine ko her rêkûpêk

be." Ewan ko ev methelokê Samuel Johnson gırtıne peşıya ferhen¬
ga xwe, êdi şerm nine ko ez wê hevoka jorin bmvisnn. Ger zma-
nên pêşveçûyi de hê ferhengên brrêkûpêk çênabm, ferhenga mm a
bı zmanê Kurdi wê hmek kêmasi tê de hebın"".

Lı ser Kurdi, Kurd, an Kurdıstana evçend prr üşt henin ko me-
rov şaş dike jı kijani de destpê bıke bınvisi û bibêji. Lê nabe,
Kurdıstan azad nine, dewletên ko Kurdıstan dagir krnne
dıjrmnahiyek bêhempa dajon. Stemkar in, zalim m û jı insaniyete
dûr m. Ne tenê jı ali siyasi û coxrafi, ger beji: "ez Kurd im" dibe
ûşta jenosida wan. Dıkujrn, penahmde dikin û dıpışevın, (asimile
dikin). Dıjmm multi-nasıyonal e, her yek jı ya dm xirabtrr e û h
dıji Kurd de gumani nake. Kurdıstan, ew welate ko êdi behsa ab-
ori nabe, teknoloji xewn e, meseleyi senayı, avaki û zanyari ko
beşi mıroveyati ya mırov pêk tine h Kurdıstan nema ye. Kurd ew
gel e ko h dınyaye bı tenê têkoşina hebûna jıyina xwe dıde. Lê
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her welatparêzê ko h der an h hundur keysa mafê mırovati dibine
an ji mınna xwe dıgıre ber çav derheqa Kurd an Kurdıstana de
tışteki dınvise. Heta mha zêdeyi h ser çirok, û stran û helbest
dıhatın mvisin, roman hê di dema jıyina xwe ya zaroki de ye. Êra
mm ev ferheng hılbıjart. Şerm e ko ta iro bı taybeti 'Kurdıya ba-
kur de' me tu ferheng çênekinne. Herweki ya: 1- Yûsıf Zıyaeddin
Paşa (1894) Kurdi-Erebi - evıya di ah M. E. Bozarslan de careki
dm bı Kurdi-Trrki çap bûye (1978) - 2. Prof. Qanadê Kurdo Kur-
di-Rûsi (1960). 3. Musa Anter Kurdi-Trrki (1967) 4. Joyce Blau
(1965) Kurdi-Frensi. Ingılizi -ko paşê 1975 de h ali wêşanên Sıvan
de Kurdi-Trrki hatme çakırın ji, lê di naveroka wan û zerengıya
wan jı bo roja iro besi me nine. Lı başuri Kurdıstan zêdeyi jı za-
ravayi Sorani çêtrr berhemên Kurdi pêkhatine, lêbelê zaravayi
mezmtır Kurmanci ko himê zimanê Kurdi ye hê di dergûşê de
maye. Elfabe, rêzman û ferheng; sê stûna hebûna zımaneki ne. Jı
bêyi wan axaftm û mvisandm nabe, jıyin nabe.

Ferheng çekınn asan nine, bareki gıran e û gelek kend û kosp û
astengi tê divên. Lê hebûneke kêm jı tunebûnê çetrr e...

Ev pırtûk jı welêt hezaran kilometır dûr, di jıyineke mişexti de
amade bûye. Herweki bêimkani û tenêti, ew şevên bêxew astengıya
mm bûn, lê ew Kurdıya şêrin û xweş, ew zimanê bı bal û pal, ew
asoya bêtrxûb ya diroki a Kurdi jı mm re hêsani ava krr û bû se-
beba pesna dile mm. Jı wê hêza manewi ye ko mın kend û kospên
pêşin gêr kırın û ez di heqê vi kari derketım û vê pırtûka xwe ya
gıranbıha peşkeşi gelê xwe dikim.

Ev ferheng, di roja iro de gavek e, gava duduyan e. Bı awaki dm
ava bûye. Armanca xwe ev e ko bêjeyan vUır bısemfine û helbıje-
rine û zamsti bıke. Lê disa ji şermezari lı ser me ranake. Herweha
ev ji Kurdi-Tırki ye. Evinıya ehle mın ev bû ko bı tenê Kurdi ev
rûpelên hanê tıji bibûwana. Hêvi û daxwaza mm ev e ko di rojên
pêşhati de zmanzaneke hemwelatiyê mm gava sısıyan bavêje û bı
Kurdi-Kurdi ferhengeki pêk bine...

Xebata mm h ser vê pırtûke gelek dırej e, heta sala 1962 ya dıçe.
Di bıhara 1987 de mm himmê vê ferhengê dani û yek çapkıribû.
Ev ferheng ji rastkırın, durustkınn û berfrrehkırma wê ye.

"Bihayê zêr, zêrker dızane" dıbejm. Dıvıya ye ko. bête gotm ji
'bihayê bêjeyi ji, ferhengnıvis dızanm" Kurdi de wısa beje herim ko
himi û diroki ne, wısa beje û pekhatına beje hemn ketine hemêza
tabiatê û jê re bûne goşt û hesü ko mm tabir nedit ez pesna xwe
bıdım. Lê bı kurti bejim. "Zimanê xelkê, xelkê çêkin ye; zrmanê
Kurdi ji Xwedê çekin ye". Hewce nine dûr biçim ez vê ferhengê
bı Tırki re datinım berhev (miqayese dikim) ko hgel wê tercüme
bûye. Wekı di behsa xwandinê de ji me nıvisi di zımane Tırki de
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tipên C, F, G, H, J, L, M, R, Z. nayên pêşiya bêjeyi. Bı awaki dinê
bêjrm, yanê di Tırki de ew bêjeyên ko bı wan tipan yeki destpê
dike ne Tırki ye. Ferhengek Tırkıya bı 1700 rûpeli de 280 rûpel jı
van tipana pêk tê. 1/6 -jı şeşan yek- jı ferhenga wan bı temami ne
ya wan m. Ger di tipên dm de ji bêjeyên bryani derinm jı 3/5 (jı
pêncan sê) h ferhenga wan jı holê radıbe. Lê di Kurdi de ji Ê, E,
I, L O, U, U nayên pêşiya bêjeyi lêbelê jı van bı tenê E û de çend
bêjeyên bıyani xuya dibin. Jı xwe U û Û yê de ji hiç wûşe ninın.
Ev ferhenga bı 450 rûpeli de 18 rûpel jı van tipan in, yanê 1/26 -jı
bist û şeşan de yek- bıyani ye. Ya bıyanitrr ew e ko jı Tırki de,
xwandin û nıvisandın dibe û dewlet ji çê dibe, rebenê Kurdi de
nabe!...

Lı berhevdana Trrki û Kurdi de yek ji berçav dibe ew e: Bı sed-
sal m ko em pevre û di nava hev de dıjin. Em bmdest m û ew
koledar m. Kurdi jı Tırki hiç beje negnüye. Lı beramberi wê de
Trrki bı sedan bêje û biwêjên Kurdi standıne. Drûv û naveroka
wan guhartme û kınne malê xwe. Ecêbiya ferhengeka 'Türk Dil
Kurumu" ji heye. Hemû bêjeyên bıyani bı işaretekê şani dane. Lê
yên Kurdi re ji terima 'halk dilinde, hlk." kınye pêşiyê. We: çapraz
(çeprast), çeper, dulda (talde), gul (gül), kak (qax), köm (gom), loğ
(luq), mal, mezra (mezre), rastlamak (rast hatın), û yên dm...

Eyıb nine ko di zımaneki de bêjeyên bıyani hebm. Hemû dınya
ji wısa ye. Ger bêjeyên Latini, Frensi û yên dm derkevm zımane
Ingılizi jı namine. Eyıb; kesê ko zımane xwe nine û inkarlarına
zrman û çanda xelkê dike. Jı xwe dema iro de bandûra teknoloji
û nêzikbûna gelan h hev ev tekeli mısoger e û dıvıyaye ji. Em
Kurd gava teksteki dınvisın jı bêjeyên bıyani dırevm. Jı bo vê yekê
ye ko em, dixwazm di nndıya babetê ko dilê me de ye bıdın, na¬
be. Dawi ji dev jı nıvisandıne berdıdm. Era xeleuya ko em bı ge-
lemperi duan yek ji ev e. Bêjeya ko bûye malê zımaneki êdi malê
gel e, bivê nevê tu jê re serşûri bıki.

Kurdi nebûye zımane nıvisandıne û ya dewletê û di zanıngehan
de bıkar nayê. Carinan di beramberi zımanen dm de bêjeyên Kur¬
di nayên ditm -ev kêmasi di hemû zımanan de ji heye- carinan ji
beje heye lêbelê nayê bıkar anin. Zımane nıvisandıne ya Kurdi iro
bı tenê jı ah kêm kesan de û di devereke pıçûk de tê xebitandm.
Jı bo vê yekê di paçvekınn û teksteki de gava bêjeya Kurdi nayê
bira mviskar ew hin rêzebêje an biwêjên dm dibinin û dışıtrinın bê-
jeyi bıyani. Herweki ew ji di tekste de tê fehm kınn lê zrman
berfıreh nabe û teng dimine. Weko: beramberi "isbat û qebûl" ya
Erebi di Kurdi de "peyıtandın û pejırandın" heye. Lê zor kêm
mviskar evana bıkar tinm û disa jı h ser reya kevn dıçm. Jı bo
pêşvebmna zrman û jı bo rewşenbirên têgehi§ti divêt bêjeyên nûjen
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pêşvebrnna zıman û jı bo rewşenbirên têgehişti divêt bêjeyên nûjen
bıkar bên û gelemperi bibm.

Ez kirêkareki fabriqê h derveyi welêt, mm h xwe peyıtand ko; h
êvaran, serê heftê, dema valahiyê, her car çend rûpel bene nıvi-
sandm, mrrov berhemeke wisa pêk tine. Gava bêjim: "Naveroka vê
ferhengê nêzi 30.000 bêjeyên (me baş nehêjmaruye) Kurdi û nêzi
25.000 bêjeyên beşi Tırki; legel lêkolin h ser dûgelên dmya û
rêzmani hanye kırın, grnngiya vê xebatê berçav dibe.

Tixûbên imkanên mm teng, arikarên mm nin bûn. Lêbelê ferhen¬
ga mm a yekem û wêşanên Kurdi serkanıya lêgerinên mm bûn.
Lê arikanya mezm mm jı xêyjunêrê (computer) dit. Ev bexşişa te¬
knolojiye di vi kari de bêhempa ye û bı mınetdanya we ev berhe-
ma serbrxwe bû.

D. İzoU

29 09 1991
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Bu sözlüğün yapanı bana bir §ey
öğretti- "sözlükyapmak
kolaydır,fakat bir kişiyle
değiL"

ÖNSÖZ
"İnsanodurki 'üstün'ü kıskanmamalı,
fakat Üstün'ü kendine hedef
tutmalıdır."

Ben önceki sözlüğümün önsözünü yine burda da tekrarlıyorum,
şöyleydi: "" Hollandada sözlük yapımında isim yapmış 'Yan Dale"
adlı firmanın çıkardığı 1280 sayfalık bir sözlüğün önünde şöyle bir
ibare var:

" No dictionary of a living tongue can
ever be perfect, SamuelJohnson (1753)"

Yani 'Yaşıyan bir dilde mükemmel b^ sözlük yapılmamıştır".
Eğer onlar Samuel Johnson'un *- ozünü södüklerinin basma
almışlarsa^ benim de yr'" ' cümleyi burda başa almam
doğaldır, ilerlemiş dillerde ^ "mükemmel" deyiminden çekim¬
liyorsa benim bu Kürtçe sözlükte eksiklikler olması doğaldır"".

Kürtçe, Kürt ve Kurdıstan üzerine yazılacak, çizilecek o kadar
çok şey var ki insan neyi neresinden başlayacağım şaşırır. Fakat
yine de olmuyor, Kürdistan bağımsız değil, Kürdistan'ı işgal eden
devletler sonsuz bir düşmanlık güdüyorlar, baskıcı ve zalim dav¬
ranıştan bu tip çalışmalara engel oluyor. Sadece siyasi ve coğrafi
değil ben 'Kürdüm'' demek bile soykırımlarına sebep oluyor. Öldü¬
rüyorlar, sürüyorlar ve asirnile ediyorlar. Düşman çok ulusludur ve
biri ötekinden beterdir. Kürtlere karşı bir eylemden tereddüt et¬
mezler. Kürdistan öyle bir ülkedir ki artık ekonomiden söz edile¬
mez, teknoloji hayaldir. Sanayi, toplum ve bilim alanında inşam
insan yapan gelişmelerden Kürtlerin yararlanmasına fırsat verilme¬
miştir. Kürt öyle bir ulustur ki dünyada sadece yaşamak için uğraş
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veriyor. Fakat her yurtsever Kürt yurt içinde veya dışında ne za¬
manki insan haklarından fırsat bulur veya ölümü göze alır, Kürt
ve Kürdistan hakkında birşeyler yazar. Şimdiye kadar çoğu hikaye,
şiir veya halk türküleri yazılırdı. Roman henüz emekleme
çağmdadrr. Ben ise burada sözlüğü seçtim. Ayıptır ki şimdiye ka¬
dar biz Kuzey Kürtçesinde bir sözlük yapamadık. Gerçi: 1. Yusuf
Ziyaeddin paşa (1894) Kürtçe-Arapça Kİaha sonra 1978 yılında M.
E. Bozarslan tarafından Kürtçe-Türkçe çıkmıştır- 2. Prof. Qanadê
Kurdo (1960) Kürtçe-Rusça. 3. Musa Anter (1967) Kürtçe-Türkçe.
4. Joyce Blau (Kürtçe-Fransızca-İngilizce -daha sonra 1975 te
wêşanên şivan yayınlan tarafından Kürtçe-Türkçe sözlükleri varsa
da kapsamlan bakımından bugün için yeterli değildir. Güney Kür-
distan'da çoğu Sorani lehçesinde güzel eserler çıkmıştır, fakat
Kürtçenin ana temelini teşkil eden Kurmanci lehçesi daha beşik
çağmdadrr. Alfabe, gramer ve sözlük; bir dilin , varlığının üç ana
unsurudur. Bunlarsız konuşma ve yazma mümkün değil, yaşantı
eksik kalır.

Sözlük yapmak kolay iş değil dedik, ağır ve çok girdili çıktıh bü¬
yüktür, fakat yetersiz de olsa hiç yoktan iyidir.

Bu kitap vatandan binlerce km. uzakta bir sürgün hayatı alanda
yazüdı. imkansızlık ve yalnızlığın yanında uykusuz geceler de en¬
gel teşkil ettiyse de, bunun yanında Kürtçenin engin ve köklü
oluşu, tarihi ve tabiatla içiçeliği, kelime zenginliği ve kelime yapısı
bana kolaylık oldu, haz ve gurur verdi. Bunun verdiği manevi kuv¬
vetledir ki yukarda bahsettiğim girdili çıktıh zorlukların -yalnız da
olsa- üstesinden gelerek bu değerli eseri halkıma takdim ettim.

Bu sözlük günümüz Kürtçesinde ikinci adımdır. Diğerlerinden
değişik olarak hazırlanmıştır. Kelimeler sınıflandırılmış ve bilimsel
hale getirilmiştir. Gene de üzerimizdeki ayıbı yok etmeye yetmez.
Çünkü bu da başka bir dille tercüme edilmiştir. Gönül isterdi ki
sadece Kürtçe olarak bu sayfalar dokundu. Umudum ve arzum,
ilerde dilbilimci bir yurttaşım tarafından üçüncü adım atılabilsin
ve Kürtçe-Kürtçe sözlüğü tamamlanabilsin...

Bu sözlük için uzun çalışmalarım olmuştur, ta 1962 yılma kadar
uzanır. 1987 baharında ilk sözlüğümü ofset olarak neşretmiştim. Bu
sözlük onun genişletilmiş ve düzeltilmiş devamıdır.

"Altının kıymetini sanaf bilir" derler. Herhalde "kelimelerin
kıymetini de sözlük yazan bilir" denmesi lazım. Kürtçede tarihi ve
köklü kelimeler var, kelime ve kelime yapısı tabiatla öyle kucakla¬
şmış et ve kemik haline gelmiş ki övünmek için tabir bulamadım.
Kısacası: 'başkaları dilini kendi yapmış, ama Kürtçeyi Allah ya¬
ratmış" diyebilirim. Uzağa gitmeye lüzum yok, Kürtçeyi şimdiki
tercümesi yapdan Türkçeyle mukayese edelim. Örneğin: Türkçede
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C, F, G, H, J, L, M, R, Z. harfleri kelime önlerine gelmez, yani
Türkçe sözlükte bu harflerden biriyle başhyan hiç bir kelime Türk¬
çe değildir. Bunlardan hiç biri Türkçe sözlükte olmaması lazım,
ama ne gezer? Elimdeki 1700 sayfalık bir Türkçe sözlüğün 300
sayfası yukardaki harflerden oluşuyor; yani sözlüğün altıda biri
tamamiyla Türkçe değil, eğer diğer harflerdeki Türkçe olmıyan ke¬
limeler de çıkarılırsa, sanırım sözlüğün daha büyük bir kısmı orta¬
dan kalkar. Fakat Kürtçede de Ê, E, İ, L O, U, Û harfleri kelime
önlerine gelmez. Fakat bunlardan sadece E ve İ'den bir kısım ya¬
bancı kelime var. U ve Û dan ise zaten kelime yok. 450 sayfalık
Kürtçe kısmı olan bu sözlükte 18 sayfa bu harflerden oluşur. Yani
1/26'sı. Garibi odur ki Türkçeyle okuma-yazma olabilir hatta devlet
kurulabilir amma zavallı Kürtçe de değil!..

Kürtçe ve Türkçenin karşdaşnnlmasmda göze batan bir şey de
şu: Yüzyıllardır beraber ve içice yaşıyoruz. Biz sömürge, onlar sö¬
mürgeci. Kürtçe Türkçeden hiç kelime almamıştır. Buna karşılık
Türkçe, Kürtçeden yüzlerce kelime almış, şekil ve içeriğini değişti¬
rerek kendine mal etmiştir. Türk Dil Kurumunun garip bir sözlüğü
de var. Tüm yabancı kelimeleri hangi dile ait olduğuna dair işa¬
retler koymuş, fakat Kürtçe olan kelimelerin önüne de 'halk dilin¬
de, hlk.) ibaresi yerleştirmiş. Örneğin: çapraz (çeprast), çeper, dulda
(talde), gul (gül), kak (qax), köm (gom), loğ 0u(l)> mal, mezra
(mezre), rastlamak (rast hatin) gibi.
Bir dilde yabancı kelime bulunması ayıp değil. Bütün dünyada

böyledir. Eğer Latince, Fransızca ve diğer yabancı kelimeler
çıkarılırsa İngilizce de de bir şey kalmaz. Ayıp olan başkasının
dilini veya kültürünü inkar etmektir. Zaten günümüz dünyasında
teknolojinin tesiri ve halkların birbirlerine karışması bakımından
bu kaçınılmazdır ve gerekir de. Biz Kürtler bir teksti yazdığımız
zaman yabancı kelimelerden kaçınırız. Bundan dolayıdır ki bir
mevzuya gönlümüzdeki akıcı güzelliği vermek istediğimizde de ol¬
muyor. Sonunda da yazmaktan vazgeçeriz. İşte milletçe yaptığımız
hatalardan biri de budur. Halka mal olmuş bir kelime o halkın
malı sayılır, ister istemez onu kabul etmek gerek.

Kürtçe henüz bir devletin resmi yazı diü olmamış ve üniversite¬
lerde okunmuyor. Bazen Kürtçede diğer yabancı dile karşılık keli¬
me yoktur -bu her dilde de var olan bir eksiklik- bazan da kelime
olduğu halde bu kelime kullanılmıyor. Kürtçede yazı dili belli kişi¬
lerce ve dar bir çerçevede kalmıştır. Bundan ötürü bazan bir teksti
yazarken veya tercüme ederken yazarın aklına ona uygun kelime
gelmez. Bunlar da o yabancı kelimeye karşılık kendilerince bir ke¬
lime veya kelime dizisi yerleştirirler. Gerçi tekst anlaşılır ama dil
genişlemez ve güdük kalır. Örneğin: Arapçadaki "ispat ve kabul"
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kelimelerine karşı Kürtçede "peyıtandın ve pejırandm" var. Fakat
çok az kişi bunlan kullanır ve yine de bildiğini okur. Dilin gelişti¬
rilmesi ve gelişkin aydınlar için zorunlu olarak bu Kürtçe kelime¬
ler kullanılmalı ki kelime genelleşmiş olsun.

Yurt dışında bir fabrika işçisi olan ben, kendime ispat ettim ki
akşamlan, hafta başlan, boş zaman veya tatillerde her seferinde
bir kaç sayfa yazılsa insan böyle bir eseri meydana getirebilir. De¬
sem ki bu sözlüğün içeriği 30.000 Kürtçe kelime ve dört bine yakın
deyim-ki tam olarak saymadık- ve 25.000 Türkçe kelime ile bir
gramer ve devletler hakkında bir araştırmalı bir ilave ile övünce
layık bir eser meydana gelmiştir.

İmkanlarımın sınırlan dar ve yardımcım yoktu. Fakat benim ilk
sözlüğüm ile Kürtçe yayınlar araştırmalarımın kaynağı oldu. Fakat
en büyük yardımı bilgisayardan gördüm. Teknolojinin bu eşsiz ba¬
hşişi bana bu eseri bağımsızlaştırmamda minnettarlık kazandırdı.

D. İzoli

29. 09. 1991
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XWANDINA VE FERHENGÊ

Ger hon xwandm û nıvisandına Kurdi re mijûl dıbm, an xwan-
dewarê çapdenya Kurdi ne; û xwandmê de bêjeyên ko hon têna-
gehin ev prrtûk bı kêri we bê û digehije hewara we. Bawenm %80
daxwaza we wê bı cih bine.

Ferheng bı taybeti bo Kurdên h Ewropa amade bûye, prramya
Kurdên h Ewropa jı Kurdıstana Trrkiyê hatme, kêm û zêde bı
Tırki diaxivm. Bo vê yekê me ev ferheng Kurdi û Trrki çêkrr; û
paşê vegerand Tırki û Kurdi û legel rêzmaneke pıçûk ve tewaw
kır.

Ev rêzman bı tenê Kurdi hatiye mvisandın, yanê me h Tırki ve-
negerand. Rêzman jı parçeyên kurtemvisa rêzmana K. Bedirxan,
Q. Kurdo û ya Reşid Kurd hatiye gırtın. Hım di xwandina vê fer¬
henga û lıım ji derheqa zamsüya gelemperi de tim h bm dest de
amade ye û bı kêri xwendekar dihêt. Weki dm ji mm beşek jı na-
veroka siyasi, coxrafi û zanyari h ser dewletên dmyayê ji gihande
dawiya ferhengê. Bı vi avvayi ferheng jı 4 beşan pêk tê. Beşi Kur¬
di-Tırki, Tırki-Kurdi, dûgelên dmyayê û rêzman.

Xwandm û nıvisandına Kurdi de mın dıvet zor pêwist bû ko ev
karpêka (berhem) hanê pêk bet; û disa hêvidanm ko bıkaranina
vê ferhengê bı kêri xwandewarên Kurdi bêt.

Ferheng, beşi peşin a gınngtır û fırehtır Kurdi ye û bı Tırki
hatiye şirove krrîn. Ferhengê de bêje, biwêj, biwêjên lêkeri û misa-
lên ko hatme dayin bı tipên reş hatme çap bûn û peçvekınna wan
ji bı tipên taybeti ne. Lı pey her beje an biwêjan hm kurtenıvis
hatme danin ko ew; reng û rewşên wan şani dıdm, wek: xewn
Nne. şani dıde ko ev beje naveki nenêrbar e. Şirovekırma van kur-
temvisan di listeya pêşi de heye. Ger hon wateyi rêzmani ya van
kurtemvisan nızamn dıkann hım h ferhengê an hım ji h beşi
rêzmanê binihênn.

Navên rehek (nebat) û heywanan û hm termen bıjijki û zanısti,
hemû nebe ji bı mezmorin pıramya wan bı navên navnetewi, yanê
Latini ya wan hatme diyar kınn, weki: di botamkê de an zoolojiye
de û hwd.
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Beşi Tırki de navên rehek û heywan û bıjijki de me Latiniya wan
nemvisand, jı ber ko beşi Kurdi de heye. Hm termen deryayı, keş-
tivani, fizik û kimya û ruhi an felsefi dibe ko nehatına peçve kırın.
Jı ber ko Kurdi de hê ew gotinana cihê xwe negrrtı ne.

Telefûzê bêjeyan me h vır rave nekınn, jıber ko ferheng zor stûr
dıbû.

Kurdi de navên nêrza û mêza ji henın, lê me ew hemû nişan ne-
dan. Bo ko gelek jı wan hê senast nebûne û tê de gumani heye.
Bı taybeti ji yên ko ne bı raste-rast nêr û mê ne hewce nine ko
zman zehmettir bıkm. Jı xwe di zaravayi Sorani de ev astengi ne¬
ma ye. Kurmanci de ji h gor devokan cüda cüda têne bıkar anin,
bı raya mm ev nêrza û mêzaya zman ko tê da nebe çeür û asanür
e. Lê, bivê-nevê disa ji gelek jı wan di zmanê Kurdi de cih gırtme
û mırov nıkare yekcarê de fermana wekhevi bide.

Ferheng bı temami jı gotmên bıyani paqij nebûye. -Jı xwe ew ka¬
re me nin bû- Hm bêjeyên teknıki, oh (dini) û navnetewi tê de
mane ko safikrnna wan jı bo iro zehmet e. Hm navên tekniki û
coxrafi ji h gor zmanên dewletên dagirker ya Kurdıstan têne gotm.
Lı ser van bêjeyne wisa, zanım hm gengeşi hene...

Bêjeyên Erebi jı bm bandûra (tesk) din de ketine zmên û em
nıkann vê gavê xwe jê biqetihm. Hm bêje hemn ko di dirûvê wan
de mrrov dıbeje: Erebi, Farisi an Tırki ye, lê ne wılo ye. Gava ko
me lêkolin h ser wan kır, me dit ko safi Kurdi ye, wek: di tırki
de çapraz Kurdi ye û jı çeprastê dihêt, rastlamak = rast harın û
hwd.

Ferheng zarava Kurmanci nine, zmanê Kurdi ye. Herweki me
bêjeyên Zaza û Sorani bı tipa "Z û S" şani dan ji ev jı bo zanyari
ye.

Hmek beje di naveroka xwe de çend manan didin, yanê nıvi-
sandma xwe weki hev m, lêbelê maneyi cüda ne. Me ew bı 1, 2
û wısa jrmar kınn û weki dm ji ger beje di nava xwe de ji maneyi
cüda heye ew ji disa bı junar hatiye tesnif kuın.
Tipa "r" ya stûr bı du "rr" hatiye mvisandm; lê, rêza xwe di cihê

yek "r" de ye.
Kurdi de tipa "ı" û "u" prrcaran di telefuzê de têkdi hev dibe.

Wek: Bıkar =Bubcar, sıkur=sukur, dınst =durust. Rastnıvisına wan
de mm tu çare nedit.

Kurdi de parekên "bı" û "bê" ko tête pêşiya beje, ger rengdêr e
pevre; ger rengpişeye cüda hatıya nıvisin.
Kurdi de tipên E, E, L İ, O, U, Û nayên pêşiya bêjeyan. Bêjeyên

h pêşiya van jı rayên bıyani ne. Evana 1/26 -jı bist û şeş de yeki
ferhengê ye- Jı xwe ewana de I, U, Û de ya bıyani be ji hiç beje
ninın. Jı tipa E de bêjeyên wek ez, ewr, ewiqin, evran, ewle, erzan,
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erzêl pêk hatme. Lêbelê jı bdi ez, yên dm divêt tipa H bıgmn
pêşiyê wek: hevran, hewiqin, hewle û hwd. Di tipa E de bı tenê
çend beje Kurdi hemn wek: Êvar êsta, êra, êş, êşandin, êxisun,
êzmg. Tipa İ bı serê xwe bêje ye. Ev tê pêşiya çend bêjeyên Kurdi
û wetaya "mahe" ev, va, vê dıde wek: icar (ev car), im (ev), imro
(ev ro), iro (ev ro), unsal (ev sal), isal (ev sal), isot (ev soun), işev
(ev şev). Ev beje di tewandinê de va an vê dıgırın. Tipa O de qasi
du rûpel beje hemn ko bıyani ne. Tipa Û bı xwe gjhanek e û tê
de du beje hemn. Ûçık, ûşi. Evana jı eslê hûçık û gûşi (gwişi) ne.
Bı prensib, jı bdi tipa "a" pê ve zımane Kurdi bı dengdêr destpê
nake. Lêbelê tipa "a" istisna ye ku di vê de ji "ağır, ari, ali, anin,
aş, av, avêtin, ax, axaftm, axpin" pê de çend wûşeyên dm hemn.
Jı bo çı tipa dengdêr nayê pêşiya bêjeyên Kurdi nızanım. Bı tecru-
beyên mm ew bûn ko Kurdi, zımaneki nerm e (Flexible) û zor
asan tê vehatm. Jı ber vê yekêye ko stran û helbest di Kurdi de
gelek pêşveçûyi ne.

Di Tırki de ji dengdarên C, F, Ğ, H, J, L, M, R, Z. nayên pêşiya
bêjeyan. Lê bêje (wûşe) yên ko h ber van tipan m 1/6 -jı şeşan yek-
ferhenga Trrki pêk tinm. Prraniya zimanê bêjeyên Trrki bı dengdê-
aan destpê dilun.

Ger hon beşê rêzmanê de deqa rastrnvisandrnê mêze km, hon
dibinin ko hm bêje (wuşa) h gor hm tipan, di navbera dengdaran
de tipa "ı" nagınn, wek: Pİan, platin, bra, blûr, qlêwi, qloç, şkestrn,
trên, spi, sport, stêr û gelek dm. Dıvet hon van bêjeyên wisa di ci-
hê bê "ı" de bıgenn.

Hm bêjeyên bıyani ko derbazi Tırki bûne, h gor rêzikên zımane
Tırki dengdêra 'i" dıkeve pêşiyê. Ev cûre beje di Kurdi de nayên
guhartın. Lêbelê h bandûra amojkanya zımane Tırki wısa derbazi
Kurdi ji bûye Wek: ispiyon, istasıyon, ispiritizma. Ev cure beje h
pêşiyê de "i" nine, dıvet di Kurdi de spıyon, spiritizma, stasıyon be¬
te xwandrn.

Gelek nav û lêker, lêkera arikar dıgırın û dibin nav an lêkera he-
vedudani. Evana bı işareta parvekinnê û sê mqte (f) hatme şani
dan. Ger nav e bı niqteya paşm ve zehqi ye, wek: bar= /«.kırın,
hur = /Jbûn, /-Jürin, du = /-baz, /».êş, /~.gir N. ger lêker e jı hev
cüda hatiye nıvisandıri. Wek: bar= /~ kırın L. hur = /»bun,
/-Jürin, dd = / kırın, -. gırtın, /_ hebûn û hwd.

Kurdi de gelek ji hevmana (sinonim) hemn. Lı gor zarava û de-
vokan cüda cüda zêde bûne. Jı bo agahdari me ew ji bı işareta
"bn" (bınıher) şam dan, wek: axaftm L. bn. peyifnn, xeber dan û
hwd.

Di zarava û devokan de gelek ferqi heye. Jı bo me ev meseleyek
dijwar e. Jı ber vê yekê me beje, bı çend formên axafbnê mvisand,
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wek: kiso, kûsi, kisele, kwêsi an bin, bêhn, bihn, büin û hwd.
Hemû raderên lêkeran bı nişandeka parvekinnê p rayê xwe

hatme cûda krnn. Mebest ev bû: a) rayê lêkerê bête zanin. b) te-
wandma cara yekem ya lêkerê ye ko evıya "dema bori ya têdayi"
ye. Lı pêşiya wê di nava hivokê "( )" de lêker, du carê dm ji haüye
tewandin. Evana ji "dema nıho û bı rawe ya fermani" ye. Minak:
bıjart/ın Lg. (dıbıjere, bıbıjere) = "bıjart" rayê lêkerê û dema bori
ya têdayi, "m" parekê lêkerê, (dıbıjere, bıbıjere) ji dema nıho û ra-
we ya fermani ye.

Ger lêker di cihê "nav" de hatiye nıvisandın -weki lêkera hevedu-
dani be ji disa pev re ye - û beramberi wê tipa "N" heye. Minak:
bar kırın Lg. barkınn N. û hwd.

Beşi duhem Trrki haüye nıvisandın û bı Kurdi haüye şirpve kırın.
Tırkıya çapa yekem a vê ferhengê gelek km û tekili hev bûbû, si-
nonimên h pêşiya bêjeyeki baş nehaübûn aşikar krnn, lêbelê ev ça¬
pa nıhani de bêjeyên ürki h gor xebitandma xwe yeko yek bı
kurdi şirove bûne û sinonim tekili hev nabm. Hemû maneyi bê-
jeyekê me bı 1, 2, 3 jımar krnn û kêmani carekê ji misaleki hevokê
kire berê.

Serfırazi û pirozi jı bo gelê Kurd be...

D. İzoli
2. Çıriya Peşin, 1991

Den Haag/Holandê
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BU SÖZLÜĞÜN OKUNUŞU

Eğer siz, Kürtçenin okunması ve yazması ile meşgul veya Kürtçe
yayınlarının okuyucusu iseniz, bu kitap yardımcınız olarak anlaya¬
madığınız kelimelerde imdadınıza yetişecektir. Zanederim %80 ih¬
tiyacınızı da karşılar.

Sözlük haliyle Avrupa'daki Kürtler için hazırlanmıştır. Çoğunluğu
Türkiye Kürdistanı'ndan geldikleri için az çok Türkçe bilirler. Bu¬
nun için bu sözlüğü Kürtçe-Türkçe hazırladık ve sonrada Türkçe-
Kürtçe olarak tercüme ettik ve küçük bir de gramer ekliyerek
tamamladık. Bu gramer sadece Kürtçe yazılmıştır, yanı Türkçeye
tercüme etmedik. Gramer kısmı K. Bedirxan, Q. Kurdo, ve Reşid
Kurd'ın yazdıklan gramerlerden parçalar alınarak bağlanmıştır.
Hem bu sözlüğün okunması bakımından, hem de umumi bilgi ola¬
rak her an el alanda hazır olarak fayda sağlar. Aynca Dünya
devletlerinin coğrafi ve siyasi yapısı ve haklarından gerekli önemli
bilgileri içeren bir bölümü de kitap sonuna ekledik. Böylece sözlük
4 kısımdan oluşuyor demektir. Kürtçe-Türkçe kısmı, Türkçe-Kürtçe
kısmı, devletler ve gramer.

Bana göre Kürtçenin okunup yazılmasında böyle bir eser çok ge¬
rekliydi. Bu sözlüğün kullanılması Kürtçe okuyuculan için faydalı
olacağından şüphem yoktur.

Sözlüğün ilk ve mühim kısmı Kürtçedir ve Türkçe ile izah edil¬
miştir. Sözlükteki ana kelimeler, deyim, fiil deyimleri ve verilen mi¬
saller siyah harflerle yazılmış ve normal harflerle tercüme
edilmiştir. Ana kelimeleri, deyim veya misalleri kısaltmalar takip
eder. Bu kısaltmalar onların dilbilgisindeki adlandırılmalarını gö¬
sterir. Mesela: xewn Nne. maneyi "Nne" navê nenêrbaran (soyut
isim) dir. Bu kısaltmaların manalarının başlangıç bölümünde listesi
vardır. Kısaltmalarda bazı gramatik tabirler var ve manası sizce bi¬
linmiyorsa, sondaki gramer bölümüne bakarak izahını bulabilirsi¬
niz. Mesela: Nne. navê nenêrbaran, yani soyut isimdir. Dilbilgisi
kısmında "nenêrbaranê" bulabilirsiniz vs.

Bitki ve hayvan isimleri ile übbi terimlerin önüne tamamıyla ol¬
mazsa bile büyük yekunu- milletlerarası terimde kabullenen Latin¬
ce isimler de yer almıştır, bot, zoo, bj. gibi. Fakat Türkçe kısmında
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bu terimleri ikinci kez yazmak ihtiyacım duymadık. Deniz, fizik,
kimya, psikoloji ve felsefe terimlerinden bazıları Kürtçede sabitleş-
medığl için üzerinde durmada ısrar etmedik.

Kürtçe kelimelerin telaffuz şekillerini bu kitapta izah edemedik,
çünkü sözlük çok kalın olacakü.

Kürtçede eril ve dişil kelimeler vardır ve bunlarda özel cinsi har¬
fi tarifle izah edilir. Fakat biyolojik erkek ve dişiliği dışında nötral
kelimelerin hakiki cinsiyetleri henüz sabit olmamıştır, ağız ve şive¬
lere göre değişebilmektedir. Dili daha fazla karıştırmamak için
bunların hepsini yerleştirmedik. Zaten Sorani lehçesinde eril ve
dişil ekler kaldırılmıştır. Bana göre bu tip nötral kelimelerde bazı
istisnalar dışında eril ve dişiliğin hiç kullanılmaması daha iyi olur.
İster istemez bazı durumlarda mutlak yer almış olan bu özelliği bir
çırpıda kaldırmak henüz mümkün olmuyor.

Sözlük henüz tamamen yabancı kelimelerden temizlenmiş değil¬
dir. -Zaten böyle bir iddiamız da yoktu- Bazı teknik kelimeler ile
dini ve milletlerarası kelimelerin dilden çıkarılması en az bugün
için imkansızdır.
Arapça kelimeler din yoluyla genelleşmiş ve çoğu dile mal ol¬

muştur. Bazan kelimelerin şeklinde onun Arapça, Farsça veya
Türkçe olduğu sanılır. Amma ince bir araştırmadan sonra bunun
tamammen Kürtçe olduğu açığa çıkar. Mesela türkçede çapraz
(çeprast), rastlamak (rasthatın) olduğu gibi.

Sözlük Kurmanci değil, Kürtçedir, gerçi Zaza veya Soranca kul¬
lanılan kelimelerde önüne izah koyduksa da bu, genel bilgi içindir.

Bazı kelimeler kendi bünyesinde çeşitli manalar verir ki bunlan
da 1. 2. 3. şeklinde numaraladık. Eğer yazılışı aym olup da manası
apayn olan kelime varsa bunlan da üstüne 1. 2. şeklinde gösterdik.

Kaim "r" harfini iki "rr" şeklinde yazdık ama yine alfabetik
sırasında tek "r" yerindedir.

Kürtçede "ı" ve "u" harfleri çoğu zaman birbirine karışır, Bıkar =
Bulxar, sıkur=sukur, dırıst =durust gibi. Bunların imla doğruluğu
için henüz bir çare bulamadım.

Kürtçede, "bı" ve "bê" önekleri sıfat halinde bitişik ve zarf halinde
ise ayn yazılmıştır.

Kürtçede E, E, İ, î, O, U, Û harfleri kelime önlerine gelmez. Bu
harflerdeki kelimeler yabancı kökenlidir. Bunlar sözlüğün 1/26. sim
teşkil eder. Bunlardan zaten L U ve Û harfleri ile başlayanlar¬
dan yabancı da olsa hiç kelime almamıştır. E harfinde ise ez, ewr,
ewiqin, ewle, evran, erzan, erzêl gibi bir kaç kelime Kürtçe oluş¬
muşsa da bunların başındaki "H" harfinin düşmüş olmasına yorum-
ladım. Yani ez kelimesi dışındakilerin başında "H" harfi vardır
hevran, hewiqin, hewle gibi. Ê harfinde sadece bir kaç Kürtçe ke-
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lime bulunur. Êvar, êsta, êra, êş, êşandin, êxistin, êzing gibi. İ har¬
fi ise kendisi kelimedir ve kelime basma gelerek "bu" anlamı verir.
İcar (ev car), im (ev), imro (ev ro), iro (ev ro), imsal (ev sal), isal
(ev sal), isot (ev sotin), işev (ev işev) gibi. O harfinde de iki sayfa
kadar kelime var ki yabanadır. Û harfi de sadece kendisi bağ
edatidır ve ûçık, ûşi olarak iki kelimesi vardır ki bunlannda
doğrusu hûçık ve gûşi dır. Prensip olarak Kürtçe kelimeler "a" har¬
fi dışında diğer seslilerle başlamazlar, "a" harfi istisnadır ve bunda
da "ağır, arı, ali, anin, aş, av, avêtin, ax, axaftin, axpin" den başka
bir kaç kelime daha bulunur. Kürtçe kelimelerin, (a) dışında, sesli
harfle başlamamasının nedenini bilmiyorum. Tecrübemle diyebili¬
rim ki Kürtçe yumuşak bir dildir ve çok kolay bükülebilir (Flexi-
ble). Herhalde bundandır ki Kürtçede müzik ve şiir çok
gelişmiştir.

Türkçede C, F, G, H, J, L, M, R, Z. sessizleri kelime önlerine gel¬
mezler. Fakat Türkçe sözlükte bu harflerle başhyan kelimelerin
toplamı sözlüğün 1/6 -sini teşkil eder. Türkçede sesli harfle ba¬
şhyan kelime çoğunluktadır.

Dilbilgisi kısmında "rastnıvisandın" bahsinde de geçtiği gibi Kürt¬
çede bazı kelimeler öndeki iki sessis araşma "ı" seslisini almazlar.
Plan, platin, bra, blûr, qlêwi, qloç, şkestın, trên, spi, sport, stêr ve
daha başkalan. Bunlan ararken buradaki alfabetik sırayı gözönün-
de bulundurmalısınız.

Türkçeye geçme bazı yabancı kelimeler Türkçe kurallarına göre
basma "i" harfi alırlar. Bu tür kelimeler Kürtçede aslına göre telaf¬
fuz edilirlerse de Türkçe öğretimin tesiri altında kalan Kürtçede
de bazen Türkçe gibi okunur. Mesela: ispiyon, istasyon, ispiritizma
gibi kelimelerin aslında önündeki "i" harfi yoktur. Kürtçede bun¬
ların aslına benzer şekilde telafuzu doğrudur. Spıyon, spiritizma,
stasyon gibi.

Bir çok isim ve fiil, yardımcı fiil alarak bir birleşik isim veya fiil
teşkil ederler. Bunlar taksim işaretini müteakip üç noktayla
ayrılmıştır. (Jj). Eğer isim ise, tek kelime halini alır ve bitişik
yazılır: bar = /-Jonn, hur = /-.bun, /-kırın, dil = /~baz, /.-gir N,
eğer fiil ise ayn yazılır: bar = /~. kırın, hur = A- bun, /_. kırın, dd
= /~ kırın, /~ gırtın, /-. hebûn L.
Kürtçede aym manayı veren değişik yazılı çok kelime vardır (si¬

nonim). Bunlan da 'balanız" anlama gelen "bn." ile işaretledik. Me¬
sela: axaftin L. bn. peyiftın, xeberdan. gibi.

Kürtçede çok değişik lehçe, ağız ve şive var. Bunun için sinonim¬
ler yarımda homonim olarakta çok kelime bulunuyor. Mesela: tos¬
bağa için kiso, kûsi, kwêsi, kisele, koku için bêhn, bihn, bin, bihn
ve daha niceleri. Bunlardan sadece birini kabul mecburiyeti ol-
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madığmdan çeşidi formlarım da aldık.
Bütün fiil kökleri bolü (/) ekiyle mastanndan aynlmışür. Kürtçe¬

de fiil kökü aym zamanda o fiilin di'li geçmiş zamanıdır da, böy¬
lece fiil bir defa çekilmiş oluyor. Ondan sonra parantez içinde fiil
şimdiki zaman ve emir haliyle iki defa daha çekilmiştir. Örnek:
bıjart/ın Lg. (dıbıjere, bıbıjere). = bıjart fiil kökü ve şimdiki geç¬
miş zaman hah, "in" fiil maştan, dıbıjere şimdiki zaman, bıbıjere
emir halidir.

Eğer fiil, isim fiil ise birleşik isim olsa bile bitişik yazdır. Örnek:
bar kırın Lg. barkırın N. vs.

ikinci kısım Türkçe olup Kürtçeyle izah edilmiştir. Bu sözlüğün
ilk baskısında bu kısım kısa ve karışıktı, kelimeler iyi izah edilme¬
miş ve sinonimler iyi sımflanmamışü. Fakat bu baskısında bunlar
çok daha tefferuath olarak tercüme edilmiştir. Kelime önlerindeki
bütün manalar 1, 2, 3, olarak maddelere ayrılmış ve en az bir defa
da cümle içinde kullamlarak misal verilmişlerdir.

Başarı ve mutluluk Kürt halkının olsun....

D. İzoli

29.9.1991-HoUanda
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A.
ant
Aq.
ask.
ast
AY.
B.
bio.
Bj.
bn.
bot
bw.
imi.
cox.
D.
da.
de.
fels.
Fr.
G.
Ger.
Ghk.
Gr.
Grm.
H.
hwd.
İng.
it
jeo.
K.
kim.

Erebi.
di anatomiye de.
aqar (rûpışt).
di leşkenyê de.
di astronomiye de.

Amerikayi yekbûyi.
baneşan.
di biolojıye de.
bıjijki (tip).
birûhêr.
di botanikê de.
biwêj (terim).
biwêja lêkeri.
di coxrafiyê de.
dıraf, draf.
dengdar.
dengdêr.
felsefe dejnat. matematik.
Frensi.
gelhe (mfûs).
Germani, Elmani.
gihanek.
Griki, Yewnani.
gramer, rêzman.
hmdıkahi.
her weki dm.
İngılizi.
İtalyani.
jeoloji de.
Kurdi.
di kimyayê de.

KSSF. Komari Sowyeti.
Sosyalisti Federal.

KYSS. Komari Yekıüya

L.
Sowyeti Sosyalist.
lêker.

Lari. lêkera arikar.
Lat
Lg-
Lh.
Lng.
Lnk
m.
N.
n.
Nh.
Nhx.

Nk.
Nne.
Nx.
NY.
P.
rgd.
rgP-
S.
SB.
sos.
Vq.
X.

Z.
Zm.
zoo.
*

/~

Latini.
lêkera sergerandi (teper).
lêkera hevedudani.
lêkera negerandi (netêper)
lêkera nekesani.
mêza.
nav.
nêrza.
navê hevedudani.
navê hevedudani ya xur-
debêj.
navê kombêj.
navê nenêrbaran.
navê xurdebêj.
neteweyi yekgutû.
Persi, Fansi.
rengdêr.
rengpişe (hoker).
Sorani.
serbajar (payitext).
di sosyolojiye de.
veqetandek.
xurde.
Zaza.
zman, zunan.
di zoolojiye de.
tê pêşiya brwêj û biwêja
lêkeri.
cihê rayê bêje digrre.
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PEVNTVİSINA KURDİ DA KURTEBÊJÊN GIRING

(Kürt yazışmalarında kullanılan bazı mühim kısaltmalar.)

AA. Anadolu Ajansı.
ABD. Amerika Birleşik Devletleri, bn.
USA, AY.
ADN. Allgemeiner Deutscher Nachrich-
ten. (ajansa Elmaniya rohelat).
AFP. Agence France Press (ajansa çap-
genya Fransê).
AID. Agency for international develop-
ment (rêkxirawi pêşveçûna navnetewi).
AKSA. Assosiation of Kurdish student ab-
road (komela xwandekarani Kurd lı der-
veyi welêt).
ANK. Ajansa nûçeyên Kurdıstan.
ANP. Algemeen Nederlands pers bureau.
AP. Assosiated press (yek jı ajansa Amri-
kayi yekbûyi).
APA. Austria presse agentur (ajansa
Awstinye/Nemsa yê ye).
AR-Alanzgari.
ASEAN. Assosiation of south east asian
nations (rêkarawi dûgelên rohelati başûra
asıyaye).
AY. Amerikayi yekbûyi. bn. USA.
BBC British boadcasting Corporation (ra¬
dyo û telewizyona ingiliz e).
BENELUX. Belgie, Nederland, Luxem-
burg (rêkxirawekedi navberaBelçiqe, Ho-
lendê û Luksembûrgê ye).
BRD. Bundes Republik Deutschland (ko-
mara Elmanıyayi federal).
CA. Circa (zmanê Latini de di mana kêmû-
zêde dıde).
CACM. Central amerikan common mar¬
ket.
CARICOM. Caribbean commonity and
common market.
CCCP. Soyuz sovyetski sotsialistiçeski re¬
publik.
CENTO. Central treaty organization
(rêkxiraweki rojhelata navin a leşkeri bû
ko lı dıji Kurd çêbû bû).
CIA. Central intelligence agency (rêbora-
weke sixurên amrikayi yekbûyi ye).
COMECON. Councü for mutual econo-
mic assistence (rêknrawi dûgelên sosyalist
yaabori).

CUD. Cepheyi vatani demoqrati (yek jı
yekıtıya Kurdên lilraqê bû).
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DXP. Kominist parüya Iraqê ye.
INS. international news service.
IOC. international olimpic commitee.
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(rêkxiraweki Kurdên Iraqê ye).
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ÖP. Kürdistan işçi partisi.
KLM. Koninklijke luchtvaart maatschap-
pij (hewarêgayi qraliya Holendê ye).
KOMKAR. Komeleyi karkerên Kurd h
Elmamye.
KSSF, Kurdish student society of Europe.
KUK. Kürdistan ulusal kurtuluşçulan.
KUK-SE. Kuk sosyalist eğUim örgütü.
LSD. Lyserg saure diathylamid.
Mhz. Megahertz.
Mr. Mister.
Mrs. Mistress.
NASA. National aeronautics and space
administration.
NATO. North Atlatic Treaty Organization
(peymana Atlantika ya bakur).
NY. Neteweyên yekgırtû.
OECD. Organization for economic coo-
peration and development (peymana
hevkari û abori ya navnetewi ye).
OEED. organization for european econo¬
mic cooperation (yekıüya hevkanya
Ewropiyan e).
OPEC. Organization of petroleum expor-
ting countries.
ÖY. Özgürlük yolu (rêkxiraweki Kürden
Tırkiyeye).
PASOK. Partrya sosyalista Kurd (rêkxira-
weke Kurdên Iraqê ye).
PKK. Partıya karkerên Kurdıstan.
PKKK. Paruya keda koministên Kurd!
PPK-K. Paruya pêşengê karkerên
Kurdıstan.
PSK. Partıya sosyalista Kurdıstan
(partiyeke lı Iraqê ye).
PSKT. Paruya sosyalista Kurdıstan lı
Tırkiye.
PSKT-RW. Pskt-roja welat.
PGDK. Partıya geli demoqrati Kurdıstan.
PTT. Post Telefon Tebcraf.

PUK. Patriotic union of Kürdistan.
RA. Riya azadi (Kurdıya "özgürlük yolu"
ye).
RAF. Rote armee fraktion.
RAF. Royal air force (hewarêgayi ingiliz
e).
SALT. Strategic anns limitatıon tables
(Usersekınandına kêmkirina çekên strateji
ne).
SABENA. Societe ananyme Belge dexploi-
tation de la navigation aerienne (hewarê-
gayi Belçiqayê ye).
SAPA. Suid Afrikanse pers assosiatie
(ajansa Afriqayi başûr).

SEATO. South east Asia treaty organiza¬
tion.
SHAPE. Supreme headquarters allied po-
wers in Ewrope.
S.O.S. Save our souls (behre de işareta he-
wariya navnetewi ye).
SS. Dema Hitler de leşkerê Elmaniya ne¬
te bûn.
STJNFED. Special united nations fund for
economic development.
SWAPO. Southwest African pebple or¬
ganization.
TASS. Telegrafnoe agentstvo Soviyetsko-
go soyoza (ajansa nûçe ya Sowyet e).
TEE. Transeurope express.
THY. Türk hava yollan.
TTKKO. Türkiye işçi köylü kurtuluş ordu¬
su.
TKP. Türkçe kominist partisi.
TKSP. Türkiye Kürdistanı sosyalist parti¬
si, bn. PSKT.
T.N.T. Trinitrodoloul trotyl.
TRT. Türkiye radyo televizyon kurumu.
UFO. Un identified flying object.
UK. United kingdom (qraliyeta pêkanina
ingiliz û Skoçyayê ye).
UKO. Ulusal kurtuluş ordusu (paşê bû
PKK.).
UNO. United nations organization ( bı
Kurdi: NY ye).
UNAC United nations aid to children (ta
niha tu mınaleke Kurd jı wan alikari nediti
ye).
UNESCO. United nation ecucational
scientific and culturel organization.
UNICEF. Üniten nation international chil-
drens emergency fund.
UNSC United nation security council.
UPL United press international (ajanseki
Amrikiye).
UPU. Universal postal union, union postal-
le üniverselle (yekıtıya posteyên navnete-
vveyi ye).
USA. United State of America (bı Kurdi:
AY. ye).
ÜSAF. United states air force.
USIS. United states information service.
USSR. United ofsocialist sovyet republics.
WB.Worldbank.
WC Watercloset (W.C.) tûwalet
YHK. Yekıüya hunermendên Kurd.
YNK. Yekıtıya nıştimani Kurdıstan.
YRK. Yekıuya rewşenbirani Kurd.
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A N. 1. Kürd alfabesinin ilk harfi olup,
uzun sesli ve dudakların açılışı ile gırt¬
laktan çıkar. 2. hayret ve nida işaretidir.
Mesela: a! çiqas xweşe! B. a! nede güzel¬
dir! 3. cins edatı olarak dişilik anlamı ver¬
ir, mala mın, deşta mûşê, keça bedevv.
4. Bazen çoğul eki olur. welatê kurda,
alile hespa gibi. 5. maddelerin fıkra ve
bendlerini gösterirken ilk sırayı alır.

ab. bn tebax.
aba N. m kalın kumaş, maşlah.
abadin rgd ölmez, ebedi, sonsuz.
abajur A'. Fr. lamba siperi, abajur.
abal 1.JV. fikren dönüş. 2. geri dönme, me¬

sela dininden dönme. 3. rgd dönme kim¬
se. /_ bûn L. geri dönüş.

abanoz A'. P. abanoz ağacı, boL Eben-
aceac.

abeginc N. n cam, billur.
abıd N.rrıA 1. dua eden, dindar kimse. 2.

rgd. sofu. /_ ane rgp. abitçe bn cbd.
abide N. abide.
abinc A'. m. nargilede suyun içine giren

boru kısmı.
abis N. Gr. cac okyanusların çokderin ve

güneş ışığının erişemediği bölümü, bn
nax.

abone N. Fr. abone. /_ man N/ı abone
olan kişi.

abor N. m 1. kalıntı, iz. 2. geçim, gerekler.
/_ bûn L idare olmak. * ez bı meh-
mangıya xwe abor dibim bw. ben
maaşımla idare olurum. /_ kırın L idare
etmek. * halın abor kırın bw. idare olun¬
mak. * abor û rûnıct bûn bw. mal ve şe¬
ref sahibi olmak.

aborand/ın Lg (dıaborine, bıaborÜK) 1.

idare elınek, geçindirmek. 2. salım (ejyü,
mal).

abori N. m ekonomi, iktisat, geçim. * ab-
onya xwc xweş kırın bw. geçimini dü¬
zeltmek, geçimini yoluna koymak. *
aborıya zanısti bw. bilimsel ekonomi, bi¬
limsel iktisat. * zanıstıya abori bw. eko¬
nomi veya iktisat bilimi.

aborinas N. bn aborizan.
aborizan N. iktisatçı, iktisat bilimcisi./- i

N. iktisat bilimi.
abûri İV. 5. An. abori.
abzûng N.bnw/z&ng.
aciz rgd A aciz, çaresiz, güçsüz, zayıf. /.

bûn L. aciz olmak, bıkmak, usanmak. *jê
aciz bûn. bw. bir şeyden bıkmak, rahatsız
olmak, acizlenmek. /_ i N. acizlik,
bıkkınlık. /- kırın L bıktırmak, rahatsız
etmek. * aciz û hızni bûn bw. aciz ve hü¬
zünlü olmak, bn zwir, ecız.

acur 1A'. kiremit./- pêjN. kiremit pişirici¬
si. /_ peji N. kiremit yapımı.

acur 2 N. m bir cins salatalık, acur.
adab A'. A usul, adet. * adabê mıaşeret

bw. adet ve terbiye kaideleri, bn edeb.
ada A'. budama. /_ ku-uı L budamak. /_

kiri rgd budanmış, bn. ade
adan 1. A'. süt ürünleri. 2. besin, gıda. 3.

rgd verimli, doğurgan.
adani 1. rgp. sütsel, süte ait. 2. A'. bereket,

ilkah verimi.
adar N. m. Mart ayı. * adar e, dew lı dar e

bw. tercümesi mart geldi, ayran askn/a
geçti ise de mecazi anlamı kıştan kurtu¬
lup bolluğa girildi oluyor.

adarık A'. mart ayında çıkan ve arapçada
zuhir denilen bir ot.

ade L A'. ısıran böcekler, ısırgan böcekler.
2. şirret. 3. sırnaşık, can sıkan şey veya
kimse, bn adu.

ade 2 A'. budama. * ade kırın Lh ağaçlan
budamak, bn dapitın.

ade 3 A'. yabani otlar, bn kax, aşêf.
adem A'. m 1. adam, insan. 2. Hz. Addem.

/_ i rgd insana ait, insan olanlar. /_ za/zad
N. insan oğlu.

adenit N.Fr.Bj. lenf düğümleri iltihabı.
adese N.A mercek, adese.
adet A'. m. adet, töre, alışkanlık. /_ bûn L

adet olmak. /-J rgd mûtad, alışılmış. * jı
adete der bw. alışanın dışında, adetten
dışarı. * cw lışl lı günde me adet nebûye
bw. köyümüzde öyle bir adet yok veya
adet olmamış. /_ peresi rgd muhafaza¬
kar. /_ i A'. muhafazakarlık.

adey ! B. S. haydi!, devam et.
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adıl rgd adil, haksever. I-ant rgp. hakça,
adilce.

Adlyan N. Adiyan, Bervari ilçesi hal¬
kından bir kabile.

adi rgd adi, basit* kesen adi bw. aşağı, ba¬
sit kimseler.

adode N.m 1. baston ucuna geçirilen ma¬
deni boru. 2. madeni yüksük. 3. okulda
öğrencilerin ellerine vurmak için dövme
sopası.

adres A'. Fr. adres, bn navnişan.
adu A'. 1. şirret. 2. sırnaşık, can sıkan şey

veya kimse, bn adeL
aero A'. Lm. hava, atmosfer. /_ batik A'.

havada canbazlık. /_ dinamik A'. hava
dinamiği. /_ lojL A'. hava bilimi.

af N.A af, bağışlama. /_ bûn L bağışlan¬
mak, af olunmak. /_ kırın L affetmek,
bağışlamak, bn efû. borandın.

afaroz A'. Gr. hınstiyanlıkta bir kimseyi
din dışında bırakmak için verilen ceza.

afat A 1. afet, tufan. 2. argoda çok güzel
kadın veya çok becerikli erkek. An. afet.

aferide A'. bn afırandın.
aferide 2 A'. mahluk.
aferin B. N. yaşa, varol, şeklinde beğen ve

taktir ünlemi, bn byi.
aferinek A'. m 1. karekter. 2. unvan. 3.

eser bn berhem, karpêk.
aferinende A'. halik, yaratan.
afet A'. Al. afet, bela. 2. rgd çok becerikli

insan veya çok güzel kadın. /_ zade rgd
zarar-ziyan görmüş veya belaya uğramış
kimse.

afır A'. n hayvanlara yem verilen yalak,
yemlik.

afırand/ın Lg (dıafırine, bıafırine) ya¬
ratmak, meydana getirmek, türetmek. *
Xwedê em afinindin wê disa ji bıafıri¬
ne bw. Allah bizi yarattı ve genede yara¬
tacak.

afırandi A'. mahluk.
afiyet A'. m sağlık, afiyet. * afiyet be bw.

afiyet olsun, bn norşi.
afiş A'. m. resimli duvar ilanı, bn scywan.
afrandêr 1. rgd yaratıcı, meydana geti¬

ren. 2. A'. yazar, bn nvisar.
af ret A'. A kadın.
afriqe A'. Afrika kıtası. /_ yi 1. A'. afrikalı.

2. rgd Afrikaya ait.
aflawe A'. m 1. tava, 2. leğen. 3. ibrik, bn

meşine, aman.
agah A'. 1. haber, malumat 2. rgd. ha

berdar, bilen./- bûnZ. haberi olmak, bil¬
gi sahibi olmak. /_ dar rgdhaberdar, bilgi
sahibi. /- dar bûn L. uyanık olmak, dik¬
katli davranmak. * xurt bısekın, derdo-
ra xwe agahdar be! bw. cesur ol, etrafına
dikkat et, mukayet ol. /_ dar kırın L ha¬
ber vermek, bilgilendirmek. * te çıma ez
agahdar nekınnı bw. neden beni haber¬
dar etmedin, bana bildirmedin?. * ez ko
nexwaş bûm mm bavê xwe agahdar
lor bw. ben hastalanınca babamı haber¬
dar ettim./_dariA'.m. bilgi, informasyon,
dikkatlilik. /_dari lı ser dewletan bw.
devletler hakında bilgi. * derheqa şer de
agahdarıya mm heye bw. savaş
hakkında bilgim var. /_ gêr/ker A'. haber
veren, bilgilendiren./- nameA'. şahadet¬
name. * bı agah û xeberdar bûn bw. bilgi
sahibi ve haberdar olmak.

agahi A'. vahi, bilgi, idrak. * bıageh rgd
müdrik, haberdar, idrak eden.

agıhand/ın Lg (dıagıhine, bıagıhine)
kısmak, tahdit etmek, sınırlamak.

agn A'. m. 1. ateş. 2. atış, silah atışı. /_ ba¬
ran Nh bombardımP. /_ barandın L.
bombardıman etmek, ateş yağdırmak. /_
baz A'. ateşle oynıyan, ateşle canbazlık
eden. /_ bazi A'. ateş oyunu, ateş can-
bazlığı. /_ ber A'. n ateşli silah. * ağır ber
bûn bn agırtebcrbûn. /_ berdan L/ı
ateşe vermek, yangın çıkarmak, yakmak.
* ağır bcrda dile mm bw. kalbime ateş
soktu, yaktı beni. * wi ağır bcrda mala
xwe bw. o evini yaktı, ateşe verdi. * agır
bı dile mın ket bw. ateş ciğerimi yaktı,
kalbimeateş saldı. /_ bırNlı ateş düşürü¬
cü ateşi kesici şey. * agıri bin ka bw. sin¬
silik, samanın altından su yürütme./- çav
rgd yiğit ,atak. bn çavsor. /_ dadan Lh
ateş yakmak, tutuşturmak. /- dank Nx.
m ocak, mangal, ateşlik. /_ gch A'. ateş
olan yer, ateşlik. /_geş rgd hoşsohbet,
neşeli. /_ geş kırın bw. 1. hararetli ateş
yakmak. 2. sohbeti koyulaştırmak./- gır
rgd 1. kolay tutuşan, ateşienebilen. 2. A'.
yamçı madde. /_ gırhn L ateş almak,
ateşlenmek. * mala wi ağır gırt bw. evi
ateş aldı, tutuştu. /_ gur rgd bn agırgeş.
/_ i rgd ateşli, ateşe ait, ateş rengi. /_in
rgd 1. ateş oÊan yer, ateşli şey.2.volkanik.
* çıyaye agırin bw. 1. yanar dağ, volkan.
2. ağn dağı. * ağır ketin bw. ateş düşmek.
* ağırkete mala mm bw. evinle ateş düş-

adıl 28

adıl rgd adil, haksever. I-ant rgp. hakça,
adilce.

Adlyan N. Adiyan, Bervari ilçesi hal¬
kından bir kabile.

adi rgd adi, basit* kesen adi bw. aşağı, ba¬
sit kimseler.

adode N.m 1. baston ucuna geçirilen ma¬
deni boru. 2. madeni yüksük. 3. okulda
öğrencilerin ellerine vurmak için dövme
sopası.

adres A'. Fr. adres, bn navnişan.
adu A'. 1. şirret. 2. sırnaşık, can sıkan şey

veya kimse, bn adeL
aero A'. Lm. hava, atmosfer. /_ batik A'.

havada canbazlık. /_ dinamik A'. hava
dinamiği. /_ lojL A'. hava bilimi.

af N.A af, bağışlama. /_ bûn L bağışlan¬
mak, af olunmak. /_ kırın L affetmek,
bağışlamak, bn efû. borandın.

afaroz A'. Gr. hınstiyanlıkta bir kimseyi
din dışında bırakmak için verilen ceza.

afat A 1. afet, tufan. 2. argoda çok güzel
kadın veya çok becerikli erkek. An. afet.

aferide A'. bn afırandın.
aferide 2 A'. mahluk.
aferin B. N. yaşa, varol, şeklinde beğen ve

taktir ünlemi, bn byi.
aferinek A'. m 1. karekter. 2. unvan. 3.

eser bn berhem, karpêk.
aferinende A'. halik, yaratan.
afet A'. Al. afet, bela. 2. rgd çok becerikli

insan veya çok güzel kadın. /_ zade rgd
zarar-ziyan görmüş veya belaya uğramış
kimse.

afır A'. n hayvanlara yem verilen yalak,
yemlik.

afırand/ın Lg (dıafırine, bıafırine) ya¬
ratmak, meydana getirmek, türetmek. *
Xwedê em afinindin wê disa ji bıafıri¬
ne bw. Allah bizi yarattı ve genede yara¬
tacak.

afırandi A'. mahluk.
afiyet A'. m sağlık, afiyet. * afiyet be bw.

afiyet olsun, bn norşi.
afiş A'. m. resimli duvar ilanı, bn scywan.
afrandêr 1. rgd yaratıcı, meydana geti¬

ren. 2. A'. yazar, bn nvisar.
af ret A'. A kadın.
afriqe A'. Afrika kıtası. /_ yi 1. A'. afrikalı.

2. rgd Afrikaya ait.
aflawe A'. m 1. tava, 2. leğen. 3. ibrik, bn

meşine, aman.
agah A'. 1. haber, malumat 2. rgd. ha

berdar, bilen./- bûnZ. haberi olmak, bil¬
gi sahibi olmak. /_ dar rgdhaberdar, bilgi
sahibi. /- dar bûn L. uyanık olmak, dik¬
katli davranmak. * xurt bısekın, derdo-
ra xwe agahdar be! bw. cesur ol, etrafına
dikkat et, mukayet ol. /_ dar kırın L ha¬
ber vermek, bilgilendirmek. * te çıma ez
agahdar nekınnı bw. neden beni haber¬
dar etmedin, bana bildirmedin?. * ez ko
nexwaş bûm mm bavê xwe agahdar
lor bw. ben hastalanınca babamı haber¬
dar ettim./_dariA'.m. bilgi, informasyon,
dikkatlilik. /_dari lı ser dewletan bw.
devletler hakında bilgi. * derheqa şer de
agahdarıya mm heye bw. savaş
hakkında bilgim var. /_ gêr/ker A'. haber
veren, bilgilendiren./- nameA'. şahadet¬
name. * bı agah û xeberdar bûn bw. bilgi
sahibi ve haberdar olmak.

agahi A'. vahi, bilgi, idrak. * bıageh rgd
müdrik, haberdar, idrak eden.

agıhand/ın Lg (dıagıhine, bıagıhine)
kısmak, tahdit etmek, sınırlamak.

agn A'. m. 1. ateş. 2. atış, silah atışı. /_ ba¬
ran Nh bombardımP. /_ barandın L.
bombardıman etmek, ateş yağdırmak. /_
baz A'. ateşle oynıyan, ateşle canbazlık
eden. /_ bazi A'. ateş oyunu, ateş can-
bazlığı. /_ ber A'. n ateşli silah. * ağır ber
bûn bn agırtebcrbûn. /_ berdan L/ı
ateşe vermek, yangın çıkarmak, yakmak.
* ağır bcrda dile mm bw. kalbime ateş
soktu, yaktı beni. * wi ağır bcrda mala
xwe bw. o evini yaktı, ateşe verdi. * agır
bı dile mın ket bw. ateş ciğerimi yaktı,
kalbimeateş saldı. /_ bırNlı ateş düşürü¬
cü ateşi kesici şey. * agıri bin ka bw. sin¬
silik, samanın altından su yürütme./- çav
rgd yiğit ,atak. bn çavsor. /_ dadan Lh
ateş yakmak, tutuşturmak. /- dank Nx.
m ocak, mangal, ateşlik. /_ gch A'. ateş
olan yer, ateşlik. /_geş rgd hoşsohbet,
neşeli. /_ geş kırın bw. 1. hararetli ateş
yakmak. 2. sohbeti koyulaştırmak./- gır
rgd 1. kolay tutuşan, ateşienebilen. 2. A'.
yamçı madde. /_ gırhn L ateş almak,
ateşlenmek. * mala wi ağır gırt bw. evi
ateş aldı, tutuştu. /_ gur rgd bn agırgeş.
/_ i rgd ateşli, ateşe ait, ateş rengi. /_in
rgd 1. ateş oÊan yer, ateşli şey.2.volkanik.
* çıyaye agırin bw. 1. yanar dağ, volkan.
2. ağn dağı. * ağır ketin bw. ateş düşmek.
* ağırkete mala mm bw. evinle ateş düş-
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tü/tutuştu. /_ kırm L ateş etmek (silah
için) ateşlemek. 2. ateş koymak. * ağır
kırın dile mın bw. içime dert ettiler. *
ağır xıstın dile mın bw. kalbimi yaktılar,
içime dert ettiler. * ağır bı cüen mm ket
bw. elbiselerim ateş aldı, tutuştu. /_ kujA'.
n ateş söndüren, itfayiyeci. /_ kujin A'. L
ateşi söndürmek. /_ Uz A'. bn agırbaz. /_
mend A'. ateşli (negatif veyapozitif hali).
/_ nak rgd ateşli, yanık, ateş gibi, ateş
rengi. /_ ok (agvmok). N. rgd fitneci, fe¬
sat./- parêzN.Lh ateşe tapan./- parêzi
A'. ateşe tapma, ateşperestlik. /_ perest
rgd Nh. ateşe tapan, zerdûştilik, bazı yer¬
lerde yezidüere de denüir. /-peresti bn
agırparezi. * ağır pê ketm bwL yangın
tutuşması, yangm çıkmak. * ağır pê xı-
stm bwL ateşi yakmak, ateşlemek, tutuş¬
turmak. /_ p\j A'. volkan. /_ songi A'.
itfaiye. /_ solm L. ateş yakmak. * ağır
şewitandin bwL ateş yakmak. /_
tennrandın Lh ateşi söndürmek, bn
ağır vemırandın. * ağır teber bûn bwL
içine ateş düşmek veya içine kurt olmak,
argoda tutuşmak. * ağır û alav bw. ateş
ve alev. * ağır û şemal bw. ateş ve çira,
ateşve ışık. *agır ûxurriiw. ateş ve alev.
/_ van Nh ateşçi, fabrikalarda ocak işçi¬
si. /_vekujNh itfaiyeci, bn agırkuj. /_ ve-
kuştın Lh ateşi söndürmek, bn ağır
temırandın. /_ vemırandın bwL ateşi
söndürmek. /_ vêketin bw. 1. Lg yangın
tutuşmak, ateş almak. 2. A'. ateşin tutuş¬
ması. /_ vêşartin bwL ateşi saklamak, es¬
kiden kibrit olmadığı dönemlerde ateş,
kül, kum vs. ile kapatılıp ertesi güne ka¬
dar saklanırdı. /_ vêxistin L ateş yak¬
mak, çakmağı çakmak. /._ xane Nh 1.

mabet. 2. ateş ocağı, bn agırgch. * agır
xevde kırın. bw. ateşi söndürmek. * ağır
xevde çûn bw. ateşin sönmesi. /_ xweş
rgd sevimli, cana yakın, sempatik. * ağır
xweş kırın bwL 1. sıcak ateş yakmak. 2.
sohbeti koyulaştırmak. * ber ağır bw.
ocak başı. * çûn ber agıre yeki bw. kız
istemeye gitmek, bu fiil için böyle denir.

agırdız A'. kav, çakmak taşı ile kullanılan
kav. (Erivan Kürtçesi). bn pişo.

agıre N.n frengi. Bj. Syphills.
ah! A acı veya keder ünlemi.
aha! B. işte, anal
aheng A'. n L ahenk, düzen. 2. harmoni,

melodi./_dar rg(iahenkli,düzenli. /-da

rı iV. intibak, uyum./- bejA'/ı An. rnıtnb.
ahesle rgd P. yavaş, bn hêdi.
ahên A'. 1. ilenme, beddua. 2. özlem ve

ızdırap çekme. * ahên kısandın bw. ah,
çekmek, ilenmek. * ahcn lê kırın bw.
beddua etmek, bn axin.

ah ix sonektir, türkçede İlk, lük ekleri ye¬
rine geçer, mes: germahi sıcaklık, ser-
mahi soğukluk vs. bn ayi.

ahize N.A telefonun alıcı cihazı.
ahtapot A'. Gr. ahtapot, sekiz ayaklı bir

deniz hayvanı, zoo. Octupus bn heştpê.
ahû N.P. ceylan An.xczal,ask.
Ahûramazda A'. canlılar anlamına gelen

bu eski kelime Zerdüşti dininde büyük
tanrı.

aıdand/ın Lg (dıatdine, bıaıdine)
karıştırmak, iştirak etmek.

aidat A'. m aidat, gelir, bn barbû.
aıl rgd 1. dargın. 2. yanılan.
adi rgd danlmış, küskün.
aj A'. bitkilerde bir yıllık sürgün, genç çu¬

buk, bn çaw.
ajal A'. 1. sürü, küme, gurup, zümre. 2. ka¬

labalık, güruh.
ajan A'. Fr. ajan, ihbarci. bn sixur.
ajans A'. Fr. 1. haber kurumu. 2. ticaret ku¬

rumu kolu.
ajawc A'. m 1. rahatsız etme/olma, can

sıkıntısı. 2. kalabalık, ayaklanma. /_ gêr
sinsi.

ajegor rgd çok zayıf kimse, kuru ince. /-.
ki rgp. çok zayıfça.

ajık A'. n 1. yabani badem. 2. küçük dal,
sürgün, bn aj

ajıni/n Lg (dıajımne, bıajaüne) 1. dişleri
kürdan vs. ile karıştırmak, diş veya ke¬
miğe iğne yapmak. 2. dişveya kemiklerde
sızı sızlamak.

ajine A'. ırı taş çekici.
ajne A'. suda yüzme, yüzücülük./- ber Nx.

) azücü. /_ beri A'. yüzücülük, yüzme sa¬
natı. /_ beri kırın /.yüzücülük etmek. /_
geh Nx. yüzme yeri. /_ ker A'. yüzücü. /_
kırm L. yüzmek, yüzücülük etmek. *
ajnê h ser pışte bw. sırtüstü yüzmek. *
ajne keran bw. eşek yüzmesi veya acemi
yüzücülük. * ajnê qulancê bw. kulaç yüz¬
mesi, bn sobedari, melevani.

ajo N.l.sürücü(yük,arabaveyahqyvan).2.
gece otlatmasL

ajodan A'. An. şevin.
ajot/ın Lg (dajo, bajo) 1. sürmek, ekmek. *
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tü/tutuştu. /_ kırm L ateş etmek (silah
için) ateşlemek. 2. ateş koymak. * ağır
kırın dile mın bw. içime dert ettiler. *
ağır xıstın dile mın bw. kalbimi yaktılar,
içime dert ettiler. * ağır bı cüen mm ket
bw. elbiselerim ateş aldı, tutuştu. /_ kujA'.
n ateş söndüren, itfayiyeci. /_ kujin A'. L
ateşi söndürmek. /_ Uz A'. bn agırbaz. /_
mend A'. ateşli (negatif veyapozitif hali).
/_ nak rgd ateşli, yanık, ateş gibi, ateş
rengi. /_ ok (agvmok). N. rgd fitneci, fe¬
sat./- parêzN.Lh ateşe tapan./- parêzi
A'. ateşe tapma, ateşperestlik. /_ perest
rgd Nh. ateşe tapan, zerdûştilik, bazı yer¬
lerde yezidüere de denüir. /-peresti bn
agırparezi. * ağır pê ketm bwL yangın
tutuşması, yangm çıkmak. * ağır pê xı-
stm bwL ateşi yakmak, ateşlemek, tutuş¬
turmak. /_ p\j A'. volkan. /_ songi A'.
itfaiye. /_ solm L. ateş yakmak. * ağır
şewitandin bwL ateş yakmak. /_
tennrandın Lh ateşi söndürmek, bn
ağır vemırandın. * ağır teber bûn bwL
içine ateş düşmek veya içine kurt olmak,
argoda tutuşmak. * ağır û alav bw. ateş
ve alev. * ağır û şemal bw. ateş ve çira,
ateşve ışık. *agır ûxurriiw. ateş ve alev.
/_ van Nh ateşçi, fabrikalarda ocak işçi¬
si. /_vekujNh itfaiyeci, bn agırkuj. /_ ve-
kuştın Lh ateşi söndürmek, bn ağır
temırandın. /_ vemırandın bwL ateşi
söndürmek. /_ vêketin bw. 1. Lg yangın
tutuşmak, ateş almak. 2. A'. ateşin tutuş¬
ması. /_ vêşartin bwL ateşi saklamak, es¬
kiden kibrit olmadığı dönemlerde ateş,
kül, kum vs. ile kapatılıp ertesi güne ka¬
dar saklanırdı. /_ vêxistin L ateş yak¬
mak, çakmağı çakmak. /._ xane Nh 1.

mabet. 2. ateş ocağı, bn agırgch. * agır
xevde kırın. bw. ateşi söndürmek. * ağır
xevde çûn bw. ateşin sönmesi. /_ xweş
rgd sevimli, cana yakın, sempatik. * ağır
xweş kırın bwL 1. sıcak ateş yakmak. 2.
sohbeti koyulaştırmak. * ber ağır bw.
ocak başı. * çûn ber agıre yeki bw. kız
istemeye gitmek, bu fiil için böyle denir.

agırdız A'. kav, çakmak taşı ile kullanılan
kav. (Erivan Kürtçesi). bn pişo.

agıre N.n frengi. Bj. Syphills.
ah! A acı veya keder ünlemi.
aha! B. işte, anal
aheng A'. n L ahenk, düzen. 2. harmoni,

melodi./_dar rg(iahenkli,düzenli. /-da

rı iV. intibak, uyum./- bejA'/ı An. rnıtnb.
ahesle rgd P. yavaş, bn hêdi.
ahên A'. 1. ilenme, beddua. 2. özlem ve

ızdırap çekme. * ahên kısandın bw. ah,
çekmek, ilenmek. * ahcn lê kırın bw.
beddua etmek, bn axin.

ah ix sonektir, türkçede İlk, lük ekleri ye¬
rine geçer, mes: germahi sıcaklık, ser-
mahi soğukluk vs. bn ayi.

ahize N.A telefonun alıcı cihazı.
ahtapot A'. Gr. ahtapot, sekiz ayaklı bir

deniz hayvanı, zoo. Octupus bn heştpê.
ahû N.P. ceylan An.xczal,ask.
Ahûramazda A'. canlılar anlamına gelen

bu eski kelime Zerdüşti dininde büyük
tanrı.

aıdand/ın Lg (dıatdine, bıaıdine)
karıştırmak, iştirak etmek.

aidat A'. m aidat, gelir, bn barbû.
aıl rgd 1. dargın. 2. yanılan.
adi rgd danlmış, küskün.
aj A'. bitkilerde bir yıllık sürgün, genç çu¬

buk, bn çaw.
ajal A'. 1. sürü, küme, gurup, zümre. 2. ka¬

labalık, güruh.
ajan A'. Fr. ajan, ihbarci. bn sixur.
ajans A'. Fr. 1. haber kurumu. 2. ticaret ku¬

rumu kolu.
ajawc A'. m 1. rahatsız etme/olma, can

sıkıntısı. 2. kalabalık, ayaklanma. /_ gêr
sinsi.

ajegor rgd çok zayıf kimse, kuru ince. /-.
ki rgp. çok zayıfça.

ajık A'. n 1. yabani badem. 2. küçük dal,
sürgün, bn aj

ajıni/n Lg (dıajımne, bıajaüne) 1. dişleri
kürdan vs. ile karıştırmak, diş veya ke¬
miğe iğne yapmak. 2. dişveya kemiklerde
sızı sızlamak.

ajine A'. ırı taş çekici.
ajne A'. suda yüzme, yüzücülük./- ber Nx.

) azücü. /_ beri A'. yüzücülük, yüzme sa¬
natı. /_ beri kırın /.yüzücülük etmek. /_
geh Nx. yüzme yeri. /_ ker A'. yüzücü. /_
kırm L. yüzmek, yüzücülük etmek. *
ajnê h ser pışte bw. sırtüstü yüzmek. *
ajne keran bw. eşek yüzmesi veya acemi
yüzücülük. * ajnê qulancê bw. kulaç yüz¬
mesi, bn sobedari, melevani.

ajo N.l.sürücü(yük,arabaveyahqyvan).2.
gece otlatmasL

ajodan A'. An. şevin.
ajot/ın Lg (dajo, bajo) 1. sürmek, ekmek. *



ajotvan 30

zevi ajotın Aıv. çift sürmek, tarla ekmek.
* genim ajotın Aıv. buğday ekmek. * ker
ajotın bw. eşek sürmek. * hesp ajotın bw.
at sürmek. * ercbe ajotın bw. araba sür¬
mek. 2. yürütmek. * karê xwe dajoyi bw.
işini yürütüyor. 3. hücum etmek,
saldırmak. * ajotın hundur bwi içeriye,
meskene hücum etmek, içeriye girmek. *
ajotın ser tnvL üstüne yürümek, birine
saldırmak.

ajotvan Nhx. sürücü, şoför. /_ vani A'. sü¬
rücülük, şoförlük.

ıjût A'. çığlık.
ajûl/ın Lng (dıajû, bıajû) çığlık atmak,

haykırarak çağırmak.
akademi A'. Gr. akademi, yüksek okul.
akam A'. S. son, baki kalan.
akasıye A'. Gr. akasya ağacı. bot. Robinia

pscudoacacia.
akimilator N.Fr. akünıülatör.
akord N.Fr. 1. akort. 2. müzik aletlerinde

ses ayan. /_ kırın L akort etmek.
akordiyon N.Fr. akordiyon.
akrobasi A'. bn caııi.v.zi.
aksesûwar A'. Fr. yedek parça, bn

hcsincaw.
aksiyon A'. ing. iş, faaliyet, etki, tesir.
aktiniyûnı N. Gr. kim. atom ağırlığı 22

olan radyoaktif bir element, sim Ac
aktivizm A'. Fr. etkincilik.
aktör N.Fr. aklör.
aktris A'. Fr. aktris, tiyatro veya sine¬

malarda kadın oyuncu.
aktûalite A'. Fr. aktüalite, günün olayı,

güncellik, bn rojane.
aktüel rgd Fr. aktüel, güncel, şimdiki, bn

rojane.
akupunktur N. Lal. ing. cildin belirli yer¬

lerine iğne yapılarak yapılan tedavi.
akustik A'. Gr. fizikte ses bilimi, kapalı bir

yerde seslerin dağılma şekli.
akvarıyûm A'. LaL akvaryum.
al A'. Artalal
ala l A'. m bayrak. /_ darA'x bayrakçı. /_

gir Nx. bayrakçı. /_ hılgır A'. bayraktar.
/_ keş A^ bayrağı taşıyan, sancaktar.

ala rgdA üstün, yüksek kaliteli.
alal A'. güzel kokulu, kırmızı çiçekli bir

bitki.
alan A'. yankı.
aland/ın Lg(dwline,btalme)sannak,am-

balajlamak, birbirine dolamak.
alandi rgd bn pêçandi

alarm A'. Fr. it. alarm, yardım istemek. An.
hawar.

alası/ın Lng. (dialêse daddêse, bialêse balê-
se an dalêse). yalamak. * lu dcvê xwe
bialêse/balcse bw. ağzını yala. * bmê
tencıkan alastin/dalêstin bw. tencere
dibini yalamak, etek öpmek. * deste xwe
alastin/dalêstm bw. ellerini yalamak. *
pısing pencıkcn xwe dıalesi Aıv. kedi
tırnaklarını yalıyor.

alav A'. An. alet, hacet, pcrgal.
alav " A'. alev, ateş alevi.
alay A'. n alay (askeri) bn hez .

alaz Lng. kastetme, niyetlenme.
Alhan A'. rgd Arnavut. /- iye A'. Arna¬

vutluk./- i N.rgd Arnavut, Arnavutlu.
albüm N.Lat. albüm.
alek N.aru.bngep.
alem A'. m. A alem, dünya, cihan, halk.
alet A'.n./lalet, cihaz, bn pêwcng.
Alewi N. rgd. Alevi, Alevi mezhebinden

olan kimse./- ti Alevilik.
alênc A'. hayvanlara sabah kahvaltısı. * pc-

zê xwe rakır alcncê Aıv. hayvanlarını sa¬
bah otlağına kaldırdı.

alıf A'. n yem, hayvan yemi. /_ andın L.
yemlemek, bn atılandın.

Alıkan A'. Alikan, hizanda yaşıyan ve
çoğu göçebe olan bir Kürt aşireti.

alıqand/ın Lg (dialiqijK, bialiqine) asmak
A«.dalcqandın.

ali A'. n yön, yan. /_ bûn L taraftan ol¬
mak. /_ gır Nx. taraftar, arka çıkan. /_
gırtın bwl birini desteklemek, taraf tut¬
mak. /_ gor bn. selin. /_ ki rgd bir taraf.
* xwe dan aliki Aıv/. uzaklaşmak, bir ke¬
nara çekilmek. * aliki ve bûn rgp.
dağılmak, bir tarafa geçmek. * aliki ve
kırın dağıtmak, bertaraf etmek. * ber bı
her aliye ve bezin bwL her tarafa koş¬
mak. * bı aliye me de Aıv. bizim taraflar¬
da. * jı aliye dm rgp. diğer taraftan,
bundan başka. * alı de çûn. rgp. yaklaş¬
mak. /_ negırrgd tarafsız, nötr. /_ negıri
A'. tarafsızlık. An. la, layen, hêl, pi, leref.

Alilleq İran ve Irakta Hz. Aliyi Aİlah ka¬
bul eden bir tarikat ve mensubu. An. ka-
kayi.

alik ^. An. ahi.
allk 2 A'. bir cins serçe.
ali/n l Lg (dıale, btale) birbirine geçirmek,

karıştırmak. * diranê xwe dıale bw. dişle¬
rini karıştırıyor.
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zevi ajotın Aıv. çift sürmek, tarla ekmek.
* genim ajotın Aıv. buğday ekmek. * ker
ajotın bw. eşek sürmek. * hesp ajotın bw.
at sürmek. * ercbe ajotın bw. araba sür¬
mek. 2. yürütmek. * karê xwe dajoyi bw.
işini yürütüyor. 3. hücum etmek,
saldırmak. * ajotın hundur bwi içeriye,
meskene hücum etmek, içeriye girmek. *
ajotın ser tnvL üstüne yürümek, birine
saldırmak.

ajotvan Nhx. sürücü, şoför. /_ vani A'. sü¬
rücülük, şoförlük.

ıjût A'. çığlık.
ajûl/ın Lng (dıajû, bıajû) çığlık atmak,

haykırarak çağırmak.
akademi A'. Gr. akademi, yüksek okul.
akam A'. S. son, baki kalan.
akasıye A'. Gr. akasya ağacı. bot. Robinia

pscudoacacia.
akimilator N.Fr. akünıülatör.
akord N.Fr. 1. akort. 2. müzik aletlerinde

ses ayan. /_ kırın L akort etmek.
akordiyon N.Fr. akordiyon.
akrobasi A'. bn caııi.v.zi.
aksesûwar A'. Fr. yedek parça, bn

hcsincaw.
aksiyon A'. ing. iş, faaliyet, etki, tesir.
aktiniyûnı N. Gr. kim. atom ağırlığı 22

olan radyoaktif bir element, sim Ac
aktivizm A'. Fr. etkincilik.
aktör N.Fr. aklör.
aktris A'. Fr. aktris, tiyatro veya sine¬

malarda kadın oyuncu.
aktûalite A'. Fr. aktüalite, günün olayı,

güncellik, bn rojane.
aktüel rgd Fr. aktüel, güncel, şimdiki, bn

rojane.
akupunktur N. Lal. ing. cildin belirli yer¬

lerine iğne yapılarak yapılan tedavi.
akustik A'. Gr. fizikte ses bilimi, kapalı bir

yerde seslerin dağılma şekli.
akvarıyûm A'. LaL akvaryum.
al A'. Artalal
ala l A'. m bayrak. /_ darA'x bayrakçı. /_

gir Nx. bayrakçı. /_ hılgır A'. bayraktar.
/_ keş A^ bayrağı taşıyan, sancaktar.

ala rgdA üstün, yüksek kaliteli.
alal A'. güzel kokulu, kırmızı çiçekli bir

bitki.
alan A'. yankı.
aland/ın Lg(dwline,btalme)sannak,am-

balajlamak, birbirine dolamak.
alandi rgd bn pêçandi

alarm A'. Fr. it. alarm, yardım istemek. An.
hawar.

alası/ın Lng. (dialêse daddêse, bialêse balê-
se an dalêse). yalamak. * lu dcvê xwe
bialêse/balcse bw. ağzını yala. * bmê
tencıkan alastin/dalêstin bw. tencere
dibini yalamak, etek öpmek. * deste xwe
alastin/dalêstm bw. ellerini yalamak. *
pısing pencıkcn xwe dıalesi Aıv. kedi
tırnaklarını yalıyor.

alav A'. An. alet, hacet, pcrgal.
alav " A'. alev, ateş alevi.
alay A'. n alay (askeri) bn hez .

alaz Lng. kastetme, niyetlenme.
Alhan A'. rgd Arnavut. /- iye A'. Arna¬

vutluk./- i N.rgd Arnavut, Arnavutlu.
albüm N.Lat. albüm.
alek N.aru.bngep.
alem A'. m. A alem, dünya, cihan, halk.
alet A'.n./lalet, cihaz, bn pêwcng.
Alewi N. rgd. Alevi, Alevi mezhebinden

olan kimse./- ti Alevilik.
alênc A'. hayvanlara sabah kahvaltısı. * pc-

zê xwe rakır alcncê Aıv. hayvanlarını sa¬
bah otlağına kaldırdı.

alıf A'. n yem, hayvan yemi. /_ andın L.
yemlemek, bn atılandın.

Alıkan A'. Alikan, hizanda yaşıyan ve
çoğu göçebe olan bir Kürt aşireti.

alıqand/ın Lg (dialiqijK, bialiqine) asmak
A«.dalcqandın.

ali A'. n yön, yan. /_ bûn L taraftan ol¬
mak. /_ gır Nx. taraftar, arka çıkan. /_
gırtın bwl birini desteklemek, taraf tut¬
mak. /_ gor bn. selin. /_ ki rgd bir taraf.
* xwe dan aliki Aıv/. uzaklaşmak, bir ke¬
nara çekilmek. * aliki ve bûn rgp.
dağılmak, bir tarafa geçmek. * aliki ve
kırın dağıtmak, bertaraf etmek. * ber bı
her aliye ve bezin bwL her tarafa koş¬
mak. * bı aliye me de Aıv. bizim taraflar¬
da. * jı aliye dm rgp. diğer taraftan,
bundan başka. * alı de çûn. rgp. yaklaş¬
mak. /_ negırrgd tarafsız, nötr. /_ negıri
A'. tarafsızlık. An. la, layen, hêl, pi, leref.

Alilleq İran ve Irakta Hz. Aliyi Aİlah ka¬
bul eden bir tarikat ve mensubu. An. ka-
kayi.

alik ^. An. ahi.
allk 2 A'. bir cins serçe.
ali/n l Lg (dıale, btale) birbirine geçirmek,

karıştırmak. * diranê xwe dıale bw. dişle¬
rini karıştırıyor.
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ali/n Lng. (dıale, bıale) dönmek, tavaf et¬
mek.

alisor A'. bazı yerleri kırmızı olan bir ar¬
mut türü.

Aliyan A'. Aliyan, Nuseybin Cizre
arasmda yaşryan bir Kürt aşireti.

alkol A'. Fr. alkol. /_ İlk rgd alkol düşkü¬
nü, alkolik. /_ lizm A'. alkolizm.

Alman N.rgdm Alman,Almanyalı./- ya
A'. Almanya. /_ i A'. 1. Almanca. 2. Alma¬
na veya almanyaya ait.

alo! B.N. 1. telefonda ilk hitap. 2. Kürtçe¬
de Ali.

aloq AT.üntAn.behivok.
aloş A'. kaşınma, gidişme. /_ bûn L

kaşınmak, gidişmek, bn xurln.
aloz l rgd çürüklük, bozulmuş. /_ bar rgd

çürüyebilir, bozulabilir, /-kan rgd kar¬
maşık olma, renk değiştirme. /_ zi N. çü¬
rüklük. * alozi bûye bw. çürümüş,

aloz 2 rgd haşin, haşin kimse. /_ bûn L.
haşin olmak.

altax A'.muhpir./_iA'. l.muhpirlik. 2. ih¬
bar.

alternatif 1. rgd Fr. değişken. 2. A'. seçe¬
nek, çare.

alu A'. dişlerin kamaşması. /- bûn L
(dıran) kamaşmak, bn xidok.

alû A'. anı 1. gudde. 2. Bj. bademcik. * av-
sani alû A'. Bj. bademcik iltihabı. 3. bn
alu, sekinin.

alûç Af.An.huik.
alûç l.rg(isiMndirik.2.A'. silindir, bn luq.
alûçe A'. alıç, yeşü erik.
alûde rgd N. pisliğe bulaşan, batak, bn le-

we.
alûle A'. m rgd dar sokak, yan sokak.
alûme 1. A'. duvarla tavan arasına ko¬

nulan kiriş. 2. A'. ant dişlerin girdiği ke¬
mikler, damak. An. pıdû.

alûs 1. rgd nazik, zarif. 2. sahte davranışlı.
3. A'. m zarafet, süslenme merakı, çekici¬
lik, cazibe.

alûze A'. esef, gam.
amade /gd. hazır, temin edilmiş./- bûn L

hazır olmak. / bûni A'. hazırda olmak,
hazır olmak. /_ kırın L. hazırlamak, em¬
rine sunmak.

amadenebûni A'. gaybubet.
aman A'. n. 1. tava, yemek kaplan. 2. kap-

kacak. An. firaq, aftawe.
amanc A'.An.armanc
amas AT. iltihap, şişme.

ambar N.m ambar.
amber 1. A'. amber. 2. rgd amber kokusu.
ambûrin A'. m alet. bn hacet, alet
amdagırti rgd genel, evrensel.
amêjen A'. 1. maden alışımı, halita. 2.

değersiz maddelerin değerli ile olan
karışımı.

ameliyat N.A 1. ameliyat, cerahi. 2. düş¬
mana karşı hareket, eylem.

amenna N.A amenna.
amentû A'. Amentü, Namazda okunan

bir dua.
Amerika A'. 1. Amerika birleşik dev¬

letleri. 2. Amerika kıtası.
Amerikan A'. Amerikalı.
Amerikani A'. rgd Amerikanca, Ameri-

kaya ait veya ügüi.
Amcriqa A'. Afi Amerika.
amfibi A'. rgd Fr. yüzer gezer, bn bejavL
amin A'. B. A tann kabul etsin anlamına

duaların arasında veya sonunda söylenen
söz

amini A'. in güvenlik, emniyet. *amlmya
xwe pê anin Aıv. bir şeye güvenmek. An
emin.

amir N.A amir, üst. * amiri hêz Nh. alay
kumandanı. /_ i A'. amirlik, üstlük. * ami¬
ri lıu Nh bölük veya tabur kumandam.

amoj A'. m amca karısı. /_ za amca ço¬
cuğu.

amoj 2 A'. 1. talim, terbiye. 2. fikir, öğüt. /_
gar Nlvc müşavir, öğüt veren. /_ garl
Nlvc 1. öğüt, tavsiye. 2. pedegoji. /_ gen
Nlvc okul, eğitim yeri./- kar/n. Nhx. 1. fi¬
kir veren, danışman. 2. terbiyeci, pede-
gog. /_ kari A'. 1. danışmanlık, öğüt
verme. 2. terbiyecilik, pedegoji.

amonyaq A'. Fr. kim. amonyaq.
amper N.Fr. elektrik şiddet birimi./- me¬

tre Nh amper ölçer aleti.
ampul A'. Fr. 1. elektrik ampulü. 2. ilaç

ampulü.
anınız l A'. araç, alet, vasıta, vesile. * am-

razi raguhaztıne bw. ulaşım araçlan.
amraz 2 A'. Grm edat. /_ i aşyaniNh tarif

edaü. /_ nasnayi Nh nefi edatı. bn. da-
çek.

amûrsaz A'. tedrisatçı, borucu.
amyar A'. 1. vasıta, vesait 2. vesile. *

amyarc raguhaztıne Nh ulaşım ara¬
çlan.

an ' Ghk ya, veya, yahut, yoksa. * erê an
na Aıv. evet veya hayır. * dıçi an naçi? bw.
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ali/n Lng. (dıale, bıale) dönmek, tavaf et¬
mek.

alisor A'. bazı yerleri kırmızı olan bir ar¬
mut türü.

Aliyan A'. Aliyan, Nuseybin Cizre
arasmda yaşryan bir Kürt aşireti.

alkol A'. Fr. alkol. /_ İlk rgd alkol düşkü¬
nü, alkolik. /_ lizm A'. alkolizm.

Alman N.rgdm Alman,Almanyalı./- ya
A'. Almanya. /_ i A'. 1. Almanca. 2. Alma¬
na veya almanyaya ait.

alo! B.N. 1. telefonda ilk hitap. 2. Kürtçe¬
de Ali.

aloq AT.üntAn.behivok.
aloş A'. kaşınma, gidişme. /_ bûn L

kaşınmak, gidişmek, bn xurln.
aloz l rgd çürüklük, bozulmuş. /_ bar rgd

çürüyebilir, bozulabilir, /-kan rgd kar¬
maşık olma, renk değiştirme. /_ zi N. çü¬
rüklük. * alozi bûye bw. çürümüş,

aloz 2 rgd haşin, haşin kimse. /_ bûn L.
haşin olmak.

altax A'.muhpir./_iA'. l.muhpirlik. 2. ih¬
bar.

alternatif 1. rgd Fr. değişken. 2. A'. seçe¬
nek, çare.

alu A'. dişlerin kamaşması. /- bûn L
(dıran) kamaşmak, bn xidok.

alû A'. anı 1. gudde. 2. Bj. bademcik. * av-
sani alû A'. Bj. bademcik iltihabı. 3. bn
alu, sekinin.

alûç Af.An.huik.
alûç l.rg(isiMndirik.2.A'. silindir, bn luq.
alûçe A'. alıç, yeşü erik.
alûde rgd N. pisliğe bulaşan, batak, bn le-

we.
alûle A'. m rgd dar sokak, yan sokak.
alûme 1. A'. duvarla tavan arasına ko¬

nulan kiriş. 2. A'. ant dişlerin girdiği ke¬
mikler, damak. An. pıdû.

alûs 1. rgd nazik, zarif. 2. sahte davranışlı.
3. A'. m zarafet, süslenme merakı, çekici¬
lik, cazibe.

alûze A'. esef, gam.
amade /gd. hazır, temin edilmiş./- bûn L

hazır olmak. / bûni A'. hazırda olmak,
hazır olmak. /_ kırın L. hazırlamak, em¬
rine sunmak.

amadenebûni A'. gaybubet.
aman A'. n. 1. tava, yemek kaplan. 2. kap-

kacak. An. firaq, aftawe.
amanc A'.An.armanc
amas AT. iltihap, şişme.

ambar N.m ambar.
amber 1. A'. amber. 2. rgd amber kokusu.
ambûrin A'. m alet. bn hacet, alet
amdagırti rgd genel, evrensel.
amêjen A'. 1. maden alışımı, halita. 2.

değersiz maddelerin değerli ile olan
karışımı.

ameliyat N.A 1. ameliyat, cerahi. 2. düş¬
mana karşı hareket, eylem.

amenna N.A amenna.
amentû A'. Amentü, Namazda okunan

bir dua.
Amerika A'. 1. Amerika birleşik dev¬

letleri. 2. Amerika kıtası.
Amerikan A'. Amerikalı.
Amerikani A'. rgd Amerikanca, Ameri-

kaya ait veya ügüi.
Amcriqa A'. Afi Amerika.
amfibi A'. rgd Fr. yüzer gezer, bn bejavL
amin A'. B. A tann kabul etsin anlamına

duaların arasında veya sonunda söylenen
söz

amini A'. in güvenlik, emniyet. *amlmya
xwe pê anin Aıv. bir şeye güvenmek. An
emin.

amir N.A amir, üst. * amiri hêz Nh. alay
kumandanı. /_ i A'. amirlik, üstlük. * ami¬
ri lıu Nh bölük veya tabur kumandam.

amoj A'. m amca karısı. /_ za amca ço¬
cuğu.

amoj 2 A'. 1. talim, terbiye. 2. fikir, öğüt. /_
gar Nlvc müşavir, öğüt veren. /_ garl
Nlvc 1. öğüt, tavsiye. 2. pedegoji. /_ gen
Nlvc okul, eğitim yeri./- kar/n. Nhx. 1. fi¬
kir veren, danışman. 2. terbiyeci, pede-
gog. /_ kari A'. 1. danışmanlık, öğüt
verme. 2. terbiyecilik, pedegoji.

amonyaq A'. Fr. kim. amonyaq.
amper N.Fr. elektrik şiddet birimi./- me¬

tre Nh amper ölçer aleti.
ampul A'. Fr. 1. elektrik ampulü. 2. ilaç

ampulü.
anınız l A'. araç, alet, vasıta, vesile. * am-

razi raguhaztıne bw. ulaşım araçlan.
amraz 2 A'. Grm edat. /_ i aşyaniNh tarif

edaü. /_ nasnayi Nh nefi edatı. bn. da-
çek.

amûrsaz A'. tedrisatçı, borucu.
amyar A'. 1. vasıta, vesait 2. vesile. *

amyarc raguhaztıne Nh ulaşım ara¬
çlan.

an ' Ghk ya, veya, yahut, yoksa. * erê an
na Aıv. evet veya hayır. * dıçi an naçi? bw.
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gidiyorsun yoksa gitmiyorsun? * an ji
Ghk. yoksa, veyahut, yahut, bn weya,
weyaxûd, yan.

an x. 1. yer veya mevki bildiren sonek. 2.
çoğul edatı, mes: goman, malan, aşan,
hespan.

analiz N.Gr. analiz, tahlil. /-kirini. ana¬
liz etmek veya tahlil etmek.

ananas A'. bir meyve, ananas, bol Brome-
iiaceae.

anarşi A'. Gr. anarşi. /_ st rgd anarşist. /_
zm A'. anarşizm, bn sêlûbêl.

anason A'. Gr. anason. An. hebosan, ra-
zyane.

anatomi A'. Gr. insan, hayvan ve bitkilerin
beden yapısı ile birbirleine olan ilişkileri¬
ni inceliyen bilim.

andêr rgd soyka. * andêri isotê çiqas ji
lûj e! bw. soyka, biber nekadar da acıdır!

ane x türkçede 'gibi' şekli veren soneklin
Mesela: cejnane, merdane,feqıyane. bn
yane.

anekonda A'. bir cins boa yılanı.
Anglosakson A'. Anglosakson, ve 6.

asırda Ingiltereyi işgal eden German
ırkından kabileler.

ango Ghk. dçl.o halde, şu halde, yani. 2.
veya, yahut.

anına rgp. şimdi, hemen.
amx A'. Kars İğdır taraflarında türkçe

olarak Tdrfit' dediklerini duydumsada bu
baharatın esas türkçesini bulamadım.
Reyhan kokusunu andırır bir ot. Tunceli
Bingöl havalisinde çok kullanılır.

ani/ın Lg (tine, bine an weyne) getirmek,
taşımak. * anin ber Lh önüne getirmek.
* anin cıh Llı yerine getirmek. * anin
der Aıv. çıkarmak. * anin dine bw. dü¬
nyaya getirmek, doğurmak * anin hev
Aıv. birbirine yaklaştırıp birleştirmek. *
anin hole bw. meydana getirmek. * anin
şundê Avv. yerine getirmek. * anin û
birin Ah1. L getirip götürmek. * vvan lı ser
mescleyeke pıçûk, hev u du anin û
birin Aıv. onlar küçük bir mesele için bir¬
birlerini uğraştınp durdular. * bı hev re
anin beraber getirmek. * bı xwc re anin
Aıv. beraberinde getirmek. * jı hev anin
bw. ayırmak, sınıflamak. *jı hev anin der
Avv/. birbirinden ayırmak, ayıklamak. * bı
xwc re anin Avv. beraberinde getirmek. *
ba hat baran ji jı xwe re ani Aıv. rüzgar
geldi fırtınayı da beraber getirdi. * anin |

xar aşağıya indirmek.
ankor A'. An. gemilerde demir atmak.
anofel A'. Gr. anofel, sıtma mikrobu

taşıyan bir sivrisinek cinsi, zoa An-
opheles maculipennis.

anonim rgd Gr. şirket, ortak.
anormal rgd Fr. genele aykın, normal

olmryan.
anot A'. Gr. pozitif elektrot.
ansiklopedi A'. Gr. ansiklopedi.
antaq A'. mevzi, pusu.
Antarktika A'. cax. güney kutup kıtası,

Antartika.
anter A'. l.atsineği.zoo.Tabanus.2.Arap

edebiyatinda bir kahraman. 3. bir Kürt
sözlük yazannın soyadı "Musa Anter'

antên A'./rr.anten.*antcnasehkırıneA'.
otu. dokunaç, bazı böcek ve tipi hayvan¬
larda alnının üstünde olan anten şeklin¬
deki bıyıkları.

anti rgd Gr. karşıt. An. dyraber.
antibiyotik A'. Gr. antibiyotik.
antidot A'. bn panjehr.
an lika A'. rgd. Lal. antika, eski eser.
antipali A'. Gr. antipati. An. nq.
antreman A'. Fr. sporda hazırlık, idman.

An. nicşq.
antrenör A'. Fr. sporculan yetiştiren kim¬

se, antrenör.
antrepo A'. Fr. gümrüklerde ticaret eşy¬

asının konulduğu yer.
antropoloji A'. Gr. insanbilimi.
ap A'. n amca. * ap û bırazi Aıv. amca ve

yeğen (kardeş çocuğu). * xwannê de ap û
bırazi di şer de xal û xwarzi Aıv. yani yer¬
ken amca ile yeğen kavgada dayı ile
yeğen tutkun oluyor anlamında deyim,
fakat bazı şivelerde tersini de kullanıyor¬
lar.

apa A'. m hala, bibi. An mcL
apansid A'. Fr. kör barsak, apandisit.
apartıman A'. Fr. bir kaç katlı binanın

daireleri.
apılk (aptlka) N. yün ipliği yumağı, bn

gılok.
apınci A'. kürk.
apostrof A'. Gr. tepeden virgül olan harf¬

ler, bn kırten.
apler rgd deli. /_ i A'. delilik, bn din.
aqar A'. n alan, yüzölçümü. * aqara

Kurdistanê 520. 000 km2 ye Aıv. Kürdi-
stan'nın yüzölçümü 520. 000 km dır.

aqU A'. A akıl, us. /_ ane rgp. akıllıca. /_
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gidiyorsun yoksa gitmiyorsun? * an ji
Ghk. yoksa, veyahut, yahut, bn weya,
weyaxûd, yan.

an x. 1. yer veya mevki bildiren sonek. 2.
çoğul edatı, mes: goman, malan, aşan,
hespan.

analiz N.Gr. analiz, tahlil. /-kirini. ana¬
liz etmek veya tahlil etmek.

ananas A'. bir meyve, ananas, bol Brome-
iiaceae.

anarşi A'. Gr. anarşi. /_ st rgd anarşist. /_
zm A'. anarşizm, bn sêlûbêl.

anason A'. Gr. anason. An. hebosan, ra-
zyane.

anatomi A'. Gr. insan, hayvan ve bitkilerin
beden yapısı ile birbirleine olan ilişkileri¬
ni inceliyen bilim.

andêr rgd soyka. * andêri isotê çiqas ji
lûj e! bw. soyka, biber nekadar da acıdır!

ane x türkçede 'gibi' şekli veren soneklin
Mesela: cejnane, merdane,feqıyane. bn
yane.

anekonda A'. bir cins boa yılanı.
Anglosakson A'. Anglosakson, ve 6.

asırda Ingiltereyi işgal eden German
ırkından kabileler.

ango Ghk. dçl.o halde, şu halde, yani. 2.
veya, yahut.

anına rgp. şimdi, hemen.
amx A'. Kars İğdır taraflarında türkçe

olarak Tdrfit' dediklerini duydumsada bu
baharatın esas türkçesini bulamadım.
Reyhan kokusunu andırır bir ot. Tunceli
Bingöl havalisinde çok kullanılır.

ani/ın Lg (tine, bine an weyne) getirmek,
taşımak. * anin ber Lh önüne getirmek.
* anin cıh Llı yerine getirmek. * anin
der Aıv. çıkarmak. * anin dine bw. dü¬
nyaya getirmek, doğurmak * anin hev
Aıv. birbirine yaklaştırıp birleştirmek. *
anin hole bw. meydana getirmek. * anin
şundê Avv. yerine getirmek. * anin û
birin Ah1. L getirip götürmek. * vvan lı ser
mescleyeke pıçûk, hev u du anin û
birin Aıv. onlar küçük bir mesele için bir¬
birlerini uğraştınp durdular. * bı hev re
anin beraber getirmek. * bı xwc re anin
Aıv. beraberinde getirmek. * jı hev anin
bw. ayırmak, sınıflamak. *jı hev anin der
Avv/. birbirinden ayırmak, ayıklamak. * bı
xwc re anin Avv. beraberinde getirmek. *
ba hat baran ji jı xwe re ani Aıv. rüzgar
geldi fırtınayı da beraber getirdi. * anin |

xar aşağıya indirmek.
ankor A'. An. gemilerde demir atmak.
anofel A'. Gr. anofel, sıtma mikrobu

taşıyan bir sivrisinek cinsi, zoa An-
opheles maculipennis.

anonim rgd Gr. şirket, ortak.
anormal rgd Fr. genele aykın, normal

olmryan.
anot A'. Gr. pozitif elektrot.
ansiklopedi A'. Gr. ansiklopedi.
antaq A'. mevzi, pusu.
Antarktika A'. cax. güney kutup kıtası,

Antartika.
anter A'. l.atsineği.zoo.Tabanus.2.Arap

edebiyatinda bir kahraman. 3. bir Kürt
sözlük yazannın soyadı "Musa Anter'

antên A'./rr.anten.*antcnasehkırıneA'.
otu. dokunaç, bazı böcek ve tipi hayvan¬
larda alnının üstünde olan anten şeklin¬
deki bıyıkları.

anti rgd Gr. karşıt. An. dyraber.
antibiyotik A'. Gr. antibiyotik.
antidot A'. bn panjehr.
an lika A'. rgd. Lal. antika, eski eser.
antipali A'. Gr. antipati. An. nq.
antreman A'. Fr. sporda hazırlık, idman.

An. nicşq.
antrenör A'. Fr. sporculan yetiştiren kim¬

se, antrenör.
antrepo A'. Fr. gümrüklerde ticaret eşy¬

asının konulduğu yer.
antropoloji A'. Gr. insanbilimi.
ap A'. n amca. * ap û bırazi Aıv. amca ve

yeğen (kardeş çocuğu). * xwannê de ap û
bırazi di şer de xal û xwarzi Aıv. yani yer¬
ken amca ile yeğen kavgada dayı ile
yeğen tutkun oluyor anlamında deyim,
fakat bazı şivelerde tersini de kullanıyor¬
lar.

apa A'. m hala, bibi. An mcL
apansid A'. Fr. kör barsak, apandisit.
apartıman A'. Fr. bir kaç katlı binanın

daireleri.
apılk (aptlka) N. yün ipliği yumağı, bn

gılok.
apınci A'. kürk.
apostrof A'. Gr. tepeden virgül olan harf¬

ler, bn kırten.
apler rgd deli. /_ i A'. delilik, bn din.
aqar A'. n alan, yüzölçümü. * aqara

Kurdistanê 520. 000 km2 ye Aıv. Kürdi-
stan'nın yüzölçümü 520. 000 km dır.

aqU A'. A akıl, us. /_ ane rgp. akıllıca. /_
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mend rgd akıllı. /_ sıvık rgd akılsız,
akıldan noksan, hafif meşrep. /-smkiA'
akıldan hafiflik. * aqü û hış bw. akıl ve
şuur. * aqü û feraset bw. akıl ve anlayış.
* aqd û kemal Aıv. akılveolgunluk. * aqıl
û marifet Aıv. akıl ve marifet * aqü û
sewda Aıv. akıl ve sevda.

aqıt N.n. pekmez, ağda. An dıfs, moti.
aqi A'. bir ağırlık ölçüsü. An, weqL
ar A'. kenarlari 10 metre olan bir alan öl¬

çüsü.
ar A'. ateş. An. ağır.
ar 3N.A utanç. * ar û heya Aıv. ar ve haya.
Arafat A'. A 1. Mekkede bir dağ. 2. Cen¬

netle Cehennem arasındaki meydan.
aram lN.m. sabır, istirahat, rahatlık, din¬

lenme. * kevnrê aramê. sabır taşı. An
sebr.

aram 2 A'. P. huzur, sükun Aw. /_ bexş rgd
'nuzur verici. /_ i A'. sükunet, huzur. *
an m gırtın Avv. 1. nefes almak, din¬
lenmek. 2. sabırlı olmak. * aram !ê
bırrin Aıv. huzurunu kaçırmak, rahatım
bozmak. * aram negır rgıi sabretmiyen,
bir yerde kazık tutamayan. * aramgehi
dawi Aıv. rahmetlik olmak, son huzur anı.
/- xane A'. huzur evi.

aram 3 A'. rgd sakin.
aran A'. çöl.
aran 2 A'. elem, acı, sızı.
arand/ın Lg (dıarine, bıarine) incitmek,

acı vermek. * dile mm mearine Aıv. gön¬
lümü incitme, bn arınandın

araq A'. n rakı. /_ xur rgd ayaş.
araşite rgdbnxemilandL
arast rgp. doğrusu, gerçekten.
araste A'. An araşite.
arast/ın Lg (darêse, barêse) süslemek, do¬

natmak.
arasti rgd süslü, donanmış.
arav A'. /n bulaşık suyu.
arayışt A'. süs, ziynet.
arc A'. bambu bitkisi.
arçen A'. ant çene kemiğinin kulak ci¬

darına birleştiği ucu ve yeri. Mesela sakız
çiğnerken burası çabuk yorulur.

ard A'. n un. /_ avêjNh değirmende unun
çıktığı yer. /_ emışar ATÎ hızarcı talaşı.
inarvan.

ardık A'. 1. irmik. 2. ağaç talaşı, ardak. *
ardık! bûn L. ardaklanmak, ağaçlarda
mantarsı çürümek.

ardû A'. yakıt

arena A'. Fr. arena, boğa güreşlerinin
yapıldığı yer.

arengi N.Bj bir hastalık.
areometre A'. Gr. srvı ölçer aleti.
arêx A/.Ansıng.
argışti A'. 1. şah. 2. Urartu kürtleri dilinde

imparator.
argo N.Fr. argo, halk dili.
argon l N. piyano, bn. piyana
argon 2 A'. ateş rengi
argon 3 A'. Gr. L havada % bulunan renk¬

siz, kokusuz, tatsız bir gaz. 2. bir kaynak
çeşidi.

argonot A'. bio. 1. sedefli deniz helezonu.
2. bir Yunan mitolojisi.

argûşk A'. Bj. bademcik. /_ ketin A'. ba¬
demcik iltihabı.

arif rgdA arif, bilgin./- ane rgp. bilgiççe,
arifane.

arıhand/ın Lg (dıarthme, btariuhe) in¬
citmek, ızdırab vermek, bn arandın, ze-
ryandın.

arımand/ın Lg (btanmine an banmine,
dıarunine) dinlendirmek. * xwe an-
mandın Aıv. istirahat etmek, kendini din¬
lendirmek.

armand/m Lg (dıarmine, bıamune) bn
arıhandın.

arıni/n Lng. (dıarine, btarme) incinmek,
ızdırap çekmek.

urıng A'. koyun ve keçüerin tamamına ve¬
rilen ad.

arız A'. sonradan olan, yeniden olan. /_ i
rgd geçici, eğreti.

arıza N.A arıza.
ari 1A'.m.yardım./_karA'.rg<iyardrmcı,

muavvin./- kari A'. yardım./- kari kırın
L yardım etmek. * arikari xwastin bw.
yardım istemek, imdada çağırmak. *
halın arikarıye Aıv. yardıma gelmek. *
arikanya peşin Aıv. ilk yardım. /_ kırın
L yardım etmek.

ari A'. m. küL ateş külü.
ari 3 A'. rgd Kürtlerin mensup olduğu et¬

nik gurup. An arimjad.
arife A 1. rgd ilk. 2. A'. arife günü.
arik A'. tavan.
arile rgd kadın tipi erkek.
Arimjad rgdN.Âıyen, Ari ırkından olan.
aristokrat rgd Gr. soylu, asil ./_ i A'. soy¬

luluk, asalet unvanı.
arişen

A'. 1. moral, maneviyat 2. rgd.
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mend rgd akıllı. /_ sıvık rgd akılsız,
akıldan noksan, hafif meşrep. /-smkiA'
akıldan hafiflik. * aqü û hış bw. akıl ve
şuur. * aqü û feraset bw. akıl ve anlayış.
* aqd û kemal Aıv. akılveolgunluk. * aqıl
û marifet Aıv. akıl ve marifet * aqü û
sewda Aıv. akıl ve sevda.

aqıt N.n. pekmez, ağda. An dıfs, moti.
aqi A'. bir ağırlık ölçüsü. An, weqL
ar A'. kenarlari 10 metre olan bir alan öl¬

çüsü.
ar A'. ateş. An. ağır.
ar 3N.A utanç. * ar û heya Aıv. ar ve haya.
Arafat A'. A 1. Mekkede bir dağ. 2. Cen¬

netle Cehennem arasındaki meydan.
aram lN.m. sabır, istirahat, rahatlık, din¬

lenme. * kevnrê aramê. sabır taşı. An
sebr.

aram 2 A'. P. huzur, sükun Aw. /_ bexş rgd
'nuzur verici. /_ i A'. sükunet, huzur. *
an m gırtın Avv. 1. nefes almak, din¬
lenmek. 2. sabırlı olmak. * aram !ê
bırrin Aıv. huzurunu kaçırmak, rahatım
bozmak. * aram negır rgıi sabretmiyen,
bir yerde kazık tutamayan. * aramgehi
dawi Aıv. rahmetlik olmak, son huzur anı.
/- xane A'. huzur evi.

aram 3 A'. rgd sakin.
aran A'. çöl.
aran 2 A'. elem, acı, sızı.
arand/ın Lg (dıarine, bıarine) incitmek,

acı vermek. * dile mm mearine Aıv. gön¬
lümü incitme, bn arınandın

araq A'. n rakı. /_ xur rgd ayaş.
araşite rgdbnxemilandL
arast rgp. doğrusu, gerçekten.
araste A'. An araşite.
arast/ın Lg (darêse, barêse) süslemek, do¬

natmak.
arasti rgd süslü, donanmış.
arav A'. /n bulaşık suyu.
arayışt A'. süs, ziynet.
arc A'. bambu bitkisi.
arçen A'. ant çene kemiğinin kulak ci¬

darına birleştiği ucu ve yeri. Mesela sakız
çiğnerken burası çabuk yorulur.

ard A'. n un. /_ avêjNh değirmende unun
çıktığı yer. /_ emışar ATÎ hızarcı talaşı.
inarvan.

ardık A'. 1. irmik. 2. ağaç talaşı, ardak. *
ardık! bûn L. ardaklanmak, ağaçlarda
mantarsı çürümek.

ardû A'. yakıt

arena A'. Fr. arena, boğa güreşlerinin
yapıldığı yer.

arengi N.Bj bir hastalık.
areometre A'. Gr. srvı ölçer aleti.
arêx A/.Ansıng.
argışti A'. 1. şah. 2. Urartu kürtleri dilinde

imparator.
argo N.Fr. argo, halk dili.
argon l N. piyano, bn. piyana
argon 2 A'. ateş rengi
argon 3 A'. Gr. L havada % bulunan renk¬

siz, kokusuz, tatsız bir gaz. 2. bir kaynak
çeşidi.

argonot A'. bio. 1. sedefli deniz helezonu.
2. bir Yunan mitolojisi.

argûşk A'. Bj. bademcik. /_ ketin A'. ba¬
demcik iltihabı.

arif rgdA arif, bilgin./- ane rgp. bilgiççe,
arifane.

arıhand/ın Lg (dıarthme, btariuhe) in¬
citmek, ızdırab vermek, bn arandın, ze-
ryandın.

arımand/ın Lg (btanmine an banmine,
dıarunine) dinlendirmek. * xwe an-
mandın Aıv. istirahat etmek, kendini din¬
lendirmek.

armand/m Lg (dıarmine, bıamune) bn
arıhandın.

arıni/n Lng. (dıarine, btarme) incinmek,
ızdırap çekmek.

urıng A'. koyun ve keçüerin tamamına ve¬
rilen ad.

arız A'. sonradan olan, yeniden olan. /_ i
rgd geçici, eğreti.

arıza N.A arıza.
ari 1A'.m.yardım./_karA'.rg<iyardrmcı,

muavvin./- kari A'. yardım./- kari kırın
L yardım etmek. * arikari xwastin bw.
yardım istemek, imdada çağırmak. *
halın arikarıye Aıv. yardıma gelmek. *
arikanya peşin Aıv. ilk yardım. /_ kırın
L yardım etmek.

ari A'. m. küL ateş külü.
ari 3 A'. rgd Kürtlerin mensup olduğu et¬

nik gurup. An arimjad.
arife A 1. rgd ilk. 2. A'. arife günü.
arik A'. tavan.
arile rgd kadın tipi erkek.
Arimjad rgdN.Âıyen, Ari ırkından olan.
aristokrat rgd Gr. soylu, asil ./_ i A'. soy¬

luluk, asalet unvanı.
arişen

A'. 1. moral, maneviyat 2. rgd.
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manevi.
Arjantin! A'. arjantinli veya o dilden veya

soydan olan.
arjıng A'. çırpı. An hej, hejık.
arkeoloji A'. eski eser bilimi.
arkeolox A'. Gr. kazı bilimci.
arkisk N.bnkuisk.
arkork A'. maşa, fınn küreği.
armanc A'. m. hedef, amaç, gaye, fikir. *

em geniştin armanca xwe Aıv. hede¬
fimize ulaştık, gayemize erdik. * güle da-
vepn armancê Aıv. hedefe kurşun
sıkıyorlar. * armanc û daxwaz Aıv. gaye
ve istek, hedefi ve arzusu.

armûş A'. m. üzüm çöpleri, üzüm posası.
Arnawûd LN-rgii bir devlet 2. bu devle¬

tin mensubu. /_ i Arnavutça. An Alban.
arnêsk A'. dokumacılıkta yumak yap¬

maya yarar destek.
arok A'. bir cins köfte.
arovmgo A'. çocuklar tekerlemelerde

oyuna başlarken bunlar gibi sözler uy¬
dururlar. Weki: aro vmgo pê qulmgo
hale vl kete vL

arpdjn A'. bn agırpg; "agir" içindeki nota
bak.

arqü!/n Lng. (dtarqûe, biarqûe) tökez¬
lemek. An tdpeki bûn.

arsenik A'. Fr. kim 5, yoğunluğunda, 400
derecede gaz haline gelen bir element.
OTn./tefcn.zernix.

arşım A'. nezle, grip. bn zekem, saw.
arşm A'. 68. cm. lik bir ölçü birimi.
arşif A'. Fr. Gr. belgelerin saklandığı yer.
artişok A'. enginar, bot Cynara scoly-

mus.

artist A'. artist
arû A'. An.tırozi,xıyar.
arûng A'. An zerdalû.
arûng A'. kaysı. An mışmış.
aruz N.A aruz,bir şiir türü.
arvan A'. 1. un. 2. A'. genel olarak un. An

ard. * eğer darê te stûre, arvanê te hür
e Aıv. zorun varsa kıymetin de vardır.

arvane l A'. dişi deve.
arvane 2 A'. An dundul.
arxavk A'. yağ ve kavrulmuş undan

yapılan bir Kürt yemeği.
arzu A'. arzu, istek. /_ dar rgd. istekli. /_

kêş rgd istekli, arzulu, /kırın Lh. iste¬
mek, arzulamak.

asan rgd kolay, basit /- bûn L. ko¬
laylaşmak./- iA'. kolaylık./- kınn L. ko

laylaştırmak. An hêsan.
asansör A'. Fr. asansör.
asaw N.Bj. şişkinlik, ur.
asayışt A'. P. sulh, asayiş. /- perwer A'.

barışçı, sulhsever. An aşıti.
arxavk A'. su, un, yumurta ve şekerden

yapılan bir çörek.
asbest A'. Gr. ateşte niteliği değişmiyen bir

mineral, asbest
asetilen N.Fr.kim hidro karbonlu bir gaz.
asê l.rgi asi, başkaldıran, dik kafalı. 2.A'.

cooc uçurum,dik kayalık. /_ bûn L muak-
vamet etmek, karşı gelmek, isyan etmek.
/_ geh Nx. müstahkem mevki, kale, hisar.
/_ kırm L. 1. isyana teşvik veya isyan ze¬
mini hazırlatmak. 2. kuvvetlendirmek,
tahkim etmek.

asfalt Fr. asfalt.
asdt lN.n ara. mide.
asık 2 A'. ceylan. An xezaL
asimin A'. 1. pipolara takılan çubuk. 2. ya¬

semin.
asm N. bn lıesın.
asiman N.m gök, sema.* çûn ser asima-

na Aıv. göğe çıkmak. /_ i rgd 1. gök rengi.
2. cennetlik. An ezman.

asistan l A'. Fr. yardımcı, prof. yardımcısı.
An arikar.

asitan A'. bn hewş.
asit N.Fr. kim asit.
ashv A'. bela, felaket, afet.
ask A'.geyik./_ibozA'n.demirrenkıigey

ik. /_ i bengane Nh. çizgili geyik. /_ i
misk Nh misk geyiği. /_ i cilewgir Nh ?.

/- i ren Nh ren geyiği. /_ i reş Nh kara
geyik. zoo. Cervicapre.

ask 2 A'. ceylan, bn asık.
askaris A'. bir cins mayıs böceği, zoo. As-

caris.
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asmanê dev A'. otu. ağzın üst iç tarafı.
aso A'. 1. ufuk. 2. göz erimi. /_ geh A'*

hattıbaala, son ufuk. /_ yL rgd ufki, hori-
zontal.

aspirin A'. ir. aspirin.
aspur A'. yalancı safran, bot. Carlhamus

tinctorius.
asraq A'. n tavan. *lı ber asraqan Avv. ta¬

van arası.

Astan l N. ast Satürn gezegeni. An
Kewkeb.

astan 2A7. bölge.
astar Af. n. elbise veya yatakların iç yüzü,
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astar.
asteng A'. n 1. engel mani. mania. 2.

dağlarda engelli yol. darboğaz. 3. rgd güç,
zor, engelli. /_ in rgd önleyici, engelleyici.

astım N. n Gr. 1. zorluk, zahmet 2. A'. Bj.
nefes darlığı hastalığı.

astır A'. kıldan yapılan bir çeşit kilim.
astronom N.Gr. gökbilimci./- iN. gökbi¬

limi. /_ ik rgd gökbilimle ilgili, astrono¬
miye ait. /_ not A'. asronot An stêr.

astropikal rgd N Gr. tropikal bölgeye
yakın fakat daha yüksek enlemde olan.

asude rgdP. 1. tenha. 2. yalnız, rahat.
asûn N.n durum, vaziyet.
Asûr A'. Mezopotamyada eski bir devlet

ve bu devletin halkı. /_ i A'. Asurlular,
Asura ait, Asurlu.

Asya Nmcac Asya kıtası./- yi rgd Asy¬
alı, Asyaya ait.

aş lN.bnhaş.
aş 2 A'. yemek. /_ pêjNx. aşçı. /_ xane Nlvc

lokanta, mutfak.
aş 3 A'. değirmen. /_ gêr Nx değirmen çe¬

virecek kadar su. /_ ê agıri A'A. mekanik
değirmen. /_ ê avê A'A. su değirmeni. /_ ê
bayi A'A. yel değirmeni. /- ê qehwc A'A.
kahve değirmeni. * aş lê kırmN.L değir¬
mene hububat dökmek, /-gerandın L
değirmen çevirmek, işletmek. * aş çûye
tu pırsa çeqçeqokê diki Aıv. atı alan üs-
küdan geçti anlamında atasözü.

aş 4 A'. katı, kuşlarda yiyecekleri öğüten
organ.

aşef A'. 1. nadas. 2. toprağı çapalama işi,
yabani otlan ayıklama. /_ kırm L 1. ça-
palamak, yabani otlarla savaşmak. 2. A'.
ekinler arasmdaki yabani otlar. An kax,
kulbe.

aşêfmalk A'. biçilen buğday tarlasında
artıklarla otlardan toplanan kalitesiz sa¬
man.

aşıfte N.rgdl. perişan. 2. hayat kadım.
aşikar rgd. aşikar, açık, besbelli./- bûn L

açıklanmak, ifşa edilmek. 1-iN.m. ale¬
nen. /- kırm L. ilan etmek, açığa vur¬
mak.

aşıq A 1. rgd aşık, seven. * aşiq û maşiq
bw. 1. sevenve sevilen, aşık u maşuk. 2.N.
kuzey lehçesinde bu kelime çingeneler
için de söylenir. * wekl aşiqan h malan
diğeri Aıv. çingene gibi evleri dolaşıyor.

aşıti M/nl. banş. sulh. 2. rahatlık, huzur,
sükunet /_ bûn L. banş olmak, sulh için

de olmak. /_ parêz rgd sulhçu, banş ta¬
raftan./- parêzi A'. barışseverlik, sulhçu-
luk. /_ perwer rgd barışçıl. /_ xwaz rgd
barışsever, sulhçu. An haş.

aşıyan A'. Annelin.
aşina A'. rgd bilinen, tanınan.
aşiret N.Abneş/a.
asit A'. 1. heyelan. 2. çiğ. An şape.
aşkart A'. ispat.
aşkartın Lg (diaşkêre, biaskêre) ispat¬

lamak.
aşkıra rgd An aşikar.
aşti A'. An aşıti.
aşûjm A'. m kazıl, dolu çuvalların

ağızlarım dikmek için ip. An şûpn, derz.
aşure l A'. Muharrem ayının 10. cu günü,

ekseri Alevilerde adet olan ve 1 çeşit
malzemeden yapılan bir tatlı çeşidi.

aşure 2 A'. n ekmeklik yumuşak buğday
cinsi.

aşvan l A'. 1. değirmenci.
aşvan 2A'.kanncaaslam.zoaMyrmeleon

formicarius. An pilopilo.
ateşe A'. Fr. ataşe.
ati N.bnfê.
atlas A'. Gr. atlas, haritalar kitabı.
atmosfer A'. Gr. hava tabakası, atmosfer.
atom A'. Gr. atom. * bombeyi atom Nh

atom bombası. /_ i rgd atomla ilgili, ato¬
mik.

atûn A'. 1. kireç. 2. kireç ocağı. 3. kiremit
ocağı.

av A'. m su. /_ berdan Lh su vermek, su¬
lamak. * ava qilê A'A. mineral suyu, soda.
* dan avê Aıvi suya gjnnek,suyu geçmek.
* ava xurta serevraz ji dıçıt Aıv. yiğidin
suyu yukan doğru da akar anlamında
atasözü. /_ dahatın Lng. suyun çekilme¬
si/inmesi. /- daketın L 1. cezir. 2. suyun
alçalması. /_ dan L sulamak. /_ dank A'.
bakraç, su kabi. * av dayi A'. sulanmış. *
dcmên avdanê Aıv. sulama zamanlan. *
awayên avdanc Aıv. sulama şekilleri. * av
derbaz bûn Aıv. 1. sudan geçmek, sudan
öte geceye gitmek. 2. su sızması, suyun
bir yerden geçebilmesi. * navlna me de
avderbaznabe Aıv. aramızda susızmıyor.
/_ dêr A'. sulamacı. * avê de çûn Aıv. suda
gitmek, suda boğulmak. /_ gu-tın Lh su
almak^u toplamak, su dolup taşmak. /_
ketm A'. L ağaçlara su yürümesi. /_
kısandınLh. su taşımak, su çekmek. * av
lê gerin bwL 1. su baskını. 2. bitkilere su
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yürümesi, su bulaşması. /_ lê kırın Aıvi su
dökmek, sulamak, banyoya sokmak,
suyu bir şeyin üzerine dökmek, bir şeyin
veya kimsenin üzerinesu dökmek. * av lê
reşandın Aıv. bir şeyin üzerine su serp¬
mek. * av lê werdan bwL su ile çalkala¬
mak (kapkacak vs) için. * av h xwe kırm
bwl 1. su çimek, duş yapmak. 2. gusul et¬
mek. * bm av bûn bwL suyun altına gir¬
mek, dalmak. 2. boğulmak, batmak. *
bmav kınn bwL batırmak. * av teki!
kırın Avv/. 1. su karıştırmak. 2. şeriatsız
evlenmek. * av vexwann Lh su içmek. *
av û çem Aıv. tüm su ve su kaynaklarım
anlatan bir deyim. * av û avahi Aıv. mal
mülk, kişinin varlık, konum ve konut¬
larını anlatır.

ava rgd inşa, mamur. /_ bûn 1. Lh inşa
edilmek, mamur hale gelmek. 2. A'. imar¬
laşma, gelişme. /_ kırm L inşa etmek,
mamur hale getirmek.

avabûn N.Lnk. batmak (güneş, ayyılda vs.
). bn çûn ava.

avadan rgd bayındır. /_ i A'. bayındırlık.
avahi 1. A'. m bina, yerleşik yer, inşa, inş¬

aat. 2. rgd yerleşik. * avahıya bıni/jcrin
A'A. alt yapı. * avahıya jorin A'A. üst yapı.

aşvan A'. bn pilopilo.
ava jinê A'. abıhayat, hayat suyu, hayat ik¬

siri.
avani A'. yerleşen, meskun kimse.
avans N Fr. önceden verilen para veya

pay.
avareş A'. gözde karasu hastalığı. Bj. glu-

kom.
avaspi A/. Bj. özde beyazsu hastalığı. Bj.

leukema.
avbeşink A'. suyun borularla veya kanal

yoluyla dağıtılmış hali.
avcoş N.bnkûz.
avda A'. tüy, kıl.Anpırç.
avdan L (avdıde, avbıde) sulamak. /_ i A'.

sulamak.
avde A'. bir cins iplik.
avderge A'. suyolu.
avdest A'A. abdest /_ gırtın Aıvi abdest al¬

mak. /_ xane Nx. abdesthane, tuvalet.
avdev A'.n tükürük. An xazL* av dev wer-

dan L gargara etmek, ağızla su çalkala¬
mak.

avdêr A'. sulama yapan kişi. /_ i Af. su-
lamacılık.

avdonk A'. /net suyu. An don.

ambaz AfAnenbaz.
avegir A'.mkaya.
avejû rgp. An awejû.
avend l.N. liyakat 2. rgd layik.
avenos AfAnsisem.
averû A'. 1. kavram. 2. A'. ant yüz, surat,

çehre. 3. ar, haya. An avrû.
Avesla A'. Zerdüşti dininin din kitabı.
avevek A'. m. rgd bataklık.
avêjyar A'. atan, atıcı.
avên MAnhaveyn.
avêr N.bnntse.
aveı/ın Lg (daveje, bavêje) atmak, savur¬

mak, yakasını sıyırmak. * avêtin dar bwL
asmak, darağacına asmak. * avetın gırti-
gehê Aıv. hapse atmak, kodese tıkmak. *
avetın jer Aıv. aşağı atmak. * avêtm jor
Aıv. yukan atmak. * derew avêtm Aıv. ya¬
lan atmak. * kevır avetın Aıv. taş atmak. *
xwe avetın bextêyeki Aıv. birinin bahtına
sığınmak, korunmak için birine sığın¬
mak. * xwe avetın dereke Aıv. bir yere
sığınmak. * avetın seri. üstüne atmak. *
kılamek avetın ser Aıv. birinin üstüne
türkü yakmak. * avetın ser gund Aıv.
köyün üstüne atmak veya köyü mu¬
hasaraya almak. * êsker avête ser gund
Aıv. asker köyü sardı yanı muhasaraya
aldı. * avetın xar Aıvi aşağı atmak.

avger Af su dolambacı. An gejık.
avgır 1. rgd su emici, su çekici. 2. A'. sün¬

ger.
avgırti rgd su almış, sulu.
avgırtın A'. L 1. su almak. 2. Bj. yaranın su

alması.
avgir Af rgd yağmur suyuyla dolan ve

yazın kurumiyan göl.
avgiz rgd 1. yağmur sularının uzun süre

kaldığı ve çabucak kurumadığı toprak. 2.
sulak arazi.

avgon mavi, gök mavisi, deniz rengi.
avgoşt A'A. m et suyu, et çorbası.
avhılkeş Af. pompa. .

avhılnuş A'. pompa.
avık Af. meni, erkek cinsel tohumu.
avır A'. An şerhan.
avıs rgd gebe, hamile. /-bûn Lh gebe ol¬

mak, gebe kalmak. Lg gebe bırakmak.
avısand/ın Lg (dıavmne, bıavısine) gebe

bırakmak, şişirmek.
avısin L 1. gebe kalmak. An avıs bûn. 2.

şişmek. An werunin, perçıvin.
avi 'A'. su rengi.
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avi 2 1. rgd m sulak, suya ait. 2. A'. şebnem.
Anrewa.

avfle rgd temiz.
avin A'. tohum, meni.
avjen A'. rgd yüzücü. An ajneber.
avkeş A'.! saka, sucu. 2. pompa, su tulum¬

bası.
avokado Afperse ağacı ve meyvesi.
avpalêV A'. filtre. An parzûn.
avpnjên A'. 1. pülverizatör. 2. fıskiye,

fışkırık.
avpdın Nh fıskiye. /_ in L fışkırmak, bn

avp\jên.
avplv A'. su terazisi
avpivaz A'A m soğan çorbası.
avpûnc A'. ekseri kıldan yapılır, uzun ve

önü açık cüppe şeklinde işlemeli bir Kürt
giysisi, aba

avrabûn A'. 1. med cezir. 2. sel kalkması.
avreşandm Lg(avdıresine,avbtresine)su

avrej Nfın hela, abdest bozulan yer.
avrêjek A'. su püskürtücü.
avrejgeh A'. şelale.
avrêjk LM/n su meyili, çatı oluğu meyili.

2. yüzey, sathi mayii. 3. rgd meyil.
avrejne A'. An avbeşink.
avrejt/ın Lng. (avdirqine, avbırıjine) su

dökmek, abdest bozmak.
avrênc A'. tuluğ. An meşk.
avreşin L su serpmek.
avrdand/m Lg (av dmjine, avêbtnjine) su

dökmek, abdest bozmak.
avnşen ilA'. su serpme. 2. 1. su serpmek.
avrû Nar, İraya. /-birini- hayasız olmak.

* be avrû çûn L yüzsüz kalmak.
avsark l N. içine kar veya buz konarak

soğuk su saklamaya yarayan kuyu.
avsark 2 A'. 1. buzdolabı. 2. termos.
avsfin A'. An efsun.
avşıle A'. ekşi olsun diye olgunlaşmamış

üzüm suyundan yapılan pekmez. Son-
ralan sulandırılıp içilir.

avşır A'. su şelalesi bn çır. -

avşo A'. bulaşık suyu.
avşork A'. tuzlusu.
avtal N.n deniz. An behr.
avteng N.cac boğaz.
avûba A'. hava, hava durumu, iklim.
avûhewa A'. m 1. Udim, hava 2. ortalıkta

durum, vaziyet, siyasi ortam.
avûtav A'A. hayat şartlan.
avyar A'. saki/- i A'. şakilik.

avzelilk A'. Bj. böbrek sulanmasıyla vü¬
cutta beliren sivilcelere verilen bir ha¬
stalık ismi.

avzê lA'. Bj. apse, irinli yara.
avzê 2 N.m. baharda doğan ve sonradan

kuruyan su kaynağı. An çavkani, heko-
ke.

avzêl rgd m bataklık, çamurlu saha. An
werte.

avzêmki rgd meçhul.
avzêr A'. yaldız. /-kırın ZA yaldızlamak.
avzıverk A'. su dolambacı.
avziv Af gümüş suyu./- kırm Lh gümüş-

lemek, gümüş suyuna batırmak.
avzû A'. m. isim, şöhret
avzûmAfAnavzûng .

avzûn AfAnberezane.
avzûng Mm. kayış tokası.
awa ' A'. hal, vaziyet
awa 2A'.l.tarz,biçim,sitil.2.grm.isimhali.

* bı vi awayl Aıv. bu şekilde. * bı awayi ko
bw. bu şekliyle, böylelikle. *bıçı awayibe
ji Aıv. her ne şekilde olursa, ne pahasına
olursa olsun. *awayi tewandiAf Grm. is¬
min çekilmiş hali. * awayi netewandi A'.
grm ismin çekilmemiş hali. * awayi xwe-
rû. A'. grm. ismin yalın hali. * çı awayi de
ye Aıv. ne haldedir.

awan A'. rgd bozguncu, fitneci, ispiyon. *
Bckoyê Awan A'. Mem û Zin destanında
mir Ue Zin arasında Mem aleyhine fitne¬
cilik eden vezirin ismi.

awani A'. 1. edevat 2. fitne fesat *
awaniya bekoyê awan.

awante A'. it. avanta, bedeva.
awar lN.\. peksimet. 2. Bohtanda bir köy.
awar 2 (a wer) rgp. rgd öyle, şöyle böyle,

seyrek, arasıra. * pazar çawa ye? awar;
guh medıye Aıv. bazar nasıl? şöyle böyle;
kulak asma!.

avrare rgd Hintçe olan bu kelime bize de
aynı manada geçmiş. L evsiz barksız, ava¬
re. 2. serseri, başıboş.

awarte Mmistisrıahah,sıkıyönetim. *re-
wşa awarte Aıv. istisnai durum.

awart/m Lg (diawêre, buavêre) istisna et¬
mek, sıkı yönetime almak.

awat Afi. ümit, arzu, istek. 2. istek, iştiyak.
/_ exwaz A'. ümüt etme. umma. /- i A'.
kalpten istek. An hêvi, daxwaz.

awawok rgd gülünç.
awaz lA'. m beste. /- sazNx bestekar.
awaz 2A'.ses, bağırış, seda,gürültü, bağırtı,
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çığırtı. * awaz awazRN. bağıra bağıra.
awejû A'. rgd rgp. ters, ters tarafı, tersine.

/_ kırın L tersine çevirmek, içini dışına
çevirmek. An vaca.

awer Af.Antûr.
awêne l N. ayna bn hilL
awêne 2 rgd açık, belli, zahir.
awır N.mLnk. sert ve dik bakış. * awır

lê dan Aıvi kaşlarım çatarak sert bak¬
mak. /_ şewat A'. tath veya sıcak bakış. *
awır û nezer Aıv. bakışlar, sadece arapça-
dan "nezer" kelimesiyle pekiştirilmiştir.

awir 2Af oy, rey.
awlze A'. avize.
anrişım A'. An evrişım.
ax N.m toprak, madde. * ax a aqiti A'.

marn, pekmez toprağı. * axi Kurdıstan
Aıv. Kürdistan toprağı. An erd.

ax! B. nida, ahL * axa bı xiz Aıv. kumlu to¬
prak. * axa bı kılış Aıv. humuslu toprak.
* ax lı mm Aıv. vay başıma. * az h mın
ezo! Aıv. vay başıma gelen. /_ kınn L
aman istemek, figan etmek. /- helkêşan
Aıv. ah çekmek,derinnefesleah etmek. /_
kısandın Lng. ah çekmek, ızdırap çek¬
mek. * ax û dax Avv. An ax û wax. * ax û
gor Avv. ölüm ahi çekmek, ölürcesine ah
çekme. * ax û keser Avv. ah ve dert. * ax û
keser kısandın Aıv. ah çekip dertlenmek.
* ax û eman B. aman etme, figan. * ax û
wax Aıv. ah ile vah etmek. * ax û zar Aıv.
ahlama, sızlama. *ax û zar kınn Aıv. ah¬
lamak, sızlamak.

axa Afn ağa. /_jın A'A. ağa karısı./- 11 Af
ağalık. /_ yane rgp. rgd ağa gibi, ağavari.
/- yi Af. ağalık statüsü.

axafl/m Lng. (dtoxêve, biaxêve an baxêve)
1. konuşmak, lakırdı etmek. 2. Af söylev,
nutuk verme. * pev re axaftın Aıv. birbi¬
riyle konuşmak. * axaftmek dûr û drêj
Aıv. upuzun bir konuşma.

axayok Af akbabanın küçüğü bir kuş.
axaz A'. 1. figan, feryat. 2. bir işe başlama.

/_ kırın Lh çağırmak, vaaz etmek.
axbandir A'. n pişirilerek yenen bir bitki.

Urfa Siverek havalisinde bilinen bu bitki
isminin türkçesini bulamadık.

axçik A'. m kız çocuk (Ermenice).
axeban A'A. toprak çatı.
axeki A'. haki rengi.
axêz kınn Lh (axêz dike, axêz ke) defet¬

mek, kovmak.
axu- l rgd A son, netice, akibet. * axir û

oxır Avv. akibeti ve uğuru. * axir zeman
Aıv.

axir 2Af,nahır.Anaxur.
axirzeman N.A dünyamn sonu, kıyamet

günü.
axış rgd rgp. mesut, refah içinde, mua-

fakiyetli.
axiv Af L. yaranın azması.
axıvand/ın Lg (dıaavine, bucavîne) 1. ko¬

nuşturmak. 2. Bj. yarayı açmak, deşmek.
axıvi/n Lnk (diaave, biaxive) 1. yaramn

azması, irinlenmesi, irin kapması. 2. ko¬
nuşmak.

axin Afi. sızlama. 2.Lng. sızlamak,ah çek¬
mek. /_ kısandın L ah çekmek sızlan¬
mak.

axiêv A'. çimenlik.
axlêve A'. haziran kamışı.
axme rgd dağınık, saçılmış. /_ bûn L

dağılmak, saçılmak./- kirini, dağıtmak,
saçmak. /_ taxme rgd dağınık. * axme
taxme kınn Aıv. darmadağın etmek. An
belav, pnbela.

axpin A'. m 1. antre, giriş. 2. evlerin bi¬
tişiğindeki gübreli tarlalar.

axret N.A ahiret.
axsibat Af şubatın son iki haftası.
Axtirme A'. 1. Van gölünün içinde küçük

bir ada ve burdaki manastırın adı. 2. at,
katır gibi tek tırnaklı hayvanlar.

axû A'.m.zehir.Anjehr.
axund A'. 1 |ii vaazcısı. 2. bazı yerlerde

Yeziı,; vaazcısı. * nêzike wek axund
dibim Aıv. nerdeyse 'axund'gibi oluyo¬
rum.

axur A'. m hayvan ahin.
axurk A'. tatarcık, zoo. Phlebotomus. An

kelmêş, pingok.
axûş A'. An hembêz.
ay! B. ay! acı bağırış. * ay ay! ay ay!.
aya rgp. S. acaba, meğer.
ayar Af deri. An çerm. /_ kırın L deri ka¬

plamak. /_ şirk A'A oğlak derisinden tu¬
lum. An kedık.

ayarxav A'A. rgd dabaksız deri.
ayende rgdP. gelecek, istikbal, »nıfşeay-

ende Aıv. gelecek nesil.
ayet N.A Kur'anin bölümleri, ayet.
-ayeti x Türkçede lık, lik, lük vs. ekleri

verir. Mesela : kêmayeti, mıroveyeti gi¬
bi.

ayıl rgd A'. mücrim, katil. /_ bûn L katil¬
lik.
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ahlama, sızlama. *ax û zar kınn Aıv. ah¬
lamak, sızlamak.

axa Afn ağa. /_jın A'A. ağa karısı./- 11 Af
ağalık. /_ yane rgp. rgd ağa gibi, ağavari.
/- yi Af. ağalık statüsü.

axafl/m Lng. (dtoxêve, biaxêve an baxêve)
1. konuşmak, lakırdı etmek. 2. Af söylev,
nutuk verme. * pev re axaftın Aıv. birbi¬
riyle konuşmak. * axaftmek dûr û drêj
Aıv. upuzun bir konuşma.

axayok Af akbabanın küçüğü bir kuş.
axaz A'. 1. figan, feryat. 2. bir işe başlama.

/_ kırın Lh çağırmak, vaaz etmek.
axbandir A'. n pişirilerek yenen bir bitki.

Urfa Siverek havalisinde bilinen bu bitki
isminin türkçesini bulamadık.

axçik A'. m kız çocuk (Ermenice).
axeban A'A. toprak çatı.
axeki A'. haki rengi.
axêz kınn Lh (axêz dike, axêz ke) defet¬

mek, kovmak.
axu- l rgd A son, netice, akibet. * axir û
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Aıv.

axir 2Af,nahır.Anaxur.
axirzeman N.A dünyamn sonu, kıyamet

günü.
axış rgd rgp. mesut, refah içinde, mua-
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nuşturmak. 2. Bj. yarayı açmak, deşmek.
axıvi/n Lnk (diaave, biaxive) 1. yaramn

azması, irinlenmesi, irin kapması. 2. ko¬
nuşmak.

axin Afi. sızlama. 2.Lng. sızlamak,ah çek¬
mek. /_ kısandın L ah çekmek sızlan¬
mak.

axiêv A'. çimenlik.
axlêve A'. haziran kamışı.
axme rgd dağınık, saçılmış. /_ bûn L

dağılmak, saçılmak./- kirini, dağıtmak,
saçmak. /_ taxme rgd dağınık. * axme
taxme kınn Aıv. darmadağın etmek. An
belav, pnbela.

axpin A'. m 1. antre, giriş. 2. evlerin bi¬
tişiğindeki gübreli tarlalar.

axret N.A ahiret.
axsibat Af şubatın son iki haftası.
Axtirme A'. 1. Van gölünün içinde küçük

bir ada ve burdaki manastırın adı. 2. at,
katır gibi tek tırnaklı hayvanlar.

axû A'.m.zehir.Anjehr.
axund A'. 1 |ii vaazcısı. 2. bazı yerlerde

Yeziı,; vaazcısı. * nêzike wek axund
dibim Aıv. nerdeyse 'axund'gibi oluyo¬
rum.

axur A'. m hayvan ahin.
axurk A'. tatarcık, zoo. Phlebotomus. An

kelmêş, pingok.
axûş A'. An hembêz.
ay! B. ay! acı bağırış. * ay ay! ay ay!.
aya rgp. S. acaba, meğer.
ayar Af deri. An çerm. /_ kırın L deri ka¬

plamak. /_ şirk A'A oğlak derisinden tu¬
lum. An kedık.

ayarxav A'A. rgd dabaksız deri.
ayende rgdP. gelecek, istikbal, »nıfşeay-

ende Aıv. gelecek nesil.
ayet N.A Kur'anin bölümleri, ayet.
-ayeti x Türkçede lık, lik, lük vs. ekleri

verir. Mesela : kêmayeti, mıroveyeti gi¬
bi.

ayıl rgd A'. mücrim, katil. /_ bûn L katil¬
lik.
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ayinde Af P. istikbal. An ayende
-ayi x sonek olarak sıfat ve isim form¬

larım yapar. Mesela : reşayi, dûrayi gibi
ayin Mayin,dua/_etA'.şeriat/_iA'.rgd

ruhani, dindar.
ayine N.P.1 resim, tören. 2. ayna An bili.
az rgd haris.
aza rgd 1. hür, özgür, bağımsız. 2. gö-

züpek. /-hlN.m. özgürlük, özgürlüğe ait
/_ ser rgd bağımsız. /-yiN.m özgürlük,
serbestlik, bn. azahi.

azad l rgd özgür. /_ ani Af, m 1. tatil. 2. af¬
fedilme, bağışlanma 1-iN.m özgürlük,
bağımsızlık, hürriyet * azadi û serxwe-
bûn Aıv. özgürlük ve bağımsızlık. /_ bûn
L serbest olmak, özgürolmak. /_ kırın L
serbest bırakmak, özgürlüğünü vermek.
* xwe azad kırın Avv. kendini kurtarmak,
kendini serbestliğe çıkarmak.

azad 2 A'. bağışlama, affetme. * Xwedê te
azad ke Avv. Allah seni affetsin. * yadê
gerdenê mm azad ke Avv. Anne sütünü
bana helal et.

azale Af Arıkeşkûr.
azami rgdAbnzêdeia.
azar Af azar, acı, eziyet, sancı. /_ dan L

azarlamak.
azeb rgd ergen, ergin, ergenlik çağı. An

xortani.

azer Afi*. An ağır.
Azerbeycani rgd N. Azerbeycanlı, Azer-

beycana ait.
azerde N.A eziyet
Azeri A'. rgd, Azeri.
azet Af saygı, "hizmet ve ikram" keli¬

meleriyle beraber kullanılır ve onlan pe¬
kiştirir, bunlardan önce veya sonrada
gelebilir. * azet û iqram kınn Avv. birine
saygı ve ikramda bulunmak.

azew rgd An azeb.
azme Af ikametgah.
azırya rgd kudurmuş, kudurgan, azgın.
azin Af m 1. metod, yöntem. 2. dini sere¬

moni.
aziz rgd Aneziz.
azman Afgök,sema./_êşinAw.mavigök.

/_ ê hefta Avv. göğün 7. ci keti. /_ i L N.
sema rengi, gök rengi 2. rgp. semavi. An
asıman.

azmûn Af m imtihan.
aznif Af bir çeşit domine oyunu.
azot N.Gr.khn havada %80 oranında bu¬

lunan renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz.
azwer rgd muhteris, gözü yükseklerde.
azweri A' ihtiras.
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B
B x A'. Kürt alfabesinin ikinci harfi, sessiz

olup dudak uçlarından çıkar.
b 2 Af. "bûn" fiilinin kökü. dibe, bıbe. gibi

kelimelerde "b" ile meydana çıkar.
ba lA'.nriizgar,yeL*berbabûn.Avviriiz-

gara kapılmak. /_ bûn L dalgalanmak,
sallanmak (rüzgarla). * baberketin Aıv. 1.

yellenmek, hava kaçırmak. 2. yaranın şiş¬
mesi, azması /_ danin L rüzgarın dur¬
ması, dinmesi, /-dar Nhx. rüzgar esintisi,
havadar, yeleken, yeleç. /-gêje Nh
kasırga, siklon, /-gırd Afn siklon (meteo).
/-gu-tınL. romatizmalı olma hali, vücut¬
ta yarasız şişkinlik. An wenmin.
/_gn-tû/gu-ti rgd ceryanh hava. * ba gu-
hartm Avv. 1. hava tebdili. 2. rüzgarın yön
değişmesi. /_ hatm L rüzgar esmek. * ba
jê berdan Avv. havasım almak, havasını
boşaltmak. /_ kınn Lh savurmak (tahıl,
buğday vs. yi) /_ xistm Lh dalga¬
landırmak, cilveli yürüyüş yapmak. *
keçkêxwe ba xist ûber me re derbaz bû
Avv. kız sallanarak önümüzden geçti. /_yi
darawus A'. sıcak bir ilkbahar rüzgan. *
ba lê ketm Aıv. hava kaçınnak, osurmak.
* ba lı ba dibe Avv. rüzgar esmesi. * ba û
bahoz Avv. yağmurve fırtına. *ba û babe-
lisk Aıv. yağmur ve fırtına. * ba û baran
Aıv. yağmur ve rüzgar, rüzgarla beraber
yağmur. * Xwedê destê de ba û baran ke
Avv. olumlu şekilde kullanılan bir deyim,
yani Allah eline bolluk bereket versin. *
ba û boran Avv. rüzgar ve fırtına. * bûka
ba û baranê Avv. 1. fabillerde kanatlı at
2.'goxend' denilen Kürt bayramında ço¬
cukların yapıp para topladıktan gelin be¬
bek ki şaka olsun diye bu bebeğe su
dökerler. /_yi weşt Af. güneydoğu rüz¬
gan.

ba de. yanında, evinde, nezd, yan. * lı ba
Aıv. yanında. * a ba wan Avv. onların
yanında.

ba Af Bj. 1. romatizmaya benzer hastalık.
2. vücuda yel girmesi. 3. korkudan ağzın
eğilmesi veya göz kayması gibi hastalık. *
ba kete pışt Avv. sırta yel girmesi. * ba Iê
ketıye Avv. yel vurmuş veya yel girmiş.

ba x önektir, sıkmak ve çevirmek fiilleri¬
ni işaret eder. Mesela : badan,bapeç,ba-
ketın.

bab Af An Bav.
Baban! Af Babam, büyük kolu Irakta olan

bir Kürt aşireti.
babeliç Af yüzük parmağı. An îıhya gu-

stiikê.
babelisk Af n 1. asır. 2. bir rüzgar. An ba-

blisok.
babet l N.ml. konu. 2. cins, nitelik, kata-

gori. * babet kınn Lh tasnif etmek,
sınıflandırmak. * di vê babetê de Avv. bu
konuda.

babet 2 Af, 1. münasebet, vesile. 2. layik,
münasip. * ew kar ne babeti teye Avv. o iş
sana layik değil.

babıdest rgd eliboş.
babık Af.n nesil. An Nıfş
babu- Af 1. rüzgar kesen paravana. 2. A'.

cemre. An Pılıng1.
babırc A'. papatya, bn naznaz.
babırek A'. yelken.
Babii A'. Babil, eski Mezopotamya deni¬

len bugünkü Irakta kurulan bir devlet ve
bu devletin başkenti. /_1 rgd Babilden
olan, babile ait.

bablisok Af. m 1. bora. 2. kısa süreli tüfek
atışı.

babole Af köfte sandviç.
babûne AfAnbeybûn.
babûtan A'. Botan yöresinde bir çocuk

oyunu.
babûtani Af. çift taraflı salıncak.
bac Af m 1. vergi. 2. haraç, /-guzar Aft

vergi mükellefi. /_geh Nx. gümrük. * ba-
cê berderi Avv. 1. gelin götürülürken
kapıda alınan bahşiş. 2. ayak bastı parası.
* bacê rê Avv. bac, haraç. * bacê serbar
A'A. ekvergi zamı, ATV. * hac û xerac Avv.

vergi ve haracın tamamını izah eder, pe¬
kiştirir.

bacan N. 1. bacanê deşti A'. yabani
patlıcan, bot Solanum çordatum. 2. ba-
canê reş A'A. patlıcan, bot Solanum me-
longena. 3. bacanê sor A'. domates, bot
Lycopersicum esculentum. An fırmgi.
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baoe A'.nbaca.Anrojmg.dûkêl.
bacik AfAnisoL
baçermok N.n yarasa Zoa Chllroptera.

bn Dûvmesas, Pirçemek.
baçık Afi sigara. 2. bir cins dan.
bacût A'. bezelye cinsi bir ot An xencer.
Bad A'. Farqin (Silwan) da ilk Kürt devle¬

tinin kurucusu, Mervan oğullarının de¬
deleri.

badak A'. sarmaşık. An pêçek, daralink.
bada/n Lg (badıde,bade) 1. bükmek. 2. çe¬

virmek, değiştirmek (yol, direksiyon, isti¬
kamet vs.), kuyruk sallamak. * rûyexwejê
badan. Avvi yüzünü çevirmek, küsmek. *
saeta xwe badan Avv. saatini kurmak. *
ris badan Avv. yün iğmek.

badandm Lg bu fiilin çekimi yok, sadece
"dan ve ha tın"yardımcı fiili ile kullanılır.
mesela: *dezi hat badandm Avv. iplik bü¬
küldü.

bade A'. m P. şarap, /-fıroş A'A. şarapçı.
/_noş A'. şerefe anlamına gelen deyim.

badek Af kıvrım, kıntma. * badeka h xwe
me ke Avv. ne kırıtıyorsun mealinde söz.

badek Afn2. burgu.
badev Af n soğuk hava, bora.
badılhetva rgd rgp. bn badihevva.
badihewa 1. rgd bedeva. 2. boşuna, fay¬

dasız.
badin Af. m bardak, şarap bardağı.
Badina A'. Badina, kuzey ırakta Kurman¬

ci konuşulan bölge.
Badinani (badini)N. rgd Badinanlı, Badi -

nan halkı ve şivesi.
badrû Af s ibik çiçeği.
bafık N.n bahane.
bafon Af. aliminyum.
bager Af. m fırtına.
bagurdan Af. m 1. Luğ. An luq. 2. silindir.
bahar AfAnbıhar.
bahor A'. Bj. grip. An Zekem.
bahoz A'. m bora, kasırga.
bajale Af Bj. bir çocuk deri hastalığı.
bajar A'. n şehir, /-avahi Af. şehircilik.

/_geh A/x site, hükümet merkezi. /_i A'.
rgd. şehirli, burjuvazi. /_ok A'. küçük şe¬
hir, kasaba. /_van Nx şehirli. /_vani A'.
şehirli olmak.

bajen A'. m. yelpaze. An baweşin.
baju-i Af bir cins ekşi nar.
bakeş A/.ventilator.
balunn Lh (badıke,bake) çalkalayıp (sa¬

vurup) ayıklamak. * genim h ber bayê ba

kınn Avv. buğdayı ayıklamak için rüzgar¬
da savurmak.

bakteri AfGr. Bj. tek hücreli canlılar.
bakur l N. S. bir yırtıcı kuş.
bakur 2 A'. kuzey. /_i rgd kuzeyli.
bakut N. kürtün, fırtına tarafında çukur¬

lara doldurularak derinliği metreleri bu¬
lan kar. Anbasû, h£şL

bal ' Af m. kanat, (uçan şey kanadı).
bal 2 Af/n ruh, akıl, fikir, düşünce, dikkat

* bala xwe bide gotına mm söylediğime
dikkat et. * bala xwe dan. Avvi dikkat et-
mek/_darrgd dikkatli. /_dari Af m dik¬
kat. /_drej rgd sabırü, dikkatli, /-drêji Af
m sabır, tahammül, in. sebr. /_fu-eh rgd
1. sabırlı, geniş yürekli. 2. asude, rahat,
huzurlu. /- kısandın L vurgulamak.

bala rgd yüksek. /Jberz rgd uzun boylu.
balaban Af 1. nefesli bir çalgı. 2. şahin

kuşu, toğrul, zoa Accipiler gentüis. 3.
balaban kuşu. zoa Botaurus stellaris.

balafır Af m uçak, tayyare (ekseri harp
uçağı) /-geh Nx. hava alam. /_şkên A'A,
uçaksavar. /_van Afc pilot.

balam Af An belam.
baland/ın Lng. (dıbalehe, bıbalene) mele¬

mek (koyun, keçi vs.).
balanı Af m mastır (iplik, şerit vs. için).
balav AfAnberav.
balbalok Af n peygamber devesi, zoa

Mantisreligiosa. bn hespikê Xwedê.
balbaiûke A'. bir çekirge cinsi, zoa Phas-

midae
--' '.patlıcan. An bacan,

.e ıgd. aptal, ahmak.
tebnn l Af 1. kazan. 2. at konvoyu, kava¬

klı, bn selef.
baleban 2 A'. An balaban.
balet A'. ing. ballet, opera.
balete rgd meyve ve sebzelerde ilk olgun

işareti. An nişan.
bale rgp. öyleyse, hiç olmazsa. An barê.
balgılı Af m yastık. An balif.
talinde A'. kuş. An teyr.
bahx A'. an kovanlarının konulduğu kü¬

mes.
balif Af yastık. IJt mêr Af n salyangoz.

Zoo. Helix.
balike AfAnbalû&behlûlk.
balina A'. İL balina, kadırga balığı, falya¬

nos, boyu 257nyi, ağırbğı 15-200 tona ka¬
dar çıkan en iri bir balık. zoo. Balaena
mistycetus. An hût, netung.
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balişne A'. m 1. küçük yastık (işlemeli). 2.
kapı ve pencerelerin üst tarafına atılan
kalas.

balkêş rgd cazip, dikkat çekici.
balkon Af m Fr. pencerelerin dıştan

uzantılı kısmı. An telar.
balnekêş rgd ilgisiz, cazip olmayan. /_iAf

ilgisizlik.
balo Af Gr. danslı gece toplantısı.
balolk Af sandviç.
balon Af Fr. balon.
balor Af m 1. tomar, yanı dürülerek boru

biçimiverilmiş kağıt, karton deri vs. 2. Af
merdane. /_ kırm Lh tomar yapmak.

balore Afi. misal. 2. ezber şeklinde hikaye
söyler gibi anlatma. 3. müzikte konuşur
gibi okunan türkü, güfte veya makam. 4.
ingilizcede recitative.

balûg Af siğil An balûr.
balûke A'. An balûg
balûle AfAnsami.
balûpal rgd gövdeli, geniş, engin. * bı ba-

lûpal bûn Avv. bedenen genişlemek,
büyümek.

balûr Af An. balûg.
balyoz Af sefir, büyükelçi. /_xanc Nx. se¬

faret, elçilik binası.
bam Af muz. çalgı sazlarında kalın tel.
bambu Af sıcak ülkelerde yetişen boyu

25.m kadar uzayan bir kamış cinsi. ing.
bamboo.

bamê AfAnbamye.
bamışt Af. tipi. An pûk.
bamıye (bamye) Af. bamya, bot Ilibiscus

esculentus.
ban l N.m taraça, dam, çatı. /-kulan Af

luğ. bn bangêr.
ban Af. üst, yukari.
ban 3 Af. ses, çağn. /_ kırm L çağırmak,

seslenmek. An bang.
banand/ın Lg (dıbanine, bıbanine)

alıştırmak.
banbanke A'. firavun faresi, zoo. Hcrpe-

stes.
band Af Fr. 1. kurdele, şerit. 2. teyp veya

video kasetleri. * gırtın bandê Aıv. banda
almak.

bandev Af bir şeyin üst tarafından çıkış
ağzı.

bandêr Af luğ.
bando N.İL bando.
bandor Af Anbandûr.
bandûr Af.1. egemenlik, hakimiyet, nüfuz.

2. tesir, etki. * güle bandûri wi nake Avv.

ona kurşun tesir etmiyor.
bane l Af koyunların ilkbahar otlağı. * Ba-

neya EzizanATıBohtanh bir aşiretin ilk¬
baharda kaldığı yer.

bane 2 A'. mandra. /-dar Afc mandracı.
banegeh Afc 1. satıh, yüz. 2. özel kısım.
banek Af m alışkanlık, adet.
baneşan Af Grm. ünlem, nida. An hodeng,

mşkok.
banê çav A'A. ant gözün üst kapağı.
banê dev A'A. ant üst damak.
bang l N. m ses, çağırma. /_ kınn L

çağırmak, seslenmek.
bang 2 A'. ezan. /_bêj Afx müezzin, ezan

okuyan./_dan L ezan okumak. * bang û
sela Aıv. ezan ve çağrış için, pekiştirmedir.

bangehûrk AfAnnûtdc.
banger A'. luğ. /_itk Af mini luğ.
bangeşe Af propaganda.
bangewaz Af imdat, yardım talebi, çağn.
banghmdêran A'A ilan etme.
bangin rgd çığırtkan.
bangker Afnx çağıncı, müezzin, tellal.
bangûş Af damlan luğlayan kişi, luğcu.
bani 1. Af yukan. bn ban. 2. Af yayla. An

bane. /_ ketin L çıkmak, yükselmek,
tırmanmak.

banije Af çatı katı, sundurma, ing. pent-
house.

banin ' Af. intibak, uyum.
bani/n 2 Lng. (dıbane, bıbane) alışmak, uy¬

um sağlamak, intibak etmek.
bank Af Fr. it. banka, /-geri Af. bankacılık,

/-gir Aftbanker./_not A'A kağıt para. An.
banqc.

bankut Af fol banger.
bano Af m. 1. bayan, hanım. 2. kral karısı,

kraliçe. An banû.
banok Af 1. çalar saat. 2. uyana.
banoke Af. in balkon, teras.
banqc Af banka, bn bank.
bansaet A'A m 1. çalar saat. 2. duvar saati.
banû . Af m 1. bayan, hanımefendi. 2. kra¬

liçe. An bano.
banyo Af it banyo, hamam etme. bn be-

rav, scrşuştuı.
baperest rg. ' şehvetli.
bapcrık Af 'Jebek. Ampirik, mınmınik.
bapêç A'. tipi. im bamışt, pûk.
bapir N.ı,;ti. büyük baba, dede. /_an X.N.

dede, nine. 2. dedeler, atalar./-! gewreA7.
dede dedesi, ata. . .:.
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tapiri Af bir nar cinsi.
bapb/ Af 1. rüzgar ölçer. 2. barometre. 3.

rüzgar pervanesi.
bapiva rgd tembel, pısırık, işsiz.
baq A'. m. buket, demet *baqagulan Avv.

gül demetlleri. * baqa pusan Avv. kelime
hazinesi. 2. soru demetleri, soru yağmu¬
ru.

baq AfAnQeft
baqand/m Lng.(dıbaqine,bibaqine)\.me-

lemek. 2. mınldamak, yüksek sesle gül¬
mek.

baqbeqok A'. su üzerinde beliren ka¬
barcıklar.

baqil lN.m bir fasulye cinsi, bakla. Aot Vi¬
da faba.

baqil 2 rgd akıllı, uslu.
baqlewe A'. baklava tatlısı.
bar A'. 1. yük. 2. mesuliyet, sorumluluk.

/_aş A'A. değirmen yükü. /_ besün Avv.

yük hazırlamak, yük bağlamak. /- bûn L
1. yüklenmek. 2. göç etmek, evce
taşınmaya hazır olmak. /_ dagırtın Avvi
yükünü hazırlamak, yüklemeye hazırla¬
mak. /_ danin L yük indirmek, yük boş¬
altmak, /-gıran Avv. mesuliyeti ağır, yükü
ağır. * bare gıran lı ser milê serok e Avv.

yükün sorumluluğu başkana ait * barê
mal£ lı ser bıraye mezm e Avv. evin yükü
büyük kardeşin sırtındadır. /-gemi A'A.
gemiyükü, kargo./_gerAf hamal/-gıra-
ni Af mesuliyet, sorumluluk. /_ gırcdan
Avv. An bar besün. /-keş Af yük taşıyan,
nakliyeci. /- kêşan i. yük taşımak, trans-
port /-kêşi Af transport, nakliyecilik.
/-keşti Nh. An bargeml/- kırın Z, 1. yü¬
klemek. 2. göç etmek. * kera xwe bar
kırm Avv. eşeğini yükledUer./_kışand/m
Lg yük çekmek, nakliyecilik yapmak. *
mala xwe bar kınn Avv. evlerini göç et¬
mek için yüklediler. * malan bar ku- çû-
ne waran Avv. evlerini yükleyip yaylaya
göç ettüer./_nameAfnyük listesi, kargo,
fatura /_ pêçan L yük bağlamak, yükü¬
nü sarmak. /_ rakırın i-1. yük
kaldırmak. 2. sorumluluğun altından
çıkmak, /-sıvık Afrgd yükü hafif, mesu-
uyetsiz kişi * gnanıya bar Avv. yükün
ağırlığı, sorumluluğun büyüğü. * konê
xwe bar kınn Avv. taşınmak için
çadırlarını topladılar. * bar h serbêr e Avv.

yük üstüneyükveya üst üste sorumluluk.
bar fi pı$ti Avv. yükve sırtyükü * bar û

barxane Avv. yükve yüklemeyeri. /_xane
Af ambar, depo, yükleme evi, yükleme
yeri.

bar 2 A'. bir halay cinsi
bar 3 Af 1. ingilizcede danslı, içkili veya

müzikli kahve. 2. kahvede veya evlerde
özel içki büfesi veya köşesi

-bar 4x Grm. sonektir. türkçede li, u, lu, lü
gibi manalar verir, mesela : tawanbar,
stembar gibi

bar 5 Af kargo.
baraj AfFr. baraj. An bend, benda avê.
baran A'. m. yağmur. /_ barin Lnk.

yağmur yağmak. * baran hur hur dıba-
re Avv. yağmuryavaşyavaş çiseliyor./_pa-
rêz A'. yağmurluk. /_piv A'A. yağmur
ölçer aleti, plüviyometre.

barand/ın Lg (dtbarine, bıbarine)
yağdırmak. * ağır lê barandm Aıv. ateş
yağdırmak, kurşun yağmuruna tutmak.

baran! Af 1. yağmurluk. 2. bir halay cinsi
barbar rgd Gr. barbar,vahşi
barbû Af iane, aidat An aidat
bare l Af m özne, konu. *di vê barê de rgp.

bu konuda.
bare 2 (bıhare) N. baharda ekilen bir cins

yazlık buğday.
barebar bw. bn. burebur.
bareg A'. 1. cephane. 2. tershane. An kar-

xana keştisazryê.
baregeh Af karargah.
bareş A'. doğu rüzgan.
barê Af An bale.
barfisk A'. ani dizin arka iç kısmı.
bargir A'. 1. beygir. 2. yük hayvaıu.
band Af An sar, serma.
bank AfAnvarık.
barım barım A'A. uzun eşek oyunu. Bu

'bar h mın, bar h mm" deyişinden geliy¬
or.

banmte A'. tutu, rehin, ipotek anlamında
hukuku terim. An gerew.

banst Af 1. yükseltme, kabartma 2.
hacım.

Bari (Bari teaüah) AUahın bir ismi bn
Xwedê.

barigeh Nx. L dünya, felek, alem. 2. dü¬
nya.

tarik rgd S. Z. ince.
barikat Af Fr. barikat, engel. An asteng.
barin lN. yağmak.
bari/n 2 Lnk. (dıbare, tubare) yağmak.
barisfer N.Fr.Gr. ağır küre.
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baro A'.Fr.it bir bölgede avukatlar birliği.
barodan A'A. Lh koyunların kış bitimi

ağıldan çıkması, yayla öncesi
bars Nk. arının oğul vermesi, an oğunıA.

dan L oğul vermek. * barsê mêşan Avv.

anoğulu.
barfi Af. m kule, sur, kale duvan, kale üze¬

rinde mazgallı siper.
barut A'. m. Gr. barut /-pejAVtt barutçu,

barut imal eden. * bina barûtê kete pozê
sıvan Avv. sıvanın burnunu barut kokusu
bürüdüveya kavga için şrvan barut koku¬
su akü.

barye A'. zil veya kamıştan yapılan hasır.
Barzan A'. Barzan, kuzey Irakta bir bölge

ve bu bölgede Kürt bağımsızlık mücade¬
lesi için yü^ülık bir savaş veren bir aşi¬
ret. /~i rgd Barzanlı kimse veya Barzana
ait.

Barzani Af. 1903 yılında Barzanda
doğmuşve iki şubat 1979 da Amerikanın
başkentiVaşingtonda "George town" ha-
stahanesinde vefat etmiş ve 59 sene
aralıksız Osmanlıya, Türke, Aceme,
Araba ve emperyalizme karşı Kürt
bağımsızlık mücadelesi için amansız bir
savaş vermiş ve Kürt halkının mücadele
veyapı sembolü olmuş emsalsiz bir lider.
Bazen " Mela Mıstefa" adıyla da anılır.
Barzani 1948 de iran'a karşı savaşta iken
emperyalistlerin gadrine uğramış ve Ru-
syaya geçmişti 1958 de tekrar Iraka dö¬
nerek ömrünün sonuna kadar
savaşmıştı.

bas Af. bahs. /_ lunn L bahsetmek. An
behs.

basark Af. soğutucu, air condition. An
sarine

basık Af sigara ağızlığı.
basunbaz Af Mart'ın 25. gecesi.
bask l Af An tirhewcar (hakan bölgesi).
bask Af, ant kanat, kol. * per û basken

mm şıkıyan Aıv. kolum kanadım kınldı.
/-emele Af kulaç yüzmesi. An ajnê qu-
lancê.

*baskûqanat Avv. kol ve kanat
basketbol A'. ing. basketbol. An goga sepe¬

te.
baskêş Af mil, şaft mili (makine vs. için), bn.

mıjan.
baso rgd kaba, kaba oynaklık, * hırca ba-

so Avv. ayı tipi oynaklık.
batık Af su lülesi (çeşme vs. de).

basqende Af 1. sap (alet vs.). 2. baston
gövdesi.

bastan 1. A'. P. anane, eski zaman. 2. rgd
kadim, antik. /_i rgd kadim, ananevi.
/_nas Af eski eserler uzmanı, arkeolog.
/_nasi Af arkeoloji.

bastiq Af peksimet.
bastûn Af it baston, bn kopal.
basû Af çığ, kar dolgusu. An bakut, ber-

fende, horyes.
basur Af Bj. basur hastalığı, Bj. haemor-

rhoid. An bawesir.
basûre MAnsami.
baş rgd iyi, güzel, hoş. /_ bûn /-iyileşmek,

iyi olmak. /-1A7. iyilik. /-kınnil iyileştir¬
mek. * tu çawayi, başi ? nasılsın, iyimisin
?. * te baş ku Avv. iyi ettin. * baş binere,
baş guhdêre; Kurdıstan sotın! Avv. iyi
bak iyi dinle; Kürdistanı yaktılar! * baş
ko te ez şıyar kurun Avv. iyi ki beni uy¬
ardın. /_ür rgd daha iyi, daha güzel.
/-lirin rgd en iyi, en güzel * baş û qenc
Avv. iyi ve daha iyi anlamında pekiştirme.
Anrınd.

başevend Af kafiye.
başok Af atmaca, şahin, sungur, doğan

kuşu. zoo. Falca An başûke.
başoke Af 1. doğan, atmaca. 2. çaylak, zoo.

Accipiter.
başqe rgd rgp. ayn, başka. An dm, di.
başûke Af şahin kuşu.zoa Falco peregri-

nus.
başûr A'. rgd güney, güney yönü. /_i rgd

rgp. güneyli.
batan Af yokuş.
batırsok A'. tarlalardaki korkuluk, bahçe

korkuluğu.
batinok A'. gelincik, bot Papaver rhoeas.

Anbûkık.
batman Af L bir cins kumaş.2. Siirt'in pe¬

trol rafinerisi olan kazası. 3. 8 kg. lık
ağırlık ölçüsü.

batof Af Kürtlerin öküzlerinin sırtlarını
temizlemekte kullandıktan bir bitki.

batrome Af ağaç aşısı, bh 1ÛL, lûl kırm.
batû Af ant testikl, daşak. An gun, hêhk.
Batûfa Af.1. güney Kürdistanda bir bölge.

2. Barzaninin kazandığı önemli bir muha¬
rebe yeri.

Batûwan A'. Bohtanda bir aşiret.
baûsk Af esneme. /_ anin Lnk esnemek.

/- kısandın L esnemek. * wi baûska
xwe ani bw. o esnedi. An bawişk.
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tav l N.n baba * bav û tapu- Avv. ecdat,
babalar ve dedeler. * dê û bav Avv. ana ba¬
ba, ebeveyn. * bavi Kurd Avv. Kürt ba¬
bası. * bavi meran Aıv. yiğitler yiğidi. /_ık
1. rgd baba, eril. 2.Af Kültlerde erkek is¬
mi.A-ini/iti Af. babalık. /_oB. 1. baba! ba¬
baya hitap. 2. küçüklerin ağlarken hitabı.
3. A'. kabadayılıkta baba. wey bavo! ax
bavo! BI Avv. ah baba, wah baba. * bav û
tapu- Avv. baba ve dede, ata. * bav û kal
Avv. ata, ecdat

bav 2 x Grm sonek olarak kullanılır.
zırbav, segbav gibi.

bavani A'. gelinin beraberinde getirdikleri
eşyası, çeyizi. An bavi.

tavepıyare Af S. bn bavmari.
tavêxunt Af gelinin bir hafta sonra baba

evini ziyaret etmesi.
bavi Af baba yadigan.
bavmari A'A. rgd üvey baba. An zurbav.
tawer Afn& inanç, inanma./-bûn L inan¬

mak, kanmak. /_i Af inanç, güven, gü¬
venç. * bawer ke! R inan. * bawer ke ko
! B. inan ki. /_ kum L inanmak, burada
"bûn" ile "kirin" fiil hali hemen hemen
aynıdır, /-mend Af inanan, inançlı, din¬
dar, mümin. * bawenya xwe pê anin Aıv.
birine bir şeye inanmak, güvenmek. *
bibawcr rgd inançla. * bêbawer rgd
inançsız. * bê baweri rgp. inançsızlıkla. *
bawenya xwe bı Xwedê heye Avv. inancı
Allahadır. » bawer pê kum. Aıvi (birine,
bir kimseye) inanmak, güven getirmek. *
jı xwe bawer bûn Avv. kendine güvenmek.
* pê bawer bûn Avv. birine, bir şeye inan¬
mak. , i- '

bawerand/m Lg (djjıâûerine, bibawerine)
inandırmak.

taweri Afn& inanç, iman.
bawername A'A*: güven mektubu, senet,

itimat.
baweşand/m Lng. (badaveşine, baweşine)

yelpazelemek, rüzgarla sallamak, bayrak,
mendil vs. yi sallamak. * xwe baweş-
andın Avv. kendini kıntarakveya sallana¬
rak yürümek. * çı xwe badnveşini, de zû
ke Avv. ne sallanıyorsun, hadi acele et.

bawesir A'. An basur.
baweşi/n Lng. (badaveşe, babaveşe) 1. yel¬

pazelenmek, sallanarakyürümek. 2.yele-
lenmek, saç, bayrak vs. nin rüzgarla
dalgalanması. /_ kınn L yellemek, yel ile
serinlenmek.

baweşink Af yelpaze.
bawêşku/in Lg(baweşdıke,baweşke)ku-

caklamak, benimsemek. An hemêz
kum.

bawiş Af rgd doğurmuş fakat süt vermiy-
en hayvan.

bawişk Afesneme./_anininfcLng.esne-
mek. /_in Lng. esnemek.

bawi N.Bj. romatizma.
bawûl A'. it bavul.
bax lAf renk, kumaş vs. den dökülen renk.

/_ dan L renk vermek, solmak. * ew fi-
stanê keçkê zehf baxê dıde Aıv. kızın en¬
tarisi de çok boya veriyor.

bax 2 A'. P. üzüm bahçesi, bağ. * baxê irem
Af Avv. Cennette bir bahçe. * bax û bostan
Avv. bağ ve bostan, sebze ve meyve bahçe¬
leri.

baxaj N.Fr. bagaj, yolcu yükü.
baxçe Af. P. bahçe. /_van Nx. bahçıvan.

/_vani Af 1. bahçecilik. 2. bahçıvanlık.
baxe A'. selüoit ing. ceüuloid.
baxor A'. gedik, aralık. An çixu.
baxoşk A'. havalandırma tertibatı, ingiliz-

cede air conditione. An bakêş.
baxoxe A'. çubuk kalınlığında bir metreye

kadar uzar ve ucu yumakşeklinde çiçekli
tohumu bulunan bir ot, bu yumak yenir.

Baxtiyar Af Bahtiyar. 1. Ana kolu iran'da
olan bir Kürt aşireti. 2. An bextiyar.

baxel AfAnpaşd.
bayberê I.Nne. öz, hülasa. 2. Af madde, ci¬

sim.
baybezê rgd rgp. alelacele, çabucak. An te-

qcze.

bayef Af Anbehlv.
bayi Af. bayi, satıcı.
baxel AfAnpaşü.
-baz l x Grm sonektir. 1. cı, ci, cu, cü gibi

ek manalan verir. 2. geçiş, yükseliş duru¬
mu bildirir, canbaz, serbaz, xumarbaz
gibi-

baz A'. şahin, zoo.- Falco percgrinus.
/_cvan Nx. atmaca ile ava giden kişi./_i
A'. atmaca ile avcılık, zoa Accipiter gen-
tilis. An başok, başoke, şunqar, bale-
ban.

baz 3Afne. koşma, atlama /_ dan Lng. 1. at¬
lamak, koşmak. 2. sıçramak. * tuşa re
bazdan Avv. korkudan kaçmak. * bazdan
ser hev Avv. üst üste atlamak. * bazdanjêr
Avv. aşağı atlamak. * bazdanjor Avv.yukan
sıçramak, yukan atlamak.

45

tav l N.n baba * bav û tapu- Avv. ecdat,
babalar ve dedeler. * dê û bav Avv. ana ba¬
ba, ebeveyn. * bavi Kurd Avv. Kürt ba¬
bası. * bavi meran Aıv. yiğitler yiğidi. /_ık
1. rgd baba, eril. 2.Af Kültlerde erkek is¬
mi.A-ini/iti Af. babalık. /_oB. 1. baba! ba¬
baya hitap. 2. küçüklerin ağlarken hitabı.
3. A'. kabadayılıkta baba. wey bavo! ax
bavo! BI Avv. ah baba, wah baba. * bav û
tapu- Avv. baba ve dede, ata. * bav û kal
Avv. ata, ecdat

bav 2 x Grm sonek olarak kullanılır.
zırbav, segbav gibi.

bavani A'. gelinin beraberinde getirdikleri
eşyası, çeyizi. An bavi.

tavepıyare Af S. bn bavmari.
tavêxunt Af gelinin bir hafta sonra baba

evini ziyaret etmesi.
bavi Af baba yadigan.
bavmari A'A. rgd üvey baba. An zurbav.
tawer Afn& inanç, inanma./-bûn L inan¬

mak, kanmak. /_i Af inanç, güven, gü¬
venç. * bawer ke! R inan. * bawer ke ko
! B. inan ki. /_ kum L inanmak, burada
"bûn" ile "kirin" fiil hali hemen hemen
aynıdır, /-mend Af inanan, inançlı, din¬
dar, mümin. * bawenya xwe pê anin Aıv.
birine bir şeye inanmak, güvenmek. *
bibawcr rgd inançla. * bêbawer rgd
inançsız. * bê baweri rgp. inançsızlıkla. *
bawenya xwe bı Xwedê heye Avv. inancı
Allahadır. » bawer pê kum. Aıvi (birine,
bir kimseye) inanmak, güven getirmek. *
jı xwe bawer bûn Avv. kendine güvenmek.
* pê bawer bûn Avv. birine, bir şeye inan¬
mak. , i- '

bawerand/m Lg (djjıâûerine, bibawerine)
inandırmak.

taweri Afn& inanç, iman.
bawername A'A*: güven mektubu, senet,

itimat.
baweşand/m Lng. (badaveşine, baweşine)

yelpazelemek, rüzgarla sallamak, bayrak,
mendil vs. yi sallamak. * xwe baweş-
andın Avv. kendini kıntarakveya sallana¬
rak yürümek. * çı xwe badnveşini, de zû
ke Avv. ne sallanıyorsun, hadi acele et.

bawesir A'. An basur.
baweşi/n Lng. (badaveşe, babaveşe) 1. yel¬

pazelenmek, sallanarakyürümek. 2.yele-
lenmek, saç, bayrak vs. nin rüzgarla
dalgalanması. /_ kınn L yellemek, yel ile
serinlenmek.

baweşink Af yelpaze.
bawêşku/in Lg(baweşdıke,baweşke)ku-

caklamak, benimsemek. An hemêz
kum.

bawiş Af rgd doğurmuş fakat süt vermiy-
en hayvan.

bawişk Afesneme./_anininfcLng.esne-
mek. /_in Lng. esnemek.

bawi N.Bj. romatizma.
bawûl A'. it bavul.
bax lAf renk, kumaş vs. den dökülen renk.

/_ dan L renk vermek, solmak. * ew fi-
stanê keçkê zehf baxê dıde Aıv. kızın en¬
tarisi de çok boya veriyor.

bax 2 A'. P. üzüm bahçesi, bağ. * baxê irem
Af Avv. Cennette bir bahçe. * bax û bostan
Avv. bağ ve bostan, sebze ve meyve bahçe¬
leri.

baxaj N.Fr. bagaj, yolcu yükü.
baxçe Af. P. bahçe. /_van Nx. bahçıvan.

/_vani Af 1. bahçecilik. 2. bahçıvanlık.
baxe A'. selüoit ing. ceüuloid.
baxor A'. gedik, aralık. An çixu.
baxoşk A'. havalandırma tertibatı, ingiliz-

cede air conditione. An bakêş.
baxoxe A'. çubuk kalınlığında bir metreye

kadar uzar ve ucu yumakşeklinde çiçekli
tohumu bulunan bir ot, bu yumak yenir.

Baxtiyar Af Bahtiyar. 1. Ana kolu iran'da
olan bir Kürt aşireti. 2. An bextiyar.

baxel AfAnpaşd.
bayberê I.Nne. öz, hülasa. 2. Af madde, ci¬

sim.
baybezê rgd rgp. alelacele, çabucak. An te-

qcze.

bayef Af Anbehlv.
bayi Af. bayi, satıcı.
baxel AfAnpaşü.
-baz l x Grm sonektir. 1. cı, ci, cu, cü gibi

ek manalan verir. 2. geçiş, yükseliş duru¬
mu bildirir, canbaz, serbaz, xumarbaz
gibi-

baz A'. şahin, zoo.- Falco percgrinus.
/_cvan Nx. atmaca ile ava giden kişi./_i
A'. atmaca ile avcılık, zoa Accipiter gen-
tilis. An başok, başoke, şunqar, bale-
ban.

baz 3Afne. koşma, atlama /_ dan Lng. 1. at¬
lamak, koşmak. 2. sıçramak. * tuşa re
bazdan Avv. korkudan kaçmak. * bazdan
ser hev Avv. üst üste atlamak. * bazdanjêr
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tazar Afmi. pazar, alış veriş. 2. pazar ye¬
ri. 3. pazarlık. 4. pazargünü. *bazara kar
A'A, iş piyasası. * bazara me ne wüo bû
Avv. pazarlığımız öyle değildi. /_ germ Af
olgun piyasa, malda iyi sürüm hali./- kar
rgd ticaretle uğraşan, tacir, /-kari Af 1.

ticaret, tacirlik. 2. ticaret muamelesi. /_
ker rgd 1. çok pazarlık eden kişi. 2. tica¬
ret erbabı. /_i Af pazarlık.

bazbend Nlvc 1. kola bağlanan muska. 2.
görevli kolluğu.

bazberz AfnAf yüksek atlama.
taze Af bn cav/.
bazın Af. bilezik.
bazmd Af ant bilek, el bileği. * bazında

dest A'A. el bileği.
bazır Af küçük bir kuş.
bazırgan Nx. tüccar, tacir. /_i Af tüc¬

carlık, ticaret.
-bazi x Grm sonektir. lik, hık gibi anlam¬

lar verir, canbazi, rêbazi, şerbazi gibi.
An baz.

bazor A'. n fırtına, sert rüzgar. An bahoz.
bazû Af ant pazı.
bazûke A'. bazuka, bir tanksavar silahı.
be lL 1. bûn' fiilinin şart ve istek kipi. * ko

êvar be! Aıv. akşam olursa. * sact çaran
de h wê be Avv. saat dörtte orda ol. 2.
bum' fiilinin emir hali. * bıbe ! götür!. 3.
Soranca da da *bi' edatıdır.

be 2 B. 1. kuzu melemesi. 2. korku ifade
eden ünlem.

bebık Af m bebek.
bebu Af F. sıcak ülkelerdeyaşryan benekli

bir yırtıcı hayvan, zoo. Hyrax syriensis.
bed

rgd çirkin, kötü. /_bext rgd bed¬
baht, mutsuz, /-bextane rgp. ne yazık ki,
bedbahtça, mutsuzca. /_bexti Af mutsuz¬
luk, bedbahtlık, /-guman rgd şüpheci,
vesveseli, /-gumani Af şüphecilik. /_gu-
mani kum L şüphe etmek, /-nav rgd
Nh kötü isim, kötü şöhret. /_nnad rgdA'.
1. piç, soysuz. 2. melez, /-rewiştrgd kötü
karakterli, kötü huylu. /_tu rgd daha kö¬
tü, /-tırin rgd en kötü, daha fazla kötü.
/_xûrgdkötü huylu./_xwazrgd kötülük
istiyen, şer istiyen. An xuab.

bedbin rgd kötümser, ing. pesimist.
bedel Nne. bedel, bir şeyin karşılığı.
beden l N.m L.duvar. 2. siper. * bedena

Dıyarbekre Avv. Diyarbakır surları. /_
kısandın Avv. beden (duvar) çekmek. /_

kum Avv. bedenle çevirmek, müstahkem
hale getirmek.

beden Af n ant vücut, gövde, beden.
/-parezi A'A. kültürfizik, jimnastik, spor.
/-parêzi kınn L spor yapmak. An laş.

bedevv rgd güzel, muhteşem, şuh, yakışıldı.
/_ bûn L güzel olmak, yakışıldı olmak. *
keça bedew Avv. güzel kız. /_i A'. güzellik.
* bedewiya wê h ser keşi nine Aıv. onun
(kadın) güzelliği hiç kimsede yok. /_
kum L güzelleştirmek. * bedew û emdi
Avv. güzel ve daha güzel şeklinde pekiştir¬
me. * bedew û hori Aıv. huri gibi güzel an¬
lamında pekiştirme.

bedexter rgd uğursuz.
bedel lAf değer, kıymet *bedêlaxwe çıye

ko! Avv, kıymeti ne ki!
bedêi 2 Af değiştirme, trampa, tayin. /-

kum L değiştirmek. * dersdarê me be¬
del kum dane cılıeki dm Avv. öğretme¬
nimizi değiştirip başka yere tayın ettiler.
* cüen xwe bedel kırın Aıv. elbiselerini
değiştirmek. /_van Nx. çiftçiye molada
yardım eden yamak. An berdêl, tırampc.

bedgeh A'. çıkıntı. * bcdgcha guh A'A. ant
kulak çıkıntısı

bedıland/m Lg (dıbeddine, bıbeddine) 1.

değiştirmek, şeklini değiştirmek, dönüş¬
türmek. 2. (memurlar için) tayın etmek.
An bedel.

Bedirxan A'. 1. Kürtlerde erkek ismi. 2.
Bohtan emirlik hanedanlarından değerli
bir aile. Bunlardan Celadet A Bedirxan
Xoybon örgütü ve hawar dergisinin ku¬
rucusu ve Kürtçe Latin alfabesinin ba¬
basıdır. Dr. Kamuran A Bedirxan Paris
Sorbon üniversitesinde prof. hık yapar¬
ken bir yandan da çeşitli Kürtçe sözlük,
gramer, ve kitaplar neşretmiş ve dilimize
bugünkü şekli vermişlerdir.

bedid rgd açıkça. An pendi, aşikar, eşke-
re.

bedkar Af rgd kötü çalışan, kötü ameller
peşinde koşan kişi. -

bedl Af A 1. elbise, kostüm. 2. dolunay,
ayın tam görünüşü. 3. değiştirme. An be¬
del.

bedrek i Afne fenalık, kötülük, kötü yüre¬
klilik.

bedzman Af Anbedbêj
befr Af An beri.
befrik Af kar küreği
befş AfAnbevş.
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befşık A'. 1. küçük kirkit 2. ant el bileği
kemiği. An bevşık.

beg Af n 1. bey 2. bay./_ayeti (bega) begıti)
A'. beylik.

beh Af, mahsul An dexl, zad.
behane Afne bahane, bn tafık.
beharat Af baharat
behdıland/ın Lg (dıbehddine,bıbehdıline)

Anbetdandm.
Behdinan AnBadinan.
behecok rgd kıskanç. /_i Afne kıskançlık.

Andexes.
behê Af ayva. bot Cydonia vulgaris An

bıhok.
behır (behr)N.bnbeş.
behısi/n Lng.(dıbehıse,bıbehıse)tarlışmak.,

bahse girmek. An gengeşL
behıtand/m Lg (dıbehttine, bıbehttine)

şaşırtmak, sersemleştirmek.
behıti/n Lng. (ddxhue, bıbehıte) 1.

şaşırmak, sersem hale gelmek. 2. erimek.
An helandın. hêlin.

behi/n Lng. (dıbehe, btbehe) sıçramak.
behit rgd A acaip, tuhaf. 2. mucize. * be-

hit bûn Avv. mucize olmak.
behiv Af/n badem, /-ter Af rgd çağla. An

çexele. behiva kwir Af. taş bademi. * be-
hiva talik Af acı badem, botAmygdalus
amara.

behivok A'. Bj. bademcik.
behlûlk N. Bj. bn balûg.
Behmen Af 1. Keyanilerin birinci krah. 2.

Zerdüşti dininde bir melek.
beho gAİt bu nedenle, bundan ötürü.
behr AN. m deniz. * Behra Spi A'A. akde-

niz. * Behra Reş A'A. karadeniz. * Behra
Vanê A'A. Van gölü. * behr bı devê se
nevri nabe Avv. deniz it salyası ile bulaşık
olmaz. An derya

Behram A'. 1. İran'da kurulan Sasani
devleti krallarından biri. 2. eski İran di¬
ninde bir melek ismi. 3. Mars yıldızı.

behre rgd parça, /-behre rgd parça par¬
ça . * behre behre top dike Avv. parça par¬
ça (tümüyle) topluyor. * behreki ve rgp.
bir yandan (meyva toplarken veya ekin bi¬
çerken tek tek kesintisiz alıp toplamak). *
em behreki ve dıçının û dıçın Avv bu¬
yandan biçip gidiyoruz. * wer behreki ve
bixwe; tu çı dıbezi navinê Avv. şöyle bu¬
yandan ye; ne ortaya koşuyorsun.

behremend A'. rgd. ortak, şerik. An. beş-
dar.

behs Nne. A. bahis, haber, anlatma. /_
kum L. bahsetmek. * behsa rojê kınn
Avv. günden bahsetmek. *behsa şer kum
Avv. harpten bahsetmek. * behs û xeber
Avv. bahis ve haberler şeklinde pekiştir¬
me.

behvan rgd. rgp. öyle, böyle, şöyle, (ekseri
'filan' kelimesiyle beraber kullanılır). *
filan û behvan Avv. şöyle böyle veya şu
ya da bu.

beıcand/m Lg (dıbetcme, bbeıane) 1
kızdırmak, öfkelendirmek. 2.
kıskandırmak.

beıci/n Lng. (dıbeıce,bıbeıce)l. kızmak, öf¬
kelenmek. 2. kıskanmak.

bej Afi. toprak, kara parçası. 2. rgd sussuz
kara parçası, sulakolmayan arazi. * dibej
û behr û hewa de Aıv. yerde, denizde ve
havada. * gıyaye bej Avv. su istemeyen sa¬
dece yağmur sulan ile beslenen ot. *
muovê bej Avv. argoda medeni olmasını
becerememiş kaba insan,

bejavi (BsffBavi) rgd hem karadave hemde
suda yaşryan veya giden canlı makina vs,
amfibi.

1 Af 1. baklagiller. 2. sussuz
yer. 3. nizamsız asker. 4. milisler.

bejık 2 Af kıtır adlı bir salatalık. An küte.
bejin Af An bejn.
bejmbost rgd N. cüce, kısa boylu kimse.
beji Af 1. kara parçası. 2. rgd sussuz ara¬

ziye ait, yağmur suyuyla yetişen bitki.
bejmêr rgd layık.
bejn Af anL boy, pos. * bejn û bal Avv. boy

pos. * bı bejn û bal Avv. boylu poslu ve gü¬
zel vücudu olan kimse. * bejna lıhevhali
û xwin şirin Avv. birbirlerine uygun or-
ganlanyia sevimli ve tatlı kanlı, /-bıhnd
rgd uzun (yüksek) boylu/- dan L boy
vermek, /-drêj rgd uzun boylu, /-kın
rgd kısa boylu. /_zuav rgd ince boylu,
narin, güzel endamlı.

bekçi Af bekçi. An notırvan.
bekre Af. kil, balçık.
Bektaşi Af Haci Bektaşiye bağlı bir tari¬

kat
bel L Af 1. kulaklan dik hayvan. An peL 2.

suyun ince olarak akıntısı. /- kum L 1.

işemekte cücükten çıkan sidiğin şekli,
formu, suyun bu şekilde akması. 2. dik,
diklik şekillerle görünmek. 3. göz dik¬
mek. 4. argoda sırıtma şekliyle görün¬
mek. * çavê xwe bel kınn Avv. gözlerini
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dikmek. *nuşkxwe di nav zeviyê de bel
kınye maye Avv. fare tarlada dikilip dur¬
muş. * nızani xwe veşêri, bel bûye
sekıniye Avv. gizlenmesini bilmiyor, sırıtıp
duruyor. * ava kanıyawer zuav bel dike
Avv. çeşme incecik akıyor.

bel 2 A'. sürü (koyun ve keçi için), bn Bur.
bela Afne m A bela, kaza, içinden

çıkılması güç durum. /_ ditin L. bela gör¬
mek, belaya uğramak. /_ denostm L be¬
la çıkarmak. /_fuoş A'. rgd belalı, bela
satan, kendisinden zarargelen, /-ger rgd.
bela arayan. /_ gerin L.bela aramak,
/-keş Af çok bela gören, belaya uğrayan.
/-zade Af belaya uğrayan kimse. bn. ka-
resat

belalizk Afçöl zambağı,çöl nergizi.An be-
laziz.

belalûk Af meyvesi sedir ağacı meyvesine
benzer bir ağaç. An helhelûk.

belam rgp. S. fakat, amma.
belani Afne müsbet, pozitif. An ereni.
belaş rgd beleş, parasız, bedeva.
belav Af L parçalanma, bölünme,

dağılma, yayma /_ bûn L bölünmek,
ayrılmak dağılmak. * em Kurd zû jı hev
belav dibin Avv. biz Kürtler çabuk birbi¬
rimizden ayrılıyoruz. /_ kum L bölmek,
ayırmak, dağıtmak. * nan belav kum Avv.

ekmek dağıtmak. * xeber belav kum Aıv.
haber yaymak.

belavok Af broşür, risale, küçük kitap, >il-
diri.

belawela rgd darmadağınık. /_ bûn L
darmadağın olmak, dağılmak./- kınn L
darmadağınık etmek, serpiştirmek,
dağıtmak.

belaziz N.yabani sünbül. An belalizk.
belbelitanık Af kelebek. An pirık,

fırfırok.
belbû/n Lnk. (bel dibe, bel be) 1. çiçek aç¬

mak, çiçeğin kendi kendine açılması 2.
yeşermek (bitki, ot vs.).

belcim Af ağaç yaprağı.
Beiçiki rgd Belçikalı.
beleban rgd afacan.
belediye N.A belediye. An şaredari.
belefue Af Bj. amel olmak (hayvanlar için).

Anvunk.
belek l rgd alaca, siyah beyaz. /_ bûn L

alacalaşmak. /_i Af alacalık. * belek! ket
erdê Avv. karların erimeye başlaması, ka¬
ranın görünmesi. /Jberfi Af, parça parça

karın olduğu arazi *hızına belek Avv. ala¬
ca keçi. * qinka belek Af ala karga

belek A'. ant baldır, baldır eti.
belek 3 A'. An mêkok.
belek Af karaca, zoa Capreolus capreo-

Ius.
belek sAf bir cins battaniye, kilim.
Belekan Af Siirtte bir aşiret.
beıekbudın A'. rgd 1. çok renkli bir elbise,

bu tür kuşveya hayvan. 2. rgd kızıl renk.
belekpcç A'A. ayakkabı üzerine ayağa giyi¬

len tozluk. An saq.
beleni Af S. sandal, kayık. An kelek.
beleme N. AnbendsanıL
belender Af mültezim, kesenekçi, kesim¬

ci.
belengaz rgdfakir, zavallı, mutsuz./-bûn

L fakirleşmek. /_i Af fakirlik, zavallılık.
/_ kum L fakirleştirmek. * belengaz û
geda Avv. fakir ve sefil anlamında pekiş¬
tirme. * belengaz û nezan Aıv. zavallı ve
cahil.

belesan Af pelesenk ağacı, bot Xylobal-
samum.

belê rgp. evet. An ere.
belen Afne S. söz, vaat.
belg Af m. yaprak (ağaç veya /cağa).* belge

darê Avv. ağaç yaprağı. * belgê tıtûne Avv.

tütün yaprağı veya sigara kağıdı yaprağı.
* belg weşandm L yaprak dökümü. An
pelg.

belge Af belge, delil.
belgıh Af m. elbise, kostüm.
belgin rgd yapraklı, yaprak gibi ince. *

gula belgin bw. bol yapraklı gül.
behfand/ın Lng. (dıbelıfine, bıbelıfine)

blöf yapmak.
belik Af. ant cücük, çocuk penisi. * belıke

gewriyê Af. ant gırtlaktaki küçük dü. *
belıke zunan A'A. ant gırtlaktaki küçük
dil. An gelalûç.

belim Af pirinç sapı.
belindir Af Anberdil.
behq Afne fışkırma. .

behqand/ın Lg (dibehqine, bûxhqine)
fışkırtmak.

behqi/n Lng. 1. fışkırmak. 2. sivrice dikil¬
mek. * çavêxwe behqandm Avv. gözlerini
dikmek.

behşand/ın Lg (dıbelışine, bıbelışine) tah¬
rik etmek, karışmak. An peuşandın.

behyand/ın Lg (dtbelıyine, bıbelıyine) 1.

sağlamlaştırmak. 2. teyit etmek.
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bdttang Af papyon kiravat
belkê (belkêm) rgp. belki, galiba
belo AfrgdB. kulaktan dik hayvanlar için

denir. Ekseri tekevekoçlar için. 2. köpek
ismive dik kulaklı köpekler.

beloq l rgd Z. berrak.
beloq 2 Af rgd 1. göze çarpan, belirli. 2.

pırtlak, patlak göz. * çav beloq Avv. patlak
gözlü, şiş gözlü. /- bûn L pırtlamak, ko¬
layca yerinden veya kabuğundan fırla¬
mak.

belm Af pirinç samanı, pirinç sapı. /_riş
rgd uzun sakallı kimse, bn riko.

belor Af 1. billur. 2. şişe. /_i rgd billurdan
§ey-

belqıtand/m Lg (dibelqttine, btbelqttine)
gebertmek, mundar hale getirmek.

belqıland/ın 2 Lg (dibelqaine, bdxlqttine)
uyandırmak, kaldırmak, (erecdon) ekseri
cinsel organ için.

belqiti/n Lng. (dibelqite, bCûelqUe) geber¬
mek.

belqıt/in 2 Lng. uyanmaı:, kalkmak (cinsel
organ için).

belqlt Afne geberme.
beltitk lAf ağaç kurdu. An kurm.
beltitk 2 A'. antvenüs tepesi. An zilık.
beltitk l Af. 1. küçük tepe. An tûm. 2. raf.
beltitk 2 A'. tahıl kurdu, tahıl biti.
behı rgdrgp. beUi,aşikar./_bûnL.belli ol¬

mak. /_ kum L belli etmek, belirtmek.
Anbêlu.

Belûci rgd L BelucistanTı, Belucistan'a
ait.

belûr A'. billur. /_i rgd billur gibi, billur¬
dan olan.

belût AfAnberû.
behresin A'.B/. 1. cüzzam.2. cüzzamh.
bebcem Af Gr. balgam.
bem Af müzikte bam teli. An tam.
ben l Af. n ip, sicim, çorap ipi An bend2.
ben 2 A'. bitim ağacı, sakız ağacı, bot Pista-

cia terebinthus. An qizban.
benav Af m dişbudak ağacı bot Fraxinus

ornus.
bene A'. yabani haşhaş. Aot Nyoscyamus.

Anbeng1.
bend lN. m kısım, cephe.
bend 2 Af 1. ip, sicim. 2. ip fan. /- avetınL

ip atmak, bir yere halat atmak. * bend
hızdandın Avv. ipleri koparmak, zorlu¬
klan yenip selamete çıkmak, esaretten
kurtulmak. * bend gire dan Avv. ip mus

kası yapmak. * bı bendan sulandın Avv.

iple sıkmak. * divêbende debend hatiye
nıvisandın Avv. bu kısımda bend
hakkında yazılmış. * bend vekınn L ip
çözmek. 2. ip muskası yaptırmak. * bend
û ta Avv. ip ve iplik anlamında deyim.

bend 3 Af makale, paragraf.
bend 4 Af sur, hisar.
bend 5 rgd 1. yasak. 2. set, mania * benda

avê Nh baraj, su seti /_ bûn L yasak ol¬
mak. /_ kum L yasaklamak, kelepçele¬
mek, bağlayıp esir almak. An gıredan,
qedex.

bendçanx Af, çank ipi jartiyer.
bende Af rgd köle, esir, hizmetçi. /_ bûn

L esir olmak. /_ kınn L esir etmek, kö¬
leleştirmek, /-geri A'. esaret. /_yi Af, esa¬
ret, kölelik. An dit

bendegani Af esaret.
bendek Af güçlük, mania.
bendeke Af7nl.denge2.Af.yükünherbir

tarafı,yük hayvanı için palan.
bendelbend Af can: sıradağlar.
bendemani A'. m. birini veya bir şeyi be¬

kleme. * h bendayeki man Avv. birini be¬
klemek.

bendemayi rgd bekliyen, müntazir.
bendema/yin Lh ( benda dimine, benda

banine) beklemek (birini veya bir şeyi), in¬
tizar etmek. * ez bendeyi meaşê xwe me
Avv. maaşımı bekliyorum.

bendeqe Af değirmenin dönmesini sağla¬
mak için ayaklan altına konan oynak de¬
mir, bn bendke.

bender Af liman.
bendewar Afne gönülden bağlı. /_i Af m.

yakınlık, gönül yakınlığı.
bendgore A'A. çorap bağı, jartiyer.
bendik l A'. m i küçük ip, iplik. 2. çizgi 3.

Grm tire işareti. 4. r^eyrıire karıştırılan
bir bitki. * bendikê solê Avv. ayakkabı
bağı.

bendik 2 Af cırcır otu.
bendıkavi N.bn tâztk.
bendi Af esaret, bağlılık. /_xane Afc esa-

rethane, hapishane.
bendke Af 1. su değirmeninin mili 2. bi¬

nek hayvanlarınınkuyruk alandan geçen
ip. 3.yükhayvanlarınavurulanbüyük çu¬
val. An bendeqe, bendeke, merbend.

bendsami A'A. boyundurukta öküzlerin
boğazına takılan ağaç çubukları boğaz
altında bağlamak için ip.
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rethane, hapishane.
bendke Af 1. su değirmeninin mili 2. bi¬

nek hayvanlarınınkuyruk alandan geçen
ip. 3.yükhayvanlarınavurulanbüyük çu¬
val. An bendeqe, bendeke, merbend.

bendsami A'A. boyundurukta öküzlerin
boğazına takılan ağaç çubukları boğaz
altında bağlamak için ip.
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benefş Af m menekşe,bot Viola odorata.
benefşi (benefşin) rgd 1. menekşe rengi,

mor. 2. Af menekşegiller. * benefşi seg
A'A. yabani menekşe, bot Viola canına.

beng A'. 1. uyuşturucu bir ot, haşhaş gibi
içilir. 2. baa yerlerde haşhaş. /_kêş A'.
haşhaş tiryakisi, /-kêşan L haşhaş çek¬
mek. An bene

beng Af 1. görüntü, forum, durum. 2. aşık
olan. 3. çılgın. /_i rgd formunda kimse. 2.
aşık olan kimse, /-in rgd aşık, negatif
manada çılgın. * h benga h rojê dinerim
Avv. aşkımdan güneşi seyrediyorum.

beng Af 1. banotu. bot Hyoscyamus ni-
ger. 2. banağacı.

bengz Af renk.Angwin,reng.
bengzenk Af Anbenzenk.
benık l Af ekseri pamuk olmayan şeyler¬

den ip, sicim. * bemkê basûrê A'A. An
bendsami, ben, bendik.

benık 2 Af evlek. An gûri.
ben! Af ipliğe dizilerek üzüm veya dut

şırasındanyapılan bulamaca batırılan ce¬
viz veya badem içi gibi şeylerden yapılan
sucuk. An meşlûr, meşlûl, gelbaze.

benir Af An bendsami
benişt A'. n 1. sakız, çiklet 2. zamk. /_ok

Afrgd zamkveren bitkiler, zamkh./_cûn
Avv. sakız çiğnemek. * beniştê daran Af.
kedi balı, ağaç sakızı. * beniştê kelengê
Af kenger sakızı. + beniştê qizbanê Af
sakız ağacından çıkan şire. * beniştê ta¬
liye Af sütleğen otundan elde edilen
sakız.

benk AfAnqizban.
benkulave A'. An bendsami
benqe Af An bank.
benz Af An bengz.
benzenk Afbahann ilk çıkan çiçeklerden

bir cins. Nevroz çiçeği, çiğdem, bot Col-
chicum autumnale.

benzin Af Fr. benzin.
beok rgd pis, kirli.
beq A'. n kurbağa. * beqi dara A'A. yeşil

kurbağa zoa Hyla arborea. * beqi fuok
A'A. uçan kurbağa. * beqi gerehılgu A'A.
S. ingilizcede nurse frog. * beqi qoç Afn
boynuzlu kurbağa, ingilizcede homed to-
ad. * beqi şaxedar A'A. An beqi qoç.

beqê daran Af ağaç kurbağası, zoa Hyla
arborea.

beqal A N bakkal. /_i Af bakallık. /_i
kırm Avv. bakallık etmek.

beqbeqok A'. 1. su kabarciklan. 2. rgd ka-
barcıklı.

beqbeqû B. vakvak, ördek sesi.
beqel AfAnbeqaL
beqem l Af çabuk solan bir boya ile boy¬

anmış şey.
beqem Af bakam ağacı, bot Haematox-

ylon campechianum.
beqik Af. ant göbek bağı. An navık.
beqik A'. su veya sıvı maddelerde üste

çıkan kabarcıklar.
beqıtand/ın Lg (dıbeqıtine,bıbeqttini) par-

maklanm kıkırdamak.
beqlewa Af baklava.
ber lAf 1. kilim. 2. Af. hah kilim vs.veya ku¬

maş işlerinde uzunlamasına her dilim. *
aslıre me sê beri ye Avv. kilimimiz üç di¬
limlidir, bn tej.

ber 2 N. S. taş. /JbuAf. taş kesen kimse, ta¬
şçı. * ber h seri, yan ser h beri, wê her
seri bışket Aıv. ha kafa taşa, ha taş kafaya,
kırılacak yine kafa anlamında atasözü.
Ankevu.

ber 3 Af n gelir, istimlak.
ber 4 Af döl, meyve, mahsul, ürün. /_ hıla-

nin Lg ürün kaldırmak, hasat etmek. *
isal daran xwaş ber gırlıye Avv. bu yü
ağaçlar çok iyi meyve tutmuşlar. * man¬
ga isal ji ber negut Aıv. inek bu yü da döl
tutmadı. * ber jı ber ketm Avv. döl veya
yavru düşürmek. * berê daran Avv. ağaç
meyveleri. * berê havinê bavêje kulinê
Aıv. sakla samanı gelir zamanı anlamında
atasözü.

ber s x Grm sonektir. iş veya meslek
tanımını yapar, rêncber, rêber gibi.

ber x Grm önektir, bir fiil veya oluşumu
tanımlar, berketın, beravıtın, berçûn.
gibi-

ber rgd enli, geniş. * odê mm çar me-
tran ber e Avv. odam dört metre geniştir.
* çar metre ber û sê metre drêj Avv. dört
metre geniş üç metre uzun.

ber 8 rgd rgp. N. ön, ön cephe, yan, nezd. *
ber ağır Avv. ocak başı. * ber bayi ketm
Avv. (birinin) keyfine göre hareket etmek.
* ber bı- rgp. karşı, karşısında. * ber bıjêr
bûn Avv. aşağıya doğruyönelmek. ber bı
jêr çûn Aıvi aşağıya doğru yönelerek yü¬
rümek, gitmek. * ber bıjêr kum Avvi yö¬
nünü aşağı çevirmek, alt tarafa
yöneltmek. * ber bı _ ve rgp. doğru, istik¬
ametinde. * berbı zevıye ve çû Avv. tarlaya
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doğru gitti. * ber _ çûn Avvi düşmek, boş¬
almak. * zarojı ber çûn Avv. çocuk düşür¬
mek. * berê xwe dan Aıvi bakmak,
yönünü çevirerek bakmak. *jı ber ko rgp.
çünkü, gerçi. * ber _ re rgp. önünden. *
em ber gund re halın Avv. biz köyün
önünden geldik. * ber çem re Avv. nehir
boyunca, nehir önünden. * ber _ de rgp.
önünde, bir şeyin tesiri önünde. * ber
nexwaşiyê de Avv. hastalıkta, hastalık tesi¬
ri altında. * ber ber de Avv. yük altında. *
bermuine de Avv. ölümün eşiğinde. *çûn
ber agıre yeki Avv. kız istemeye giderken
böyle denir. * kınn ber L önüne koy¬
mak. * kêr kırm ber xwe Aıv. beline (önü¬
ne) bıçak koymak. * pez kum ber sıvan
Aıv. davarları çobanın önüne kattılar
(koydular).

ber9 Af ant meme. * navber Af/ı ant iki
meme arası. An memık, çıçık, gan.

ber l0Af Kürtlerde otuz adetlik bir sayı öl¬
çüsü.

bera rgp. olsun!. An bda.
beraber rgp. P. beraber.
berada/n Lh (bera dıde, bera de) kurşun

sıkmak. * bera hev û du dan Avv. biribiri-
ne saldırmak, birbirlerine hücum etmek,
birbirine silahla ateş etmek.

berafi Nne. m müzakere.
beraf l/m Lg (ddxrêfe, biberêfe) hafiflet¬

mek.
beragi Af rgd turfanda.
beramber rgp. 1. karşı, karşıt, karşılık. 2.

rgd denk. /_ bûn L eşit olmak. * herkesi
yek gut û beramberi hev bûn Aıv. herkes
birer tane alıp denkleştiler. /_i Af muha¬
lefet, karşıt * ezberamberıya falan keşi
nakım Avv. falan kese karşı gelmiyorum,
yani muhalefet etmiyorum. /_ kınn Aıv.
karşılaştırmak L denkleştirmek. * her
yeki yek dan û beramberi hev kınn Avv.

herbirine birer verip denkleştirdik. /_
mani. beraber kalmak, eşit kalmak. /_li
Af eşitlik, beraberlik.

beran Af. n koç. /_ berdan L koç katımı.
beranek A'. 1. baş parmak. 2. inç, 2.540

cm. uzunluğunda bir uzunluk ölçüsü. *
tüıya beraneke Afn baş parmak.

beranin l Af hayal gücü, düşünme.
berani/n 2 Lng. (ber tine, ber bine) hayalla-

mak, düşünmek.
berari N.rnparayardunı (halkın hazineye

veyakamuyayapttğıyardana da denir).

beraş A'. değirmen taşı.
beraşo A'. yıkanma. An. berav.
berat A. N. şabanın 15. gecesi. 2. beraat,,

mahkemede kazanma.
berate lA'. 1. leş. 2. nişan, işaret. *kum be-

rate Aıv. leş haline getirmek.
berate 2 A'. kan hakkı. * bê ser û berate çû

Avv. ne şehit ne gazi, boş yoluna gitti bizim
niyazi.

berav A'. 1. çamaşır yıkama günü. 2. su
çimme, çamaşır yıkama. * iro berava me
ye bw. bugün çamaşır günümüzdür. /_
danin bw. çamaşır yıkamak için kazan¬
ları kurmak, bn. serşuştın.

beravt/ın Lnk (berdavê, berbavê) yavru
düşürmek, zamanından önce doğurmak.

bera/. Afn yabani domuz. *beraziavi Nh
kobaya benzer bir kemirgen, zoa Capy-
bara. * berazi derya A'A. 1. yunus balığı.
2. domuz balığı, zoa Phocaena commu-
nis. * berazi efriqi Af Afrika domuzu.
zoo. Phacochoerus aethiopicus. * bera¬
zi gine A'A An kiroşki hindi. * berazi
kovi Nh yaban domuzu.

Bcrazan Af Rojkan ve Aşitan aşiretlerin¬
den iki ayn kabile.

beraze Af. 1. değirmen taşının dönmesini
sağlamak için alt taşın altına konulan tah¬
ta pervaneler. 2. manivela. An gıraste.

berba Af harman savurma, rüzgarlama. 2.
çürük taneler, /-yi Af. havayi, boşuna.

berbad rgd berbat.
berbajar A'A n banliyö, dış mahalle.
berban Af termin, taksit. 2. ön yargı.
berbaner rgd ön yargılı.
berbang Af 1. gün doğuşunda gök renkle¬

ri. 2. şafak. 3. Ramazanda sahur vakti.
berbanık Af 1. kapı önünde üzerine otur¬

mak için yapılan seki. 2. teras, taraça, se¬
ki.

berbar Nh 1. taşıyıcı, hammal. 2. sorum¬
luluk, yük. 3. yük altına gelme çağma gi¬
ren hayvan. * xwe dan berbarc Avv.

yardım etmek, bir şeyde sorumluluk
altına girmek. * wi xwe da berbarc mın
Avv. o bana yardım etti, veya o, sorumlu¬
luğuma ortak oldu. /_ bûn L yük çağına
gelmek. /_i Af hayvanlarda yük taşıma
çağma gelişi.

berbar 2 rgd eşit.
berbaran Af yağmurluk şemsiyesi.
berbat rgdberbat,çpkkötü./_bûnZ-pis-

lenmek, berbat olmak./_l Af berbat olma
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hail /_ kum L berbat etmek.
berbaz Af n astsubay .

berbejn Af boy muskası, din adamlarının
hastalan iyileştirmek içinyaptıkları çem¬
berden geçirme merasimi, üfürüklemek.

berbejnk Af, elbise askısı.
berbelav rgd geniş. An fn-eh.
berbendık Af tulum iplikleri.
berber l rgd muarriz, rakip. /_i Af düş¬

manlık. /_1 kırın L düşmanlık etmek.
berber 2 Af berber. /_i Af berberlik, saç

tıraş etmek, /-i kum L berberlik etmek.
Ansertaş.

berber 3 Af taşçı, bu kelime "berbir" an¬
lamında kullanılmıştır, "ber" kelimesin¬
deki nota bak.

berbcroji Af bot ışığa doğrulum.
berbes Af m mineral.
berbest A'. set, engel./-!A'. 1. barikat, önü¬

ne geçme. 2. ilgi, alaka.
berbetavi Af bitkilerde ışığa doğrulum.
berbext rgd baliğ.
berbej Af olmayanı önceden konuşan

kimse.
berbıber rgp. yavaş yavaş, azar-azar,kade-

me-kademe.
berbıryar Af rgd hükümlü, mahkûm, ka¬

rar altında olan kimse.
berbısk Af saç tokası.
bcrbor A'A. su geçidi. An bıhûr.
berbûk A'A. gelin almaya giden kadınlar.

/_i Af bu görevi yapmak işi. /_i kum L
berbûkluk etmek. An xundi.

berbûk 2 A'. çiçek sepeti.
Bercis A'. ast Jüpiter yıldızı.
bercot A'. 1. boyunduruk altına alınmaya

hazır hale gelen dana. 2. çift sürmek hali.
* bavê mın h ber cot e Avv. babam çiftin
önündedir yani çift sürme yerindedir. *
gundi lı ber cot m Avv. köylüler çift sü¬
rüyor, çift sürme mahalindeler.

berçav rgd göze çarpan, besbelli, açık, göz
önünde. * berçav anin Avv. Avv. dikkat et¬
mek. * anin berçav Avvi göz önüne getir¬
mek, açıklamak. * berçav bûn Avvi
açıklanmak, gözönüne gelmek. * berçav
kırm Avvi takdim etmek, ibraz etmek,
açıklamak, göz önüne sermek.

berçavık Afn gözlük. An çavık.
berçek Af rgd silahlı, silah altına alınmaya

hazır kimse.
berçêlk Af An geprûg.
berçiçeq Af ani An geprûg.

berçin Af çit. An çeper.
berçin rgd 1 kıskanç. 2. kıskanç olmak.
berd A'.taş./_elanA'.rgdtaşlık, taşlık ara¬

zi, /-elani rgd N. taşlık araziye ait An
kevu. A

berda/n Lg (berdıde, berde)bırakmak, ter-
ketmek, boşamak, redetmek, vazgeç¬
mek, salıvermek, saldırtmak. * berdan
ser Avvi saldırtmak, saldırmak. * berdan
jêr Avvi alçaltmak, indirmek, aşağıya
bırakmak. * dest jê berdan Avvi vazgeç¬
mek, terketmek. * dev jê berdan Avvi
vazgeçmek, boş vermek. * wi dev jı jına
xwe berda Avv. o, karısını boşadı, terkettl
* kum nekınn nebû, êdl devjc berdan
Avv. ettiler etmediler olmadı, artıkvazgeç¬
tiler. *wan pez berdan çıye Avv. onlar da¬
van dağa salıverdiler. * wi xwandin
berda ye Avv o, okumayı bırakmış.

berdandest A'A. mütareke, anlaşma.
berdar rgd verimli, faydalı, kazançlı, karlı.

Anbınşt
berdar rgd kamil,yetişkin./- bûni. ergin

hale gelmek, olgunlaşmak.
berdas Af 1. ekinin olgunlaşarak biçilecek

hale gelmesi. 2. başkalarına kurban edile¬
cek şekilde harcanacak şey veya kimse. *
bûye berdasc xelkê Avv. başkalarına alet
olmuş.

berdeborin A'A. geçiş serbestisi an¬
lamında bir söz, teskere. * emjı berdebo-
rina wan nenêrin û jı gutigehê em
revıyan Aıv. onların bizi serbest bırakma¬
larım beklemeden biz, hapishaneden
kaçtık.

berderazi Afne m. ön yargı.
berdeq Af tek ayak üstünde yürüme spo¬

ru. * berdeqani kum Avv. tek ayakla te¬
kleyerek yürümek.

berdest 1. rgd hazır, el altında. 2. Af esir,
hizmetçi. 3. Af mürit, takipçi. /_i Af mü¬
ritlik, esirlik, hizmetçilik. 4. başlangıç. *
berdeslc sıbe Avv. sabahın başlangıcı.

berdevk l Af müsteşar, temsilci. /_i Af 1.

istişare. 2. ağız artığı, çanak yalayıcı.
berdevk 2rgdAfnkişiolaraksoytan, mad¬

de olarak artık şey, agğrz artığı.
berdewam Af 1. devam etme. 2. rgd de-

vamlı.3. devam nalindeV-lAfdevamlılık.
berdewazi Nhx. m bekleme. * ez berde-

waziya bejna te me, tu kêngê xuya dibi
Avv. o güzel boyunu hasretle bekliyorum,
ne zaman görüneceksin.
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berdêl l Af. değişme. /_i A'. aile arasmda
kızlarını birbirlerinin oğullarına vermek,
kız takas etmek. * berdêli kınn Avv. kız
takas etmek.

berdêl 2 rgp.yer, mahal.
berdıl l A'. hatıra, bellek. * hat berdıla

mm Avv. hatırıma geldi aklıma geldi.
berdıl 2 rgd aziz, sevgili.
berdıık 'Af 1. göğüs önlüğü. 2. rgd aziz,

sevgili.
berduk2^. kolye.
berdil Af rgd üç yaşındaki koyun, dişi ku¬

zu.
berdtwar A'A. rgd öksüz, kimsesiz.
berdolavi A'A. 1. iplik eğirmek çıknğmda

çalışan kadm. 2. Kültlerde bir müzik ma¬
kamı.

berdoş rgd berduş, başıboş kimse. An
fuf at, satur.

berdû A'. 1. hasır bitkisi. 2. yastıklara ko¬
nan işlenmiş hasır. 3. hasır bitkisi cinsin¬
den yastık yapımında kullanılan bir bitki.

bere rgd 1. sade, basit, yalın. 2. A'. m kısım,
parça, parti, /-bere rgp. adım adım, gitgi¬
de, ileriye ileriye. An behre.

berecot A'. dönüm, 0,4 hektar.
beredan Lh 1. bırakmak, salıvermek. An

berdan. 2. ateş etmek. An beradan.
beredayi rgd terkedilmiş, işe yaramaz,

serseri, değersiz. An peleştl
bereket A Af bereket. * bereket lê be Avv.

bereketli olsun, Allah ziyade etsin. * bê-
bereket rgd bereketsiz. * bıbereket rgd
bereketli.

berendam A'A. 1. mebus adayı, namzet. 2.
rgd yedek üye.

bercvaj rgd karşı, aksi, zıddı, mukabili. *
berevaji Kurdi me ürki nıvısi Avv. Kürt-
çeye karşılık biz türkçeyazdık. An berva-
ji-

berevan Af savunmacı. /_i A'. savunma,
raukavamet * berevamya yek! kum Avv.

birinden savunmak veya birine mukava-
met ekmek.

berevez Af An bernzde.
berew (ber bı) rgp -jdoğnı, _ileri, yönelik.

/-payiz Avv. güze doğru, sonbahara
doğru. /_paş rgp. arkaya doğru, /-paş
bûn Avv. geri dönmek, geriye gitmek, ar¬
kayayönelmek./_pêş rgp. öne doğru, öne
yönelik, /-peş bûn Avv. ileriye yönelmek,
ileri gitmek, ilerlemek. /_pêş kınn Avv.

ileri vermek, öne sürmek, /-piri Avv. ya

şlılığa doğru.
berewurd Af teşbih, benzetme.
bereyişk Af mancınık.
berezane A'. toka, kopça
bere rgp. eskiden, geçmişte. An beri.
berrêni rgd yabani, vahşi An kov!,

dirinde.
berêpê Af ant ayak tabam.
bereweber A'.» idareci, müdür, temsilci*

komita berêweberi gıştl A'A. umumi (ge¬
nel) idare heyeti (komitesi). /_i A'. idare.
/_i kınn L idarecilik etmek.

berêxweda/n Lng. (berêxwe dıde, berêxwe
bide) bakmak, dönüp bakmak. An nüle¬
rin, qayt kınn, mêze kum.

berêz rgd sayın, aziz. An bırez, berketi.
berf Af/nkar./_avêjA'. kar makinası. /_

barin Avv. kar yağmak. /-belek Af yeri az
tutmuş veyer yer toprak görünen kar ta¬
bakası. * erd berfbeleki bûye Avv.yer ince
bir kar tabakası ile kaplanmış. *berf datê
Avv. kar yağıyor, /-dımsk A'A. kar helvası.
/-ende Af m çığ. An basû. /_ gırtın L
kannyeri tutması, /-gut! Avv. yerde bem¬
beyaz kar kaplama, /-rnalk A'. kar temiz¬
leme küreği, sürtme için kürek. /_
mistin L kar temizlemek./- û baran Avv.

kar ve yağmur karışık, bu tip fırtına.
berfelik AfAnlêlav.
berfıreh rgd geniş, ferah, enli.
berfi 1. Af m. zambak, bot Liliaceous. 2.

rgd kar beyaz. 3. rgp. karla ilgili, kara ait
berfin Af kardelen çiçeği, bot Galanthns

nivalis. An gulbefrink, buıdehlok.
berixurk Af Anteyrok.
berg Af m. 1. cilt, kitap cildi, kitap kapağı.

2. örtü.
bergda Af Grm geçişli, geçişli fiil.
bergeh A'. m ufuk, panorama. 2. görünüş,

meydan. /_hi rgd rgp. açıklık, düzlük.
bergen rgp. bn hember.
berger Af idareci, yalvarma. y_ani Af m.

idare. /_ên Afidareci.
bergerand/m Lg (bercUgerine, berbıgerine)

yalvartmak, yakartmak.
bergeri/n Lg (berdıgere, berbıgere) yalvar¬

mak, yakarmak.
bergeş Af sini, tepsi.
bergewku/m Lg (bergew dıke,bergew ke)

tıkamak.
bergıftek Af bayram, şenlik.
bergır l rgd N. savunucu. /_i Af savunma
bergu 2 rgd bol mahsullu, döl veren.

53 bergır

berdêl l Af. değişme. /_i A'. aile arasmda
kızlarını birbirlerinin oğullarına vermek,
kız takas etmek. * berdêli kınn Avv. kız
takas etmek.

berdêl 2 rgp.yer, mahal.
berdıl l A'. hatıra, bellek. * hat berdıla

mm Avv. hatırıma geldi aklıma geldi.
berdıl 2 rgd aziz, sevgili.
berdıık 'Af 1. göğüs önlüğü. 2. rgd aziz,

sevgili.
berduk2^. kolye.
berdil Af rgd üç yaşındaki koyun, dişi ku¬

zu.
berdtwar A'A. rgd öksüz, kimsesiz.
berdolavi A'A. 1. iplik eğirmek çıknğmda

çalışan kadm. 2. Kültlerde bir müzik ma¬
kamı.

berdoş rgd berduş, başıboş kimse. An
fuf at, satur.

berdû A'. 1. hasır bitkisi. 2. yastıklara ko¬
nan işlenmiş hasır. 3. hasır bitkisi cinsin¬
den yastık yapımında kullanılan bir bitki.

bere rgd 1. sade, basit, yalın. 2. A'. m kısım,
parça, parti, /-bere rgp. adım adım, gitgi¬
de, ileriye ileriye. An behre.

berecot A'. dönüm, 0,4 hektar.
beredan Lh 1. bırakmak, salıvermek. An

berdan. 2. ateş etmek. An beradan.
beredayi rgd terkedilmiş, işe yaramaz,

serseri, değersiz. An peleştl
bereket A Af bereket. * bereket lê be Avv.

bereketli olsun, Allah ziyade etsin. * bê-
bereket rgd bereketsiz. * bıbereket rgd
bereketli.

berendam A'A. 1. mebus adayı, namzet. 2.
rgd yedek üye.

bercvaj rgd karşı, aksi, zıddı, mukabili. *
berevaji Kurdi me ürki nıvısi Avv. Kürt-
çeye karşılık biz türkçeyazdık. An berva-
ji-

berevan Af savunmacı. /_i A'. savunma,
raukavamet * berevamya yek! kum Avv.

birinden savunmak veya birine mukava-
met ekmek.

berevez Af An bernzde.
berew (ber bı) rgp -jdoğnı, _ileri, yönelik.

/-payiz Avv. güze doğru, sonbahara
doğru. /_paş rgp. arkaya doğru, /-paş
bûn Avv. geri dönmek, geriye gitmek, ar¬
kayayönelmek./_pêş rgp. öne doğru, öne
yönelik, /-peş bûn Avv. ileriye yönelmek,
ileri gitmek, ilerlemek. /_pêş kınn Avv.

ileri vermek, öne sürmek, /-piri Avv. ya

şlılığa doğru.
berewurd Af teşbih, benzetme.
bereyişk Af mancınık.
berezane A'. toka, kopça
bere rgp. eskiden, geçmişte. An beri.
berrêni rgd yabani, vahşi An kov!,

dirinde.
berêpê Af ant ayak tabam.
bereweber A'.» idareci, müdür, temsilci*

komita berêweberi gıştl A'A. umumi (ge¬
nel) idare heyeti (komitesi). /_i A'. idare.
/_i kınn L idarecilik etmek.

berêxweda/n Lng. (berêxwe dıde, berêxwe
bide) bakmak, dönüp bakmak. An nüle¬
rin, qayt kınn, mêze kum.

berêz rgd sayın, aziz. An bırez, berketi.
berf Af/nkar./_avêjA'. kar makinası. /_

barin Avv. kar yağmak. /-belek Af yeri az
tutmuş veyer yer toprak görünen kar ta¬
bakası. * erd berfbeleki bûye Avv.yer ince
bir kar tabakası ile kaplanmış. *berf datê
Avv. kar yağıyor, /-dımsk A'A. kar helvası.
/-ende Af m çığ. An basû. /_ gırtın L
kannyeri tutması, /-gut! Avv. yerde bem¬
beyaz kar kaplama, /-rnalk A'. kar temiz¬
leme küreği, sürtme için kürek. /_
mistin L kar temizlemek./- û baran Avv.

kar ve yağmur karışık, bu tip fırtına.
berfelik AfAnlêlav.
berfıreh rgd geniş, ferah, enli.
berfi 1. Af m. zambak, bot Liliaceous. 2.

rgd kar beyaz. 3. rgp. karla ilgili, kara ait
berfin Af kardelen çiçeği, bot Galanthns

nivalis. An gulbefrink, buıdehlok.
berixurk Af Anteyrok.
berg Af m. 1. cilt, kitap cildi, kitap kapağı.

2. örtü.
bergda Af Grm geçişli, geçişli fiil.
bergeh A'. m ufuk, panorama. 2. görünüş,

meydan. /_hi rgd rgp. açıklık, düzlük.
bergen rgp. bn hember.
berger Af idareci, yalvarma. y_ani Af m.

idare. /_ên Afidareci.
bergerand/m Lg (bercUgerine, berbıgerine)

yalvartmak, yakartmak.
bergeri/n Lg (berdıgere, berbıgere) yalvar¬

mak, yakarmak.
bergeş Af sini, tepsi.
bergewku/m Lg (bergew dıke,bergew ke)

tıkamak.
bergıftek Af bayram, şenlik.
bergır l rgd N. savunucu. /_i Af savunma
bergu 2 rgd bol mahsullu, döl veren.



bergui/m 54

bergut/m Lng. (ber digire, ber bigire) döl¬
lenmek, meyva tutmak, tohum tutmak.

bergidan Af rgp. karşı, bn, hember.
bergin Af rgd ciltli, cUtlenmiş kitap.
bergin 2Afçok inceve nefis kuzu yünü. An

uva.
bergir lN. 1. beygir. 2. savaşta ihtiyat kuv¬

vet. * bergir! mil! A'A. Avv. ihtiyat kuvvet¬
ler. An ihtiyat, mineq.

bergir rgdAnbergu.
bergiran Avvi 1. yasını tutmak, biri için

ağlamak. 2. bağırtmak
bergom A'A. ölünün hayrına verilen ye¬

mek veya başka türlü sadaka.
berguhk A'A: kulaklık.
berhehst i Af mukavemet.
berhem l Af 1. yaratma. /_dari N. ya¬

ratıcılık. An afuandın. 2. Af eser. * ber-
hemên Kurdi Avv. Kürtçe eserler. * ev
ferheng ji berhemeke nû ye Avv. bu söz¬
lükte yeni bir eserdir. An karpêk.

berhem 2 Af hasılat, gelir.
berhemin Af Grm büyültme sıfatı.

Fransızcada. superlatif. bn berhevani.
berhev i Af karşılaştırmalı, karşılıklı. *

dan ber hev Aıv. karşılaştırmak, mukaye¬
se etmek.

berhev 2 rgp. toplu, yanyana. /_ bûn L to¬
planmak. /_ kuın L toplamak, biriktir¬
mek. * pare berhev kırın Avv. para
biriktirmek./_rabûnZ. 1. rekabet etmek,
birbirlerine saldırmak. 2. pozitif anlamda
birbirlerinin önünde kalkmak, birbirleri¬
ne saygı göstermek.

berhevani A'. An berhemin.
berhevanin Af L mukayese, mukayese

etmek.
berhevda A'. An bêtuker.
berhev dan (beri hev dan) Lg münakaşa

etmek, ağız kavgası etmek.
berhevi N. alıştırma, egzersiz, bn hevoti.
berhevok Af 1. broşür küçük kitap. 2. şiir

antolojisi.
berhewa rgd 1. boş, anlamsız. 2. fiili ola¬

rak savurmak, havaya uçurmak./- kum
L havaya uçurmak (dinamit, bomba vs.
de).

berhıngev Af ısrar.
berık l Af n gülle, fişek.
benk Af cep. * kuın benkê xwe Avv. ce¬

bine koymak. * jı benkê xwe der xistin
Avv. cebinden çıkarmak. * avıtın benkê
xwe Avv. cebine atmak.

benm AfAnbêrm.
bensand/m Lg (dıbensine, bıbensine) ta¬

zim etmek, saygınlık göstermek, hürmet
etmek.

benst A'. rgd yüce makam sahibi, haşmet-
lû.

benstm Lg (dıbense, bıberıse) tazim, saygı
veya hürmet etmek.

benzand/m Lng. (dıbenzine, bıbenzine)
azıtmak.

benzi rgd azgın.
benzi/n l Lng. (dıbertze, bıbenze) azmak,

azgınca kavga etmek.
benzi/n 2 Lng. (dıbertze, bıbenze) karşı gel¬

mek, karşısına dikilmek.
beri l (bari) N. 1. ıssız çöl. * beri û

benstan Aıv. çöl ülkesi. 2. kışlak. An beri,
dest

beri 2 1. Af ön. 2. rgp. önce, eskiden. /_ dan
L yönelmek. *beri nivroA'A. öğleden ön¬
ce. * benya ko rgp. önceki, öncelikle. *
berıya ko ez bêm, tu hati Aıv. ben gelme¬
den önce sen geldin.

beri 3 (beni) N. pelit. An berû.
berjenek Af. dokuma tezgahının bir par¬

çası.
berjetvend 1. rgd muktedir, kabilyetli, eh¬

liyetli, yetenekli. 2.Af idare, kurum. * ber-
jevvenda riya besini Avv. demiryolu
idaresi

berjewendi '*. 1. menfaat, yarar, çıkar,
fayda. " ugilenme, alakadar olma. 3. ka-
bilyet, yetenek.

berjer rgp. aşağı, aşağıya doğru. /_ bûn L
inmek, başaşağrya yönelmek. /_ kum L
indirmek, alçaltmak veya bu fiili yapmak,
başa, aşağıya yöneltmek

bcrjor rgp. yukan, yukarıya doğru, yu¬
karıya yönelik. /_ bûn L yukarıya yönel¬
mek, yukarıya doğru gitmek. /_ kırm L
yukarıya yöneltmek.

berk Af su havuzu.
berk 2 rgd sert, kuvvetli, sağlam.
berkani Af. 1. sapan (çocuklar için) bn qa-

nik. 2 rgp. ekseri köy için kullanılan (çeş¬
me önüyeri)

berkapk A'. köşker önlüğü.
berkar A'. n. 1. garson, çırak. 2. yardımcı

işçi.
berkaş A'. cax. 1. rampa, yokuş. 2. dağ

eteği.
berkaz A'. duvarda açılan delik, mazgal.
berke! Af rgd yarım pişmiş, kaynama de-
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bergut/m Lng. (ber digire, ber bigire) döl¬
lenmek, meyva tutmak, tohum tutmak.

bergidan Af rgp. karşı, bn, hember.
bergin Af rgd ciltli, cUtlenmiş kitap.
bergin 2Afçok inceve nefis kuzu yünü. An
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bergir lN. 1. beygir. 2. savaşta ihtiyat kuv¬
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xwe Avv. cebine atmak.

benm AfAnbêrm.
bensand/m Lg (dıbensine, bıbensine) ta¬
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benstan Aıv. çöl ülkesi. 2. kışlak. An beri,
dest

beri 2 1. Af ön. 2. rgp. önce, eskiden. /_ dan
L yönelmek. *beri nivroA'A. öğleden ön¬
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idaresi
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bilyet, yetenek.
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inmek, başaşağrya yönelmek. /_ kum L
indirmek, alçaltmak veya bu fiili yapmak,
başa, aşağıya yöneltmek
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mek, yukarıya doğru gitmek. /_ kırm L
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berk Af su havuzu.
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berke! Af rgd yarım pişmiş, kaynama de-



.'.> bertêrker

recesinde olan. * berkela ber ddê wi bw.
yüreği boğazına kadar gelmiş anlamında
deyim.

berkele Af. rgd. üç yaşında manda düvesi.
berkeş A'. büyük bakır tepsi. An. sini
berkeşok A'. küçük bakır tepsi.
berket/m Lg (berdıkeve, berkeve) birine

bir şeye acımak, kıymak, onu korumak,
müsamaha etmek, kayırmak. * ez pır h
ber kedê xwe dıkevun Avv. ben emeğime
çok acıyorum. * bernakevi û belav dike
Avv. o hiç acımadan dağıtıyor.

berketi rgd önemli, saygıdeğer, değerli. *
nevalen berketi Avv. değerli arkadaşlar!

berkêr Afrgdkesimhayvam./_bûnLke-
sime gelmek.

berkeşan Af üretim. * hêzên berkêşanê
Avv. üretim güçleri.

berkeşand/ın Lg (berdıkeşine, herkesine)
üretmek.

berkêşk Af çekmece. /-kıteb A'A. kitaplık.
berkoş A'. önlük. An pcştemaL
berkurk Af ant kursak. * kevokc bcrkur-

kaxwe dagut Aıv. güvercin kursağını dol¬
durdu.

berlêker A'. Grm ful öneki. An peşdank,
xurdepêş.

bermaki A'. emen yavru, ana kuzusu.
bermal Af 1. sofa, salon. 2. seccade. /_i A'.

ev kadım, evde hizmet gören kadın.
bermax Af sigara kağıdı.
bermax Af tavan.
bermayi rgd artık, geriye kalan.
bermej Af rgd süt emen çocuk, süt ço¬

cuğu.
bennılk Af boyundurukta öküzlerin boy¬

nunu ağntmasm diye o kısma konan yu¬
muşak parça veya keçe.

bername Af m program. *bernameyişe-
vaNewrozê Avv. Newrozgecesi programı.

bernamzed A'. aday adayı.
bernav Afn Uk ad, göbek adı.
berncxûn rgd ters üstü, bir karavana

veya kazanm yüz üstü konması hail /_
bûn L ters üstü dönmek, yüz üstü dön¬
mek. /_ kum L ters döndürmek (cansız
şeyler için). * legan bernexûn danln L
karavanayı tersüstü indirmek.

bermxûn Af Art bemexûn, nixûn.
beroj A'. 1. güneşe karşı olan yer. Ekseri

soğuk havalarda güneşlenmek için gü¬
neşli sıcak, kuytu yerler için bu tabir söy¬
lenir. 2. güneş alan yamaçlar.

beroş Af m kulplu tencere, bakır kova
berpaş rgd rgp. L ters yüz. 2. geriye yöne¬

lik, bn. berewpaş.
berpeyi Af m tepki, reaksiyon.
berpê A'. 1. oluşma, meydana gelme. 2.

ayakaltı, artık olan şey. * di axaftina w!
de tevlıhevıyek mezm berpê bû Avv.

onun konuşmasında büyük bir karışıklık
meydana gekü/veya oluştu. * ew lev-ta-
lên me h ber pê mane Avv. o eşyalarımız
ayaklar altında kalmış. * berpeyi xwe
bibine Avv. ayağının önünü görl

berpêk Af engel. An asteng.
berpeş l rgp. takdim. /- kum L takdim

etmmek.
berpêş rgp. ileriye yönelik. An berewpêş.
berpırs Af dikkate değer gözlem.
berpusıyar A'. sorumlu, mesul. /_i Af sor¬

umluluk, mesuliyet.
berq Af An. buq, brûsk.
berqef l Af dağ oyuklan.
berqef 2 Af yük için hayvanların sırtına

atılan çul.
berqut Af. n büfe. ing. snack.
berran (berranjNh ant kasık. An pızL
bemzde A'. dağlarda kar veya soğuk için

siper yeri.
berrûmet (Aer rûmet) Nh ant burun yan¬

larından ağız dış kısmına uzananveyana¬
ldan ayıran çizgiler.

bersef Af evlerde salon kısmı, hol.
bersêl Af 1. sac ekmeği pişiren kadın. Z

sacda yeni çıkan ekmek.
bersiv Af cevap. /_ dan L cevap vermek.

/_ gırtın L cevap almak. /_ hatın L ce¬
vap gelmek. /_ kırm L cevaplamak. * ez
hevıya bersiva te me Avv. cevabını be¬
kliyorum. * çend car e dıpırsım tu ber¬
siv nadê Avv. kaç kezdir soruyorum cevap
vermiyorsun. * bersiva nameya wan
halın Avv. mektuplarının cevaplan geldi¬
ler.

bersojk N.Bj. mide ekşimesi.
bersork Af şakrak kuşu. zoa Pyrrhula

pjTrhula.
bersto Afyaka
bersflc Af sanık.
bertav Af güneş şemsiyesi.
bertelef Aftelef olmak. /-bûn /.telef ol¬

mak.
berteref rgd safdışı./- bûn /.saf dışı ol¬

mak. /_ kuın i. saf dışı etmek.
berterker Af Grm. bn xurdel
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recesinde olan. * berkela ber ddê wi bw.
yüreği boğazına kadar gelmiş anlamında
deyim.

berkele Af. rgd. üç yaşında manda düvesi.
berkeş A'. büyük bakır tepsi. An. sini
berkeşok A'. küçük bakır tepsi.
berket/m Lg (berdıkeve, berkeve) birine

bir şeye acımak, kıymak, onu korumak,
müsamaha etmek, kayırmak. * ez pır h
ber kedê xwe dıkevun Avv. ben emeğime
çok acıyorum. * bernakevi û belav dike
Avv. o hiç acımadan dağıtıyor.

berketi rgd önemli, saygıdeğer, değerli. *
nevalen berketi Avv. değerli arkadaşlar!

berkêr Afrgdkesimhayvam./_bûnLke-
sime gelmek.

berkeşan Af üretim. * hêzên berkêşanê
Avv. üretim güçleri.

berkeşand/ın Lg (berdıkeşine, herkesine)
üretmek.

berkêşk Af çekmece. /-kıteb A'A. kitaplık.
berkoş A'. önlük. An pcştemaL
berkurk Af ant kursak. * kevokc bcrkur-

kaxwe dagut Aıv. güvercin kursağını dol¬
durdu.

berlêker A'. Grm ful öneki. An peşdank,
xurdepêş.

bermaki A'. emen yavru, ana kuzusu.
bermal Af 1. sofa, salon. 2. seccade. /_i A'.

ev kadım, evde hizmet gören kadın.
bermax Af sigara kağıdı.
bermax Af tavan.
bermayi rgd artık, geriye kalan.
bermej Af rgd süt emen çocuk, süt ço¬

cuğu.
bennılk Af boyundurukta öküzlerin boy¬

nunu ağntmasm diye o kısma konan yu¬
muşak parça veya keçe.

bername Af m program. *bernameyişe-
vaNewrozê Avv. Newrozgecesi programı.

bernamzed A'. aday adayı.
bernav Afn Uk ad, göbek adı.
berncxûn rgd ters üstü, bir karavana

veya kazanm yüz üstü konması hail /_
bûn L ters üstü dönmek, yüz üstü dön¬
mek. /_ kum L ters döndürmek (cansız
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karavanayı tersüstü indirmek.
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lên me h ber pê mane Avv. o eşyalarımız
ayaklar altında kalmış. * berpeyi xwe
bibine Avv. ayağının önünü görl

berpêk Af engel. An asteng.
berpeş l rgp. takdim. /- kum L takdim
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berpêş rgp. ileriye yönelik. An berewpêş.
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berq Af An. buq, brûsk.
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bersêl Af 1. sac ekmeği pişiren kadın. Z

sacda yeni çıkan ekmek.
bersiv Af cevap. /_ dan L cevap vermek.

/_ gırtın L cevap almak. /_ hatın L ce¬
vap gelmek. /_ kırm L cevaplamak. * ez
hevıya bersiva te me Avv. cevabını be¬
kliyorum. * çend car e dıpırsım tu ber¬
siv nadê Avv. kaç kezdir soruyorum cevap
vermiyorsun. * bersiva nameya wan
halın Avv. mektuplarının cevaplan geldi¬
ler.

bersojk N.Bj. mide ekşimesi.
bersork Af şakrak kuşu. zoa Pyrrhula

pjTrhula.
bersto Afyaka
bersflc Af sanık.
bertav Af güneş şemsiyesi.
bertelef Aftelef olmak. /-bûn /.telef ol¬

mak.
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mak. /_ kuın i. saf dışı etmek.
berterker Af Grm. bn xurdel
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bertil Afi. rüşvet 2. kanparası. 3. zimmet.
/_ guüni. 1. rüşvet almak. 2. kan parası
almak. * bertila xwe zevıyek gırtın Avv.

kanparası olarak bir tarla aldılar. * bertil
bera (kevıra) nerm dike Avv. tazminat
(ödemek) taşlanyumuşatır. *bertil ûtac
Avv. cerime ve vergi veya haraç şeklinde
pekiştirme.

bertûrk Afoni. An geprûg.
berû Af meşe palamudu, peht berûyê

malan (berüyi şink) Nh yenen (tatlı) pa¬
lamut *berûyê pezan (berûyê talıkjyen-
miyen (aconsı) palamut.

berûk l Af 1. yüz peçesi. 2. karasabanda
boyunduruğa takılan tahta kanca, bn
qartibebg.

berûk 2N.anL gırtlak.
bervaji A'. rgd karşı, karşıt, ters taraf. *

bervaji vê yekê Avv. buna karşılık, buna
karşı. An dıjraber, vajL

bervaku/ın Lh(bervedıke,berveke)dikiş
veya örgüde kenarlan katlamak, katlaya¬
rak dikmek.

bervale rgd zavallı, sefil.
bervanek N. deride kenar kısımlan.
bervekui rgd önü açık, ferah.
bervê Af_e, -a, yönelme./- bûnL yönel¬

mek. /_ bûyi rgd yönelik. /- kum L yö¬
neltmek.

bervedınn A'. avukat. An parêzger.
berwank Af An peşmal.
berwar Af m 1. yamaç, meyiL 2. tarih. *

berwari çiyê de Avv. dağın yamacında. /-
bûn L yokuşa tınlanmak. /_i Af yokuş-
luk, meyillik. /_ kum L yokuşajsürmek.
ditarwaral987.andeAvv.198 tarihin¬
de.

Benvari Af güney Kürdistanda bir bölge
ve aşiret.

benvec Af bir cins tüfek demiri.
berwesêl Af m ocak ateşliği.
bera A'. m kuzu. /_ avetın L kuzu düşür¬

mek, koyunun erken doğumu. * bcrxbir
Avv. yazın gelmesi emaresi. /_ çêrandin
Avv. kuzu otlatmak. * berxê beren A'A. ko¬
çtuk kuzu. * berxê çê h ber kozê belu ye
Avv. koç kuzu iken belli o\ur(yiğit çocuk¬
ken belli olur). * berxê çirmaqN. yenmez
derecede çok zayıf eti olan kuzu. * berxê
şemze A'. şubatta doğan kuzu. /_ık A'. 1.

küçük kuzu, mecazi anlamda sevimli ço¬
cuklar için kullanılır. 2. negatif anlamda
kurbanlık kuzu anlamı verir. * berxa nêr

jı bo kêr e Avv. erkek kuzu bıçak içindir.
Kürt mücahitlerine atfedilen bir deyim.
* berxikê mm! Avv. kuzum, yavrucuğum1-
1-vanNx. kuzu çobanı./- zayin L kuzu¬
ların doğumu, /-zayinan A'A. kuzu
doğma mevsimi.

benak B. kuzum, tonton. * benoka mm
Avv. kuzucuğum, yavrucuğum!.

ber xıst/m 1 Lg (ber dae, berxe)!. öne sür¬
mek, ilan etmek, birine bir şeyi öğren¬
meye alıştırmak. 2. önünden çekmek,
altından çekmek. * leqebê mm u berxel-
kê xistine^dl herkes h mm dike xû Avv.

lakabımı halka yaymışlar artık herkes
beni alaya alıyor. * stûn jı ber tavanê
xistin Avv. sütunu tavamn altından çekti¬
ler.

berxısı/ın 2 Lg (ber dae, ber bvce) bir şeye
alıştırmak. * reya xirab berxistin Avv. kö¬
tü yola alıştırmak.

bemsti A'A. önerme, öneri, teklif. 2.
öğretme, alıştırma. * te ew gotma
benasti ye êdi bir nake! Avv. sen onu, o
söze alıştırdın artık o unutmaz ki!.

berxudar Af B. teşekkür ifade eden bir
ünlem.

beraurıni A'. kaymtı, açlık gidermeye ya¬
rar hafif yiyecek.

bcrxwarl Af rgd tüketici.
berxwedan lAf L dayanma, direnme, mu¬

kavemet ve bu fiiller. /_i Af dirençlik,
mukavemet hali. * di benrara berxwa-
dana şoreşa Barzani de Aıv. Barzani ih¬
tilali direniş yıllarında.

berxweda/n Lng. (bemve dıde, berxwe de)
dayanmak, direnmek, tahammül etmek,
mukavemet etmek.

berxweketin l Nh utanma, hicap duyma
ar. * ez pu ber xwe ketim ko mm arl-
karıya te nekır. Avv. sana yardım edeme¬
diğim için kendimden utanıyorum. * carê
rû gütme êdi ber xwe nakevın Aıv. bir
defa yüz almışlar, artık utanmazlar ki. *
ber xwe neketın Avvi arsız olmak,
arsızlık.

berxwekeı/ın 2 Lng. (berxwe dıkeve, benave
keve) utanmak, hicap duymak, kendine
acımak.

berxwesekini rgd kibar, ağır başh, kendi¬
ne bakma.

berxwêr A'. çok büyük ve yekpare tarla.
beryar Af rgd An buyar.
beryeki rgd özel, hususi.
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miyen (aconsı) palamut.

berûk l Af 1. yüz peçesi. 2. karasabanda
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diğim için kendimden utanıyorum. * carê
rû gütme êdi ber xwe nakevın Aıv. bir
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berz rgd L yüksek. 2. büyük, iri. * berz û
bala Avv. çok yüksek. * berz û bala bûn
bw. çok yükselmek, /-yi Af yükseklik. An
bdınd.

berzçh- Af krizalit devresini 17 yıl toprak
altında tamamlıyan bir çekirge ing. se-
venteen year locust

berze rgd kayıp./- bûn i. kaybolmak. /_
kınn L kaybetmek. An winda.

berzeling A'. lavanta çiçeği. ArtLavandu-
la angustif olla.

berzewac Af, evlenme çağı.
berzerine Af, m topaz, san yakut
berzık Af/nont göbekaltı.
berzln Af rgd binek çağına gelmiş tay.
bes A'. rgd pro.A yeter, kafi yeteri kadar,

gereği kadar, sadece. /_ayi A'. yeterlik. /-
bûn L yetmek, kafi gelmek, kafi olmak.
* bes vê gotıne bıke! Avv. yeter konuştu-
kıannL/_kum/.kesmek,durdurmak. *
dan bes kınn Avv. kestirmek, durdur¬
mak. * weki dm kes mmnl, yanê bes tu
dızani? Avv. bir sen biliyorsun yanı, başka
kimse bilmiyor mu?. * êdi kırına van ne
bes e? Avv. bunların ettikleri artıkyetmiy¬
or mu?. * Bes e lo! Avv. yeter be! yetti artık
beL * bes e lê Avv. yeter be! (kadın için). *
besew kesana hatın Avv. sadece o kimse¬
ler geldiler.

besh-e Af rgd koruk üzüm. An şdûr.
besmele AfA besmele.
best1 Af ilham.
best 2 A'. S. bağ. An guê.
beste Af /n beste (müzikal melodi). /..'--

Afc rgd bestekar. /_ kum L besteleu.
* nstın beste. An beste kırın.

bestek Af 1. balon, paket 2. parsel. An gû-
ri.

besteni A'. dondurma. /_fuoş Af dondur¬
macı.

besterobar Afn cot nehir yatağı.
bestenin Af kır yaşamını anlatan yazı.

Fransızcada idil.
beştik lN. dere kollan, özellikle bahar su¬

larından meydana gelen küçük dere kol¬
lan.

beştik 2 Af suyun çekilmesi esnasında
meydana çıkan kumlu arazi

best/ın L S. Z. (dıbestine, bdxstine) 1.

düğümlemek, bağlamak. 2. suveya yolun
önünü kesmek. 3. hayvanları bağlamak.
An gire.

beştir Af dokuma kumaş.

beşti Afi. ırmaklarayakınçok taşlıyerler,
taşlık yer. 2. rgd bağlı, bağlanmış.

bestraw rgdS. bağlı.
beş ' A'. m. 1. hisse, pay, kısım. 2. ilgi. /_dar

Af rgd ortak, hissedar, /-dar bûn Avv. or¬
tak olmak, şerik olmak. /_dari Af L
katılım, ortaklık. 2. katılma, iştirak. * beşi
bırayeti Avv. kardeş payı. * beşdari üste¬
ki bûn Avv. bir şeye ortak olmak, bir şeye
iştirak etmek. /_ kum L paylara
ayırmak, kısımlara bölmek.

beş 2 Af rgd alnı beyaz olan hayvan. * he-
spa beş Avv. ahu beyaz at /_oB. alnı beyaz
olana çağn.

beşavend Afn kafiye. An kafiye.
beşbır Af veraset, mirasçı, varis.
beşeni rgd parçalı, bölünmüş.
beşer A'. A insan, beşer. /_ryet A Af in¬

sanlık, beşeriyet
beşcderi Af gümrük vergisi.
beşik Af an/. 1. alnın iki yanındaki boynuz

noktalan. 2. alın çatı, alnın çatısı. 3. alnın
ortasındaki beyaz kısım. * beşıka çepêAf
sol boynuzyeri. * beşıka rastêAf ant sağ
boynuz yeri.

beşışand/ın Lg (dıbeşışine, bıbeşışine) te¬
bessüm ettirmek.

beşışi/n Lnk (dıbeşışe, bıbeşışe) tebessüm
etmek.

beşineve L S. dağıtmak, taksim etmek, bö¬
lüştürmek.

beşiş ro-' luıeDessim.
*- ..Kalın direk, kiriş, kalas, mertek. An

..e'ran.
*t A'. toy kuşu zoaOtis tarda. An çug.*
beta fısfısok A'A. bir cins turna.

beta Af Gr. radyoaktif cisimlerin ya-
ydıklan üç isimden biri.

betal rgd boş, geçersiz, işsiz. * zagonên
kevn cdi betal bûn Avv. eski kanunlar
artık geçersizdirler. * em betal m Avv. bo¬
şuz, işsiziz. /_ bûn L işsiz kalmak, boş
veya avare olmak. /_i Af işsizlik, avarelik,
hiç bir şeyeyaramazlık. /_ kum i. ilga et¬
mek, geçersiz kılmak, iptal etmek, lağv
etmek.

betan lAf. ant tendon,veter, kiriş, etinyen¬
mez elestiki kaslan.

betan 2 A'. n astar. /_ kum L astarlamak,
astarını değiştirmek.

betamye Af battaniye.
betar Af afet, heyula An beter, bêtar.
betik AfAnwelec
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betdand/m Lg (dtbetdine, btbetıline) yor¬
mak, bitkin düşürmek.

betili/n Lng. (dıbetıle, btbeale) yorulmak,
bitkin düşmek.

betili rgd yorgun, bitkin.
belir rgd daha fazla, daha çok, beter. *

bıla betır bıbe Avv. daha beter olsun.
/-pêr rgp. üç gün önceki, üç gün evvelsi
gün. /-perar rgp. üç sene önceki, üç sene
evvelsi. An bıür.

beti rgd ağır yürüyüşlü, hantal
betlane Af izin, tatil, boş vakit.
beton Af Fr. beton.
betran A'. rgd mağrur, kendini beğenmiş,

kendisini olduğundan fazla gösteren.
bevil Af ant burun. An poz, kepi, dun.
bevsê Af komşu. An hawsa, cinar, ciran.
bevş AfAnbevşuU.
bevşık 1 A'. 1. dokuma tezgahında mekiğin

geçmesi için telleri açan tahta. 2. Af ant el
veya ayak bileği.

bevşık Af 1. hayvanlarda süt dişlerinden
sonra çıkan dişler. 2. kesici dişler. An
dıranen peşin.

bewr rgdAf S. yırtıcı./-! beyan Avv. yabani
yırtıcı hayvanlar. An dirinde.

bewreşink N. S. Bj. bir cilt hastalığı.
bewş Af An bevş.
bexçe AfAnbaxçe.
bexdenûs Af bn meydenoz.
bexş A'. banş, sunma./- bûn L ödüllendi¬

rilmek, bağışlanmak. /_ kırm L ödüllen¬
dirmek, bağışlamak.

bexşi/n Lg (dibexşe, btbexşine) bağışlamak,
bahşetmet. 2. rgd müsamahalı,
bağışlayıcı.

bexşiş Af bahşiş, ödül.
bexşişand/m Lg (dibexşine, bûxxsişine)

bahşetmek, ödüllendirmek. An bexş
kuın.

bext Af baht, talih, ikbal, şans, erdem, yüz
akı. /_çak rgd bn bexlçê. /_çê rgd talihli,
bahti güzel. /_ dan L affetmek, /-dar
rgd mesut * bextê qebrax Avv. kalleş baht,
kötü talih. /_reş rgd bedbaht, bahtı kara
/_reşi Af bedbahtlık. * bêbext rgd kalleş,
güvensiz. * eskerên drfmın bê bext e Avv.

düşman askerleri güvensizdir, in¬
safsızdır. * bê bextiAf kalleşlik, güvensiz¬
lik. * bext xira bûn Avv. talihi ters
dönmek, bahtı kara olmak. *bext û iqtai
Avv. baht açıklığı anlamında pekiştirme. *
bext û mıraz Aıv. bahtve murat. * gehışte

p.- -.. . *. .. .<"

bext û Turazê xwe Avv. bahtına ve mu¬
radına enşll *bext û text Avv. baht ve ma¬
kam. * bext û wicdan Avv. bahtı ve
vicdanı. /_ vrergerin Avv. bahtı dönmek,
kaderi dönmek. * ketin bext Avv. birinin
bahtına girmek. * ez ketime bextê te tu
mm bıbori Avv. bahtına sığınmışım beni
affet. * ketime bextê te û Xwedê Avv. Al¬
larım huzurunda bahtına sığınmışım. *
xwe avetın bextê yeki Avv. birinin bahtına
sığınmak.

Bextebaran A'A. 21 mayıs 21 Haziran ikiz¬
ler burcu.

bextewar rgd. ahde sadık, vicdan sahibi,
vicdanlı. /_1 Af. vicdanlılık, ahde sadıklık.

bextiyar 1. rgd bahtiyar, mesut. 2. Af
İran'da bir kabile, Kürt olduklan bilinir.
/SN. bahtiyarlık.

bextûr rgd An bextreş.
bey l N. güve. zoo. Tinen pellionclla. An

gazûz, cırcınk, mınk.
bey Afkapora,satış./_gırun.Lsatıştaka-

pora almak.
bey Af An beg.
beyaban Af m. rgd 1. çöl, ıssız, tenha. 2. Af

sahara.
beyan Af A beyan, açıklama. /_ kırm L

açıklamak.
beyanat N.A beyanat.
beyanı Af. m rgp. sabah, sabah vakti, sa¬

bahleyin, /-yan rgp. sabahlan, sabahley¬
in.

beyanname Af beyanname.
beyar Af 1. ekilmemiş arazi, bakir arazi. 2.

fundalık.
beyat 1. rgd bayat. 2. N. bir müzik çeşidi. *

beyati isfehani, beyati Kurdi. vs.
beyaz rgdAbn spi.
beybûn Af m papatya, san papatya bol

Anthemis nobilis.
beyhude rgd beyhude, faydasız, boşubo-

şuna.
beyi Af bitkiler için sararmak (susuzluktan

vs.). * gıya beyi bûn Avv. otlar sarardı, veya
sarararak kurudu.

beyik Af meyve kurdu.
beyit N.A beyit An beyt
beyn rgp.A orta, ara. /-elrmlel Avv. millet¬

lerarası.
beyt N.A beyit, iki mısralı şiir. 2. ev. * ehli

beyt Aıv. peygamber ailesi ve efradı.
beytar Af baytar, veteriner.
beylik Af serçe. zoo. Passer domesticus.
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bağışlayıcı.

bexşiş Af bahşiş, ödül.
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p.- -.. . *. .. .<"
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Ançûik,çûcik.
BeytuUah N. Kabe, Beytullah, Allahm

evi.
beytû rgd gevşek kimse.
beyv A'. bn behiv.
beyvok A'. ant bademcik. B/.Anıygdala. *

beyvok deranin L bademcik ameliyat
etmek.

bez l Af koşu, yarış, An rev.
bez 2 A'. n iç yağı. /_i çav A'. göz içi yağı. /_

girim Aw yağlanmak, şişmanlamak. * bez
û benişt bw. iç yağı ve ağaç çirişi. An don.

beza rgd koşucu sıfatı olan at vs.
bezan i. An bezin.
bezand/m Lg (dtbezine, btbezine) koştur¬

mak. *hespaxwe bezandın Avv. atım koş¬
turmak.

bezdonek Af An bızdonek.
beze Af günah, /-kar rgd günahkar. /_yil.

A'. günahkarlık. 2. B. yazık!. An gunek.
bezek Af iltihap.
bezuxan A'. şıra teknesi.
bezi Af rgd iç yağma ait olan.
Bezikan A'. Adıyaman Fırat üzerinde bu¬

lunan bir aşiret.
bezik A'. Fr. bezik (bir kumar oyunu)

fransızcada bezique.
bezi/n Lng. (dıbeze, bıbeze) koşmak. * be¬

zinçûn mala xwe Avv. koşup evlerine git¬
tiler.

beziya/n Lng. (dıbezm, bibeztn) 1. koşmak.
2. bu fiil kelime olarak çoğul halinde geç¬
miş zaman fiilidir.

bezm Afnpartl/_gehA'xtopıantı salonu,
parti salonu, /-i xwanna şev Avv. akşam
yemeği partisi

bezmık N. 1. tahtakurusu. 2. bir cins çadır
direği.

bezok rgd koşucu, koşma yeteneği olan.
An beza.

bezre Af tane (hububat için).
bê (bêi) dç türkçede olumsuzluk ekidir,

-sız, siz, suz gibi anlamlar verir. * bê
bersıv man Avv. cevapsız kalmak. * be
dar û ber Avv. ağaçsız ve bitkisiz. /- dil û
can Avv. isteksiz ve gönülsüz. /_ hempa
Avv. eşsiz, emsalsiz. * bê hış û zana Avv. şu¬
ursuz ve bilgisiz, cahil kimse veya cahila¬
ne. * b£ i te ez nıkanm biçim Avvsensiz
gidemem. * bê ko An be! ko. * bê layeni
Avv. tarafsızlık, /-mal rgd evsiz, barksız,
yeri yurdu olmayan. * bê mal û nulk Avv.

evsiz barksız, /-mecal rgd mecali

olmıyan, takatsiz, imkanlan kıt olan.
/-namus rgd namussuz, haysiyetsiz.
/-nam »si Af namususluk. * bê nan û
xwê Avv. nankör, iyilik bilmiyen. * bê qeyd
û sert Avv. kayıtsız şartsız. * bê qeza û bê
bela Avv. kazasız belasız. * bê ri rgd sa¬
kalsız. * be rûmet û kıret Avv. şerefsizce
ve kirli, /-sebeb rgd sebepsiz. * bê ser û
ber Avv. başı kıçı belli olmayan. * be ser û
bê berate çûn Avv. yok yere gittilerfofdü-
ler)fie şehit ne gazi. /-silen Avv. silahsız. *
bê xêr û sahi Avv. hayırsız ve eğlencesiz,
yanı hayır ve uğur getirmeyen şey.

beageh rgd habersiz.
bêali rgd tarafsız.
bêar rgd arsız, utanmaz.
bearam rgd sabırsız, tahammülsüz. /_iA'.

sabırsızlık, tedirginlik.
bêav rgd sussuz. /_1 Af kuraklık, sussuz-

luk. /-avrû rgd hayasız, utanmaz,yüzsüz.
bebanûsekan Avv. yersiz-yurtsuz, saçma-

sapan.
bêbav 1. rgd öksüz. 2. rgd N. piç, soysuz,

babasız doğan kişi.
bêbawer rgd inançsız, güvensiz. /_i Af gü¬

vensizlik, inançsızlık.
bêbazar Af pazarlıksız.
bêbelên rgd An bêbext
bêber rgdAfi. meyvesiz, dölsüz. 2. kısır. 3.

taşsız. 4. ensiz, dar. * bê ber û paşi Avv. uç-
suz-bucaksiz, sonsuz.

bêbeş rgd bn bêgar.
bêbext rgd bahtına güven olmayan, kalleş.

/_i Af. kalleşlik. /_i kum L kalleşlik et¬
mek.

bebın rgd 1. esası olmıyan, asılsız, temel¬
siz. 2. çok derin, dibi olmıyan.

bêcan rgd cansız, ruhsuz.
bêcerg rgd korkak, cigersiz.
bêcge rgd maada, müstesna. /_yiti A'. istis¬

na.
bêcih rgd yersiz, yurtsuz. 2. münasip

olmıyan, yerinde olmryan, gayn makul
bêçare rgd çaresiz, mutsuz, /-t! A'. çare¬

sizlik.
bêçav rgd 1. basiretsiz, terbiyesiz. 2. kör. *

kesê be çav û bê rû Aıv. yüzsüz, terbiyesiz
kimse.

bêçek Af rgd silahsız. 1-bünL silahsız ol¬
mak, silahsız kalmak. /_1 Af silahsrzuk. /_
kuın silahsızlandırmak, silahtan
anndırmak.

beçık ' Af luğ çekmek için ikiyanına atılan
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ağaçlara geçen pimcikler.
bêçik 2 A'. orak biçerken parmaklara

takılan ağaçtan yapılmış parmaklıklar,
elcik.

bêçi l Af bio. cenin, ilk teşekkül eden be¬
bek.

bêçi 2 Af ant 1. ayak parmaklan. 2. kuzey
Kürdistanda umumi olarak parmaklar,
güneyde ise ayak parmaklan için kul¬
lanılır./-ya mezm A'A. ayak baş parmağı.
/-drejAfÂ ayak işaret parmağı./- ya na-
vin Afn. orta parmak /- yê babeliçê A'A
ayak 4. parmağı. /_ ya qiliçê A'A. ayak in¬
ce parmağı. * bêçi avetın Avv. parmak at¬
mak, parmaklamak. /_ avetın Z. parmak
kaldırmak. * bêçi gez kum Aıv. parmak
ısırmak. /_ kum L parmaklamak, par¬
mak atmak. * bêçi lê xistin Aıv. parmak
basmak. * bcçi nav re kum Avv. parmak
karıştırmak, bn /_ qirçandin Avv. parma¬
klara dıştan el avucuna doğru basarak
kıkırdatmak. * bêçi tê re kum Avv. par¬
mak sokmak, parmak kanştırmak. * bı
bêçiyan Avv. parmakla. * bı bêçiyan niş¬
an dan Avv. parmakla göstermek. * bı bê-
çiyan tev dan Avv. parmakla kanştırmak.
Antıli.

bêdad rgd kanunsuz muamele eden kim¬
se, gaddar, zalim. /_i kanunsuzluk, ada¬
letsizlik.

bcdawi rgd 1. sonsuz, ebedi. 2. ardı arkası
gelmiyen.

bêdeng rgd sessiz, sakin. /_ bûn L sessiz
olmak, sessiz kalmak. /-ıhayi rgd sessiz¬
ce, gizlice. /_i Af sesizlik, sükûnet. /_
kum L sessizleştirmek, susturmak, ses¬
siz hale getirmek. /_ man Avvjsessiz se¬
dasız kalmak. * ta ko bêdeng man Aıv.

sessiz kalana kadar, ta ki susana kadar.
bêdercw Af. rgd gerçek.
bêderman rgd 1. dermansız, 2. çaresiz.
bedii rgd N. isteksiz, gönülsüz, arzusu ol¬

mayan. /_i isteksizlik.
bcdıran rgd dişsiz.
bêctlahi rgd daima, durmaksızın.
beledi rgd hayasız, utanmaz.
bêfehit rgd utanmaz, küstah.
bêfeyde rgd faydasız.
bcfırşık rgd dönek, oynak, kararsız, kor¬

kak.
bêg Af satrançta piyon taşı. An peyak.
bêgane Af An bıyani.
bcgar Afn angarya, ücretsiz iş.

bcgav rgd imkansız, çaresiz, zamansız. *bı
begavıya me ew ketne welatê me Avv. bi¬
zim imkansızuğımızdan dolayı ülkemize
girmişlerdir. /_i Af imkansızlık./- man L
mecbur kalmak, fin bêçare.

bêgcf rgd atılgan, gözü pek.
bcguman rgd şüphesiz, tereddütsüz. * bê-

guman ajotın ser Avv. tereddütsüz üzer¬
lerine saldırdılar.

bchal rgd halsiz, bitkin. /_i Af halsizlik,
bitkinlik. /_ ketin Aıv. halsiz düşmek.

bêhay rgd habersiz, şuursuz, bilinçsiz. /_
bûn L habersiz olmak, bilinçsiz olmak. /_
hıştın L bilinçsiz bırakmak, habersiz
bırakmak.

bched rgd hadsiz, sonsuz, suıırsız. /_i Af
sonsuzluk, hadsizlik, aşınlık.

bêhcmd rgd isteksiz. * bchemdi xwc nan
dixwi Aıv. sen isteksiz yemek yiyorsun. *
vvısa bchemdi xwc dişuxule Aıv. çok
isteksiz çalışıyor.

bches rgd şuursuz, habersiz./- bûn L bit¬
kileşmek, canlılar için bitkisel bir hayata
girmek.

bchengam rgd usandırıcı, can sıkıcı.
bchetayi rgd bitmiycn, sonu gelmiyen. bn

bêdawi.
bchevri rgd 1. mukayese edilmiyen, eşsiz.

2. saf, katışıksız. * tu hevriyê keşi tekil
nebû ye Aıv. hiç kimsenin ağız artığı
karışmamış.

behevi rgd ümitsiz. /_ti Af ümitsizlik.
behez rgd kuvvetsiz, takatsiz, zayıf.
behış rgd. baygın, aptal, sersem. /_ bûn L.

baygın olmak, sersemlenmek. /_i Af
baygınlık, sersemlik. /_ker rgd uyutucu,
uyuşturucu. /_ kırın L sersemletmek,
bayıltmak, baygın hale düşürmek.

behn 1A'.koku./_berdanZ.kokusalmak,
koku bırakmak. /-dar rgd kokulu, koku
veren. /_ gırlın L kokusunu almak. /_
kırın L koklamak. /_û rgd kokmuş, ko¬
ku girmiş, An bihn, bihn.

behn 2 Af nefes, soluk, /-tengi Af 1. nefes
darlığı. 2. asabiyet, sabırsızlık, sıkkınlık. *
bêhna mın teng bû Aıv. sıkıldım, canım
sıkıldı, bn bihn, bihn.

bchnıjand/uı Lg (dibêhmjine, bibêhngine)
1. esnetmek. 2. kokutmak.

bêhmji/n Lng. (dıbehnıje, bibêhntje) 1. es¬
nemek. 2. hapşırmak. 3. kokmak.

bêimkan rgd imkansız.
bcidare rgd idaresiz, geçimsiz.
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nemek. 2. hapşırmak. 3. kokmak.

bêimkan rgd imkansız.
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belko dç. rgp. sanki, olsa. * be! ko ew
batiye Avv. sanki o gelmiş. An jı bili.

belman rgd imansız.
bej x sonektir. kelimenin sonuna gel¬

diğinde "der, söyler" gibi anlamlar verir.
stranbej, dengbêj.

bejan rgd acısız, izdırapsız, acı ve ızdırap
çekmeden.

beje A'. m. kelime, söz. /_ bêje Avv. kelime-
kelime. /_dari A'. m temas, kontakt * me
bejedarl bı dûrbistkê ku- Avv. telefonla
temas kurduk, /-kar Nx. 1. konuşmacı,
hatip. 2. kelime oyunu.

bêjen Af.Anbyen.
bejık Af hayvanlarda yele. An bdi1.
bejin rgd bekar erkek.
bejuıg A'. 1. kalbur, elek. /_ bûn ZJcalburl-

anmak. /_ kum L kalburlamak, etekle¬
mek. 2. Af ant burun kalbur kemiği. An
stûnkapoz.

bejn A'. kayıptan gelen ses, bir şeyin hare¬
ketinden çıkan ses. An pejın.

bejok rgd çok konuşan, geveze, çok dırdır
eden.

bêjt/m L (dibêje,btbêje) söylemek, demek.
* dıbejın, belê napejm Avv. dilden söyler¬
ler, amma yapmazlar. An gotın.

bêkamanl rgd, mutsuzluk, mesut
olmıyan.

bekar rgd 1. bekar, evlenmemiş. 2. işsiz, işi
olmayan. /_i A'. 1. işsizlik. 2. bekarlık.

bêkat rgd zamansız, vakitsiz.
bêkes rgd 1. kimsesiz. 2. öksüz. /_ bûn L

kimsesiz olmak, kimsesiz kalmak. /_i Af
kimsesizlik. 2. öksüzlük- /_ man L kim¬
sesiz kalmak. * Xwedê keşi bêkes nehêle
Avv. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın.

bêkêf rgd neşesiz, keyifsiz. /_i Af neşesiz¬
lik.

bêkêmasi rgd kamil, eksiksiz, tekmil, ta¬
mamen.

bêkêr rgd faydasız, hiç bir işe yaramayan.
bêkutayi rgd devamlı, sonsuzluk, ebedi.

An bêdawi.
bêl l Af bir parça arazi veya orman. An

pûhk.
bêl Af n bel, bahçıvan beli. /-kari L bel¬

leme işi. /_ kuın L bellemek. An mer.
belan * A'. boş arazi, çöl. *çolû belan Avv.

in cin olmryan arazi
belan 2Afikiderearasındakıyüksek arazi.
belan3 Af merhale.
bêlane Af bomboş yer, arazi 2. bomboş

gezen kimse.
bêlête Af türkü söyleyerek oynanan bir

çeşit halay./_vanNx türkü iledans eden
kimse.

bêlu 1. rgd belli. 2. Af ayıp. * bêlu me be
ha! Avv. vvay başımıza gelen'- /_ bûni. bel¬
li olmak./- kum/, belli etmek. *bêlu ni¬
ne Avv. belli değil. An belu.

bêlû Af yazın kuruyan su kaynaklan. An
çavkani.

bcmad 1. rgd iştahsız. 2. B. suratsız. * bê
madi xwe nan dixwe Avv. iştahsız yemek
yiyor. * rûyê bêmad Avv. suratsız herif.

ben A'. koku. An behn.
bênat Af 1. güzel bir incir türü. 2. Bohtan-

da bir köy.
bênav ıgd tanınmıyan, isimsiz.
bênavgin rgd dolaysız, indirekt
bcnder Af. n harman. An bêder, xerman.
bêniş A'. tekke.
bênûk rgd Af uçsuz bucaksız.
bêoxu rgd uğursuz.
bêpayan rgd paha biçilmez, çok kıymetil
bêpejni Af rgd sükunet.
bêpele rgd safi, el değmemiş, bakire.
bêpere rgd parasız, beleş, bedeva.
bêperwa rgd pervasız, korkusuz.
bêpivan rgd ölçüsüz, sayısız. * xeriteki

bêpivan Avv. ölçüsüz bir hariıa.
Dcqalûqir 1. rgd gürültüsüz, patırtısız,

kavgasız, 2. asude.
bêqimet rgd kıymetsiz.
bêr N.m kürek. *bêradarinAfn ağaç kü¬

rek. * bêra kelckê A'A. kayık küreği. * be¬
ra têxê A'A. harmanda hububat için tahta
kürek. *beraberfêA'A. kar küreği. * bera
miri A'A. demirbaş kürek. * bera hesın
A'A demir kürek. /_ avêtm L kürek at¬
mak. /_ kısandın L deniz araçlarında
kürek çekmek. /_van Af kürekçi.

bêrê rgd gayn meşru, imkansız, yolsuz.
bêrêz rgd Af saygısız, düzensiz, intizamsız.

/_i N. 1. intizamsızlık, düzensizlik 2.
saygısızlık.

benk lN.ml.ant kürek kemiği. 2. küçük
kürek. An şepel.

benk 2N. dümen.
benk 3Afmcep. * di berıka mın de Avv.

cebimde. An benk.
bêrikbu Af yankesici.
beri lAf m koyunlann sağüdığı yer. /_van

Nx koyun sağan kadın. * bêri û bêrivan
Avv. koyun sağılan yer ile sağıcı kadın.
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bêri Afne özlem, hasret. * mm beriya te
ku Avv. ben seni özledim. * mm beriya
welêt ku Avv. vatanı özledim. * mırov
bêriya dê û bavêxwe dike Avv. insan anne
ve babasını özler.

berin (bêrmek) Af 1. küçük göl, tabii ha¬
vuzcuk. 2. cax. dağda bulunan ufak göl

bero rgdAnbêrû.
Berti Af kuzey Kürdistanda yaşryan

gezginci bir Kürt aşireti.
bêrû rgd yüzsüz, çirkin, utanmaz.* kesen

bêrû Avv. yüzsüz kimse. /_yi Af yüzsüzlük.
beser rgd 1. düşüncesiz, kafasız. 2. başsız.

* bê ser û ber Avv. başıbozuk, başı kıçı ol¬
mayan. * be ser û beri Avv. dağınıklık,
başıbozukluk.

beşeri 1. rgd başsız, kafasız. 2. lidersiz, ba¬
şsız.

beserûber rgd nizam intizamı olmıyan,
başıbozuk.

beserûbın rgd başı kıçı belirsiz, aslı astan
olmıyan.

besire Af koruk üzüm. An şüûr.
bcsûc rgd suçsuz.
beşe Af An pise.
beşerin rgd, utanmaz, arlanmaz.
beşik rgd şüphesiz, tereddütsüz.
bêşi Af An uf t
bêşûş rgd güleç, neşeli. * bêşûş û

devüken Avv. güleç yüzlü, yüzünden neşe
ile.

betam 1. rgd, tatsız. 2. B. argoda biçimsiz
her şeye burnunu sokan kimse.

betar Af beter, musibet, tufan. * bêtara
gıran Avv. büyük musibet. * hela vê bêta-
ra Xwedê Avv. Allanın hikmetine bak, ya¬
hut AUahtan gelen felakete bak. *
bêtaran me ke Avv. yalanı büyük söyle¬
me!. * bêtarek bı ser me de hat Avv.

başımıza bir felaket geldi. * Xwedê mıro-
vanjı bêtaran biparêze Avv. Allah insanı
beterden korusun. An betar.

bêtetat rgd sabırsız, tahammülsüz.
bctewş rgd abes, dengesiz.
bêtêl Af telsiz, telsiz aracı. * bı bêtêlê

axafun Avv. telsizle konuşmak. An laserk.
betıhn 1. rgd aciz. 2. tesirsiz. An tin.
betır rgd rgp. fazla, daha fazla, ziyade. /_

bêtn Avv. fazla fazla. /_ker rgd rgp. Grm.
çoğaltıcı, gramerde kıyaslama sıfatlan ve
büyültme sıfatı. Fransızcada comperatif.

/_in rgd rgp. en fazla, pek çok fazla. /_
kuın L fazlalaştırmak, arttırmak,

çoğaltmak,jı _ behr Avv. -den/dan başka.
*betır û çêtu Avv. daha fazlası ve daha iyi¬
si

betırs rgd korkusuz.
bêuşe rgd Afi. biçimsiz, beytuşe, 2. fazla.
bêtnvan rgd güçsüz, takatsiz. /_i Af güç¬

süzlük, takatsizlik.
bêvac rgd Nne. saçma, boş laf, ahmak. /_i

Af ahmaklık, saçmalık. * bı bêvaciya xwe
kete w! hali Avv. kendi ahmaklığından o
hale düştü.

bêvên rgd iradesiz.
bevıl Af.antburun.cn poz.
bêwar rgd N. yersiz-yurtsuz, bila mekan,

avare.
bêweç rgd kuru, kısır, dalsız sürgünsüz

ağaç.
bêweş rgd savunmasız, korunmasız.
bêwijan Af An gulhesiL
bêx Af kök, damar. *bêxidran Avv. diş kö¬

kü.
bêxebat rgd işsiz, aylak. /SN. işsizlik, ay¬

laklık.
bêxêr rgd faydasız, hayırsız.
bêxulk rgd sabırsız.
bêxwedi rgd sahipsiz, başıboş.
bêxwê 1. rgd tuzsuz 2. argoda tatsız.
bêxwin rgdkansız./_iAfkansızlık,zaafiy-

et /_ man L kansız düşmek.
bez Af 1. tiksinti, iğrenme. 2. AfA pamu¬

klu bez.
bez 2Afne kuvvetli his, arzu./_ûAfne histe¬

ri, şiddetli özlem (gebe kadınlar için), bn
newnyan.

bêzar 1. rgd dilsiz, lal. 2. Afne usanma,
bıkma. /_ bûn L usanmak, bıktırmak. /S
Afbıkkmlık, usanç. /_i kum Avv. bıkkınlık
göstermek. /_ kuın L usandırmak,
bıktırmak

bêzuav rgd ödlek. /SN. ödleklik.
bezin rgd nadir olan, ender rastlanan.
bı l dç ..ile, ...le, ...la. * bıdar rgd sopayla,

zorla. * bı dara zorê Avv. sopa zoruyla,
kuvvet kullanarak. * bı dar ve Avv. askıda,
asılı. * bı dar ve kuın Avv. asmak. 2. da¬
rağacında asmak. * bı derevv rgp. yalan¬
dan. /_ derewi rgp. yalandan. * bı dil rgp.
gönüllü, istekle. * bı ewleyi Avv. yakinen,
güvenle, itimatla. * bı hevalan re çûn Avv.

arkadaşlarla beraber gittiler. * bı vi
awayi Avv. bu şekilde, bu suretle. * ez bı te
re me Avv. ben seninleyim. »bı gelwi nay-
êm Avv. onunla gelmem, türkçede -e -a
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re me Avv. ben seninleyim. »bı gelwi nay-
êm Avv. onunla gelmem, türkçede -e -a
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eki alan fiillerinyerine geçer.
bı de fiillerin emir hali ve gelecek zaman

hallerini temin eder. * bıbeje! Avv. söyle. *
dêbıbeje Avv. söylryecek. * bıbeze Avv. koş.
*bunre!AölL

bı 3 dç dilek ve istek kiplerinde yardımcı
olur. * ez bı qurban! Avv. kurbanın
olayıml * xwezi ezbı te re buma Avv. keş¬
ke seninle beraber olaydım.

bı 4df türkçede_e,_a,ekialanfiillerinye-
rine geçer. * ez bı wl bawer nakun Avv.

benona inanmiyorum. *bı rastiyêbawer
un Avv. ben gerçeğe inanıyorum.

bı 5 dç kelimelerin öneki olarak yeni keli¬
meler yaratır, şöyle ki: * biber rgd geniş,
ferah gibi * h berrgp. önünde, ön tarafta
* bul rgd sakallı. * bıbejn rgd boylu pos-
lu gibi.

bı * dç "brwêjên lêkeri" yani fiil terimleri
denilen fiil terimlerinden fiillerve fiil-ad-
lar yaratır. * bı cih rgp. 1. yerinde, sahih,
makul, 2. yeri olan. * bı cih de Avv. yerin¬
de. * gouna xwe bı cıh de dıbeje Avv. söz¬
lerini tamyerinde söylüyor. *bı cıh anin
Avvi icra etmek, yerine getirmek, tenfiz
etmek. * bı cıh kınn Avvi yerleştirmek. *
bı cıh bûn Avvi yerleşmek. * bı der kuın
Avvi kovmak, tard etmek, ihraç etmek. *
bı der xistin Aıv. 1. kovmak, ihraç etm. 2.
keşfetmek, açığa çıkarmak. * bı dest
ketm Avvi ele geçirmek, elde etmek. * bı
dor bûn rgd rgp. birbirini takip etmek,
ardarda gelmek. * bı dû ketm Avv/ peşine
takılmak, arkasına düşmek, takip etmek.
* bı dor hatın Avv. 1. peşipeşine gelmek. 2.
sırası gelmek. * icardora mm e Avv. şimdi
sıra bende. *bı har rgp. kudurmuşçasına.
* bı har û din Avv. delice, kudurmuş¬
çasına. * bı hev anin Avvi 1. barıştırmak.
2. uydurmak. 3. gerçekleştirmek. *bı hev
dan Avvi vuruşmak, çatışmak. * bı hev
halın Avvi 1. barışmak. 2. birbirine uy¬
mak. * bı hev ketm Avvi birbirine girmek,
birbirine karışmak. * bûn gur û bı hev
ketm Avv. kurt gibi (kudurup) birbirine
girdiler. * bı qasl rgp. kadar. * bı qasi te
ezji zanım Avv. senin kadar bende biliyo¬
rum. * bı rê ketm Avvi yola düşmek, yola
koyulmak. * bırê kuın Avviyolcu etmek,
uğurlamak, göndermek. * name bı rê
kınn Avv. mektupyolladılar.* nevalexwe
bı r£ kır Avv. arkadaşını yolcu etti. * bı rê
ve çûn Avvi yürüyüş, yolda gidiş. * bı ser

xwe ve hatın Avvi ayılmak, kendine gel¬
mek, tekrar uyanmak, nekahate ermek.

bı-de df türkçede -de, _da, -jden ekleri
anlamı verir. *bı serde gutm Avvi üstün¬
de yakalamak. * bı ser p£ka ketm Avv. 1.

nekahat devresi, hastalıktan iyileşmek. 2.
çocuğun yürümeye başlaması. Bu aynca
"h ser Iınga ketm" de denir. * bı vu de
Avv. burdan. * bı wê de Avv. ordan.

bı - ve dç türkçede -de, -den, -danan -
lamı verir, (ekseri, içinde, arasındafiil ha¬
li). * bı bin ve Avv. dipten, alttan. * bı ser
ve Aw. üstten

bı -redc_ile,_le-la*bımalerehatAw.
ev ile geldi. * bı hevalê xwe re çû Avv. ar¬
kadaşı Ue gitti

bıabor rgd tutumlu
bıaram rgd sabırlı
bıbeûnebe Avv. olsa olmasa.
bıberan Af rgd koyunun koç isteği za¬

manı, koça gelmiş koyun.
bibexşm! B. pardon, affedersiniz.
bıbegefi rgd bn bıçavsori
bıbone (bı bana) Nne. münasebet
bıcûn Af rgd sağlığa yararlı, sıhate uygun.

Anbu*ûn.
bıçavsori rgd gözü dönmüş, korkusuz.
bıçej rgd lezzetli, tadı güzel./- bûnL lez¬

zetli olmak. /_ kuın L lezzetli yapmak,
lezzet vermek, çeşni vermek.

bıçkov Af Anbışkoj.
bıçnk Af yağda kızartılmış ekmek. An

hevnşk.
bıçûk rgd An pıçûk.
bıdelali rgp iyilikle, güzellikle.
bıdemane rgp zamanla.
bıdeng rgd sesli, gürültülü.
bıdereng rgp. geç olarak, gecikmeli.
bıderengi rgp. gecikmiş olarak.
bıdest xıst/ın Lg (btdestdae, btdestxe) el¬

de etmek, ele geçirmek.
bı dev rgp. şifahen, şifahi /-gotm L şifa¬

hen, söylemek. An devkL
bıdd rgd gönüllü, istekli, gerçekten sami¬

mi. * bıdil û can Avv. candanvegönülden.
bıdızi rgp gizlice.
bıdom rgd devamlı, sürekli.
bıdûdık rgd çevik, çok hareketli,

çıtkırıldım. * weki bıdûdık çû û hat Avv.
çevikçe gidip geldi

bı gazın rgp. sitemle, şikayetçi olarak.
hıgone rgd isterik.
bıgoşt rgd etli, şişman.
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bıgotın rgp. lafla, sözle.
bıguman rgd şüpheli. An bedguman.
bıha A'. n fiyat, değer, kıymet /_ bûn L

değer almak, pahaklanmak. /_ kuın L
pahaklandırmak, zam yapmak.

bıhaname Afx etiket, fiyat kağıdı.
bıhar N.m. bahar, bahar mevsimi./_ana-

vin A'A. nisan. /_a pasın A'A. mayıs. /_a
pêşm A'A. mart An bahar.

bıharat N.A baharat
bıharborin A'.baharlama. *bıharborina

xwederbaz kuın Avv. bahan bir yerde ge¬
çirmek.

bıhare Af ilkbaharda ekilen bir buğday
cinsi. An bare.

bıhari rgd rgp. 1. baharlık, bahara ait. 2.
bahar bitkileri.

bıhatm rgd verimli, münbit
bı hawari rgp. suratla, hızla. * bı hawari

hatm hawara me Avv. suratla im¬
dadımıza yetiştiler.

bıhay rgd uyanık.
bıhehsti Af m. engel.
bıhevani/n (bı hev ani) Lg (bı hev tine, bı

hev bine/weyne) gerçekleştirmek.
bıhez rgd kuvvetle, hızla.
Bıhışt Af /n Cennet. An bıhûşL
bıhışyari rgp. uyanıkça, akılhca, dikkatle.
bılıisı/ın Lng. (dibinize, bibinize) duymak,

işitmek.* ez dibem, tu dibê, ew düıen Aıv.
ben duyarım, sen duyarsın, onlar duyar¬
lar.

bıhistok Af 1. telefon. An dûrbistk. 2. işi¬
tilen, duyulan.

bihn Af koku. An bihnl, binL
bihn 2 A'. soluk nefes. * bihn çUd rgd so¬

luktan kesilmiş.
Anbihn2,bin3.
bıhnek rgp. bir lahza, bir an.
bıhni rgd bn binu.
bıhnok A'. Grm bn bihnok.
bıhnûni Af çimenlik, çiçeklik.
bıhok A'. ayva.
bmori/m Lg (dıbıhore, bıbıhore) bn bu¬

hurun.
bmost Af kanş. /_ kuın L karışlamak. *

bıhost bı bıhost Avv. kanş kanş. * ri dibe
bmost dıjmın nabe dost Avv. sakal bir
kanş olurda düşman dost olmaz. An bost

bıhoviti rgp. kabalıkla, sertlikle.
bıhur Af geçit, su geçidi, geçme.
bıhurf/ın Lg (dıbıhure, bıbthure) L geç¬

mek, aşmak. 2. fazla olgunlaşmaktan çü

rümeye yüz tutmak.
Bıhuşt A'. m. Cennet IS rgd Afcennete

ait /-in rgd Cennetlik.
bıhûrbıjari rgp. dikkatle, itina ile.
bj Af 1. iştah, imrenme.2.can,nefes. * bıja

xwe naçe nan Avv. yemeği canı istemiyor.
* bja xwe şkesün Avv. nefsini körletmek,
iştahı kınlmak. * bıjajmti yê Avv. kadınlık
nefsi.

bıjand/ın Lg (dıbtjine, bıbtjine) iştah çek¬
tirmek, cazibe yaparak bir kimseyi ken¬
dine çekmek. An temıjandın, dil
kısandın, dılçûn.

bıjang Afonf. kirpik.
bnare l rgd seçkin.
bıjarc Af ot ayıklanması. An kax.
bıjartc l.rgdseçkin,seçilmiş,değerli.2.Af

derleme.
bıjart/m Lg (dıbıjere, bıbıjere) 1. seçmek,

ayıklamak. 2. derlemek.
bıjınk AfAnpduık.
hrtj l Af anı hayvanlarda yele, at yelesi. An

bcjık, damusk.
bni B. yaşa, varol, aferin.
btfi 3 Af ant küçık. /_reş A'A karakılçık

buğdayı.
bûjjk Af doktor. An dıktor
bıji/n Lnk (dtbue, bıbtje) 1. iştahı çekmek,

imrenmek. 2.rgd canlı,yaşam dolu. * dile
wan dıbni scvan Aıv. canlan elma istiyor.
* Wele em gelek bıjin lê nedan me Avv.

Vallah canımız çok çekti amma vermedi¬
ler.

bıjir rgp. zekice, akılhca
brjireş Af karakılçık buğdayı, bn

qilçikreş.
bnkoj Af düğme, fin bışkoj.
bıjoke Af Grm. dilek kipi. An bdani
byûn 1. rgd sıhhatli, canh. 2. verimli. /_

kuın L iyileştirmek. An bıjin, xweş,
bıcûn.

bıkarani/n Lg (bıkar tine, bıkar bine) kull¬
anmak, meydana getirmek. * heval di
axaftma xwe de gelek bêjeyên bıyani bı
kar tine Avv. arkadaş konuşmasında pek
çok yabancı kelime kullanıyor.

bıke L yap, 'Torm" fiilinin emir hali.* bıke
û bilerine Avv. (çabuk) toparlan ve acele
et anlamında deyim.

bıker rgd faydalı. /_ hatm L faydalı ol¬
mak, işe yaramak, /-bati rgd faydası ol¬
muş, faydalı şey. * bı kêri yeki hatm Avv.

birine yararlı olmak, birine faydası do-
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bılıisı/ın Lng. (dibinize, bibinize) duymak,

işitmek.* ez dibem, tu dibê, ew düıen Aıv.
ben duyarım, sen duyarsın, onlar duyar¬
lar.

bıhistok Af 1. telefon. An dûrbistk. 2. işi¬
tilen, duyulan.
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bihn 2 A'. soluk nefes. * bihn çUd rgd so¬

luktan kesilmiş.
Anbihn2,bin3.
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bmost dıjmın nabe dost Avv. sakal bir
kanş olurda düşman dost olmaz. An bost
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bıhurf/ın Lg (dıbıhure, bıbthure) L geç¬
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kar tine Avv. arkadaş konuşmasında pek
çok yabancı kelime kullanıyor.
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birine yararlı olmak, birine faydası do-
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kunmak.
bıkok (btkok) rgd usturuplu.
bı koran! rgp. körükörüne, laletayin.
bı koteki rgp. kuvvetle, zorla, isteksizce,

cebri olarak.
bıknk Af kuyunun dibi.
bıkurtl A'. özet, özet olarak, hülasa.
bü rgd rgp. başka. *jı bil rgp. bundan baş¬

ka. * jı bil welatê mırov, hiç derek nabe
yar Avv. insanın ülkesinden başka hiç bir
yeryar olmaz.

büa Ghk -olsun, -ki olsa. * bda be! B. 1.

olsunL 2. oh olsun!. * bda rê be, büa dûr
beAvv. yol olsun da uzak olsun. *wer bıke
ko büa ew neyê Avv. öyle yap ki o gelme¬
sin.

bıialûk Af.Anbelalûk.
bılamık A'. kuzu buzağı vs. yavruların an¬

nelerini emmemeleri için ağzına takılan
ağaççık. An pozmık.

bıland/m Lg (dtbdiix, btbdine) 1. uğra¬
ştırmak. 2. susturmak, teskin etmek,
yatıştırmak.

bılani Af Grm. dilek kipi.
bdat A'. An berate.
bılavkuın Lg bn belav kuın.
bilaw rgd S. dağınık, parçalanmış. An be¬

lav.
bılbal Af yenilen bir bitki.
bübü Afbülbülzoo.Luscinianıegarhyn-

chos.
bdbizeq Af yabani lale.
bücım rgd çok geveze, her işe burnunu

sokan kimse.
bıldırık Af topaç.
büez rgd rgp. acele, süratle, çabucak
büeç Af An Meç.
büet A'. m Fr. bilet.
bıhnd rgd yüksek. /_ bûn L yükselmek.

/_abJA'.yüWklik./_iA'.yükseldik./_bej
rgd palavracı. /_cm rgd N. yüksek yer,
dağların yüksek noktası, üst makam. /_
fuin L yüksekten uçmak. /_ gırtın L
yüksek tutmak, yüksekte tutmak. /-
kırm L yükseltmek, /-tır rgd daha yük¬
sek, /-tırin rgd en yüksek, pek çok yük¬
sek. * bıhnd fırin, nızun ketm Avv.

yükseklerde gözü olup alçak düşmek an¬
lamında deyim.

bıhndek Af Grm. harflerin üzerindeki in¬
celtme işareti (").

bıhndine rgd üstün, en mühim.
bili 1 rgp. _den başka, -başkaca. An bu.

bili 2 Af uğraş, uğraşma *büıya canıxwe
bûn Avv. canının derdine düşmek.

bdimet A'. rgd hünerli, marifetli, usta
bili/n Lg (dıbûe, bıbtle) meşgul olmak,

uğraşmak. * bı pêçandina cixara xwe
büıya bû Avv. sigarasını sarmakla meşgul¬
dü.

bukewaşt/m Lg (bddtkeweşe, bûkeweşe)
değiştirmek, dönüştürmek.

bılo Afm.l.öriimcek.Anpink.2.A'.erkek
çocuklar için cücük.

büok Af An blok.
biloq Afi. kabarcık, kabartı, su toplamak

(yara vsde) 2. rgd kabarcıklı. An bdqok
büq Af hava kabarcığı, kabarcık, /-e bdq

Avv. kabarmak, fokurdamak, suyun kay¬
narken çıkardığı ses.

büqok rgd kabarcıklı.
büûk ' Af 1. tarla parçası. 2. ağa tarafından

murabaya hediye edilen bir parça arazi,
tarla.

büûk 2 Af kerpiç. An kelpiç.
büûl Af ibrik vs. nin lülesi.
büûr Af kaval. /_ kutan L kaval çalmak.

* büûr lê dan Aıv. kaval çalmak, /-van
Afc kaval çalan.

Bilxar Af rgd Bulgar. /_j rgd Bulgara ait,
bulgar malı. /-İstan Af Bulgaristan.

bımbar Af 1. ant ince barsaklar. 2. içi bul¬
gur, pirinç doldurularak yapılıp pişirilen
barsaklar. An. rivi, rûdi.

bınıbarck B.A mübarek. * bunbarek be!
Avv. mübarek olsun!

bin rgp. 1. alt, altı, altına, altında. 2. dip, di¬
bi. * avetın bin xwe Avv. altına almak, üze¬
rine çullanmak. * bin ve rakuın Avv.

alttan kaldırmak, dipten çıkarmak. *
gırtın bm xwe Avv. altına almak, güreşte,
kavga vs.de üzerine çullanmak. * jı bm
derketm Avvi altından çıkmak, altından
kalkmak, bir işin üstesinden gelmek. *
ketm bm Aıvi altına girmek. * h bm hev
rgp. alt alta. * bm û bınemal Avv. soy sop.

bm_de rgp altında, dibinde. * bm kevu
da man Avv. taşın altında kalmak. * bm
masê de Avv. masanın altında. * bm de
hurin Avv. dipten kesmek, kökünden
kazımak. * bm de rabûn Avv. altından
kalkmak.

bm _ re L rgp altından doğru, dibinden
geçerek. 2. Avv. yük veya sorumluluk
altına girmek. * her gotinekê xwe bm re
me ke Avv. her söze burnunu sokma (yanı
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her sözün altmagirme). *navteogjtdıbtn
zikê kerê re bıkşin Avv. kolam merkebin
kamı alanda çek.

bm _ ve 1 rgp. alttan, dipten, hepten, top¬
tan. *bm ve bûn Avvi alta düşmek, altına
kıvrılmak. * sere xwe bm ve bûn Avv. boy¬
nu altına büküldü. *seri di bmvebûn Avv.

boynu alanda kalmak. /_ kum L alta
kıvırmak, bir şeyi diğer bir şeyin altına
sokmak. * ursa re xwe bm nıvine ve
kum Avv. korkularından kendilerini ya¬
tak altına soktular. * bm ve gırtın Avvi
alttan almak, aşağıdan almak.

bm _ ve 2 rgp. gizlice, alttan alta. * bin ve
kare xwe dike Avv. ismi alttan yürütüyor.

binxwede rgp. kendi altına, kendisinin
altına. * bm xwe de kum Avvi altına et¬
mek, altına işemek, korkudan altına et¬
mek, altına kaçırmak.

bınaçe Af nesil, kuşak.
binan! A'ne m. temel atma, kurma.
bmare A'ne çocuğun teselli edilirken

ağlayıp sızlaması, naz yapması.
bınav l Af sualtı. /_ bûn 1. L batmak, dal¬

mak, su altında kalmak. 2. Af batış. /_
kuın L batırmak, su altında bırakmak.
An noqandin.

bmav 2 Af adlı, ismi olan, adlandırılan. /_
kınn i. adıyla çağırmak, adlandırmak.

bmavûdeng rgd tanınmış, meşhur. /_
bûn Aıv. meşhur olmak. IS Af tanınma,
şöhret. /_ kum L meşhur etmek.

binax rgd bn bınerd.
binaxe Af temel, kuruluş, esas. *bınaxeya

xani Avv. evin temeli.
bınbal (bmbaxel) N. bn bınçeng.
bmbejmg A'A. rgd 1. kalburla elerken ya¬

ramazların alta düşeni , kalburaltı. 2. me¬
cazi anlamda artık, veya değersiz şey
veya kimse.

bmc Afn kök. An rical
bıncü Af iç çamaşır.
bınci A'. yere serilen palas, mindervs. için

söylenir.
bınçeng Af ant koltukaltı. * mûyê

bınçengA'A ant koltukaltı kıllan. * puça
bınçeng A'A. koltukaltı kıllari.

bınçine Af finbınaxe,bıngeh.
biricine 2 Af 1. kötü cins bir tütün. 2. rgd

kavat
bınçok A'A. ant dizaltı. An harfisk.
bındar l A'. rgd 1. evli kadın, zevce. * ew

bındara wi ye. onun karışıdır. 2. ağaç

bındar Af dalından düşen olgun meyve¬
ler.

bındari Af piknik, kır gezintisi (Bingöl şi¬
vesi). * bındar! top kum Avv. sabah er¬
kenden bahçeye giderek dökülenleri
toplamak.

bındehlok A'. bot Galanthus nivalis. An
gulbef rink, berf in.

bmdelav Af hayvan yemi artığı, yalak
artığı.

bindeq Af fındık. * dara bindeqê Af
fındık ağacı. An fmıq.

bmdest A'. köle, esir. /_ bûn L köleleş¬
mek, köle olmak, esir düşmek. /S N. kö-
leleik. /_ kuın L köleleştirmek, esir
almak. An köle, dil.

bınecer A'. omuza atılan ve testi altı olarak
kullanılan keçe gibi yumuşak şey.

bınefş Af menekşe, bot Viola odorata.
bmefşa belek A'A. hercai menekşe, bot

Viola tricolor.
bmegeh Af üs.
bınekari A'. hile, desise.
bmerd Af. yeraltı./- bûn L gizli örgütlen¬

mek, yeraltına girmek. /S N. yer alana
ait. /_in 1. Af. yeraltı geçidi. 2. rgp. ye¬
raltına ait. /_ kum L gömmek, saklamak,
yeraltına gömmek. * sêva binerdin A'A.
yerelması.

binerdik A'. şalgamın bir türü.
bınermi rgd yumuşaklıkla.
binerx Af fiyat biçme, değer vurma. /_

kum L fiyatlandırmak.
buıesk Af sabunun arta kalan küçük par¬

çası.
bıneUır Afnl.tekst,metin.ftrc.deq.2.esas,

temel. 3. rgp. alt, dip.
bıneşt Af Anbenişt
bmgeh A'ne temel, esas./- avêtinL. temel

atmak, kök salmak./- daninZ. temel at¬
ma, temel kurma. * me bıngcha komela
karker bı heft kesan dani Avv. işçi der¬
neğinin temelini yedi kişi ile attık. /_
gırtın L kök almak, yerleşmek, kurul¬
mak, biryerde veya bir şeyde uzun müd¬
det sabretmek. * bmgeh nagıre û tun
cıh dıguhere Avv. bir yerde sabretmiyor,
hep yer değiştiriyor. * bmgeh kûnê de
nemaye! Avv. kıçında sabır kalmamış'- *
bıngeha peşin de em bıhna xwe bıguın
Avv. ilkdurakta molaverelim./_inrgd ba¬
şlıca, esas olay. /-zıman A'A. dilbilgisi. An
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bınani, binaxe, bmetar, hlm.
bıngere N. harman döverken iç taraftaki

idareci öküz.
bınhari A'. yas, matem. An şin.
binişe' rgd fakir. An feqlr.
bm! LAİ alt, alu, alta 2. rgd altta, alttaki.

3. A'. dip, dibi 4. rgd dipte, dipteki. * qati
bini Avv. alt kat, bodrum katı. /- danin
L.temel atmak, altını yerleştirmek. /_
gutm L dibini tutmak (tencere vs.). /_
kınn L ayakkabı pençelemek. 2. kökün¬
den kurutmak, ocağını söndürmek. /_
kısandın L altından çekmek, alandan
çekip almak. * bm! ve Avvi alttan, dipten,
kökünden. *bin!vebirin Avv. hepsini dip¬
ten alıp götürmek./- kolan L dibini veya
altını kazmak, birinin kuyusunu kazmak,
kazık atmak, altım kazımak. * bini paqij
kuın Avv. hayvanların gübresini almak. /_
şewitln L altı yanmak (tencere vs.). * bini
şü bûn Avv. altı ıslanmak. 2. gizli bir suçu
olmak. * bini şü kuın Avvi 1. altını ıslat¬
mak. 2. biriyle cinsi münasebette bulun¬
mak, gayri meşru cinsel ilişki (argo).

bınkefş A'. An bınçeng, bınkel, bınbal.
bınkel Af ant bn bınkefş.
bınkol Af nacak. An kulbe.
bmpê Afnayakaltı.
bmrex Af şilte, döşek.
bınsol A'A. n ayakkabı tabam.
bmta Af kalitesiz tütün.
bıntati Af bir cins üzüm.
bmyad Afne temel esas. An bmaxe.
bınyan Af inşaat, bina. An avahi
bınzık Af ant kannaltı.
bıok Af An beok, zışt
bur lN.l. kısım, bölümZ koyunveya keçi

sürüsü. * bura pêz Avv. davar sürüsü.
bur Af akarsularda derin olmayan ve

yaya geçit yeri. An bıhur
hur 3 Af kesmek fiili olan "bırrin" kelime¬

sinin kökü.
bira Af erkek kardeş.* bira bibnêbawer

nine Avv. kardeş kardeşe güvenmiyor. *
bira bı bire dan kuşun Avv. kardeşi kar¬
deşe vurdurmak. * bira bira ye, tazar
cüdaye Avv. kardeşlik başka pazarlık baş¬
ka anlamında deyim.* bav tediün, bira
nayê dlün Avv. baba bulunur da, kardeş
bulunmaz, /-ti/yeti A'. kardeşlik. *
bırayeti gırtın Avv. kardeşolmak, kardeş¬
lik tutmak.

hıran Af hava tabakası, atmosfer. An he-

wa.
bırale Af fidan. An şıül.
bıramak Afn süt kardeş, anneden kardeş.
bırandın Lg bn burandın.
buandox Anbrandox
buanguh Anbranguh.
buarzi Af m. kız yeğen, kardeş kızı.
bıraşt/ın Lg (dtbtrêşe, bıbıreşe) kızartmak

(et vs). * goştg bıraşti Avv. kızartma et.
buayane rgp. kardeşçe.
bırazava Nh sağdıç. An şoşpan.
bırazi Af yeğen, kardeş çocuğu. An brazL
bırbend Af n 1. dosya dolabı, dosya gözü.

2. dosya, klasör.
bubueh Af ant bn maripışt
bire Afburç./_a belek Avv. Cizre kalesinde

meşhur benekli burç, Zina Zedanın
oturduğu burç. * buc û barû Avv. burç ve
surlan. * buc û qesr Avv. burçlarve köşk¬
leri.

buçl rgd aç. /-bûn/. acıkmak, aç olmak.
* birci bû ter nabe, ter bû buçl nabe Avv.

acıktı mı doymam der, doydu mu
acıkmam der. /- niştin L aç bırakmak.
/- kum L acıktırmak, aç bırakmak./_ti
A'. 1. açlık. 2. kıtlık. * ketm bırçitiye Avv.

açlık grevine girmek. * isal bırçiti heye
Avv. bu yıl açlık var.

birdi Af nasır yapılan bir kamış türü.
bureh Af rgd kuvvetli karekterli adam.
huek (barek) Af testere. /_ kuın Avv. te-

sterelemek, testere ile kesmek.
bueser Af Grm. nesne, tümleç. An têrker,

serve.
birewş l.rgdparlak,muhteşem.2.rgp.du-

rumla, vaziyetiyle.
bırehu/ın Lg (biredıbe,bıre Ae,) idare, ida¬

re etmek.
bıreş Af tomurcuklanmış ağaç dallan,

hayvanlar tarafından yenilebilen tomur-
cuklu genç dallar.

buêz (bı rez) rgd sayın, muhterem. * ne¬
valen birêz Avv. sayın arkadaşlar. An ber¬
keti.

buhlAfAnbırû.
buh 2Arne/nkuwet*buhaavêAfn suy¬

un akıntı kuvveti, nehirin saatte denize
döküldüğü miktar, hacım, debi

bırhan Afi delil, kanıt 2. erkek ismi.
bu-ık (bı rık) Afi. sinir, asap. 2. rgd inatçı.

/_geş rgd sinirli
bu/m Lg (dibe, bûx) alıp götürmek,

taşımak, götürmek, iletmek, (bufiilin çe-
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kimi "olmak"fiili olan 'bûn"fiilinin çeki¬
mi ile kanşttnlmamalı). * bı xwe re bum
Avv. beraberinde götürmek. * di gel xwe
bınn Avv. beraberinde götürmek,
yanında taşımak. * bum jer Avv. aşağı in¬
dirmek. * bum jor Avv. yukan götürmek.
* bınn mal Avv. eve götürmek. *bum ser
Avvi üstüne yürümek, üzerine gitmek. *
bum seri Avvi tamamlamak, başa götür¬
mek, bitirmek, sona erdirmek.

buınc AfnF.Lpirinç.Annz.2.A'.maden-
lerden pirinç. * buınc! hecüegleg An
zurk.

buıncok Af n 1. tül perdelik 2. rgd şeffaf.
bırrıng Af An hevnng.
bırrml rgd kesm, belirtilmiş.
buıqand/m Lg (dibmqine, bibtnqine) par¬

latmak.
buıqi/n Lng. (dibtnqe, bibinqe) parlamak.

* cam dibuiqi Avv. cam parlıyor.
bınşt rgd verimli, münbit
bırri/n Lg (dıbtrre, bıbtrre) kesmek, biç¬

mek. * birin bırrin Avv. yarayı kesmek,
ameliyat etmek, yarayı açmak.

birin A'. mi. silah veya dış darbe ile mey¬
dana gelenyara. 2. keder veya üzüntüden
oluşan anormallik hali. * buina dü Aıv.
gönül yarası. * buina mm buina welêt
e Avv. yaram vatan hasretidir, /-pêç A'A.
sıhhiye, yarayı saran. An brin.

bırindar A'. rgd yarak./- bûn L yaralan¬
mak. /_ kuın /.yaralamak.

bırisk L rgd parlak, cilalı. 2. Af güney
Kürdistanda şimşek.

buiskandm Lg (dıbıriskine, bthtrıskine)
parlatmak, cilalamak.

bıriski/n Lng. (dıbaiske, bıbıriske) parla¬
mak. 2. şimşek çakmak.

buk Af karasabanın yere giren kısmı. An
qûnhewcar.

bırmût A'. enfiye, enfiye tütünü.
buq Af m. panltı, şimşek, yıldınm. * buq

û jan Avv. burada acı ve sızı anlamı verir.
birqiye A'. telgraf.
birsi rgd aç, acıkmış. * birsi û tini Avv. aç

ve sussuz. An bırçL
bırû Af ant kaş, göz kaşları.
bırûsk Afn şimşek,yıldınm, flaş.* bırûs-

kê lê xist Avvi yıldırım düştü, yıldınm
çarptı, /-parêz A'A. yddınmlık, parato¬
ner. An brûsk.

buûskand/ın Lng. (dıbtrûskine, buxrQski-
ne) şimşek çakmak, yıldınm düşmesi,

Haşlamak.
buyan Af fırında kızartmak, kebap et¬

mek, tandır kebap. /S N. çevirme kuzu
veya koyun. An parev, perdepilav.

bıryar LAfne karar. 2.rgd kesin, kati, ke¬
sin kararlı, /-dan L karar vermek. /_
gutm L karar almak, kararlaştırmak.
/-name Nx kararname. * bıryara kü¬
süne Avv. ölüm karan. /_ standın L bn
bıryar gırtın.

bısam Af m parsel, küçük parça.
bısemt rgd uygun.
bıserhati A'A. m macera, hatıra, başa ge¬

lenler, bn serhat!, serpêhatl.
bıservebûn Af L bwL ani olarak rastla¬

mak, aniden keşfetmek, aniden bulmak
veya tesadüf etmek.

bıserveçûn Af L bwL uğramak, üzerine
gitmek. * bı ser yeki ve çûn Aıv. birine
uğramak.

bıservehati rgd Avvi intizamlı, ahenkli.
biserxwe rgd bağımsız, müstakil.
bisêlax rgd kumlu.
bı sıvıkahi rgp. kolaylıkla, rahatlıkla, ha¬

fifçe.
bısk N.nant zülüf, kakül. *bıskûguli Avv.

kaküllerivesaç örgüleri. *bısk û kezi Avv.

zülüfleri (kaküllerime perçemleri. * bısk
û tûncık Avv. zülüfleri (kakülleri) ve per¬
çemleri.

bisiklet Af. m. Fr. bisiklet.
bıst 'A'.! üzerinde et kavrulan demir alet.

2. Af An bıhost
bıst 2 rgd az, azıcık. /_ki rgp. yakmda, er¬

ken, bir dakika. * kabıstki drêj ke Avv. he¬
leazıcık uzat. * ka bıstki bısekın Avv. hele
bir dakika dur.

bısti Af ant 1. yaprakların ortasındaki da¬
mar. 2. yaprak kökü. 3. sarmaşık bitkile¬
rin sanlmak için attıklan ipliJumsi parça.
4. ince bitki gövdesi. 5. madeni ince çu¬
buk./- danin L bitkilerin sürgün verme¬
si.

bışadi 1. rgd mesut, neşeli 2. rgp. neşe ile
bışahi rgp. neşe ile.
bışare Af hediye. An dıyari, sataş.
bışav Af, meşrubat.
bışavt/m Lg (dıbıseve,bıbışeve) 1. eritmek.

2. asimile etmek. An pışaftm, pışavtın.
bışev rgp. geceleyin.
bişewat rgd acıklı, dokunakh./_iAf doku-

naklı.
bışık rgd şüpheli.
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69 bızdonek

bışn-and/ın Lg (dıbtşaine, bdaşmhe) gül¬
dürmek, sırıtmasına sebep olmak.

bışui/n Lng. gülümsemek, sırıtmak. *
sterken şevêjı me re dıbışırin Avv. gece¬
leri yıldızlar bize gülümsüyordu.

bışui rgd yılışık, sıntık.
bışir (bışir) rgd sütlü. *qehwekibışir Avv.

sütlü bir kahve.
bışkavt/m Lg(dıbışkn>e,bıbtşktvine)l. sök¬

mek (elbiselerin düğmelerini, veya silah,
malana vs.). 2. çiçek veya tomurcuk aç¬
mak.

bışkıvi rgd açık, açılmış, (ekseri çiçek vs.
için).

bışkıvi/n Lng. (dıbtşhve, bışlave) sökül¬
mek (elbise düğmeleri vs.).

bışkıvi/n 2 Lng. (dtbtsktve, bıbışktve) mey¬
dana çıkmak, açılmak (çiçek, tomurcuk). *
bışkuye daran bışkıvi Avv. ağaçların to¬
murcuklan açıldı.

bışkoj A'. düğme, kopça. /-kA'.düğmecik.
bışku (btşkuh) Af tomurcuk./- dan L to¬

murcuklanmak.
bışkul AfAnbişquI.
bişqul Mat, eşek cinsi hayvanların yuvar¬

lak halindeki dışkısı, yalnız bunlar için
söylerken hayvanın adım da anmak
lazım. * bişqulê keran Avv. 1. eşek dışkısı.
2. koyun, keçi veya tavşan gibi tüm topak
halindeki dışkılar. An pişqul.

bııekrayi Af anlaşma, düşünce birliği.
bitim Af bitim ağacı.
bıtu 1rgdazgm,şımank,küstah./_bûnZ.

azmak, küstahlaşmak. /_ kum L
azdırmak, azdırtmak, küstahlaştırmak

bıtu 2 rgp. daha çok, daha ziyade, en fazla,
ertesi, ewelsi/_pêrA'A. üç gün öncesi, üç
gün evvelsi gün. /-pêrar Afnüç yıl öncesi,
evvelsi sene. An betupêr.

bıv (A/ve,) Afne tehlike (ekseri çocuklar için
kullandır). An. cıj, xetcr.

bıvaşt/m Lg (dıbtveşe, bdxvêşe) bn
bışavtın.

bivê-nevê rgd bw. ister-istemez, mutlaka,
gerekli. * bıve neve tu hin! zmanê Kur¬
di bibi Avv. ister istemez sen Kürtçeyi
öğreneceksin.

bıvır Afmbalta.*gerduxabıvunejıda-
rê bnva, nedıkari darê bıbmya Avv. bal¬
tanın sapı ağaçtan olmasaydı, ağacı
kesemezdi

brtvar l Nne. 1. uğur. An oxu. 2. A'. sebep,
konu, özne.

bnvar AfAnbuwar.
biwêj Af tabir, darbımesel terim, deyim.

/_ên lêkeri Af grm fiil deyimleri, ful te¬
rimleri, fiillerden edinilen kelimeler. 2.
ing. idiom. An navlêk.

bnvije rgd geveze.
bixêrig Af baca, ocak, şömine. An rojmg,

dûkês.
bixur A'. buhur. /_andm Lg bn buxu-

randın. /-dank Nx buhurdan. An bu-
xur2.

bixur Af rgd moloz.
bixuşk Af çakıl, çakıl taşı.
bixwe pro. kendi, kendisi kendi kendine,

bizzat. * bixwe diğere Avv. kendi kendine
çalışıyor, otomatik çalışır. * mın bı xwe
çekır Avv. kendim yaptım. * ez bı xwe Avv.

bizzat kendim. * bı xwe bat Avv. kendisi
geldi. * bixwe nızani xelkê re dıbeje Avv.

kendi bilmiyor başkasına söylüyor. * bı
xwc re ani Avv. beraberinde getirdi.

bixwcdi rgd sahipli.
bıyani rgd yabancı.
bıyok AfAnbıhok.
bı zaneyi rgp. bilgince, bilgiççe, bilerek. *

bızaneyi kar dike Avv. bilerek iş yapıyor.
bızanki rgp. bilerek.
bızark Af taklit. /_ kuın L taklit etmek.

Anzalv.
bızav rgd faal, canh, uyanık, işlek, hare¬

ketli.
bızavt/ın Lg (dtbizêve, bûxzêve) hareket

etmek, sevk etmek, yürütmek. An tevger.
bızbend Af Kürt çobanlarının kullandığı

uyartıcı koyunun çobanla bağlandığı ipin
adı.

bızbızok Af dudaklı çiçekler, bat Labia-
cae.

bızdand/m l Lg (dıbızdine, bdxzdine) ko¬
parmak (ip, tel vs.). * têlê telefonê di ber
de hızdandın Avv. telefon telini dibinden
kopardılar.

bızdand/ın 2 Lg (dıbadme, bdxzdine) kor¬
kutmak, ödünü koparmak, ödünü patlat¬
mak. * te em hızdandın lawo! Avv.

ödümüzü patlattın yahu!
bızdi/n l Lng. (dıbtzde, bdxzde) kopmak,

kopulmak. * hatm bizdin Avv. koptular.
bızdi/n 2 Lng. (ddxzde, bûjtzde) korkmak,

ödü patlamak. * ursa re bizdin Avv. kor¬
kudan ödleri koptu.

bızdok rgd korkak, ödlek.
bızdonek Anbizdok.
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bizêw rgd mobil, hareketli. An tevger /_i
A'. rahat durmamak, yerinde oturama-
mak, hareketli olmak. An bızav.

bizin N.m keçi. zoa Caprahırcus. /_ane
rgp. keçi gibi, keçivari. /-dooş Afn keçi
sağıcısı. /_mej Nh keçileri emen bir cins
kertenkele. An mangenujok, pezmıjok.
/-name Nx keçi vergisi kağıdı. * bızına
bel Avv. L kalkık kulakh keçi. 2. kesik ku¬
laklı keçi. * bızına kovi Af bir cins dağ
keçisi, zoa Capra ibex. * bızm çêrandm
Avv. keçi otlatmak. * çûn ber bızman Avv.

keçi otlatmak, keçilerin önüne gitmek.
bizini merez Nh tiftik keçisi. An cezû.
bızmki A'. biber acısı olan yenir bir cins

mantar.
brzınmeji Hindi Nh ing. Salvator war-

ran.
bızu Af bezir, keten./- kuın L bezir yağı

ile yağlamak.
bızıvandm Lg (dtbtzmne,bûxzwine) hare¬

ket ettirmek, kımıldatmak. An bızavtın,
leqandin.

bızıvi/n Lng. (dünztve, bdocave) kımılda¬
mak, kımıldanmak, yerinden oynamak,
hareket etmek. An leqin, bızavtın

bizi Af karaağaç, bot ulmus.
bızm Af, gem. An hxav.
bızmar Af çivi. /_i rgp. çivi Ue ilgili. * mvi-

sa bızmari A'A. çivi yazısı. /- kuın /.çi¬
vilemek, çivi çakmak. An mıx.

bızmare l.Af nasır. 2. rgd nasırlı.
bızmate A'ne n 1. yara izi. 2. kötü geçmiş¬

in bıraktığı iz. 3. dökülen yaprakların
veya saçın yerinde bıraktığı iz.

bızmık Af tulumveya deriyayıklarda de¬
likleri tıkamakta kullanılan ağaççık. An
nivıkZ

bızmık 2 A'. n koyun ve keçi yavrulanmn
annelerini emmemeleri için ağızlarına
takılan tahta çubuk.veya halka. An
büamık, pozmık.

bızmüûg Af n 1. saçaklarda süzülüp do¬
nan kar suyunun meydana getirdiği buz
çubuklan. An çüûr. 2. sarkıt

bızmıt Af disiplin./- kum L disiplin yap¬
mak. An rêzkari.

bızor rgp. bn pızor.
bızot'Affcnhej.
bızot 2AfAnbızut
bızrık N.Bj. sivilce. An pızüc
bızut Af 1. köz, ucunu yakıp karanlıkta

ışık olarak kullanılan ağaç dalı. 2. çok

kızgın sac veya veya soba 3. meşale. 4.
mecazi anlamda ateş gibi, ele avuca
sığmaz. * har bûye, bûye bızut Avv. azmış,
deli gibi kudurmuş. An xitêre.

bızû Af. An bizi.
bızûn A'. Hint veya Japon kadınlarının en¬

tari gibi kullandıktan dikişsiz entari.
bızût/m Af L hareket etmek, başlamak,

kımıldanmak.
bızûz Af güve, elbise güvesi. An bey,gazûz.
bızûzk A'. An bızûz.
bi l Af m söğüt ağacı, bot Salix. * bıya

qufikan A'A. sepetçi söğüdü.
bi rgd dul (erkek veya kadın). *jma bi an

mêrê bi Avv. dul kadın veya dul erkek.
biber Af biber. Aor. Capsicumanuum. An

isot. * bibera reşA'A. siyah biber, karabi¬
ber, bot Piper nigrum. * bibera sor Afn.
kırmızı biber, bot Capsıcum anuum. *
bibera spi A'A beyaz biber, bot Piper
nigrum.

bibü (bibık)N.antgöıbebeg\
biblo Af Fr. biblo.
bibimeto Af papağan.
biblioxrafi A'. Gr. kitaplar hakkında bilgi,

bir konu hakkında genel bilgi.
bibok Af anı. An bibü.
bicad Af amber ağacı, bot Geum urbo-

num.

bici Afonlbêçi.
bihn l Af koku. An behn, bin, bihn.
bihn 2 Af soluk, nefes. /_ berdan L soluk

almak, nef almak, istirahat etmek. *
bihna . . f e ber de Aıv. istirahat et. * bihna
xwe dan Avv. dinlenmek, nefes almak, so¬
luk almak. * bihna xwc fueh kuın Aıv.
sabırlı olmak, sabrım geniş tutmak. * bih¬
na xwe teng kum Avv. kendini sıkmak,
sabırsızlık göstermek. * bihna yeki teng
kum Aıv. birini sıkmak, birini sinirlendir¬
mek. * bihna xwe vekınn Avv. dinlenme,
nefes alma. /_çıki rgd soluktan kesilmiş.
* bihn dan û standın Avv. nefes alıp ver¬
mek, soluk alıp vermek. /_fıreh rgd ra¬
hat, sabırlı. /_ kınn L koklamak. * bihn
lı xwe dan Avv. koku sürünmek. /_ gırtın
Avv. koku almak, soluk almak, nefes al¬
mak. * bihn pê ketm Aıv. kokuşmak. /_
standın Avv. 1. nefes almak, soluk almak.
2. koku almak, /-teng rgd 1. siklon,
sabırsız. 2. üzgün./_tengiAf sıkıntı, üzün¬
tü. /_ vedan L mola vermek, nefes al¬
mak.
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bihmşk AfAnbawişk.
bihnok N.Grm. virgül Q.
bihnpaki Af erdem, fazilet
bihnûni Afn çimen, çiçeklik.
bihr Af An bir.
bljen Af 'BijenûMemje" adında iran ede¬

biyatında iki aşık. * çal a bijen A'. "bijenın"
hapsedilip atıldığı kuyu.

bijık Af nohut, mercimek gibi baklagille¬
rin pişmiyen cinsi.

biji 1. rgd N. piç. 2. Af ant yele. An büL
bijok Af.l.piç.AnbijL2.yabani.
bikar Af rende (marangoz aleti).
bilardo Af ir. bilardo oyunu.
bilye Afbilya
bun A'ne korku, tehlike. 2. emniyet
blmar Af hasta. /-ıstan Af hastahane.

/_xane Af hastahane.
bime Af sigorta, elektrik aletlerindeki si¬

gorta.
bin l Af koku. An /_ berdan L koku sal¬

mak, koku vermek. /_ dan L koku ver¬
mek, kokuşmak. /- gırtın L koku almak,
bir şeyi sezmek. * bihn jê hatın Avv. ko¬
kusu çıkmak, kokuşmak, içinden koku
gelmek. /_ kısandın L 1. koku çekmek,
koklamak. 2. kokuya gitmek, koku takip
etmek. * bihn pê ve bûn Avv. kokusu ol¬
mak, kokulu olan. * bihnjê hatm Avv. ko¬
kusu çıkmak, kokuşmak, içinden koku
gelmek. /_xwaş 1. rgd hoş kokulu. 2. Af
parfüm, bêhn, bihnl

bin 2 L "binin" fiilinin kökü.
bin 3 Af nefes, soluk. An bihn2, bihn.
bina AfAAnxani
binahi Af 1. göz görüşü. 2. görüş, görmek,

görme gücü.
binende Af rgd ileri görüşlü.
bin/m Lng. (dûme,btbine)görmek. "dilin"

fiilinin şimdiki halinin bir formu.
binu rgd 1. kokulu. 2. kokmuş. An genû.
bio Af Gr. yaşam, hayat /_loji Af biyoloji,

bitki ve hayvan bilimi veya ilmi. /_lox Af
biyoloji uzmanı. /_xraf Afhayat hikayesi
yazan. /_xraf I Af bir kimsenin hayat hi¬
kayesinin yazı ile izahı. * bioxraf ıya Eh-
med£ xani Avv. Ahmedi haninin hayat
hikayesi

bir tN.mkuyu.
bir 2 A'ne L hafıza, bilinç. 2. şuur. 3. zihin,

/-ani Nne. m. hatırlatma, müzakere, me¬
morandum, /-anin Lh hatırlamak,
aklına gelmek. /Jbır rgd L baliğ, reşit 2.

zeki, unutkan olmayan. /_ bum L
hatırlatmak, dikkate almak, /-bori rgd
bilinçsiz, şuursuz. /- bûn L unutulmak.
/-dar rgd 1. hafızası kuvvetli 2. hatıra ge¬
len şey. /_dari Af abide, anıt * bihrê
xistin L pekitmek, tekit etmek, /-geş Af
hafızası kuvvetli. /- hatm L aklına gel¬
mek, hatırlamak. * hatm bir Avv. aküna
gelmek. * hatebira mm Avv. aklıma geldi.
/-hat! Af m hatıra, anı. /-jıyan rgd
önemli, hatın sayılır şey. /_ kınn L unut¬
mak, akıldan çıkarmak, /-mayi Af m.
akuda kalan, hatıra, /-name Af hatırlat¬
ma mektubu./- nekırmZ. unutmamak.
* Kurda işkenceyên zindana Dıyarbe-
krê bir nekınn Avv. Kürtler Diyarbakır
zindanlanndaki işkenceleri unutmadılar.
/_ û bawcr Avv. inanç. /- û baweri Afnem
inanç, fikir, ideoloji, teori, tarz, fikir ve
düşünce. * bir û baweri ya mm ewe ko
Avv. benim fikir ve düşüncem odur ki. *
bihr û ray Avv. fikir, düşünce. * bihr û
raya mın ewe ko Avv. düşüncelerim odur
ki, fikrim odur ki. * bir ve Avv. bayılma. /_
ve çûn Afne Lnk bayılmak. * bh- ve ma
Afn hatırlamaya değer, dikkate şayan. /_
xistin L hatırlatmak, uyarmak, dikkatini
çekmek. *jı bir kuın L unutmak. An bir
kuın.

birani/n Lng. (birtine, birbbıe) hatırlat¬
mak.

birawend rgd mezkur, sözü edilen, zikre¬
dilen şey, kişi vs.

birawer Af An birewer.
bire Af bira, bira içkisi.
birewer rgd 1. düşünür, aydın kişi, zeki. 2.

hafızalı, bilinçli. * bireweren me peşıya
xwc baş nabinın Avv. aydınlarımız ileriyi
iyi göremiyor. An birawer.

bireweri Af 1. inanç, inanma. 2. hatıra, zi¬
kir. * bı birewenya mın Aıv. inancıma gö¬
re, bana göre. * jı bn birewenya şehidên
Helepçe Avv. Halepçe şehitlerinin hatırası
için.

biro Af Fr. büro.
blrokrasi Af Gr. devlet işlerinde titizlik.
birokrat Af devletçi kimse.
birove Af n£/L sedef hastalığı, el ve yüz¬

lerdeveya ciltte çıkan sulu yaralar, bazen
çatlar ve bulaşıcı. 2. * birove ya çavi Avv.

bir göz hastalığı. An çavêş.
birovmi A'. rgd "birove' hastalığına müp¬

tela olan.
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birûbaweri A'. An raman. aynca "bir2"
deki test izahına bak.

blrwerani A'. rgp. reşit olma. An birbu,
xortani.

bisiklet Af An bisiklet
bisk de an, lahza.
biskıvvi Af Fr. biskivit. fin. hındok.
bist rgd Af m yirmi. /_an rgd yirmiler.

/-emin rgd yirminci. /_û yek rgd yirmi
bir.

bistek rgp. bir an, azıcık.
bist/m Lng. (dibinize, bdrûvze) duymak. *

bislına ko mm bıhistıye Avv. benim duy¬
duğum kadan ile. An bihistın.

biş Af P. kaplanboğanotu. bot Aconitum
napellus.

bişeng Af m. salkım söğüt. AoiSalixbaby-
lonica. An. bizer

bişi A'. çok ağaçlıve dikenli yer. 2. Af püs¬
kül. 3. Af. un ve yumurtadan yapılan yu¬
varlak bir çörek.

bişku AfAnbışku,gulpık.
bitik Af5/.gözütilıabı.Anbûkık.
bini Af ani burun. An poz.
biyok AfAnbıhok.
biz Af ceylanların çene altındaki misk ke¬

sesi.
Bizans Af Bizans, itah/ada eski bir devlet.
bizer Af salkım söğüt An. bişeng.
bizon N.Lat bizon öküzü.
bjijk Af 1. doktor. 2. A'. /n tıp. /_i Af. tıbbi.
blêç N.n şimşek. An tırişke, brûsk.
blok Af Fr. 1. kübik şeyler. 2. apartman

katlan.
blokaj Af Fr. bloke etmek, mania çıkar¬

mak.
bloke Af Fr. engel, mania.
blum Af iskambil kağıdı ile oynanan bir

oyun.
blûr A'. An büûr.
bo dç için. * bo çı? ne için?. * bo çı (bo çi)

Avv. neden, niçin. An bona.
boa N.Lat boa yılanı. zoa Boidae.
bobin Af Fr. bobin, frımasûle.
boblat Afm rgd 1. büyük felaket, kötülük,

facia. 2. iftira.
boç Af ant kuyruk.
boçık Af 1. anı kuyruk. 2. ani bazı meyve¬

lerin sapı. 3. sinirli olarak sıçrama *
boçık dan xwe Avv. zıplayarak koşmak.
boçık h xwe xısün Avv. kızmayı, müna¬
kaşayı yaratmak. * boçık şewitl Avv. kuy¬
ruğu yanmak, kuyruk acısı olmak. *

boçık ku- nav şeqan Avv. kuruğunu baca¬
klarının arasına sokmak, kuyruğu bacak
arasına kıstırmak, mecazi anlamda
sıkışmak. * boçık dan dest Aıv. kuyruğu
ele vermek, bir şantaja vs.ye müsait ol¬
mak. /_ veweşandin L kuyruk sallamak,
mecazi anlamda dalkavukluk etmek. *
boçkê cixarê A'A. izmarit, sigara izmariti.
bn moçık, dûv, qemçik, doç.

boçûn rgd gidiş, gidişat.
bodüe rgd bn bûdele.
Bohta (bohto) Bohtanda bir dağ.
Bohtan Af merkezi Kürdistanda başkenti

Cizire olan bölge. Bugün türkiye, ırak ve
suriye emperyalistlerinin kavşak noktası.

Bohti rgd N. 1. bir Kürt lehçesi. 2. Boh-
tanlı, Bohtana ait.

böke Af şecaat, cesaret. * böke û mêrxas
Avv. 1. şecaat ve yiğitlik. 2. Af mecazi an¬
lamda 'daşakk' anlamı var.

bokelemûn Af P. bukalemun, zoo. Cha-
maeleon vulgaris. An pirka melekdas,
têrtêre.

bokenge Af 1. kokarca, zoa Mustela pu-
torius. 2. kır sansarı, zoo. Mustela puto-
rius.

bol Afanr.göt.Anqûn.
bol rgd bol, geniş.
bolometu Af ışınımölçer. An tlrêjpiv.
bom 1 Af aklı dengesi bozuk. 2. unutkan.

3. Af 66 kağıt oyununda söylediği sayıyı
çıkaramayıp oyunu kaybetmek.

bombardıman Af Fr. top veya bomba ile
bir yeri kesif şekilde ateş altına almak.

bombar kırın An bombardıman.
bombe Af mFr. bomba. /_avej A'A m top,

top namlusu. /_ avetın L bomba atmak,
/-baran A'A. bombardıman. * bombeba-
ran kum Avv. bombardıman etmek. /_
krnn L bombalamak.

boıruk rgd unutkan, aklı dengesi bozuk.
Anbom,xevık.

bona GAfc için. *jı bona çanda Kurdi Aıv.
Kürt kültürü için. An bo.

bono Af it para senedi.
boqü Af ant baldır, bn belekZ
boqije Af ardıç kuşu, boz bakkal kuşu.zoo.

Turdus pilaris. An bûqtfe.
bor lAf 1. ekime elverişsiz arazi, çalılık ve

fundalık yer. 2. ekilmemiş arazi
bor 2 Af, rgd kahve rengi ve beyaz arası

renk, kızü. * gayi bor boz öküz.
bor 3 . An hbade.
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çıkaramayıp oyunu kaybetmek.

bombardıman Af Fr. top veya bomba ile
bir yeri kesif şekilde ateş altına almak.

bombar kırın An bombardıman.
bombe Af mFr. bomba. /_avej A'A m top,

top namlusu. /_ avetın L bomba atmak,
/-baran A'A. bombardıman. * bombeba-
ran kum Avv. bombardıman etmek. /_
krnn L bombalamak.

boıruk rgd unutkan, aklı dengesi bozuk.
Anbom,xevık.

bona GAfc için. *jı bona çanda Kurdi Aıv.
Kürt kültürü için. An bo.

bono Af it para senedi.
boqü Af ant baldır, bn belekZ
boqije Af ardıç kuşu, boz bakkal kuşu.zoo.

Turdus pilaris. An bûqtfe.
bor lAf 1. ekime elverişsiz arazi, çalılık ve

fundalık yer. 2. ekilmemiş arazi
bor 2 Af, rgd kahve rengi ve beyaz arası

renk, kızü. * gayi bor boz öküz.
bor 3 . An hbade.
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boran l Af bunalım.
boran 2 A'. ulaşım, /-dek Af ulaştıncı,

dağıtıcı, ulak.
boran 3 Af 1. güvercin. 2. yabani güvercin.

/_geh Afx güvercinlik, güvercin kümesi.
/_xane Aft gübre için güvercinlere
ayrılan tünek. An kevok.

boran 4 A'. kır, bozkır. An bor.
borand/ın * Lng. (dtborine, biberine)

böğürmek, böğürtmek (öküz vs.).
borand/m Lg (dtborine, bdxjrine) affet¬

mek. * bıbore! Avv. emir halinde affet, ka¬
rşılıklı konuşmada 'affedersiniz'
anlamınadır. * mın bıbore Aıv. beni affet

borandın 3 Lg (dıborine, biberine) zaman
veya yarışta geçmek, geçirtmek anlamı
verir. An borin, buhurandın.

borani Af bir Kürt yemeği, gömme ek¬
meğini çökelik ayranı içinde dibekte dö¬
vülerek hamur hale getirilir ve sonra yağ,
ayran, bal karışımı katılarak yenir. An si-
rêqûrL

boraq Af kurban, kurban kesmek.
borç A'. An dên, deyn, qerd.
bore l N. yabani domuz. An xiznlr.
bore 2N.bö^ünne (öküz, domuz vs.). /S>or

N.B. böğürmek.
börek Af pasta, börek.
borêqer Af Kürt mitolojik masallarında

bir at.
borıya berdesl A'A Grm şimdiki zaman

hikayesi.
bonya çiroki Afi Grm di'li geçmişin hi¬

kayesi.
bonya dûdar A'A Grm misli geçmiş za¬

man.
bonya têdayi A'A Grm dili geçmiş za

man.
bori Af m boru. * bonya ostaki A'A. ant

kulaktaki ostaki borusu.
bori rgd 1. geçmiş, mürur. 2. gramerde

geçmiş zaman. Kürtçede y' harfinden
önce gelen V "i" ya dönüşeceği için bak
bonya berdest'.

borijen Afc boru çalan, askeriyede boru¬
cu.

bori/n l Lg (dıbore, bûxxe) geçmek. * te re
borin Avv. arasından geçmek. * şevborin
derbaz kuın Avv. geceyi geçirmek. *
bıbore! Avv. affet!. An borandın.

bori/n Lng. (dıbore, bıbore) böğürmek.
borin Af geçiş, geçme
borizan Af borazan, boru çalan. An bori

jen-
borse Af m il Gr. borsa.
bose 1A'.AnbûseL
bose 2Af Ankemin.
bosedi rgd matemetikte yüzde (%) işare¬

ti.
bosi Af rgd yanan ve duman çıkaran ça-

put * bina bosi yê tê Avv. 1. yanık çaput
kokusu var. 2. Af tütsü.

bosin Lng. (dtbase, tnbase) süt veya yoğur¬
dun sıcaktan kerpiç hale gelmesi. An qu-
sin, kemıtin. 2. yanık kokusu. An bosi

bosi Af An bıhost
bostan Af. bostan. An parez.
boş l rgd boş. *boşu betal Avv. işsiz güçsüz.

An vala. /_ayi rgp. 1. boşluk. 2. Af izin.
boş 2Af bolluk, bereket/_ahiAf bolluk./-

bûn I. bol olmak.
bot l Af 1. ing. ağaç kütüğünden sandal. 2.

Fr. bot, bir cins ayakkabı.
bot 2Af ant bn qûn.
Botan Af. merkezi Kürdistan olan Cizre-

hakari bölgesi.
botanik Af rgd Gr. bitkileri inceleyen bi¬

lim.
botav Af tuluğ boyamakta kullanılan bir

nebat bn surdar.
boxçe Af. bohça.
boxe A'. n boğa. * boxe û beran Avv.

boğalar ve koçlar, mecazi anlamda bir
yerin külhanbeyleri.

boyax Af boya. /_ bûn L boyanmak. /_
kırın .Lboyamak. /- van Afc boyacı.

boybov *T "- cinsinden bir bitki.
h ıi. ing. bir hareketveya eylemi red-

.ımek.
rgd gri, boz rengi.

uoze Af boza. /_ kelandm L boza pişir¬
mek.

Bozc Rcwan Nh Memê Alan'ın atmm is¬
mi.

bra Af fin bira.
brader Af F. birader, arkadaş, fin heval.
brandox Af 1. pale, ırgat 2. rgd dik kafalı.
branguh rgd 1. yavaş, ağır. 2. Af pire. An

kêç.
braşt/ın Lg (dtbrêşe, btbrêşe) kızartmak.

Anbıraştın.
braşti rgdAf kızartılmış, »goştêbraşli Aıv.

kızartılmış et.
brazaza Af kardeşin torunu.
brazi Af An bırazi.
brarzi Af An bırarzi.
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BrezU A'. Brezilya /_i A'. rgd Brezilyalı,
Brezilyaya ait

brin * N. yara, sıyrık, /-saz Nx cerrah,
operatör. brina reş A'A. Bj. kara yara
hastalığı An birin.

brrin 2 Lg (dıbıre, bıbae) kesmek. An
binin.

brindarok Afyılanköküotu.AotPolygo-
num bistorta.

Britanıye Af, Britanya, ingiltere.
bronşit Af. Bj. Fr. bronşit, boğazda soğuk

algınlığı.
brû AfAnbırû.
brûsk A'. yıldırım, şimşek. *brûsklê dan

Avv. L şimşek çakmak, yıldınm düşmek.
/-vejandınL. şimşek çakması,yılduımın
gökte zikzakh panldaması.

brûskand/m Lng.(dd>ırtskine,bıbrûskine)
şimşek çakmak.

bruske Af telgraf, /-yar Af telgrafçı.
brûski/n Lng. (dtbrûske, bûrûske) şimşe¬

klenmek.
brûskname Nhx telgraf kağıdı.
budcet A'. m ing. Fr. bütçe, bn trazûn.
büfe N.Fr. büfe.
buha Afinbıha.
buhar Af An bahar.
buhari AnbıharL
buhart/uı Lng. (ddıuhere, bıbuhere) 1. ge¬

çinmek, idare etmek, eyvallah etmek. 2.
zamanve mekan içinde geçmek, geçiştir¬
mek. An buhurun.

buhêrk A'. Grm. geçmiş zaman.
bühtan Af n iftira, yalan, suçlama. /_

kuın Lh iftira etmek.
buhuk AfAnbuxuk.
buhurand/m Lg (dıbuhurine, bıbuhurine)

geçirmek, ileriye almak, öne geçmek. An
burandın.

buhuri/n l Lng. (dıbuhure, btbuhure) geç¬
mek, zamanı geçmek.

buhuri/n 2 Lng. (dıbuhure, btbuhure) yok
olmak, kökü kurumak.

buhurtand/ın Lg (bıbuhurune, dıbuhurti-
ne) geçirtmek, aşmak, ileriye geçirmek.
An burandın, buhurandın.

buhurun A'. (dıbuhure, inbulntre) geçmek.
* ağır buhurt ateş geçti/söndü. * bı hev
re dıbuhunn Avv. birbirleriyle geçiniyor¬
lar. * qoç h guh dıbuhıui bw. boynuz ku-
laklan geçiyor. * genunê me buhurti ye
Avv. buğdayımız (tarlada iken) olgunluğu
geçmiş, aşın kurumuş. An borin, bu

harlın.
Buhuşt AffinBıhûşt
buji A'.yele.An.büL
buji/n Lg (dijuje, bıbuje) imrenmek. An

büjn.
bulbul AfAnbübd.
bulqik AfsuhabbeciklerlAnbuqik.
bülten Af Fr. bülten.
Bubcar AfAnBuxar.
bulxur Af bulgur. An sawar.
buncan Afyuk^ltilmiş sulama arkları, su

bendi.
burand/m Lg (dıburine, bıburine) yok et¬

mek, kökünü kazımak, jenoside uğrat¬
mak. * meşen me buhurine Avv.

arılarımız tamamen yok oldu. An buhu¬
randın.

burç N.m. l.burç,şato, hisar, kale. 2. yıldız
falı, burç. An buc.

burcuwazi Af An bûrjûwazL
burd/ın Lg (dıbure, bdxire) bn buhartın,

borin, boran.
burrebur B. bw. bn borebor.
burri/n L (dtburre, btburre) böğürmek. An

borrin.
burunti A'. 1. diploma. 2. tapu.
burx * Af çakıl.
burxi 2 Af burgu. An badek.
buşqul Af küçükbaş hayvan dışkısı. An

pişquj.
buwar A'. uğur. An bnvar, yom.
buwar 2 Af su geçidi. An bur.
buward/in Lng. (dibuwêre, bdmvêre) bn

buhurun.
bux N.A buhar. An helm.
buxbux Af fokurdama, homurdama. *

buxbuxa avê Avv. suyun fokurdaması. *
buxbuxa hirçê Avv. ayı homurdaması, ayı
böğürtüsü

buxçe Af bohça, /-buxçeyi hemam A'A.
hamam bohçası. An boxçe.

buxik Afböcek.zoainsect.Ankêzu[,zên-
di, mo/.

buxikê genû,buxikêf isek A'A. osurgan
böceği,zoa Brachynus crepitans.

buxur Af, 1. erkek deve. An hêşur.
buxur 1 N.A buhur, tütsü.
buxurand/m Lg (dibuxurine, btbuxurine)

tütsülemek, buhurlamak. /-dan (buxur-
dank) Af. buhurdanlık. An bixur, buxûr.

buxuri meryem N.A tavşan kulağı, sikla¬
men, bot Cyclamen europaeum.

buxurk AfAnburx.
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bû L."bûn" olmak fiilinin geçmiş hali.
bûci A'. köpek yavrusu, enik. An tole,

cewnk.
Buda A'. Buda, budizm dininin kurucusu.
bûdele rgdA budala. An xêvik.
bûdır Af in, yabani hayvan ini. An qul,

kun.
bûdine A'. An nane.
Budist rgd Buda dininden olan.
Budizm Af Budacüık.
bûjen Af materiyal, malzeme, levazım. 2.

Af madde. /_i rgd maddi.
buji Af Fr. buji, motorlarda ateşleme ci-

hazmdaki uçlar.
bûk l Af m 1. gelin. 2. maket, gelin bebek,

oyuncak bebek. /_ bum L bw. gelin gö¬
türmek. * bûk snvar kum Avv. gelin gö¬
türmek, gelini götürmek için ata
bindirmek. * bûka baranê Avv. maket, ge¬
lin bebek, "goxend" denilen bir Kürt bay¬
ramında çocuklar tarafından yapılan bir
gelin bebek ki bununla ev ev gezerek he¬
diyelik toplarlar. * büke şûşe Aıv. oyun¬
cak bebek, kukla, mecazi anlamda yalnız
dış güzelliği olan kadın. * bûk û xesû Avv.

gelin ve kaynana. * bûk û zava Avv. gelin
güvey.

bûk N.Bj. gözdeçıkan arpacık. An bûkık.
bûk 3 Af. karpuzun ortası.
bûkani Af 1. gelinlik. 2. balayı (kadın için).
bûkelemûn Af F. An bokelenıûn.
bûkemar Af 1. kertenkelegiller. 2. sürün¬

genler zoo. LacertiUa sauna 3. bir ker¬
tenkele cinsi. An gumgumok.

bûkesor Af ülkesi Amerika olan bir ardıç
kuşu. zoo. Enthacus rubecula.

buket Af. Fr. çiçek demeti, buket. An baq.
bûkcni Af rgd gelinlik, gelinliğe ait olan

şeyler
buluk Af gelincik çiçeği, fiof. Papaver-

aceae.
buluk 2 A'. rgd gonca, açmak üzere olan

çiçek tomurcuğu.
bûkık 3 Af Bj. arpacık, it dirseği. An bûk2.
bûkık * N. oyuncak bebek. An bûkL
bûkınk A'. dağ gelinciği, (fare veya tavsan

yakalamakta yarar sansar tipi bir hayvan),
ing. ferret.

bûkin rgd gelin hali, gelinlik.

bûkinan Af zifaf.
bûkoke Af 1. kukla, gelin bebek. 2. gelin¬

cik cinsinden bir çiçek.
bûknefsok Af kızılkuyruk, zoa Phoeni-

curus phoenicunıs.
bul rgd Bj. kambur. LütKyphsıs./- bûn

L kamburlaşmak,dikine eğilmek. * pışta
xwebûl bûn Avv. beli kamburlaşmak./_ık
rgd kambur olan, kambur kimse. /_i A'.
kamburluk. /_ kuın L eğmek. * xwe bûl
kınn Avv. kendini eğmek, kendini kam¬
burlaştırmak. An pıştkov.

bûlevar Af Fr. bulvar, geniş cadde.
bûuk N.antbnbûL
bûm Af baykuş. 20a Otidae. An kund.
bû/n Lnk (ddx, bûx) t olmak, oluşmak,

yaratılmak. 2 doğmak, düyaya gelmek. *
bûn su Avv. sır olmak, sır olup kaybol¬
mak. * bûn û nebûn Avv. olmak veya ol¬
mamak. 3. hadise. * ew h wê bûn Avv.

onlar ordaydılar. *jı deh pezan de 6 ber-
xên wan bûn Avv. 10 koyundan 6 kuzu ol¬
dular (doğdular). * buna isa pêxember
Avv. isa beygamberin doğuşu, bn bûyin.

bûnebûn Af olay, vaka'a. An bûyer.
bûqije Af kirli renkte ardıç kuşu.zoa Tur-

dus pilari An boqije.
bura Af kayınbirader.
bûrck A'. kestane kargasına benzer bir

kus.zoaGarrulusgIandarius.ing.com-
monjay.

bûrjûwazi Af Fr. burjuvazi.
bûsc ' A'. çift sürmek sırasmda öküzlerin

boynuna geçip boğaz altmda bağlanan
ağaç çubuklar. An sami

bûsc Af buse, öpücük. An ramûsan.
bûş (firîje/anJA'.S.orman.Anrê'l.
butik l Af kulübe. An xecit, holık, kepu.
bûtık A'. ağaçtan su oluğu, bn cura.
butik N. Fr. butik.
bûyer A'ne olay, vak'a /-name Afn vaka-

name, kronik. An qisetay, peyam.
bûyi/n Lari.(dıbe,btbe)l. olmak, meydana

gelmek, hilkat olmak, doğmak, dünyaya
gelmek. 2. yardımcı fiil. fin. bûn.

bûzû Affinbızûn.
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C Af Kürt alfabesinin 3. harfi olup dil ucu
ile dişler arasında çıkar, sessiz harftir.

ca £>phele.*cawere.l.helegeL2.rgp.'ca-
ran' kelimesinin kısaltılmışıdır. 3. An
icar.

cab N.A bn bersıv.
cabüka Af P. mitolojide şarkta bulunan

bin kapılı bir saray.
cacık Af yoğurtlu salatalık.
cacım Af işlemeli kilim.
cacu Af ceviz içinin dövülüp balda kay¬

natılmasıyla elde edilen bir tatlı.
cade N.A cadde.
caderê Af cadde, yol.
cadi (cadu)N.P. cadl/StaiiNx cadılık.
cafilqêne AfAnserêş.
cahü A 1.A'. genç, tecrübesiz, erkek oğlan,

2. rgd okur yazan olmryan cahil kimse.
cahşik A'. eşek yavrusu. An caş.
calcaloke N. örümcek, zoo. Arachnida.

finpiıık.
cam A'. P. cam. /-ekan Nhv. 1. camekann,

vitrin. 2. camlı bahçe, sera /_ker Nx
camcı. /_rej cam işleyicisl /-xane Afx
camcı dükkam.

camane Af bir cins kumaş (kadıngömleği
veya türban için).

cambaz Af rgd canbaz. /_i Af canbazlık.
/_xaneAfx canbazlıkyapılan yer. An can¬
baz.

came Af elbise, örtü. /_dani Af. An ceme-
dani, pêcame.

camêr A'. rgd yiğit, centilmen, cömert
/-ane rgp. yiğitçe, mertçe. /_i Af yiğitlik,
mertlik. An cnvan.

canud A'. ruhsuz varlık, nesne.
cam! N.A cami. An mızgeft.
camûs N.A manda, fin gamêş.
can Af vücut, hayat, ruh. /_an Af sevflen,

sevgili./_avêlmZ. can atmak. * hser çar
qunşan canê xwe davêje Avv. beş kuruş
için canım atıyor. * can bexş kuın Avv.

canını bağışlamak, kendini adamak,
/-bêzar rgd canından bıkmış, /-can Af.
samimi, canciğer. /_ ciğer Avv. can ciğer. *
can ciğer bûn Avv. can ciğer dost olmak.
/_ çûyin L canı gitmek. /_ dan L 1. can

vermek, ruhu teslim etmek.2. kendini fe¬
da etmek, /-dar rgd 1. fedayi 2. canlı. An
jindar./_dayi rgd ölmüş, ruhunu teslim
etmiş. /_ecan rgd 1. güvenceli, samimi. 2.
sadık, sevimli. /_êş A'A. ağn, sancı. /- aş¬
andın. L can acıtmak, can incitmek,
/-eşin L.can incinmesi, can acıması. * ca-
nêxwe dan. Avv. canınıvermek.An gıyan.
* canê xwe bı nya welêt de dan Avv. can¬
larım vatan içinverdiler. * canêxwe xilas
kınn Aıv. canım kurtarmak, /-feda rgd
can feda, canını feda eden. /_gu Afrgd 1.

can alan, çanakçı. 2. Ezrail. /-gıran Af
rgd hantal, uyuşuk, her işten erinen kim¬
se, /-gıran! Aıv. uyuşukluk, hantal. /_
girim L ruh almak, can almak. * Ezrail
tanê wi bı cnvanıye de gut Aıv. Azrail
onun canım gençliğinde aldı. /_gori A'A.
şehit, kurban. /_kêş rgd can alan, can
alıcı, Ezrail. /_ kısandın L 1. can çekiş¬
mek 2. canım almak. /_ kişin L can ver¬
mek, ruhu teslim etmek, /-köle A'A. rgd
nefsine düşkün, nefsinin kölesi. * evv kö¬
leye canê xwe ye Avv. o nefsinin kölesidir.
/_kuj A'A. rgd öldürücü, /-parêzi A'A. 1.

nefsine hakimlik, kendini koruma yete¬
neği. 2. sıhhatına bakma, /-pola Afn. çelik
gibi, sapsağlam kişi. * canstên bn.
çangırtın. * can qurban Avv. cankurban
etmek. * Heso can qurban tu ku de dıçi
Avv. Hasan canım kurban olsun nereye?. *
can xwedi kuın Avv. can beslemek. * ca-
nê xwe xwedi kum Avv. canına iyi bak¬
mak. * bı can û dü Avv. candan gönülden.
* can xweşi Aıv. can sağlığı. * can xweşiya
yeki xwastin Avv. birine can sağlığı dile-
mek./_xuaşrgd can sıkıcı, tedirgin edici.
/-zer rgd sıhhate, sağlığa zararlı.

canbaz Af 1. canbaz, akrobat, ip canbazı.
2 rgd hilekar, sahtekar. /_i Af canbazlık.
/_xane Avv. canbazlık yapılan yer, sirk. An
cambaz,

canberi A'. karides, zoa Crago vulgaris.
cancmcrg Af An zeferan.
canewer A'. canavar.
canfes A'. halis ipekten dokunan elbise.
cang AfAnçopan.
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cang AfAnçopan.



77 cange

cange AfAnciwanga.
canhêşur Af.zürafa.
cani lAf.tay (ayavrusu).
cani 2N.A katil, cani.
cankûş Af finçanqoç.
car A'. defa, kez, öğün. * car a dm rgp 1.

geçensefer. 2. rgp.birdaha ./-car rgp ba¬
zan, arada bir, arasıra. * her cara ko Avv.

her defasında ki. * yekcar rgp. hepten,
birden. * vê cara Avv. bu sefer, bu kez.

carcaran rgp. bazan, arada bir, arasıra. *
carcaran düe mın dixwazi Avv. bazan ca¬
nim istiyor. An carcar, geh.

carcarekan rgp. An carcaran.
carcarne rgp. bn carcaran.
çarcım A'. bir cins kilim. An cacım.
carcur A'. Fr. şarjör.
cardın rgp. tekrar,yine. /-kuın L tekrar¬

lamak.
caregıze Af rgd 4yaşındaki erkek manda.
carek rgp. rgd bir defa, bir kez.
carekê rgp bir defa, birkez.* carekejı ca¬

ra Avv. bir varmış bir yokmuş defalardan
biri. * bı carekê Avv. 1. bir defasında, bir
kez. 2. aniden, yekten. * bı carekê de ket
û nur Avv. birden düşüp öldü.

carina rgp. ara sıra, zaman zaman.
cans l.rgdcam sıkkın, üzüntülü, kızgın. 2.

N. kötü laf, küfür. /_ bûn İV. Lrezil ol¬
mak, tiksindirici olmak. /S N. küfür, la¬
net /_ kuın L küfretmek, lanetlemek.

canye N.A cariye, satın alınan kadın, ha¬
rem kadım.

carû Af S. sıva.
carût Af sobalar için kullanılan kül küreği.
casus N.A casus./-!Af casusluk. * casus!

kuın Avv. casusluk etmek, bn slxur, xef-
nêr.

caş l A'. S. eşek. An ker.
caş 2 A'. rgd özellikle güney Kürdistanda

pfişmergeler aleyhine çalışan devlet güç¬
lerine yardımcı olan Kürtlere denir; va¬
tan hayini anlamında kullanılır.

caşık AfAncehşık.
catu lAf.l.kekikotu.2.yabanimercankö-

şk otu. bot Origanum vulgare.An mer-
zekevv.

caür 2 A'. unutmabeni türünden bir bitki.
Aot Myosotis paiustris.

caw l Af sigara ağızlığı da olan bir bitki.
caw 2 AT. pamuklu bez, el dokuması pamu¬

klu bez. /-bu Af bez dokumacısı. IS rgd
pamuklu bezden olan şey veya şeyler.

/_kerAfx An cawbu.
cawi Af kadına göre kocasının kardeşinin

karısı, kardeş kanlan birbirlerine 'cawi'
olurlar.

cawidan rgd ebedi, sonsuz.
cawin rgd bezden şey, beze ait
cax A'. 1. korkuluk, balkonlara veya mer¬

diven önlerine konulan parmaklık. 2. ko¬
runak.

caz Af ing. caz, çok aletli müzik çeşidi
cazibe N.A cazibe, çekiş.
cazû AfP.l. cadı. 2. rgd kanştıncı, fitneci
cd Af Fr. corps diplomatique (kor diplo¬

matik) in kısa yazılışı.
ceban rgd A korkak, dönek. /_i A'. kor¬

kaklık, döneklik.
cebari A'. kitre ağacı. Aot Astragalus.
ccbilxane A^F-ceplıanejSİlahvemühiın-

mat deposu.
cebt A'. hayvan derilerini boyamakta kul¬

lanılan bir ağaç cinsi. An surdar.
Cebrayil N.A 4 melekten biri, Cebrail.
cedew 'A'. B/l özellikle tek tırnaklı hayvan¬

ların tırnaklarında veya sırtlarında yük
veya semerden dolayı çıkan bir yara /_
bûn L böyleyara almak./_iAf cedew ol¬
muş hayvan.

cedew 2 A'. Bj. nasır.
cedwel N.A cetvel. An xizkêşan.
cefa A'. cefa, zahmet /_kêş rgd cefa çe¬

ken.
cefen N. fabıl, hayvan masallan.
ceferi Af 1. bir kılıç türü. 2. bir mezhep.
ceger Af. ant ciğer, /-penti rgd baskı

alanda olan, manevi eziyet çeken. An ci¬
ğer.

ceh Af arpa. Aot Hordeum vulgare.
/_fuoş Af arpa tüccan. /-ini rgd arpa¬
dan, arpalık, arpa karışık, /-zeran Nh
rgp. 1. arpaların olgunlaşma peryodu, ha¬
ziran ayı. 2. Af ikizler burcu 21 mayıs 21
haziran.

cehcehık Affinnzyane.
cehd A'. A gayret, azim. /- kum L çok

çalışmak, çabalamak, azmetmek. * cehd
bıke ko tu, kare xwe bibi seri Avv. işini
başa götürmeye çabala

cehdasi A'. duvar arpası. Aot Hordeum
murinum.

Cehenem Af A Cehennem. /_ bûn Avv. L
Cehenneme gitmek, cehennemlik ol¬
mak. 2. mecazide cehenneme defolup
gitmek. /_ kuın Avv. cehennemlik etmek,
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cange AfAnciwanga.
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cani 2N.A katil, cani.
cankûş Af finçanqoç.
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geçensefer. 2. rgp.birdaha ./-car rgp ba¬
zan, arada bir, arasıra. * her cara ko Avv.

her defasında ki. * yekcar rgp. hepten,
birden. * vê cara Avv. bu sefer, bu kez.
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carcaran düe mın dixwazi Avv. bazan ca¬
nim istiyor. An carcar, geh.
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çarcım A'. bir cins kilim. An cacım.
carcur A'. Fr. şarjör.
cardın rgp. tekrar,yine. /-kuın L tekrar¬

lamak.
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ra Avv. bir varmış bir yokmuş defalardan
biri. * bı carekê Avv. 1. bir defasında, bir
kez. 2. aniden, yekten. * bı carekê de ket
û nur Avv. birden düşüp öldü.

carina rgp. ara sıra, zaman zaman.
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N. kötü laf, küfür. /_ bûn İV. Lrezil ol¬
mak, tiksindirici olmak. /S N. küfür, la¬
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zekevv.
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çalışmak, çabalamak, azmetmek. * cehd
bıke ko tu, kare xwe bibi seri Avv. işini
başa götürmeye çabala

cehdasi A'. duvar arpası. Aot Hordeum
murinum.

Cehenem Af A Cehennem. /_ bûn Avv. L
Cehenneme gitmek, cehennemlik ol¬
mak. 2. mecazide cehenneme defolup
gitmek. /_ kuın Avv. cehennemlik etmek,



cehêl 78

argoda cehenneme postalamak. * cehe-
nema xwe gerin Avv. belasını aramak. *
cehenem h ser seri diğere Aıv. başında
bela dolaşıyor.

cehêl rgd A cahil
cehıdandın Lg A (dıcehıdine, btcehıdine)

bn hevvldan.
cehıdok A'. kokulu bir ot olup cebinde

taşırken elbisenin rutubet ve kokusunu
alır.

cehık Af bir cins hıyar.
cehnemi Af çeşitli çiçekleri olan bir süs

bitkisi. Aot Bougemvillea.
cehşık Afsipa.
celıtcr Af bahçe kekiği. Aot Thymus vul-

garis. * cehtcrc beyaban A'A. yabani ke¬
kik. Aot Thymus serpyllum. fin zırcatır.

cehterê beyaban Af An zncatır.'zir' keli¬
mesindeki nota bak.

cehtüi AfAncatuL
cehxurak Af sülüğe benzer, kırmızı renk-

teve evlerdeyaşryan elbiselerezararh bir
tutü.

cejn Af bayram, şölen, /-ane Af rgd bay¬
ramlık, /-epirozi A'. bayram kutlama. *
cejna pıçûk A'A. şeker bayramı, fitir bay¬
ramı. * cejna sersalê Aıv. yılbaşı, yılbaşı
bayramı. * cejna zayinê Avv. 1. Noel bay¬
ramı 2. doğum günü. * ccjni Newroz Avv.

A'A. Kürtlerin 21 Mart'a rastlayan yılbaşı
bayramı. Milattan 612 sene önce Demir¬
ci Kawanin İran'ın zalim şahı Dahhaka
karşı giriştiği ihtilalin yıldönümü. Bu gün
Kürtlerce mukaddes yılbaşı olarak kut¬
lanır. * cejni qurban A'A. kurban bay¬
ramı. * cejn û id A'A bayram ve şölen,
bayram ve seyran.

cela Af A aydınlık. /_dct Af yiğitlik, fin
mêrxasL

celad N.A cellat.
celagi Af katı pekmez, fin aqıt
Celali Af Doğu Bayazit yakınlarında bir

Kürt aşireti.
celeb Af m nitelik, vasıf, kalite, çeşit, tür,

cins. * du celeb kes hene; yên baş û yên
nebaş Avv. iki çeşit (tür) insanvardır; iyiler
ve kötüler. /_nav Af birleşik isim. An he-
venav.

celeb N.A kesim sürüsü, kesim hayvanı
tüccarı. /_dar Aftkesim hayvanı ticareti
ile uğraşan kimse. /_dari Af kesim hay¬
vanı tacirliği.

celew Af hayvanlan yemlik üzerine

bağlarken boynuna geçirilen ağaçtan
halka, fin çolaq.

celew Af gem, dizgin.
celx Af l.sussuzluktan toprağın çatlaması.

2. yarık, çatlak.
celxe Af çatal, çatallı ağaç, dilim. /_ cebre

fivv. dilim dilim, ekseri meyve dilimleri
için kullanılan bir terim. * gwiz bı çar cel-
xeye Aıv. ceviz dört dilimlidir. * celxeyên
scvan Avv. elma dilimleri.

cem l rgp. de yan, nezd, yanında. * h cem
Aıv. yanında, yakınında. * lı cem wan Avv.

onların yanında, bn ba.
cem 2 Af 1. büyük sepet. 2. hayvanların

başına takılan yem torbası. 3. yükün bir
tarafı.

cem 3 Af 1. Alevilerde dini tören, dini ayin.
* cem û cıvat Aıv. toplu ayin. 2. senede bir
defa ziyaretgahlarda yapılan toplu ayin.

Ccma Af Cudi dağında bir köy. Kürt itik¬
atlarına göre dünyada kurulmuş ilk yer¬
leşim merkezi. An cenıa.

cemaet N.A topluluk, cemaat.
cembeli l N. iyi cins bir tütün.
Cembeli 2 Af Hakkaride geçen müzikli bir

Kürt destanı kahramanı.
ccmcemk Af. ispanyol çalparası.
cemed Af buz. An qcşa, xişik.
cemedani A'. Kürtlerin başına sardıkları

sank, türbanın etrafına sarılır, bn pûşi,
camane.

cemcıqand/m Lg (dtceinciqine, bicemciqi-
ne) çalkalamak.

cemıdand/ın Lg (dıcemıdine, bıcamdine)
1. dondurmak, mayi bir şeyi soğuktan
katı hale getirmek. 2. bir kimseyi geçici
olarak işten uzak tutmak.

cemıdi/n Lnk (dıcemıde, btcermde) 1. don¬
mak, buz haline gelmek. 2. bazı yörelerde
üşümek anlamında kullanılır.

cemık Af dirgen (kenger vstoplamak için)
bn pencık.

ccmısand/ın Lg (dıcemısine, bıcemısine)
bn meyandın.

cemiyet N.A cemiyet, topluluk. An cıvat
cemil rgdAl. iyi, makbul 2. Af erkek ismi.
cemser Af kutup.
cemtêr Af heybe şeklinde küçük çuval. An

heqiv.
cenab N.A cenap. * cenabi heq Aıv. Ce¬

nabı hak.
cenan! Af sebze veya meyve bahçelerde

yancıhk eden kimse.
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cenawn A'. rgd vahşi hayvan, yırtıcı hay¬
van.

cenaze AfA cenaze, mevta
cenbeli A'. An cembeli
cencer Af 1. makara, kasnak. 2. bazı yer¬

lerde döven için söylenir. An cercer.
cendek A'.A gövde, ceset
cenculuk Af iki yaşına kadar deve.
cendere A'. 1. dokumaları parlatmakta

kullanılan bir alet 2. sıkma makinası.
cendırme Af Fr. jandarma
Çenet AfA Cennet. An bıhûşt
ceng A'. P. harp, savaş. /_awerrgd savaşçı.

/_ kuın L savaşmak, harbetmek. /-na¬
me A'A. harp tarihi vesikaları, /-baz Afx
savaşçı./-darAfsavaşçı, harpçl/_van Af
Ancengdar.

cenıqand/tn Lg (dıcenıqine,bıcentqine)ür-
kütmek.

cemqi/n Lng. (diceniqe, btcentqe) ürkmek,
korkudan sıçramak. An hucuuqin.

centûr Af bir müzik aleti, harp.
ceqin Af 1. heyelan. An hezaz. 2. Af bu¬

günlük yürüyüşte alman mesafe. An qo-
nax.

cer Af m toprak testi. An cêr.
cer Af vida. /-bader Afn tornavida.
cera rgd akıcı, /-hat Af. A yaradan akan

irin. bn nêm. /_hl N.A cerahi, yara teda¬
vi eden, ameliyat.

cerbeze 1. Af mahir, serinkanlılık, soğuk¬
kanlılık, konuşma kabüyeti. 2. rgd inatçı,
blöfçü.2.Af horan./- kırın Z. horan tep¬
mek.

cercer (cercere) Af sap öğütmede kul¬
lanılan cırcır makinası, çıkrık şeklindeki
döven, /-van Nx döven gezdiren. An
gam.

cerd Af 1. küçük baskın (askeri). 2. müfre¬
ze. An cud.

çerde Af korsan. /_yiAf korsanlık.
cerdel Af kova. An dewl.
cereme N.A cerime.
ceres N.Azü, çıngırak.
cereyan A'.A bn ceryan.
cerg Afantkaraciger.*cergûdüAw.ciger

ve kalp. "cerg û dileyeki deranin Avv. bi¬
rinin ciğerlerini sökmek. * cerg û hınav
Avv. iç organların tamamını kasteden bir
deyim.

cerge Af 1. halka 2. daire. 3. cemaat, me¬
clis.

cergebez Af 1. horan,erkek-kadın beraber

etele vererek halay çekmeleri (Hakari-
Botan bölgesinde kullanılır). 2. cümbüş. 3.
cesur, cigerli. bn cerbeze.

cenband/m Lg A (dıcenhine, bcenbine)
tecrübe etmek, denemek. An heçandın.

cenbi/n Lng. A (dıcenbe, btcenbe) denen¬
mek, tecrübe edilmek. * ew kesana
cenbine êdi nl medmê Avv. o kimseler
denenmiştir artık onlara yüz vermeyin.

cenbok Af tecrübe, imtihan.
cerıye Af tahtadan yapılmış küçük pres.
cerime N.A bn. cereme.
ceryan A'.XLakmti. 2. fizikte akım, cery¬

an, elektrik. An kahreba.
ces Af alçı.
cesaret AfA cesaret. An hêwir.
cesd rgd hareketli, hareket edilen.
cesed Af A ceset, ölü vücut
cesur rgdA cesur, korkmayan.
cew Af 1. koyun kırpma makası. 2. ma¬

kas/, kuın Avv. makaslamak, kırpmak.
Anhevnng.

cewab Af /1 An bersiv.
cewahu N.A mücevher.
cewar Af ingilizlerde tulumdanyapılan bir

müzik aleti, bn hewan.
cewaz Af. A müsaade, muafakat An de¬

stur, izin.
cevvdık A'. finkedık.
cewenke Af matara. An. »ge.
cewêlek Af rgd lümpen.
cewher N.A L cevher. 2. element, madde.

* çar cevcher Avv. hava, toprak, su ve ateş
olarak kabul edilen 4 ana temel madde.

cewi Af. çam sakızı, tutkal. An zamq,beni-
§L

cewr AfA cebir, zor, haksızlık./- kuın Avv.

incitmek, haksızlık etmek. * cewr û cefa
Avv. eziyet ve işkence. * cewr û cefa lê
kum Aıv. birine eziyet ve işkence etmek.

cevvnk Af enik, köpek yavrusu. An kudüc
cewseq rgd tıklım tıklım, tıklım tıklımyol.
cewşen Af 1. muharebe. 2. zırh, zırhlı elbi¬

se.
cewtik Af deri el çantası.
cexar Af üzüntü.
cexiz Af daire. /S rgp. dairevi
ceynık N. anı bn etnik.
ceza A'. /t ceza /_dan /.ceza vermek./-

ditm Avv. ceza görmek./- gırtın Aıv. ceza
almak. * ber cezê ketm Avv. cezaya
çarpılmak. * ceza gıran kuın Avv. cezayı
ağırlaştırmak. /_ kısandın Avv. ceza çek-
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§L

cewr AfA cebir, zor, haksızlık./- kuın Avv.
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Avv. eziyet ve işkence. * cewr û cefa lê
kum Aıv. birine eziyet ve işkence etmek.

cevvnk Af enik, köpek yavrusu. An kudüc
cewseq rgd tıklım tıklım, tıklım tıklımyol.
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se.
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cexiz Af daire. /S rgp. dairevi
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ceza A'. /t ceza /_dan /.ceza vermek./-
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çarpılmak. * ceza gıran kuın Avv. cezayı
ağırlaştırmak. /_ kısandın Avv. ceza çek-
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mek./_xwann Avv. cezayemek, mahkûm
olmak./_yirgdcezasalceza ile ilgili. * ce-
zayi hebsê Avv. hapis cezası. * cezayi
muine' Avv. ölüm cezası. * Xwedê ceza
wan bide Avv. Allah cezalarım versin.

Cezayir! A'. rgd Cezayirh.
cezir Midenizin çekilişi.
cezû A'. tiftik.
cezûk Af küçük cezve.
cezwe A'. 1. cezve, kahve pişirme cezvesi.

2. kahveci.
cê rgd rgp ayn, değişik, başka. /_ anin L

ayn getirmek. * cê cê anin Avv. ayn ayn
getirmek. /_ bûn L ayrılmak, başkalaş¬
mak. * jı hev cê bûn Avv. birbirlerinden
ayrılmak. /- kum L ayırmak. * mala
xwejı hev cê kuın Avv. Leşyalarım birbir¬
lerinden ayırmak. 2. evce ayrılmak. An
cıhe, cüda.

cênuk N.bn cêwi.
cênig Af ant şakak, favori. * cêmgên xwe

drêj kuın Avv. favorilerini uzatmak. *
cenıg perçıvin Avv. şakaklan şişmek. * si-
nûsa cêmgê A'A. şakak sinüsü. * hestıye
cêmgê A'A. ant şakak kemiği.

cêp AfAncêw.
cer lAf. su testisi. An kûz.
cer 2 rgd 1. ufak parça. 2. şıngıl, salkımı

oluşturan her küçük parça. * cer! üri Avv.

bir kaç taneden ibaret küçük üzüm
salkımı. * cêrek pez Avv. minik davar sü¬
rüsü. An idik.

cênfk A'. saplı süpürge.
cêw Af cep. An benk.
cêwi N.rgd ikiz. * zarokên cêwi Avv. 1. ikiz

çocuklar. 2. Af Grm çift ses veren bazı
sessiz harflerdir. Kürtçede ç-k.p.tjxgibl

cêz A'. m A kız babasının kızına verdiği
eşya, çeyiz.

cêz Af yığm. /_ bûn L yığılmak. /_ kuın
L yığmak. An têx.

cıbe N.A cübbe.
cıbü rgd meteliksiz.
cıbüyet Af/lcibiryetAnnıfş.
Cıbran Af Kürt kumandanlarından Halit

beyin de mensubu olduğu Rojkan aşiret¬
lerinden biri.

cıger N. ani bn ciğer.
cıgu Af Kürtlerde belli bir mesire günü,

fakat kesin tarihini bulamadık.
cıh 1Afyer,yöre,mahalmekan.Ancicilı,

şund.
cıh 2 rgd ayn, başka, değişik. An cê, cüda,

cıhe.
cıhe rgd ayn, başka, değişik. /_ bûn L

ayrılmak. /_ker rgd ayıncı, ayrımcı.
/-keriAf ayrımcılık./- kuın L ayırmak.
/_reng rgd ayn ayn, başka türlü. An cê,
cüda.

cihêz AfAncêz.
cıhhıştın Lg bn cih hıştın.
cıhki rgp yerel, lokal, yer. * hokerên

cüüdl Nh Grm yer zarflan.
cıhmşin Afi. naip, vekil, selef, 2. meskun.
Cıhû Af Yahudi. An coleka.
cıidok Af kokulu bir ot
qj A'. rgd tehlike. An bıv.
cü 'Af palas.
cü 2Afkuzeyşivesindel.yatak.*cüûberg

Avv. yatak, yorgan ve örtüleri. 2. üzerine
alınan giysiler. An mvin.

cü 3 A'. orta ve güney Kürtçe şivelerinde
giysi, elbise, çamaşır, örtü. * cüen xwc lı
xwe kuın Avvi elbiselerini giymek, giyin¬
mek. * cüen xwejı xwe kuın Avvi elbise-
lerini çıkarmak, soyunmak./- hurin Avvi
elbise kesmek. /_ duûn Aıvi elbise dik¬
mek. /_şo Af elbise yıkayan, çamaşır
yıkayan, çamaşırcı kadın, /-şok Af ça-
maşırhane./_şuştmZ.çamaşrryıkamak.
* cü û çek Af Aıv. teçhizat * cü û mü Avv.

giyim-kuşam. * bı cü û mü Avv. giyimli
kuşamlı. An kine.

cübend Af klasör, sıralaç.
cübık Afcdban.AotViciaAnculbe.
cilboq Af tarla faresi. An çuboq, şevle.
cıldank Afx 1. elbise dolabı. 2. köylerde

yatakların gündüz toplanıp üzerine ko¬
nulduğu tahta raf. An istere.

cüq rgd 1. içi boş, kof. 2. çürük yumurta.
3. civciv çıkmayanyumurta.4. mecazi an¬
lamda kof insan. /_ bûn Lng.yumurtanın
çürümesi, içinin birbirine karışması. /_
kırın Lg koflaştırmak,yumurtayı sailrya-
rak içini birbirine karıştırmak. * serê cüq
Aıvargoda içi boş yumurtaya benzetilen
kafa.

cıhve l N.A cilve. /_fuoş A'. cilve satan.
/-kar A'. cilveli.

cıhve 2 A'. 1. Yezidilerde dini bir kitap.
cuncıqand/m Lg (diamaqine, btamaqi-

ne)ağzına kadar doldurmak, tıklım tıklım
doldurmak. An levıka re kum.

cımcıqi/n Lng. (diamaqe, btamaqe)
ağzına kadar dolmak.

cunnastik Af Gr. jimnastik.
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cunxar AfAncankûş.
cm N.A cin.* onan ketin/. Avv. cinlen¬

mek,cinlere kapılmak. *cmdar rgd cinli,
ecinni. * cm ser ketm Avv. L cinlere
kapılmak. 2. aşın korkuya kapılmak. *
cinjı ser gutın Avv. ecinni olan kimseler¬
de bazı üfürükçüler tarafından cinlerin
alınması. /_gır Af cinleri toplayan büyü¬
cü.

cmabet rgdA cenabet.
cinaq Af ant lades kemiği./- girimi. la¬

des tutmak. An şertık.
cınavtır AfAncenawir.
cmayet N.A cinayet, adam öldürme.
cmcıland/m Lg (dıanaline, bıctncdine) 1.

durulamak. 2. allayıp pullamak.
cıncüi Afdurusu.Anzelal.2.Af temiz hu¬

bubat. 3. rgd aUı-pullu, çiçek işlemeli.
cmciqi rgd renkli, allı-pullu, parlak. *

keçikê fistanê xwe cmciql kır iye Avv. kız
entarisini allayıp pulknış.

cmd i l./gd güzel, yakışıklı, iyi,ala. 2.A as¬
ker.

cıneh Af kaim sopa. An ço.
emen A'. 1. tarlada pamuk toplama. 2. pa¬

muk ırgatı. 3. maraba, ziraatta ortakçı. 4.
küçük bahçe. An emin.

cuıgal Af ing. büyük orman, uçsuz bu¬
caksız ekvator ormanı, ingilizcede jungle.

cıngane AfAnqereçiaşiq.
cıngıl Af rgd An cmcüL
cuug A'. alına dökülen saçlar, perçem. An

cenıg.
cuuqand/m Lg (dicmiqine, btantqine) 1.

ürkütmek. 2. kuzey şivede süslemek.
cımqi/n Lng. 1. ürkmek. 2. kuzeyde parla¬

mak, süslü görünmek.
cınısri (anesıtri)N. böğürtlen. Aot Rubus

frutıcosus. An duL
emin A'. meyve bahçesi. An emen.
ems NAİ. cins, çeşit, tür. 2. erkekle dişiyi

ayırt eden özellik. 3. özellik, iyi kalite. *
hespê mm cins e Avv. atım cinstir, yanı iyi
bir ırktandır, /-el rgd cinsle ilgili, cinsel.
/_ıyetX cinsiyet, tabiyet

emsi rgdA cinsi, cinsle ilgili, cinse ait
cınsinasi Af seksoloji.
cınûn rgdA deli, ecinni. An din, şet
cınûs rgd A pis, kirli. /- bûn Aıv. pislen¬

mek, lanetli olmak. /- krnn Avv. pislet¬
mek, lanetli kılmak. An genûs, gemar.

ar l Af izdiham, gürültü, şamata. * en- kar
xistin Avv. şamata yaratmak.

cır Afhuy.Anrû.
arar A'. L pantolon cırcın. 2. çekirge

veya bu tip böcek sesi. 3. gevezelik,dırdır.
cırd 1Afvlkeme,körfareyebenzerbirke-

mirici, ön ayaklan kısadır, zoa Mus rat-
tus.

cırd 2 A'. baskın (askeri müfreze), bn cerd.
cırdon N.bn cırdL
cıre^ır Af B. 1. anlaşmazlık, sürtüşme. 2.

gıcırtı. 3. böcek, çekirge vs. nin sesleri
arık 1 N. 1. çıkrık. 2. cırcır makinası.

/_van Nx cırcır işçisi, çıknkçı.
cuık Af güve. An bey.
cuid A'. A cirit. /- avetın L cirit atmak.

/-bazi Af cirit oyunu. /_ leyistın Avv. cirit
oynamak.

cuk N.Bj.memem.
cırm N.A. cürüm.
cırt Af & 1. sesli yellenme sesi. An tur. 2.

rgd hafif karekterli kimse, fos. 3. pısırık.
/-emiz rgd sık sık idrar eden kimse. An
kehniz.

cıs N.bn ces.
osun Afyi cisim, fin cisim.
cısu Af damların tavanlarına atılan direk¬

ler, uzun merteklerin üzerine atılır.
cısm A cisim, bn cisim,
asman! rgdA cismani, maddi.
cısn Af fin cins.
cıt Af. ok, şiş, bıçak vsnin girişi veya giriş

yeri.
cıv Af toplantı, içtima.
avak A'. toplum, cemiyet. /_i rgd sosyal,

toplumsal, içtimai.
cıvand/ın Lg(dıcMne,bıavine) toplamak,

yığmak, biriktirmek, bir araya getirmek.
* h hev civandın Avv. toplamak, bir araya
getirmek.

cıvat Af 1. toplum. 2. meclis. 3. toplantı. *
cıvata bajarvani Af Avv. 1. şehir toplumu.
2. belediye meclisi. * cıvata bınecıh Avv.

mahalli meclis. * cıvata nuninende Af
Avv. temsilciler meclisi. * cıvata pirmen-
da Af Avv. ihtiyar meclisi, senato. * cıvata
şaredanyê A'A. belediye meclisi

cıvaıgeh Af toplantı yeri.
cıvatname Af celse veya oturum tutana¬

ktan.
cıvatnışln Af oturum, celse.
cıvatok Af 1. küçük meclis. 2. cemiyet

adamı, toplumda iyi geçinen kimse.
cıvıyan 1. Af toplanma 2. L. toplanmak. *

cıvıya bûn L toplanmak (geçmiş zaman
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için, toplandılar).
cıvin l Af toplanma, toplantı. * cıvina di-

vcani A'. zirve toplantısı. * cıvina salê fiıv.
yıllık toplantı. /_dar A'. toplayan. /_ guc-
dan L toplantı yapmak, /-kar Af toplu¬
mu düzenleyen.

cıvi/n 2 Lng. (dıctve, bıctve) toplanmak, to¬
plantı yapmak.

cıvit Af finçnvit
enva Af P. kim. yoğunluğu 13, 59 ve 385

derecede donma noktası olan bir ele¬
ment, termometrelerde kullanılır, sim
Hg. An zibcq.

cıvvan rgd 1. genç. 2. yakışıklı, güzel. /_
bûn Avv. 1. gençleşmek, genç olmak. 2. gü¬
zel olmak. /_i Af gençlik, güzellik. /_
kuın fiıv. 1. gençleştirmek. 2. güzelleştir¬
mek, iyi veya mamur hale getirmek.
/_mcr rgd mert ve eliaçık erkek, baba¬
can. An'camêr. /-mêrane rgp. mertçe,
babacan olarak, /-tır rgd daha genç, da¬
ha güzel. /_lırin rgd en güzel, pek taze,
pek genç. *cıwan û cehê! Aıv.gençve toy,
genç ve cahil. * cnvan û çeleng Avv. genç
ve güzel, genç ve yakışıklı.

cnvanga AfAnconega.
cixarc Af. Fr. sigara, /-keş Afx tiryaki. An

baçck.
cıxız 1. rgd hileci, hain. 2. Af çizgi, hat.
ciyawaz Af rgd S. ihtilaf, farklı. /_i Af

ayrılık, farklılık.
cız B. cızlama, cız sesi.
cızam N.Bj. bn cüzam.
cızb Affincuzb.
cızdan N.AP. cüzdan, kur'an cüzlerinin

konulduğu çanta, fin peldank.
cıze-cız B. cız cız etmek.
Cızir Af Cizre ilçesi ve bölgesi. * Cızira

Bohtan A'A. Cizre bölgesi.
azme Af çizme. An gizme.
cızû N.A Kur'an cüzleri. An cuz.
ci l A'. 1. yer, mahal. 2. lokal, /-geh Af yer,

mekan, mahal. *ci û mekan Aiv.yer yurt.
* ci û mekanê me Kurdıstan e fiıv. yeri¬
miz yurdumuz Kürdistandır. * ci û
miqam Avv. yeri ve makamı. * ci û sıtar
Avv. yeri ve korunağı, konum yeri. An cıh,
cih.

ci 2 Af yatak, yatma yeri. * ci û nıvin Avv.

yatakve yatma yeri. * ketm cihê xwe Avv.

yatağına girmek.
ciğer Afantciğer.*cigerasplAfnakciğer.

* cigera reş A'A. karaciğer. /_ sotın L

ciğeri yanmak, /-goşe Avv. mecazi anlam¬
da kullanılır, ciğerimin köşesi, ciğerimin
içi gibi manalar verir. /_soj rgd içi yanık,
ciğeri yanık, kalbi buruk. /_soz Aıv. içten
sözverme, ciğerden söz verme. An ceger,
cerg, kezeb, piş.

cigermasi A7iing.lungfish.zoo. Dipnoi.
cih Af l.yer, mahal. 2.yalak, yatmayeri. 3.

mesken, mahal. * anin cih fiıv. gerçekleş¬
tirmek, yerine getirmek. * bı cih rgp. ye¬
rinde. * bı cih anin Avv. icra etmek yerine
getirmek, lenfiz etmek. /_ bûn i. yerleş¬
mek, bir yerde yer bulup oturmak. * bı
cih bûn fiıv. yerleşmek. * cih cih rgp. yer
yer. /_ dayin Aıv. yer vermek, yerleştir¬
mek. /_dcr rgp. dış taraf, /-derk Af çıkış
yeri, mahreç. /_ ditm Avv. yer bulmak. *
cihc dm rgp. başka yer. * cihê ko rgp.ol-
duğu yer, olacağı yer. * cihê kar Avv. iş ye¬
ri. * cihê şewitandi Avv. yanan yer,
yakılmış yer,yanık yeri. * cihê wi vala ye
Avv. yeri belli oluyor, yokluğu belli oluyor.
/_gah Af yer, mahal, ikamet, lokal. An ci-
geh./_geh Nx 1 yer, mekan, mahal. 2. lo¬
kal. An cihgah. /-gır Af yerini alan,
yedek, müvekkil, /-gırti rgd yerleşik,
yerleşmiş sabit olan, yerine oturmuş. /_
girim L yerleşmek, yerini almak. /_ gu-
hartın L yer değiştirmek. /_ hıştın L 1.

bırakmak, vazgeçmek. 2. arkada veya ge¬
ride bırakmak. /_ kum L yerleştirmek. *
bı cih kum Avv. yerleştirmek. * danin ci-
hê Aıv. yerine koymak. * di cih de rgp. 1.

yerinde. 2. hemen, derhal. * ketin cih Aıv.
yerleşmek, yerine girmek. * ketin cihê
yeki fivv. birinin yerine girmek. * ez kelim
cine wi fivv. ben onun yerine girdim. *
kuın cih fivv. yerleştirmek, yerine koy¬
mak. * h cine fivv. yerinde, yerde. * tê de
cih bûn Aıvi biryere yerleşmek. * cihxe-
bat A'A. iş yeri, çalışma yeri. * cihma (ci¬
ma) N. rgd baki, kalan. * bavê te nur lê
yên cimayi xweşbin Avv. baban öldü, kal¬
anlar sağ olsun.

cihad N.A cihat, din uğrunda savaş.
cihan Af A cihan, dünya, alem. /-gir Af

rgd bir çok ülkeyi ele geçirmiş, emperya¬
list, sömürgeci.

cihaz N.A cihaz, alet.
cinav Af Grm zamir. An pronav.
ciher Af postacılıkta aLcak olan, kendis¬

ine gönderilen.
ciherin Af 1. postacılıkta gidecek yer. 2.
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tahsis, taym.
clhûwar rgpAnchvar.
cil Af silgi.
cila A Af cila.
cinar A N. komşu. /_ki rgp. komşuca, ko¬

mşuluğa ait. /-U Af komşuluk, bn clran,
bevsê.

clnseng A'. uzak doğu ülkelerinde yetişen
çok yıllı bir bitki, bot Panax ginseng.

cip Af i>ıg. arazide elverişli taşıt aracı, cip.
ciq B. kuşların cik sesi.
ciqand/m Lng. (diciqine, btciqine) cik cik

ötmek.
ciran Af An cinar.
ciraz Af gizli yer, sakh yer.
ciro A'. it ciro, havale.
cisim Af.4 madde, cisim.
citeng A'A: rgd rahatsızedici yer, bir yerde

sabretmiyen kimse. * cih Iê teng bûn fiıv.
biryerde sıkışıp kalmak, sabn tükenmek.

chvar Afyöre,etraf,dolay,yer./_bûyirgd
yerleşik, meskûn, yerleşmiş.

co Af ark, kanal./_kücAf küçük kanal, ka¬
nalcık. * co H dan fivv. kanal açmak. An
cuk.

cobar Af coxl.yazm kuruyan su dereleri.
2. Af kanal kıyılan.

cobar 2Afçiftçi/_iA'.çiftçilik.*cotûco-
bar Avv. çift çubuk. * cot û cobarê xwe re
mıjûl e Avv. çiftiyle çubuğuyla meşguldür.

cobır Af danaburnu, zoa Gryllotalpa. fin
lar.

cokey Af ing. cokey, yanş atı binicisi.
col Affc 1. koyunlardan teşekkül eden sü¬

rü. 2. zincir. 3. sıra haline girmek, zincir¬
leme olma. 4. sürülerin veya uçan
kuşların dizi haline gelmeleri, fin, bur.

coland/m Lg (dtcoline, btcoline) sallan¬
mak, salıncak gibi hareket etmek.

colane Af salıncak. An hêlanek.
cole N.S. hareket. An tevger.
colek Af köyde herkesin hayvanlarını

karıştırarak meydana gelen büyük sürü.
Annaxu.

Coleke Af Yahudi. An cıhû.
coleq A'.yancı, kiracı (arazi için),bn mirê-

ba.
cohk AfAnculbe.
comerd rgd cömert, eliaçık, iyilik sever.

/_ane rgp. cömertçe./-! A'. cömertlik, iyi¬
likseverlik. An canıer.

conega N.S. dana, tosun.
conl A'. dibek taşı. An sindu.

cop Af P. cop, polislerdeki lastik sopa.
coq lAf5/şiş,ur.ekserikafatasındaçıkan

ur. * eniyê wi coq bûye Avv. ahunda ur
peyda olmuş.

coq A'. 5. boyunduruk. An nlr.
coq 3 Af tokuş. /_ bûn Avv. tokuşmak. /_

kınn L tokuşmak, tokuşturmak. * hêk
coq kum Avv. yumurta tokuşturmak, bn
dewiqandin.

cor Af atin yem torbası. An cuher.
cor 2 Af nevi, cins. An cûre.
coş Af kaynama, haşlama. /_ andın L

(dıcoşine, bıcoşine) kaynatmak. An ke¬
kindin.

coşi/n Lng. (dıcoşe, bıcoşe) 1. kaynamak,
haşlanmak. 2. coşmak.

cot rgd çift, ikili. * cot bı cot rgd ikişer-
ikişer; çifter çifter. /_ bûn Avv. çifteleşme,
ikizleme. /_ek rgd bir çift, iki adet. * co-
tek ga Avv. bir çift öküz. * cotek sol Avv. bir
çift ayakkabı. An zo.

cot 2Af çift sürme, toprağı ekme./- bûnZ.
çiftsürüımek./_emeniA'.,S'./ntaruTiilrnl
ziraatçılık, /-hevrok Af çiftçilikte imece.
/_ kum L çift sürmek, pulluklamak. *
cot û cobar Avv. çift-çubuk. /-yar Af An
cotkar. /-yari Af An cotkarL

cotık rgd bitişik iki şey, bitişik doğmuş
ikizlen bitişik meyveler.

cotkar Nx çift süren, çiftçi. /_i Af çiftçi¬
lik. IS kum Aıv. çiftçilik etmek.

cotkar 2Af solucan (paluKürtçesi).
covan Af sulamacı, ark kazıyıcı.
coxin Af harman. /_an Af haziran, /-geh

Af harman yeri. An cuxin, bênder.
cozbûyi Af küçük hintcevizi ağacı. Aot

Myristica fragrans
cozerdan Af rgd S. bn cehzeran.
cüda rgd An cüda
Cuhi A'. An cıhû.
cuk N.bn co.
culbe Af. 1. fiğ. Aot Vicia sativa 2. araka,

iri taneli bir cins bezelye. 3. mürdümük.
Aot Hyrus sativus.

culhe Af dokumacı.
cume N.A cuma günü. An İn.
cümle Af.it cümle. An hevok.
cunbuş Af 1. cümbüş, eğlence. 2. müzikte

cümbüş çalgısı.
cundi Af arap jandarmaları, arap askerle¬

ri. An cındL
curm N.A cürüm, ağır suç.
curn Af 1. ağaç kütülderinin içi oyularak
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coq 3 Af tokuş. /_ bûn Avv. tokuşmak. /_

kınn L tokuşmak, tokuşturmak. * hêk
coq kum Avv. yumurta tokuşturmak, bn
dewiqandin.

cor Af atin yem torbası. An cuher.
cor 2 Af nevi, cins. An cûre.
coş Af kaynama, haşlama. /_ andın L

(dıcoşine, bıcoşine) kaynatmak. An ke¬
kindin.

coşi/n Lng. (dıcoşe, bıcoşe) 1. kaynamak,
haşlanmak. 2. coşmak.

cot rgd çift, ikili. * cot bı cot rgd ikişer-
ikişer; çifter çifter. /_ bûn Avv. çifteleşme,
ikizleme. /_ek rgd bir çift, iki adet. * co-
tek ga Avv. bir çift öküz. * cotek sol Avv. bir
çift ayakkabı. An zo.

cot 2Af çift sürme, toprağı ekme./- bûnZ.
çiftsürüımek./_emeniA'.,S'./ntaruTiilrnl
ziraatçılık, /-hevrok Af çiftçilikte imece.
/_ kum L çift sürmek, pulluklamak. *
cot û cobar Avv. çift-çubuk. /-yar Af An
cotkar. /-yari Af An cotkarL

cotık rgd bitişik iki şey, bitişik doğmuş
ikizlen bitişik meyveler.

cotkar Nx çift süren, çiftçi. /_i Af çiftçi¬
lik. IS kum Aıv. çiftçilik etmek.

cotkar 2Af solucan (paluKürtçesi).
covan Af sulamacı, ark kazıyıcı.
coxin Af harman. /_an Af haziran, /-geh

Af harman yeri. An cuxin, bênder.
cozbûyi Af küçük hintcevizi ağacı. Aot

Myristica fragrans
cozerdan Af rgd S. bn cehzeran.
cüda rgd An cüda
Cuhi A'. An cıhû.
cuk N.bn co.
culbe Af. 1. fiğ. Aot Vicia sativa 2. araka,

iri taneli bir cins bezelye. 3. mürdümük.
Aot Hyrus sativus.

culhe Af dokumacı.
cume N.A cuma günü. An İn.
cümle Af.it cümle. An hevok.
cunbuş Af 1. cümbüş, eğlence. 2. müzikte

cümbüş çalgısı.
cundi Af arap jandarmaları, arap askerle¬

ri. An cındL
curm N.A cürüm, ağır suç.
curn Af 1. ağaç kütülderinin içi oyularak



cut 84

yanm boru haline getirilip su naklinde
kullanılan şekli. 2. taş, betonveya ağaçtan
yapılan hayvan yalağı. 3. şıra sıkmakta
kullanılan içi oyulmuş ağaç kütük. 4. kü¬
vet 5. kuma. * cuma gemar£ A'A. gölet,
içinde ham deri ıslatılan havuz. An qente¬
re.

cut rgd An cotl,col2.
cırtvab AfAnbersiv.
cuwan rgd An ciwan.
cuxin Af harman. An bênder.
cuz N.A Kur'anda bölümler.
cüzam A'. Bj. hansel basilinin yaptığı bir

hastalık.Angull
cuzb Aizikr, zikir. /-ketm L zikretmek.
cuz i rgdA az, az miktarda, cüzi.
cû A'. dokuma tezgahlarının yer çukuru.
cûbnk AfAncobu.
cüce Af cüce.
cûcık A'. civciv, yavru. fin. çêuk.
cüda rgd ayn, ayrılmış, farklı. /_ bûn L

ayrılmak, ayn düşmek. /_ kuın L
ayırmak.

cûkcûk İS civcivlere çağn sesi
cûke-cûk A civciv sesi, civciv ötüşü.
cûlaneve L S. hareket etmek.
cûle N.bn cole.
cûmık A'. 1. pazı, bir ekmeklik için kesilen

hamur parçası. An kund2. 2. dokuma
tezgahı.

cûmker A'. dokumact * goşkar pêxwas
m,cûmkerbeku-asmAıv.ayakkabıcuun
papucu, dokumacının çamaşın yok. An
culhe, çılag, cûmık.

cûn l Af, rgd kurşuni renk.
cû/n 2 Lng. (dıcû, btcû) ağzında bir şeyi

çiğnemek, bn. cûtın.
cûn 3 A'. düğün çiçeği. Aot Ranunculus.
cfiqin rgd zayıf, takatsiz, dermansız.
cûre l rgd cüce, bodur, kısa boylu kimse.
cûre N. çeşit, cins, tür. * cûre cûre Avv.

çeşit çeşit veya cins cins. * ev cûre kesa-
na Avv. bu tür kimseler.

cût rgd An Cot1. An cot2.
cût/ın Lng. (dıcû, bcû)bncAyİB,c&a2.
cû/yli Lng. (dcö^fijcöy) An cûn, cû/yin.
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Ç Af, Kürt alfabesinin 4.cü sert sessiz har¬
fidir, dil ucundan çıkar.

ç 2 Af "çim" fiilinin kökü. dıçe,bıçe gibi.
ça Ançem.
çabık rgd F. çabuk, acele, fin Iez,zû.
Çaçan AfrgdÇerkez./_IrgdÇerkezeait

Çerkezce.
çadır Af P. çadır. /_ danin L çadır kur¬

mak, /-geh Nx çadır yeri. /- kutan L
çadır dikmek.

çak rgd 1. iyi, güzel. 2. şerif, asil./-ane rgp.
güzelce, iyice, /-bin rgd hoş görür, opti¬
mist. /_ bûn L iyileşmek, düzelmek. IS
Af iyilik, güzellik. /- kuın L düzeltmek,
iyileştirmek. * çak û xirab fiıv. iyi veya
kötü.

çakêt N.Fr. ceket.
çakıl Af çengel, fin çanqd.
çakûç Af 1. çekiç. 2. Af ant kulak çekici.
çal l N. çuval. An çewaL
çal 2 1. rgd alaca. 2. ayaklan beyaz olan at

* huliyê çal Avv. alaca kartal. * du İmge
hespa mm çal m Avv. atımın iki ayaklan
sekilidir, yanı beyazdır.

çal 3 1. A'. rgd çukur. 2. Af, kuyu. 3. rgd çu¬
kur yer, girinti. /- bûn L çukurlaşmak,
çukur hale gelmek. /_ kuın L çukurla-
ştırmak. * kuın çalê Avv. çukura koymak,
gömmek. * genime xwe kuın çalê vêş-
artın Avv. buğdayları çukura gömerek sa¬
kladılar.* beruycnçalê Avv.güzün çukura
gömülerek, kışa saklanan ve kışın
çıkanlıpyenen meşe ağacı pelitleri. * çalê
de veşarün Avv. gömerek saklamak. /_ık
A'. rgd küçük çukur. * çalıka gerdenl Af
boğaz çukuru, gırtlağın göğüs kemiğiyle
birleştiği yerdeki çukurluk. * çal û çûl 1.

rgp. girintili çıkmalı. 2. Af iniş çıkış.
çalak rgd çevik, ayağınaçabuk, faal, aktif,

enerjik. IS N. 1. eylem, hareket, operasy¬
on. 2. Af /n çeviklik, süVat faaliyet. *
bıçalakl rgp çevikçe, suratta

çalav N.ml. suyun toplandığı çukur, su
çukuru. 2. kuyu. 3. kadınların evlerde ba¬
nyo yaptığı yer, evlerde bir köşeye küvet
şeklinde yapılmış basit banyo yeri An
çene.

çaleke Af fin kurbeşk.
çalqap Af yavuz hırsız.
çam Af/n çam ağacı. Aot Pınus. An kaj.
çamur A'. çamur. Art neni
çand Af kültür, bn. çande. IS rgd kültü¬

rel /_ayi rgd kültürel, bn çandeyl
çande l N. kültür./_yi rgp. kültürel.
çande 2 A'. ekim, ziraat. * /_tarrgd ekile¬

bilen, ekime elverişli. An çandınL
çandın l Af ziraat tanm.
çand/ın 2Lg (dtçine, bıçine) 1. ekin ekmek,

fide sebze vs. dikmek, dikmek. /S Af zi¬
raat. An rêncberi. 2. kuzey Kürdistanda
burdaki 'çandin' fiili tam tersine ekin biç¬
mek anlamında kullanılır. * ez genim
dıçuum Avv. buğday biçiyorum.

çandıyar Afziraatçi.
çankut Af çan çalan.
çanqd A'. çengel, askı.
çanqoç Af Hiristryanlarda çan, kilise çam.
çap Af matbaacılıkta basım, baskı, basma.

* çapa dawin Avv. son baskısı. * di çapêde
ye Avv. baskıdadır, basılıyor. * çapa du¬
hemin Avv. ikinci baskı, /-beri Af m li-
toğrafi, taş basması. /_ bûn L basılmak,
neşrolunmak (yaymjdtap vs). * pırtûken
me di çapxana azadi de çap bûn Avv. 1.

kitaplarımız azadi matbaasında
basıldılar. 2. yayınlanmak, /-deri Af
basın-yayın/_emeni Af matbuat, basm.
/-geri Af basm. /_ker A'. matbaacı,
basımcı. /_ kuın L basmak, yayınlamak,
neşretmek. * wan pırtukek du caran
çap kuın Avv. onlar bir kitabı iki kez
bastılar. * wan mvisara xwe di rojnamê
de du caran çap kırm Avv. onlar
yazılarını (makalelerini) gazetede iki kez
yayınladılar veya neşrettiler, /-nıvis Af
matbaa harfleriyle yazılan basım. * tê de
çap kum Avv. içinde yayınlamak, içinde
neşretmek. * van rojnama xwe
denosun û çirokên xwe tê de çap kuın
AvKonlar gazetelerini çıkartıp hikayeleri¬
ni içinde neşretttiler. /_xane Nx 1.

basımevi, matbaa 2. yaymevi.
çap lAf hububat ölçü birimlerinden şinik,

takriben 8 ke.
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çapan 86

çapan Af sele, sere, başparmak Ue işaret
parmağının açık şekilde uzunlamasına
uzunluğu ve bununla adlandırılan uzun¬
luk birimi, karıştan küçüktür.

çapez A'. çaydanlık.
çaplûk Af emekliyerekyürüme. An gago-

le.
çaplûs S. N. dalkavuk, yağcı. /-! Af dalka¬

vukluk
çaq AfAnçêq.
çaqmaq Af 1. tüfek horozu. 2. çakmak (si¬

garayakma aleti). * kevuê çaqmaqê Avv.

çakmak taşı. fin heste.
çaqpêç Af fin pêbend.
çaqrût Af rgd 1. baldın çıplak. 2. edepsiz,

ahlaksız. An çêqrûL
çaqû Af F. çakı.
çar l rgd Af dört, 4 rakamı. * çaran rgd

dörtler. *xaneya çaran Avv. dörtler hane¬
si. /_ali rgp. dört taraflı, dört bir yam.
/_ane N. eski bir savaş elbisesi. /Jbazi Af
dörtnala koşu. An çarnaL /_ber A'. rgd
dördüz. * çar bı çar rgd rgp. dörder dör¬
der, /-çabık rgp. P. çarçabuk, /-çav Avv.

dört gözle, uyanık. * bı çarçav h dora
xwe nıhcri Avv. etrafına dört gözle baktı.
* çar çavan lê mêze ke Avv. dört gözle
bak, çok dikkatli ol. * çar çavan h hêviyê
man Avv. 1. kendilerini dört gözle bekle¬
diler. 2. sabırsızlıkla beklemek, /-çek A'.
rgd tepeden tırnağa silahlı kimse. * xwe
çarçek kum fivv. tepeden tırnağa silah¬
landılar, /-çık fin çargoşe. /-dan Af dört
vardiye. /-deh rgd ondört (14). /-dehan
rgd ondörtler. /-dehem (çardehemin)
rgd ondördüncü. /-der Afkapı çerçevesi,
kapının takıldığı kasa. /-deri Af dört
kapılı. * çar demin Avv. dört zamanlı. *
motora çar demin Avv. dört zamanlı mo¬
tor. /_ desti Af dört elle. * çar destan pê
gırtın Avv. dört elle tutmak,dört elle
sarılmak, /-em rgd dördüncü, /-emin
rgd dördüncü, /-en rgd dörtlü, dörtler.
/_gav Af dört adım, dört nal. /_gavi fiıv.
dört adımla, dört nala /_goşe rgd dört
köşeli, dikdörtgen, kare. /-gurçık Avv.

dört böbrekti, /-hawêr rgp. An çaralL
/_hêl rgp. bn çaralL /-kenar rgd 1. dört
köşeli, dört taraflı dört kenarlı. 2. A'. geo¬
metride dikdörtgen. /_ kıteb A'. dört
mukaddes kitap. * çar kêm çar zêde Avv.

beş aşağı beş yukan. /_lep Af dört ayak
üstü. /-Jepki rgd dört ayak üstü durmak

(ekseri insanlar için). * çarlepki çûn. do-
malarak gitmek. /_hng Af rgd dörtay-
akh. * çar mezheb Afn dört mezhep.
/-mêrkl Af bağdaş oturma * çarmêrki
rûnıştm L bağdaş kurup oturmak.
/_mıx Af istavroz, Hz. İsanın gerildiği
haç. /-nal Af dörtnal koşu. * çar nalê
çûn Avv. dört nala koşmak, /-nıkar A'.
dört taraflı, dört yam. * emjı dara imle¬
ten çanukar re dibin xuşki Avv. (biz
Kürtler) dört yanımızda sanh milletlere
köle olmuşuz. /_mıx A'A. çarmıh, /-nal
Af dört nala. * çarnalê çûn Awxlört nala
gitmek. * rakınn çarnalê Avv. dört nala
kaldırmak. * bı çarnalc çûn Avv. dörtnala
gitmek. /_ neçar Avv. ister istemez, /-pare
Af 1. İran'da bir cins müzik aleti. 2. rgd
dört parça. 3. paramparça. * çarpare
bûn Avv. paramparça olmak, /-pel vvA.

dört yapraklı bitki vs. /_pê Af 1. dört ay¬
aklı şey, hayvan, eşya vs. mecazi anlam¬
larda eşek gibi kimselerede denir. 2.
matematikte çarpı (x) işareti, /-piyan Af.
hamle vaziyeti, /-pine Af 1. ayakkabı ta¬
ban ucu veya topuklara çakılanyarım nal
veya yarım ay şeklinde demir parçası. 2.
bir Kürt halk oyunu dansı. 3. dönek, kay¬
pak. 4. çok yamalı elbise vs. /_ qat rgd
dört katlı, dört misli. /_qebrgd S. 1. edep¬
siz, utanmaz. 2. ihtiraslı. * çar quruşan
nake Aıv. beş para etmez,veya metelik et¬
mez veya k>rk para etmez mealinde dey-
im./.j-'-. xçtsrex) rgd dört tarafı, dört bu¬
yanı, on çarkenar, çanukar. /-rê A'A:
dörtyol. * çar rêz rgd dört sıralı, /-yek A'.
çeyrek, 15 dakikalık zaman, bir şeyin
dörtte biri. * saet çaryek kêm yek Avv.

saat bire çeyrek var. * sêû çaryek Aıv. üçü
çeyrek geçiyor. * çaryek nan Avv. çeyrek
ekmek. /_tek rgd dört taneli, dörtlü.

çar 2 Af oluş. /_ bûn L oluşmak, hasıl ol¬
mak.

çar 3 Af yelken, gemi yelkeni.
çar 4 Af Rusyada eskiden krallara verilen

unvan.
çarçiq A'. çok çamurlu, çamurlu.
çarçıve Af çerçeve./- bûn L çerçevelen¬

mek. /_ kum L çerçevelemek.
çanlar Af sedye.
çardax Af çardak, zemin katı haricinde

üst katlarda yapılan önü açık bölümler
veya yazlık için kullanılan geniş üst oda¬
lar.
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çarç AfAnçerç.
çare l Af ant 1. ahn. 2. rgp. cephe, ön.
çare 2 Af çare, ilaç, vasıta, imkan. /_ bûn L

çaresi olmak. /_ ditin Avv. çaresini bul¬
mak. /- nebûn Avv. çaresi olmamak. /-
neditın Avv. çaresini bulamamak, /-ger
Afxçare arayan, çaresini bulmak için ça¬
ba harcayan. /_saz Afçare bulan.

çarek rgd An çaryek.
çarenin rgd kaçınılmaz, çaresi yok. An

mısoger.
çarenûs Af yazgı, kader, ahn yazısı. /_i Af

kader, /-in Af rgdyazgıcı, fatalîst.
çareser Af imkan, halletme, çaresini bul¬

ma. /_ser bûn L imkanı olma. * ew me¬
seleye me çareser bû Avv. o meselemiz
halledildi. * çareser kırm L çaresini bul¬
mak.

çarık Af kadın baş örtüsü.
çanx Af m çarık. /_ guêdan L çarık

bağlamak. * çanx kum pê Avv. çarık giy¬
mek. /- dırûtın L çank dikmek.

carin 1. rgd dörtlü, dörtlük. 2. N. rubai. *
çarinên Heyam Aıv. hayyamın rubaileri.

çaring AfAnmozebeş.
çarkındele Af An çewênder.
çarmedor Af. dört tarafı, etraf, her yanı.

An hawêr.
çarnik rgd tecrübeü, usta, ihtisas sahibi.
çaroke Af S. 1. şal, çarşaf. 2. bir bitki ismi.
çarşemb Af çarşamba. *çarşembareş Aıv.

kara çarşamba. * çarşemba ko bê Avv. ge¬
lecek çarşamba.

çarşev A'. F. çarşaf. /_ girêdan L çarşaf
bağlamak. * çarşev lı xwe kuın Avv.çarşaf
giymek. /_ kısandın L çarşaf örtmek,
yatağa çarşaf sermek.

çarşi N.P. çarşı.
çartaq Af yüksek eyvan, çardak. An çar-

dax.
çanva N.bn çarpa
çanve Af ispanyol rekkase zilleri.
çat Af 1. çaput. 2. Bohtanda bir köy. 3.

Mazgirtte bir köy.
çat 2 Af orta, ortası. * çatê rê Avv. yolun or¬

tası. * çatê eniyê Avv. alnm ortası.
çatık Affinçat2.
çatkêş Af tüfek harbisi.
çav A'. ant gaz. * anin ber çavan Avv. göz

önüne getirmek, ispatlamak. /_ belek fivv.

kara gözlü, siyah-beyaz göz./- beloq Avv.

1. patlak gözlü. 2. deve dikeni cinsinden
bir bitki. /- berdan L göz koymak, göz

dikmek. *wan çav berdan peran Avv. on¬
lar paraya göz diktiler. * çav berdan
keçıke fiıv. kıza göz koymak./- bıhnd Avv.

gözü yükseklerde olan kimse. * çav
bıhnd kuın Avv. göz kaldırmak, gözünü
kaldırmak, /-bu Af gözü kesen. /_ buçl
Aıv. ac gözlü, egoist. /_ burin L gözü kes¬
mek, /-bini Af mülahaza, düşünce. * di
wê çavbiniyêde ninım Avv. o düşüncede
değilim. * çav çavan nabine Avv. göz gözü
görmüyor. * çav çavan nas dike Avv. göz
gözü tanır, adam adamım tanır. * çav
çüus Avv. oburluluk, ac gözlülük, hırs. /_
damdandın L göz yummak. /_ dan Avv.

göz vermek, göz doyurmak. * genime
me xweş çav dıde Avv. buğdayımız çok iyi
göz doyuruyor yanı göze çok iyi görü¬
nüyor. /_ derxistm L göz çıkarmak, göz
oymak. * berçav ketm bw. göze görün¬
mek, göze ilişmek. /_ deranin L göz
çıkarmak, gözünü oymak. /_ derkeun L
gözü çıkmak. * jı çav derkeun Avv. göz¬
den çıkmak. * çavê wi derê Avv. gözü kör
olasıca, gözü kör olsun, gözü çıksın. /_ dê-
ran L farketmek, dikkatli olmak. * çavê
bı denya xvveli h seriya fivv. gözü baş¬
kasında elanın way haline anlamında ata¬
sözü. * çavê wi bınje fivv. gözü önüne
aksın. * çavê xwe dû nbyan fivv. 1. ar¬
kasında gözü aktı, ardında gözyaşı döktü.
2. aşın istek ve iştahla bir şeyin ardından
imrenmek. /_ gırtın L göz kapamak. *
Çav jê gırtın Aıv. kör etmek, görme özel¬
liğini bozmak. * Xwedê çav jê gutm Avv.

Allah gözlerini aldı. /- girêdan L gözünü
bağlamak. /- har rgd kudurgan, azgın,
belalı. /_ havêj L uğursuz, nazar getiren.
/_ beşin Af mavi gözlü. /_ kal rgd açık
kahverengi göz./- kew Af rgd keklik göz¬
lü kadın. /_ kü Af gözü sürmeli. /- kum
L göz dikmek, göz kırpmak, gözü olmak,
göz koymak. * çav koruk de winda bûn
fivv. gözleri çukura gitmek, çukurda kay¬
bolmak. * çav lê burin Avvi 1. göz kes¬
mek.2.gözkoymak.* çavlêbûn Avv. gözü
olmak, gözetlemek. * çavê mm lê ye Avv.

onu gözlüyorum. * çav lê dan Avv. bir göz
atmak. *meçavek lêda em hatın Avv. bir
göz atıp geldik. * çav 1£ gerandın Avvi göz
gezdirmek, gözden geçirmek, bir yeri
ziyaret etmek, kontrol yada denetlemek.
* çav lêgerin Avv. "L göz gezdirmek. 2. na¬
zara uğramak. * çav lê ketm Avvi göz
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değmek, görmek, fark etmek,gözüne iliş¬
mek. * ew kesa çend roje ko çavê mm lê
neketıye Avv. o kimseyi kaç gündür göre¬
miyorumveya kaç gündür o gözüme iliş¬
miyor. * çav lê sor bûn Avvi gözü
kızarmak, sıkıntıdan veya sinirden gözü¬
ne kan girmek. * çav lê şkenandın Avv. 1.

gözünü korkutmak. 2. göz kırpmak. * çav
lê xistin Avvi göz gezdirmek, bir yere
veya bir şeye bir göz atmak. * çav lê tari
bûn Avvi gözleri kararmak. * çav lı eme
bıhnd e fiıv.gözleri yükseklerde. * çav h
der Avv. gözü dışarda olmak. 1. yam bıkan
veya usanan bir kimsenin bir an önce sa¬
vuşmak için an beklemesi. 2. evli eşlerin
eşlerinden başka cinsi ilişki aramajan. *
çav lı derve bûn fiıv. gözü dışarda olmak.
* çav h derıya xweli h seriya Avv. gözü
başkasında olanın vay haline anlamında
atasözü. * çav h dû Avv.gözü arkada ol¬
mak, doymazlık, haset * çav h dû rıjin
Avv. gözü arkada gitmek,arkada göz yaşı
dökmek. * çav h rê Avv. gözü yolda. * çav
maç kuın Avv. göz öpmek, /-mat rgd
mat gözlü./- parsek rgd gözü başkasının
cebinde olan, başkasının eline bakan. /_
perç rgd şiş gözlü, patlak gözlü. * çav pê
ketm Avvi gözü değmek, gözü ilişmek. /-
perçıvin L gözü şişmek, gözü kabarmak.
/_qırç rgd yumuk gözlü. /-. ramûsan L
göze buse vurmak, gözünden öpmek.
/_reş rgd karagözlü. /_ roni Af rgd gözü
aydın. * çav roni kum L Avv. birine 'gö¬
zün aydın'demek./- rıjandıni- 1. gözü¬
nü oymak, gözünü çıkarmak. 2. aşın
gözyaşı dökmek. * çavê te bırrje io! Avv.

ulen gözün çıksın bel. /_sazi Af. göz teda¬
visi. /_ sıvık rgd hor gören. /_ sıvüd fivv.

hor görmek. /_ şkandın L göz korkut¬
mak. A-şkesti rgd göm korkmuş, yılgın.
/_ şkên rgd korkunç, tehlikeli, göz kot-
kutucu. /_ şkênandi rgd gözü korkmuş,
morah bozulmuş. /- şin rgd mavi gözlü.
/_ tari rgd 1. ileri görüşlü olmayan, teve-
kelli. 2. baş dönmesi. * çav tari bûn Avv.

gözleri kararmak, göz bulanmak, göz bu¬
lutlanmak, baş dönmesi. * çav tê bum
Avvi 1. göz kesmek. 2. göz koymak. /_ tül
rgd 1. gözü dolu. 2. gözü tok. * çav tyi
bûn Avvi gözü doymak, tatmin olmak. *
çav tıji kuın Avvi göz doldurmak, gözü
tatmin etmek. /_ tırsandın L göz kor¬
kutmak. * çav tırsıyayi Avv. gözü kork

muş, çekingen. * çav û rû Avv. yüz göz,yüz
surat * çav û rû lê neman Avv. yüzsüz ol¬
mak, ar perdesi çatlamak. /_ vekirın L 1.

göz açmak, açıkgöz olmak. 2. dünyaya
gelmek, dünyaya gözünü açmak. * çav
vekıri çûn Avv. gözü açık gitmek, hayata
dayamamak, gözü arkada kalmak. /_
xirab rgd gözü pis, nazarli göz./- xwann
L göz sevmek, birini övgü ile pohpohla¬
mak. *çavê te dixwun Aiv. gözünü sever¬
im. * hadê mı çav xwaro! Avv. hadi
gözünü sevdiğim, hadi gözünü yediğim. *
çavxwini bûn Avvi gözünü kan bürümek.
* dılıke çav Af ant göz etçiği. * gınıye
rondıkan Af gözyaşı bezleri. *gırtın ber
çavan fivvi göz önüne almak, dikkate al¬
mak, telakki etmek. * gutm çav Avvi 1.

gözüne kestirmek. 2. göze almak. * jı ça¬
van dûr Aıv. gözden uzak,gözden uzak
gönüldende uzak. * jı çav derxistin Aıvi
gözden çıkarmak. * jı çavên xwe bawer
kırın Avv. gözlerine inanmak. * jı çav
ketm Aıv. gözden düşmek. * kamya çav
Af ant göz pınan. * ketm çav Aıv. göze gir¬
mek. * çav roni kum fivvi tebrik etmek,
birine "gözün aydın" demek. * çavê te ro¬
ni be fivv. gözün aydın. * çermıke çav A'A.
ant göz kapağı. An mıçkuli, palıke çav. *
h serçavan hatm Avv. içtenlikle hoş gel¬
mek yanı kelime olarak gözün üstüne
gelmek. * h ser seran û ser çavan Avv.

başım gözüm üstüne. * gûza çav A'A. ant
göz yuvarlağı, göz küresi * masûlkeyen
çav Afn göz kaslan. * nermıken çavan
Afn ant göz kapaklan. An pahken çav. *
palıke çav A'A. göz kapaği. * palıke çav
yê jêrin Afn ant alt göz kapaği. * palıke
çav yêjorin Afn ant. üst göz kapağı. * per-
deya çav A'A. 1. göz kapağı. An pelk, pêlû.
* perde h çav hatın Avv. gözüne pus düş¬
mek. 2. saydam tabaka. * pınıya kor A'A.
kör nokta. * reha binahiyêA'A görme si¬
nirleri. * reşıka çav Af ant iris. * spika
çav A'A ant göz akı. * tüayi çav Nh. ant
gözün dış köşelerinde iç beyaz bezeler.*
tora çav Afn ağ tabaka.

çavbar rgd geniş yürekli, kıskanç
olmıyan. /-bari Af geniş yüreklilik. * çav-
bari kuın Aıv. birinin bir şeylere sahip ol¬
masını kıskanmryan, geniş yüreklilik
gösteren.

çavbaze Af boğa dikeni. Aot Silybumma-
rianum.
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çavdar Nx 1. göze çarpan, göz dolduran,
göze batan. 2. murakabe, teftiş. /_dari .

murakabe. /_dari kınn Avv. 1. murakabe
etmek. 2. nezaret etmek.

çavder Af sürveyan, gözlemci, nezaretçi,
korucu. /S N. gözlem, nazar, dikkat *
çavder! kuın Avv. gözlemek, teftiş etmek,
bakmak, tarla bostan, mal melal vs.yi be¬
klemek, koruculuk etmek, korumak.

çavendazi Af manzara.
çavêni rgd bn çavmL
çavêş N.Bj. göz ağrısı, trahom hastalığı. An

. teraxom.
çavga l N. siyah renkli iri bir üzüm cinsi,

öküzgözü üzümü.
çavga Af bileşikgillerden herhangi bir çi¬

çek, san papatya.
çavgeş Af 1. dostça bakış, dostluk gözü. 2.

şen ve parlak gözlü.
çavguti Af rgd gözü kapalı, saf, pasif, ut¬

angaç.
çavgutok AfAnpitros.
çavhebin rgd 1. zarif, çekici. 2. sevgi dolu

gözler.
çavhelkıri Af rgd açıkgöz, girişken, aktif,

uyanık.
çavüc Af gözlük. An berçavık.
çavmi Af rgd nazar. /_ bûn L nazar ol¬

mak, nazar değmek, nazara uğramak. /_
kum L nazara uğratmak, nazar değdir¬
mek. * gaê me çavın! bû Avv. öküzümüz
nazar oldu veya öküzümüze nazar değdi.

çavi Af bölme, göz (masa, çekmece vs), gö-
zelek (su, çeşme vs). * çavik ode Avv. bir
göz oda. * çavıya antarê Avv. ambar bil¬
mesi. * çavıya dolavê fivv. dolap göi
xani yê me çar çavi ye Avv. evimiz doı .
gözdür.

çavinok rgd kem gözlü, nazarından kor¬
kulan kimse.

çavjeng N.bnkûsk.
çavkani l Af 1. kaynak, melce. 2. kaynak,

çeşme. * çavkaniyên nûçeyan Avv. haber
kaynaklan.

çavkani 2 Af ekseri yazlan kurur fakat
bazdan da devamlı olan küçük su gözel¬
eri, çeşme. An avzê.

çavmark Af kuşkonmaz. Aot Asparagus
offıcınahs.

çavmad AfnAotAdonısvernahs.
çavnebar rgd kıskanç, çekememezlik

eden. /_ bûn L kıskanç olmak. /_i A'.
kıskançlık, çekememezlik. * cavnebari

kuın Avv. kıskançlık etmek, çekeme¬
mezlik etmek. *jı çavnebanya w! hevai
h dorê neman. Avv. çekememezliğinden
etrafında arkadaş kalmadı.

çavnêr Af gözcü. /SN. bekleme, gözetle¬
me. * ez ev du roje ko çavnênya hevalê
xwe me Avv. ben iki gündür ki arkadaşımı
bekliyorum. * çavnêri kuın Avv. 1. bekle¬
mek, gözetlemek. 2. göz dikmek, biryere
devamlı bakmak. * ez çavnênya stêran
dikim Avv. ben yıldızlara bakryorum. *
çavnêriya yeki kuın Avv. 1. birini bekle¬
mek. 2. birini gözetlemek.

çavnıqand/ın Lnk (çêv dnuqine, çêv
bmiqine) göz yummak, göz kırpmak.

çavpısing Af arapçası "aynel bizun" olan
bu otun türkçesini bulamadık.

çavrebi Af dallanndan sepet yapılan bir
sögüt cinsi. Aot Salicaceae. bn çevrbi.

çavreşi Af kıskanma, kin, garez. An cavne¬
bari.

çavreşok Af L tabam kiraz büyüklüğünde
yumrusu olanve bu yumru soyularakye¬
nen bir bitki. 2. rengi beyaz olan bir kiraz
cinsi.

çavroke Af hodan. Aot Borago officına-
lis.

çavsor rgd coşkun, kızgın, gözü kan bürü¬
müş kimse. /_i Af 1. birisine çatmak için
mana arayan azgınlık. 2. erkek hayvan-
lann dölleme zamanındaki coşkun
saldırgan halleri. 3. müsbet anlamda yi¬
ğitlik, gözü pd:ülik.

ça*^ - . ö}. şaşı gözlü.
..-ng rgd Af kıskanç, cimri, çekeme¬

mezlik eden. /_i Af çekememezlik,
.ıskançlık, cimrilik. An cavnebari.

çavtêr rgd tok gözlü, cömert.
çavvekıri rgdN. açıkgöz, dikkatli, kurnaz.

An çavhelkıri.
çavzêlk 1. rgd meraklı. 2. Afyumuk gözlü.
çavziq rgd, bön gözlü, bön, mat gözlü. An

çavbeloq. "çav kelimesi içindeki nota
bak.

çaw Af bükülerek bir şeyin etrafına
sarılan yaş çubuk, fin ajgim.

çawa rgd, rgp. nasıl/- bûn L nasıl olmak.
/_ bûni Af rgd nasıüığı, keyfiyeti./- kınn
Avv. nasıl etmek. * emê çawa bıkın Avv.

nasıl yapalım, ne yapalım. * ta çawani?
Avv. nasılsın?.

çawan rgd, rgp. bn. çawa
çawiş Af çavuş.
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çax Af m. zaman, periyod, devir. /_a rgp.
-diği zaman, -iken. * h vê çaxê fivv. bu za¬
manda. * vê çaxê rgp. bu zaman, bu sefer.

çaxü Affinzegır.
çaxşûr Af yabani turşuluk bir ot
çay A'. cay. /-dank Afc çaydanlık. An ça-

pez. /_xane A'A. çayhane, kahvehane. *
çay! erebi Af ingilizcede 'cafta' olan bu
bitkiyi türkçe bulamadık.

çayser Af garson.
çefi Af renkli türban, bn kefl
çefte M türbanm etrafındakiyaldızlı şerit.
çejtm Z.Ançêjtin.
Çek 1 1. A'. Çekoslavakyada etnik bir gu¬

rup. 2. rgd Çekoslavak.
çek Af ticarette para karşdığı kağıt, çek.
çek 3 A'. silah, zırh. * bı çek kuın Avv. silah¬

landırmak. * jı çek kum Avv. si¬
lahsızlandırmak. /- danin L ateş kes,
mütareke. /_dar rgd silahlı. /_dari Af si-
lahhlık, silahh olma. * çekdar kum Aıv. si¬
lahlandırmak. /- gırtın L silaha
sarılmak./- hügırtınZ. sUahı kapmak, si¬
lahlanmak, silahla baş kaldırmak. * çek û
posat Avv. silah ve mühimmat. * çek û si-
leh Afnsilah ve gereçler. /_xane Af si¬
lahlık.

çek 4 Af elbise, takım elbise. * çekên xwe h
xwe kuın Avv. elbiselerini kuşanmak. /_
girêdan L giyinip kuşanmak.

çekbend Af yelek.
çekçekûle A'. S. yarasa, zoo. Vcspertilio.

An baçermok.
çekçemêjok A'. bir cins kan emici iri yara¬

sa, vampir, zoo. Desmodontus.
çekem A'. ardıç, bn evrıst
çeku A'. 1. kelime, ibare. 2. hece. * ka

gotına xwe çeku bı çeku beje Aıv. dedik¬
lerini hece hece söyle.

çel l A'. numune, nüsha, suret.
çel 2 Af. kırk. /-emin rgd kırkıncı. * çelê

xwe derxistin Aıv. kırkını aşmak. /_m!
rgd kırk günlüğünü doldurmamış.

çelak l Af meyveleri ağaçtan düşürmek
için kullanılan sırık. /- kuın L sırıkla
ağaçtan meyve devşirmek. An rot

çelak 2 rgd eğri, büğrü * poz çelak,behvil
çelak Avv. eğri burunlu. /- kum L bük¬
mek, burmak.

çelebi lN.l. Alevive mevlevilerde dini bir
makam lakabı. 2. görgülü, efendi kimse.

çelebi 2 1. rgd cemil, güzel. 2. Af çelebi.
çelefik Af ant her iki alt çene kemikleri,

dişleri taşıyan kemikler.
çelem Af lahana. Aot Brassica oleracea.

An kelem.
çeteme Af anı 1. lades kemiği ve oyunu. An

şertık. 2. köprücük kemiği.
çeleng rgd 1. yakışıldı, ihtişamlı. 2. cesur,

çevik. *çeleng û speh! fivv.yakışıklıve gü¬
zel.

çelenk Af mezarlık veya ölülere hürmet
için özelyapılan halka şeklinde çiçek, çe¬
lenk.

çelepa rgd saf, güvenilir kimse.
çelepayi Af Kültlerde bir halay şekli.
çehtand/ın Lg (dıçelıtine, bıçelıtine) ka-

buğnu soymak. An spi kum.
çehti/n Lng. (dıçeltte, bıçelıte) kabuğndan

soyulmak. An spi bûn.
çehxl Af. Bj. sırttaveya omuzda sivrilen ke¬

mik gibi ur.
çelipa Af An çelepayi.
çeloxar rgd eğri büğrü. * bı herien çelo-

xar Aıv. eğri büğrü harflerle.
celp Af şapırtı. * çelpe çclp Avv. şapur şu¬

pur. *çelpecelpkum Avv. şapur şupur et¬
mek veya bu türlü yemek yemek.

çelpand/ın Lng. (dıçelpine, bıçelpine) 1.

çok derin olmamak şartryle saç veya hay¬
van yünlerinin ucundan kırpmak. 2. ağiz
şaplatması.

çelpi Af soygunculuk, yol kesme.
çelpi/n Lnk.(dıçelpe,bıçelpe) şapırdatmak.

*çclpina masiyan Avv. balıkların suda at¬
larken şaplatma sesi. * çclpina seg köpek
şapırdatması (ağız sesi).

çclqand/ın Lg (dtçelqine, btçelqine) 1. çal¬
kalamak. 2. dalga veya deniz sesi. 3.
şapırdatma. 4. taş falan atılırken sudan
çıkan ses.

çelqi/n Lng. (diçelqe, btçelqe) çalkalan¬
mak.

çelte Af 1. zarar verici dedikodu, geveze,
fin pubêj. 2. çanta.

çeltûk A'.pirinç tarlası.çeltik
çelûz Af çok soru soran, geveze. An çene¬

baz.
çem Afcox nehir, ırmak. *çemê Dicle Avv.

Dicle nehri. /_ rabûn L nehirlerin taş¬
ması. * çem û av An av û çem.

çemand/ın Lg (dıçemine, btçemine)
eğmek, bükmek, kırmak, yönünü değiş¬
tirmek.

çemandi rgd bükülmüş, bükük.
çember Af merkezden aynı uzaklıkf

çax_ 90

çax Af m. zaman, periyod, devir. /_a rgp.
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dairevi halka, çember
çembü Af kulp. /_ kuın L kulplamak,

kulp takmak.
çemçe AfAnçemçık.
çemçık A'. derin kepçe.
çemçir A'. bir üzüm türü.
çemçûr A'. bağ böceği, zoa Phylloxera
çennhani Af dut bahçesi.
çemık Af 1. çubuk. 2. halka. 3. kumaşta

uzun çizgiler.
cemin L (dıçeme, btçeme) iğilmek, bükül¬

mek, boyun eğmek.
çemkane Af An kaşokane.
çempel Af ek yük. bn mızodık.
çempü AfAnçepü.
çemûş Af hırçın ve huysuz at.
çen (çenejçeng)N.anlçene./^ebazrgdçe-

neci, çok çene çalan. /~bazi Af gevezelik.
* çena bı deq Aıv. döğmeli çene. * çena
kort Aıv. 1. gamzeli çene. 2. çene çukuru.
/_ kutan L çene çalmak.

çcnbcr Af fin çember.
çenbcri A'. binek arabası, fin scyare.
çenbıl Af A/ı çembü.
çençûr rgd cimri.
çend rgd rgp. pro. kaç, ne kadar, bir kaç,

bir miktar. * çend rojan lı wê mam fivv.

1. bir kaç gün orda kaldım. 2. orada kaç
gün kaldım?. * çend malen me lı derve
ne Aıv. 1. bir kaç ailemiz dışardadır. 2. kaç
ailemiz dışardadır?. * çend û çend Aıv.
kaçtan kaça, kadarından kadarına. * cw
çend û çend sale ko mm tu nedili yi fivv.

yıllar yılıdır ki seni görmemişim. * ew
çendi çendane ko lu mm dixapini Avv.

bu kaçın kaçıdır ki sen beni kandırıyor¬
sun.

çendam rgp. gerçi.
çendan rgd rgp. kaçıncı. /_e rgp. bazan,

ara-sıra, kimi vakit
çend car Aıvkaç kere, kaç kez.
çendc rgp. ...kadar, ...dıkça, -iğine. 2. epey,

bir kaç. /-rojan rgp. bir kaç günlüğüne. /_
texlit rgp. bir kaç çeşit, değişik.

çendek rgp. bir kısım, bir kaç.
çendemi rgd geçici, muvakkat
çendi rgp. kaça?. *wan bı çendi fuot? Avv.

onlar kaça sattılar?.
çene A'.antçene./_gehA'.çeneçukuru.An

çenık.
çeng 1 Afmuz. çalgı aletlerinden harp.

/_evan Af harp çalan. IS Af göbek atan
dansöz.

çeng Af stçrama, yerinden fırlama. /_
dan L. atlamak, zıplamak, sıçramak. An
çıng.

çeng Af ant 1. kolun alt tarafı. 2. koltuk
altı. /_ kınn L koltuğuna alıp gitmek. *
avetın bm çengan Avv. koltuğunun altına
almak.

çeng 4 Af avuç. * çeng üji kum Avv. avuç
doldurmak.

çengel Af kanca, çengel. An çanqil.
çengi meryem A'A. meryemeli. Aot Ana-

statica hierochuntica
çenık Af çene.
çente Af çanta, valiz./_baskA'A.eIçantasL

/-dest Nh el çantası. /_zend A'A. deri
kadın çantası.

çentik Af küçük çanta.
çep rgd 1. sol. 2. solcu. 3. ters, aksi. 4. solak.

/_ bûn L ters dönmek, ters olmak. * ew
gotma te jı mm re çep te Avv. dediklerin
bana ters geliyorveya ters düşüyor. * çep
e fiıv. 1. soldur, solcudur. 2. solaktır, /-ge¬
rin Af soldan dönen vida vs. /_ kırın L
tersine çevirmek. * çakêtê xwe çep kırın
fin', ceketinin astarının dışına çevrilmesi.
* cılcn xvve çep lı xwe kuın Aıv. elbisele¬
rini ters giymek, "çepê de çûn Aıv. soldan
gitmek. * çep û rast fivv. sol sağ.

çepandın 1. Af yalnızlık. 2. L. inzivaya çe¬
kilmek.

çepçepisk Af ufak bir kertenkele.
çepedayi Af kurnazlık, oyun, düzen.
çepe rgd sapa.
çepek Af yelek (elbiseyeleği), bn çekbend.
çepel 1. rgd kirli, ahlaksız. 2. rezil. 3. şoven.:

IS N. rezalet, pislik, /-kar Af şovenist fi?t
pelit, gcnıar.

çeper Af askeriyede korunak, mevzi, si¬
per, tel örgü. /_ gıredan L siper çekmek.
* çeper û kozık fiıv. siperler ve mevziler.

çeper 2 Af çit, tarla, bağ veya bostan
etrafına çekilen, muhafazalık, çalı diken.
vs. /_ kırın L çitlemek, çit çekmek. /_
gıredan L çit çekmek. * çeper kısandın
fiıv. çit çekmek.

çeper 3Af.P.T.T./_kerAr. postacı./- kum
L. postalamak. /_xane N.postahane.

çeper 4 Af 1. ant cidar. 2. bîo. zar.
çepık Af el çırpmak, alkış. * çepık lê

dan/xıslm Avv. alkışlamak. * çepıkan lê
dıxe Avv. alkışlıyor.

çepıl Af ant 1. kolda dirsekle omuz
arasındaki kısım. 2. kol mesafesi. 3. kol. *
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çepüe hev gutın Avv. göğüs gögüse gelip
kollarını birbirlerine dolamak. * ketm
çepüe hev Avv. birbirleriyle sarmaş dolaş
olmak.

çepük Af fin çepık.
çepolan Af pençe.
çepre Af L asan atika, eski eserler. 2. ikinci

el eşya.
çeq 1AfantAnçêq.
çeq 2A'. ant kıkırdak, fin kırtık.
çeq 3 rgd orta, merkez. * çeql rê fivv. yolun

ortası. * çeqi dergah Avv. dergahın içi. An
çat

çeq B. çınlamak, şakırtı, kınlan ağaç veya
dal sesi, çaksesi. * çeqaçeqfivv. çak çak se¬
si. * çeq çeqa didanên mın m fivv. dişle¬
rim takır takır gıcırdıyor. * çeqaçeq
kuın fivv. çak çak diye ses çıkarmak. *
çeq û req Avv. tak tuk sesi, mesela boş bir
kamyonun yolda giderken çıkardığı ses,
veya askı da olan bir tenekenin çıkardığı
ses vs.

çeq 5Af seviye, hiza. fin tax,dûş.
çeqal A'. çakal, zoa Canisaueus. fin tori.
çeqand/m Lg (dtçeqine, btçtqine) çatlat¬

mak, patlatmak, şakırdatmak.
çeqanok AfAngeprûg.
çeqçeqe A'. kastanet, ispanyol çalparası.
çeqçeqok Af 1. değirmende iki taş

arasında ayan sağlayan ağaççık 2. def vs.
de çalma sesi. 3. çatırtılı ses. 4. ince uzun
dallı ve tohumlan kartlanmadan önce
sıkınca çat diye ses çıkaran bir ot.

çeqel AfAnçeqaL
çeqehk A'. unla yumurtayı kanştınp crvık

hale gelince kızgın ateşte kızartılarak
yapılan yemek.

çeqene Af sedir ağacının yemişine benzer
meyvesi olan bir ağaç. An. çekem.

çequmast Af su karıştırılıp ayran yapılan
yoğurt.

çeqü Af ayıklama. /_ kırın L ayıklamak
(hububatta veya tarlada taşlan vs)

çeqüand/ın Lg (dtceqdine, btçeqûine)
ayıklamak. An çeqü kuın.

çeqi/n Lng. (dtçeqe, bçeqe) patlama, çatla¬
ma sesi, çıtırdamak

çeqmaq Af An hesle, çaqmaq.
çeqûber A'A. dokuz taş oyununda bir usul.
çer rgp. rgd nasil?. * çer çûn çer hatın Avv.

nasü gittiler nasıl geldiler. * çer çûn büa
werji bên Avv. nasü gittiler öylede gelsin¬
ler. * çer i ? Avv. nasılsın?. * çeeer! B.

nasuulLAn çawa, çawan.
çerç A'. dövenle dövmek için harmana se¬

rilen sap.
çerçırandm Lg bnjenandın.
çerçi Af seyyar satıcı, çerçi.
çerez Af F. çerez.
çerıxand/ın Lg (dıçervdne, btçervdne) çe¬

virmek, döndürmek, çarketürmek. *
çenxandin çenxandin disa kuın stu
me Avv. evirip çevirdUer yine ensemize
yüklediler. * dora rêz çeper çcnxandm
Avv. bağm etrafına çit çevirdUer.

çenxi/n Uıg. (dıçeme, biçence) dönmek,
çarketmek. * dınya diçenxe Aünya dö¬
nüyor. * çenxin ser golma xwe Avv. yine
dediklerine döndüler.

Çerkez l Af topaç, fin bıldınk.
Çerkez 2 A'. çerkez, Ortadoğu ırklarından

biri.
çerm Af ant deri, gön. /_in rgd N. derisi

olan, deri kaplı, deriden, deri ile ilgili. /-
kum L deı \ kaplamak. 2. derisini yüz¬
mek, /-ok A'. 1. deri gibi, deri cinsinden.
3. deri gibi sağlam veya onun gibi elastiki.
* çerm û hesti Avv.bir deri bir kemik an¬
lamında çok zayıf canlılar için söylenir.

çermik 1A'.anl.incederi,zar,içorganlann
üzerindeki zar. * çertnıke çavA'A. ant göz
kapağı.

çermik 2 Af. 1. sunni deri. 2. rgd beyaz
renk.

çermıqand/ın Lg (diçermiqine, biçermiqi-
ne) buruşturmak.

çermıqi/n Lng. (diçermiqe, biçermiqe) bu¬
ruşmak.

çermsor N. kızüderili.
çers Af kendirden yapılan esrar.
çeri AfAnzuiç.
çertü Af tırmık.
çerx l Af çark. 2. gemi çarkı. 3. feza, sema,

gök. /_ i kevjal Afn. yengeç burcu.
/-andın L çevirmek, döndürmek. An çe-
rixandin. /_ bûn L dönüş, dervişlerin se¬
ma çarklan. /_i rgd yuvarlak. * çend
kınn Avv. yuvarlak hale getirmek. * çend
felek Nh Avv. kader, mukadderat, alın
yazısı, feleğin çarkı. /_ kuın L. çarkla-
mak, bilemek. /_ lêdani. 1. çarklamak. 2.
bileği taşıveya dikiş makinası gibi aletleri
ayakla çevirmek. 3. kalay yaparken veya
çömlek yaparken çevirmek. /_van Nx
çarkçı, kalaycı, bileyici vs.

çerx 2Af. evlerde banyoyeri, küvet
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çerxaneve L S. bn çenxandm.
çerxeul A'. bakır tepsi.
çend felek A'A. bir bitki. Aot Passiflora
çesp Af çiriş.
çespand/ın Lg (dıçespine, bçespine) 1. çi¬

rişlemek, yapıştırmak, zamklamak. 2. bir
yere bağlamak, raptetmek. 3. teyit etmek,
tastık etmek. bn. zehqandin.

çespin Lng. (dtçespe, bıçespe) 1. yapışmak.
2. bağlanmak, raptolunmak.

çeşm Af F. An çav.
çeşn A'. stil, tarz, çeşit
çeşni Af P. tat, lezzet. An tam.
çeşt Af F. tat, lezzet. /_ kuın L tatmak,

tadına bakmak. /_xane Aflokanta.
çet Af 1. cax. küçük vadi. 2. ziraat arazisi.
çetare AfAnçitare.
çete Afi. çete. 2. gerillacı.
çetel Afi. çatal, yemek aracı. An sctêlk. 2.

rgd çatal, çok uçlu.
çetin rgd çetin, zor,güç. /_bün Af. zor ol¬

mak, zorlanmak./_iA'.zorluk./_ lunnL.
zorlaştırmak, güçleştirmek.

çeür Af 5. şemsiye, paraşüt. /_bazNx pa¬
raşütçü. * çetui tawûs Avv. tavus kuşu
kuyruğu.

çeto Af Kürtlerde erkek ismi.
çetol Af inceyazlık çadır.
çetr A'. An çeür.
çetyane N. bir cins eğri kılıç.
çevand/m Lg (dıçevine, btçevine) bükmek.
çevi/n Lng. (dıçeve,btçeve) bükülmek.
çevrbi Af Ançavrebl
çevder Af çavdar. Aot Secale cereale.
çevrink Affinstınk.
çewal Af çuval. *çewalêard Aıv. un çuvalı.
çewênder Af şeker pancan.
çewuk l Af ima, telmih .

çewhk2Af çiftlik.
çewr Af S. ant iç yağı. An don, bez.
çewsand/ın Lg (dtçewsirte, btçewsine) 1.

sıkmak, sıkıştırmak. 2. baskıyapmak, zul¬
metmek. 3. sömürmek, istismar etmek,

çewsax Af körleri gezdirmek için klavuz.
çewt rgd yanlış, şaş. 2. eğri, eğri büğrü. /_

bûn L yanlış olmak, eğri olmak. /_i Af
yanlışlık, eğrilik. /_ kum L yanlış yap¬
mak, eğmek.

çexçûr A'.yenenbuyabaniotuntürkçesini
bulamadık.

çexele Afi. yaş badem,yeşil badem, çağla.
2. hayvanlardan çakal, fin çeqaL

çexer AfAnçuxur.

çê rgd iyi. /_ bûn L olmak, meydana gel¬
mek, doğmak, iyileşmek, vücut bulmak,
hasıl olmak. *çê dibe Aıv. 1. olur. 2. iyileşir.
* çêbûna vê bûyerê de ez h balê bûm Avv.

bu hadisenin doğuşunda ben
yanındaydım./_bûniA'A olgunlaşma, iyi¬
leşme. * çe dibe ko ez biçim Avv. olur ki
ben gideyim. * çê nabe tu vnsa bıki Avv.

öyle yapman iyi olmaz, yapman yararlı
olmaz. /_ker Nx yapıcı, usta. /-kudar
Nx yapıcı, sanaatkar, eser yaratıcı,
imalcı. /_ kuın L 1. yapmak, meydana
getirmek, kurmak. 2. tamir etmek. * xani
çekırın Aıv. ev yapmak. * ferheng
çêkinn fivv. sözlük yapmak. * radyoê xwe
dan çckırm Avv. radyosunu tamire verdi¬
ler. /_kuox Af An çckırdar.

çêbiwar A'. Grm ortaç, tümleç olabüen
isim ve sıfat gibi kullanılan fiil asıllı keli¬
me, sıfat-fiil, partisip.

çêj Af tat, lezzet. /_dar rgd tadı güzel, lez¬
zetli. /_ kuın i. tadına bakmak.

çejand/ın Lg (diçêjine, btçêjine) tatmak,
tadını çıkarmak, tadına bakmak.

çejık Af 1. enik, et yiyen hayvanların yav¬
rusu. 2. diken gibi sert saç, kü vs. * çêjkê
jûji Avv. kirpi tüyleri.

çcjtın L bn çêjandm.
çel 'Af iri taş, kaya.
çêl 2N. yavru. *çêl çûk Aıv. 1. yavru mavru.

2. çoluk çocuk. /_eAfyabani hayvan yav¬
rusu (kuşlar veyabanihayvanlar için). * çe-
le anin Aw.yavrulamak. * çêleyi keran
Avv. eşek sıpaları. * çêleyi lurçê fivv. ayı
yavrusu. /_ık N. kuş yavrusu, civciv. *
çêhk derxistm Avv. civciv çıkarmak. *
çcukê muişkê Avv. tavuk civcivleri.

/_kum L yavrulamak. * çêl û dotın,
kczwan û kclotın pev re nabm Avv. iki
karpuz bir koltuğa sığmaz anlamında ata¬
sözü.

çêlek A'. inek. fin mange.
çêlê B. ineğe çağn. fin tay tay. "tay" kelime¬

si içindeki nota bak.
çêli B. ineğe sesleniş. An tay.
çêli Af nesil, numune.
çelkew Nh keklik yavrusu.
çelkınn Lh (çêl dike, çel ke) 1. davet et¬

mek. 2. anmak, hatıra getirmek.
çêni A'. 1. tavuk yemi. bn. qût 2. parça.
çêq N.anll. bacak, oyluk kemiklerinden

ayaklara kadar olan kısmı. * çêq h bmi
düerızın Avv. 1. altında bacaklan titriyor.
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2. baldır. /_rût rgd baldın çıplak. An şeq,
gitık.

çêqohk AfAntüık.
çêr l Af sövgü, küfür. /_ kuın L küfret¬

mek, sövmek. An dujm, xewer.
çer 2 Af An çere.
çêran Af otlama.
çêrand/in Lgfdiçêrine, biçerine) otlatmak,

davar yaymak. * pez çcrandın Avv. davar
otlatmak. * zık çcrandın Avv. argoda baş¬
kasından otlanmak.

çere Af otlak, yem (yeşil yem). /_geh Afx
otlak, yaylak

çêriyan Lng. (dıçerıya, btçênya) otlamak.
çêri/n Lng. (dtçêre, biçere) otlamak, otlan¬

mak.
çerine rgd ılık, soğuk ile sıcak arasında

sıcaklığı olansu./- bûn/. ılımak./- kırın
L ılıtmak, ılıştırmak.

çêrt Af kuş dışkısı, bn nrlç, ziç, çırtL
çestın L bn çejtın, tam kırın
çêur rgd daha iyi, en iyi./	 bûııi-daha iyi

olmak./- ditin fiıv. daha iyi görmek, ma¬
kul görmek, ayırdetmek, tercih etmek. /_
gutm L N. daha iyi almak, daha iyi tut¬
mak. * isal rezê me jı par çêlu gütme
fiıv. bu yıl bağımız geçen seneden daha iyi
tutmuş. /_ kınn L iyileştirmek, daha iyi
etmek, daha iyisini yapmak. * wa çctır
ku ko hon hatm fivv. iyi ettiniz de geldi¬
niz

çctırand/ın Lg (diçêttrine, btçêtirine) iyi¬
leştirmek, düzenlemek.

çêyi Af 1. iyilik, güzellik. 2. rahatlık.
çı l rgp. rgd hiç, hiç bir şey. fin tu, çû. * çı
. tışt rgp. hiç bir şey.
çı rgd rgp. pro. ne, neyi, neye. * çı bejim

fivv. ne diyeyim, ne denir. * çı bikini Aıv. ne
yapryım. * çı dibe! Aıv. ne olur, ne oluyor!.
* çı dibe büa bıbe Avv. ne olursa olsun. *
çı dibe çı nabe Avvııe olur ne olmaz. * bı
çı rû yi Avv. ne yüzle. * çı ecêb e! fiıv. ne
acaiptir kil * çı diğeri? fivv. ne arıyorsun?.
* çı cennıma xwe diğeri? fivv. ne cehen¬
nemini arıyorsun?. * çı hali de yi? Avv. ne

' haldesin?. *çı heye, çiniye Avv. ne var ne
yok. * çı jı te tê bıke Avv. elinde ne gelirse
ardına koyma. * çı kewt û kewta te ye?
Aıv. ne dırdır ediyorsun?. * çı ko Avv. ne ki,
nedenle ki. * çı h vu, çı h wê fivv. ne burda
ne orda, ha burda ha orda. * mı re çı bana
ne, neme lazım. * te re çı Avv. sana ne, sana
ne oluyor. * ser çı? Avv. neye? neyin üstü

ne?. * h ser çı? Avv. neyin üstüne?. * em h
ser çı sertbıguın?Atv. neye (neyin üstüne)
bahse girelim?. * çı û çı Avv. ne ne, neler
neler, neler. * ez a û çı binim? Avv. neler
getireyim?. * tu bê çı û çı bibini Avv. daha
sen neler neler göreceksin. * di nameye
de çı û çı xwastine Avv. mektupta neler
istemişler. * çı xweş e! fivv. ne tatlı, ne gü¬
zeli * çı ye? fivv. nedir?, ne o?. * çıye ko Avv.

nedir ki, ne var ki. * çıye ko xelkc gotıye
Aıv. nedir ki, başkalan öyle demiş. * çı yi
fivv. 1. nesin?. 2. nesi. * çı yi wi kêm e Avv.

nesi eksiktir.
çıçık Af m ant meme. An ber, menuk,

gan-
çift rgd çift. An zo, cot
çift 2 rgd uğursuz.
çifte l rgd çift, iki şey. An cot, zo .

çifte 2 Af iki namlulu av tüfeği.
çiftexas Af patiska.
çiğit Af An çikene.
çmız Af tüfek mermisi, fişek.
çık l rgd dik, yokuş.
çık rgd dolu, tok.
çık 3 Af küçük kuş veya çekirge gibi hayv-

anlann ötüş sesleri.
çıkal Af rgd çok zayıf hayvan.
çıkand/ın Lg (dıçtkine, bıçûdne) dikmek

(ağaç direk vs). 2. menetmek. 3. set çek¬
mek, tıka basa doldurmak. * ker di zıke
wi de çıkand fiıv. bıçağı sonuna kadar
karnına gömdü.

çıkarc Af sigara ağızlığı, fin darkê cixarc.
çık çık B. serçe veya çekirge sesi.
çıkçıkand/ın Lng. (dıçıkçıkine, biçıkçıki-

ne) 1. serçe veya çekirge gibi sesle ötmek
ve bu ses. 2. mesela çekirgelerin çık çik
sesleri.

çıkçıkand/ın 2 Lg (dıçıkçtkvıe, bıçdcçıkine)
bir şeyi ağzına kadar doldurmak (çuval
vs), bn cimciqandin, lêvika re kum.

çıkçıki rgd ağzına kadar silme dolu.
çıkılandın Lg (dıçdaline, bıçtkdine) bn

çıkandın.
çıkıya/n Lg (dıçıke, btçıke) suyunu kurut¬

mak, tüketmek, gücünü eritmek.
çıki/n Lng. (dıçıke, bıçdce) 1. tıka basa dol¬

mak. 2. çıtırdamak.
çıkmizi Af-B/ Anmizgnıi.
çıkolate Af ing. çukulata
çıkot rgd cimri, hasis.
çıkrun Af direk.
çı ko (çı ku) rgp. Ghk neden ki, nedenle ki,
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çünkü.
çücsayi rgd açıkmavi gök, gök mavisi. An

sayizelaL
çil A'. kırk. An çel.
çüag A'. dokumacı.
çüan AfAnhûçık.
çüboq Af kısa kuyruklu tarla faresi, zoa 1.

Microtus agrestis. 2. Dıpus caegyptıus.
An şevle.

çılçü Af argo. imrendirme sözü. /_ kum
L imrendirmek.

çüe l Af rgp. her mevsimin 40 günlük orta
zamanı. * çileyi zmstan Avv. kışın en
soğuk orta zamanı. * çüeyi havine Avv.

yazın ortası.
çüe 2Af ocak ayı.
çüe 3 Af kadının ve de çocuğun doğumdan

sonraki 40 günü./- derkeun. i. 40. günü-

çüek rgd yumuşak 'ç' ile okunan bu keli¬
me obur, ac gözlü anlamı verir. An ker-
xur.

çılepak rgd iyi gryimli, temiz gösterişli
adam.

çuexane Af ahitlerin ibadet yeri.
çıleçılc Anbaçermok.
çüe-müe Af çocuklann geceleri oy¬

nadıktan bir oyun. Bu oyun bir taş ısıtıla¬
rak uzağa atılır ve sonra aranarak kim
önce sıcakken bulursa kazanır.

çüez rgd tutkalımsı, tutkal gibi yapışkan.
çılık Af ani kadın tenasül uzvundaki dil,

klitoris, venüs. An güık.
çümdi N. AnkêlendL
çül-vüi rgd karmakarışık.
cılk A'. damla. *çükeçük Avv. damla dam¬

la. * çükek fivv. bir damla. * çılkek xwin
Avv. bir damla kan. /_ kuın L damlamak.

çükand/ın Lg (dıçdkine,bıçdkme) damlat¬
mak.

çüki/n Lnk (dıçdke, bıçdke) damlamak.
çılm Af bîo. sümük. /_! rgd sümüklü. /_

kum L sümkürmek.
çıhnere Af kapı arkasındaki sürgü.
çılmısand/ın Lg (dtçdmısine, bıçdmisine)

soldurmak, büzüştürmek, büzmek.
çümısi/n Lng. (dıçdmıstbıcdmısi) solmak,

büzülmek, büzüşmek, fin pûn, pançüoki
bûn.

çdmix Af kireç cinsinden bir toprak cinsi,
sıvacılıkta kullanılır. An çıpav.

çüo l rgd rgp nasıl, neden, niçin, /-bûn Af
nitelik, nasıllık, nasıl olma. /_ bûn! Af ni

telik. * çüobûn û çawa bûn Avv. nasü ve
şekilde olduğu.

çüo Af yapraklan dökülmemiş ve hayvan
yemi olarak taze veya kurumuş halde
ağaç dallan, ekseri meşe ağacı dallan.
/_bu Af yaprak kesen adam. /_ burin/.
yaprak kesmek. /_yan rgp. yaprak kesme
mevsimi ki ekseri güz aylan.

çüokok Af çalılık, fundalık.
çüp A'. ö. şapırtı, damla sesi. »çdpeçdp fivv.

şapır şupur.
çüpand/ın Lng. (dıçdpine, bıçdpine) 1.

şapırdatmak, ağız şapırdatması. 2. dam¬
latmak.

çüpav Af sulu srvacı çamuru.
çüpi/n Lnk(dıçdpe,bıçdpe)l. şapırdamak.

2. damlamak.
çüpırt Af işkembe. An xaş.
çuqan Af dalga. /-dini- dalgalanmak.
çütûk Affinçeltûk.
çılûr Af. saikım buz, buz saçağı. An

bıznulûg.
çim Af ant 1. geviş getiren hayvan tırna¬

kları. 2. toynak, duynak. fin sun.
çime kor Af anı bakanak, geviş getiren

hayvanlarda ayak arkasındaki körelmiş
tırnak.

çıma rgd rgp. pro. neden, niçin.
çıman Af eğme, bükme, /-dm L eğmek,

bükmek, fin cemandın.
çımçir Af 1. mancınık. 2. oyuncak

salıncak.
çımçolek Af salıncak, beşik. *duanê mın

weki çımçolek dueqê fiıv. dişim beşik gi¬
bi sallanıyor, (karakocan Kürtçesi).

çimento Af it çimento, fin çimento.
çırnık l Af anı tek veya çift tırnaklı hayv¬

anlarda tırnak.
çırnık 2 Af 250 m2.Uk arazi birimi, 1/4 dö¬

nümlük yer.
çımi/n Lng. (dtçane, biçime) kırılmak, eğil¬

mek, bükülmek. An cemin.
çımki rgp. Ghk çünkü.
çuıand/ın Lng. (dıçınine, bıçınine) biçmek,

biçtirmek. An çinin.
çınar Af çınar ağacı. Aot Platanusorien-

talis.
çınçmak Af ince belli ve kıntarak yürüy¬

en kadın.
çmdar Af güney Afrikada yaşıyan ve

karınca yiyen bir hayvan.
çındık Af zıplama, sıçrama * çındık dan

xwe Avv. tavşan gibi zıplayarak kaçma, kıç
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atmak, zıplamak.
oneditk Af sonradan görme kimse. An

nediûbıdi.
çmg A'. 1. çınlama 2. ting sesi. 3. fırlama,

sıkı toparlanma. /_ dan L atlamak, zıpla¬
mak. * xwe çıng kuın Avv. bir şeye
atılmak için toparlanmak. * çıng çmg B.
ting ting sesi.

çıngand/m Lg (dtçngine, bıçmgine)
çınlatmak, çan çalmak, çan sesi, zil sesi.

çıngi/n Lnk. (dıçtnge, bıçtnge) çan veya zU
sesi, çınlama.

çıngul l Af diz çökerek oturma. An tot
çmgul 2 Af bakraç.
çıni/n lLg(dtçme,btçıne) meyve toplamak,

ekin biçmek, hasat etmek. * çınına re-
zan Avv. bağ bozumu. * çınına genıman
Avv. buğday biçmek. An dırûnL

çıni/n Lg (dıçtne, biçme) elbise vs. yi dik¬
mek, örmek.

çınûr Af bir ot cinsi.
çıp l Af kırpma. /_ kuın L kırpmak, bitki,

ağaçvsyi ucundan kırpmak. * çıp çıp Aıv.
suyun damla damla düşme sesi.

çıp Af kuş zıplaması, fırlama. * çıp kır û
baz da Avv. fırlayıp kaçtı.

çıpav Af fin çilmix.
çıpbori A'. boru, tüp.
çıpık Af götürü görevi.
çıpüand/ın Lg (dıçtpdine, bıçtpdine) kes¬

mek, budamak, kırpmak. An çıp kırm.
çipixi Af çok yoğun ve sık bulut.
çıpo Af gemicilikte çapa demiri. An len¬

ger.
çıq Af. ağaç dallarının ucu. fin pompü.
çiqalik Affintüık.
çiqas rgd rgp. ne kadar. /_i rgp. ne kadar

ki. * çiqas ko rgp. 1. ne kadar ki. 2. her ne
kadar.

çiqeçiq B. bn çırkc çuk.
çıqü Af ant dal, kısım, ağacın tepe kısmı.

/_çem A'A. ırmak veya nehir kollan. An
guli.

çıqük Af 1. dalcık, küçük dal. 2. bitkilerde
dalların en üst ucu.

çiquli Af rgd çatal ağaç.
çır lAf rgd ince 'ç' ile okunur tav' yam ha¬

la içinde su olan ağaç, ıslaklığı olan ek¬
mek vsanlamı verir. Taze, yumuşak ve
esnek şeyler. * nanê çır Avv. ıslak ekmek.
* sıva çu fivv. yaş çubuk. * czingê çu Avv.

yas veya ıslaklıktan esnek olmuş odun.
çu Af akm, kalın 'ç' ile okunur. Ekseri ke

çi ve türü hayvanların bir otlu yere veya
yem olan yere topluca hücum etmeleri.
/_ kınn /- akm etmek. * p£z çu kuın ser
avê Avv. davar suya hücum etti. insanlar
için kullanılırsa hakaretyerini alır. Mese¬
la: * wan çu kuın ser sıfrê Avv. sofraya
saldırdılar.

çu 3 A'. şelale, (kalın ç'ile okunur.
çu 4 A'. suyun dar bir yerden döküldüğü

yer, şırıldama. /_ kuın L şırüdamak,
şırıltı halinde akmak.

çu 5 Af (yumuşak ç' ile) bir yudumluk srvı.
* çuê şir Avv. bir kaç yudum kadan süt *
di mal de çirê avê nemaye Avv. evde bü¬
yüdüm su kalmamış. /_av Af su birikinti¬
leri. * rê bı herri û çuav e Avv. yer yer su
birikintilerin olan çamurlu yol.

çua Af çira, lamba. /_xan Af. 1. tenvirat,
aydınlatma. 2. avize.

çuand/m Lg (dıçnine, bıçtrine) yırtmak. *
cüen xwe çırandın Aıv. elbiselerini
yırtmak. An qiş kum, perıtandın.

çuax lAf çırak.
çirax 2 A'. koruma, becerme./- bûnL. ko¬

runmak, yaranmak. * ew heval keşi re
çirax nabe Avv. o arkadaş kimseye yaran¬
maz (yar olmaz)./- kuın L korumak, be¬
cermek. * hevalc xwe çuax nckırm Avv.

arkadaşım koruyamadılar. * tu vvi kari
çirax diki? Avv. o işi becerebilirmisin?

çirax 3 Af fin çıra.
çub Af yağlı yemekler.
çuçue Af baharda ilk dönen göçmen bir

kuş. zoo. Phylloscopus coüybita türkçe-
sini bulamadık, ingilizcede chiff chaff.

çuçuk A'. güve. zoo. Tinen peUionella.
çuçirok Af. ash olmayan masallar, mitolo¬

ji, destan vs.
çırdûg (çtrduk) N. zofa otu. Aot Hyssopus

officinalis. fin giyadawûdi.
çırg l N. 1. toy. zoo. Otis tarda fin bet. 2.

baklan, bir çeşit kırmızı renkli yaban
kazı.

çırg 2 Af, toprağı az olan taşlı arazi.
çınk lAfAnçuonek.
çunk 2 Af makara.
çırıkand/m Lng. (dtçmkine, bıçmkine) 1.

kuş veya çekirge ötme sesi. 2. suyun
şırıltısı sesi, suyun şarıldayarak akması.

çınsand/ın Lg (dıcmsine, btçtnsine) 1.

parıldatmak, parlatmak. 2. Lng. parılda¬
mak, parlamak.

çuısi/n Lnk. (dıçmse, bıçmse) parlamak,
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parıldamak (ateş,yddtz vs.), bn çufiskin.
çuıyayi rgd yırtık.
çn-i Af güzün son aylan. *çuıyapaşmA'A.

kasım ayı. * çuıya peşin A'A. ekim ayı.
çui/n l Lnk. (djtçtre, biçare) yırtılmak. An

dirin, qiş bûn.
arin 2 Af gıcırdama, sürtünmeden veya

kapı veya pencere açılırken çıkan ses. *
deri dıçue Avv. kapı gıcırdıyor.

çırisk AfAnçırusk.
oriş A'. çiriş, tutkal.
çıri-vıri Af saçıp savurma, boşuna telef et¬

me./_ kuın L boşuna israf etmek, saçıp
savurmak.

ark A'. saniye.
ark 2 Af kınlan ağaç, dal vs. sesi, çıt sesi. *

çuke çırk Avv. çıt çıt etmek.
çukand/m Lg (dtçtrkme, btçtrkine) 1. hal¬

laç sesi. 2. tetik sesi. 2. gıcırdamak.
çuke ark Af B. 1. gıcırdama 2. çekirge

veya yanan ateş vs. nin sesi. * çuke arka
ağır Avv. ç,tır çıtır yan:, n ateş sesi.

çırnûk l N. boğan otu, kaplan boğan otu.
Aot Aconitum. * çirnûgê gur A'A. kurt
boğan otu ing. wolf clow.

çımûk 2 Af yırtıcı kuşlarda kesici tırna-
klar.

çuro! R argoda çok zayıf, kuru şey veya
kimse, işe yaramaz adam. An tırro.

çıronek Af 1. su oluğu. 2. damlarda
yağmur sularının aşağıya akıtıldığı oluk.
An çuık. 2. su almış kuru tahta veya ıslak
çubuk.

çırp Af çırpma, kırpma. * çırp kuın L
çırpmak, kırpmak.

çırpand/ın Lg (dtçvrpine, bıgrpine)
çırpmak, çırpıtmak. (kanat veyakanat sesi '

gibi vs.).
çırp! Af çırpı. /_ kuın L çırpmak,

kırpmak.
çırpi/n Lng. (dıçvrpe, btçtrpe) çırpınmak,

çırpınma sesi vermek.
çırpoz A'. 1. tarlalarda henüz takriben bir

kanş kadaryükselmiş ekin. 2. ekilive yeş¬
ermiş ekin tarlası.

art Af finzıriç.
art 2B. okunduğu gibi verilen ses, cırt sesi,

osurma sesi. * art art B. koyunlan birbi¬
rinden ayırırken çağn. An hurri hurri. *
çute art B. zart zurt * çırteart kuın Avv.

zart zurt etmek. * çırto A'- bir işe yara¬
maz kof kimse, ossurukçu. * çute mlzAf
idrarını tutamayan, sık sık idrar yapan

kimse. /_nek Af. 1. çok osuran. 2. kof
kimse.

çırtık A'. fin çıronek.
çırtûk Af fin çıra ûg.
çutûl A'. suyun değirmen çarkından son¬

ra çıktığı oluk yeri
çuûsand/m (dtçtrusine. btçtrusine) ışığın

zayıfça pırıldaması, ateş veya közün
panldaması.

çırûsk Af parıltı, pırıltı, şua, ışın. 2. ateş kö¬
zünün veya zayıf mum ışığının verdiği
parıltı. An mozrik.

çırûski/n Lnk (dıçtrûske, bıçvrüske)
parıldamak, ışın vermek.

çuvekêşi Af münakaşa, eleştiri.
çuwisin i. fin. binqin.
çirxat Af değinneni istop etmek için kul¬

lanılan özel direk. /_ kuın L değirmeni
istop etmek.

çuya pasın A'A. fin çul.
çırya peşin AfnAnçui.
çıst rgd canlı, diri. /_bûn Af canh olmak,

aktif olmak. * xwe çıst kum Avv. kendini
toparlamak. /_i Af uyanıklık, canlılık. An
çÛSt

çiş Af B. yeni yürümeye başlayan çocuk-
lan ayakta tutmak için söylenen söz. *
kunkc me êdi çiş dibi Avv. oğlumuz artik
-yürümek için-ayakta durabiliyor./-bûn
Af ayakta durabilmek. /_ kınn L çocuğu
ayakta durdurmak.

çışt Af element
çıt A çıt sesi.
çıtah Af parsa benzer bir hayvan.zoo.Aci-

nonyxjubatus. An kûrebesk.
çıto rgd rgp. pro. nasıl. * çıton rgd rgp.

nasıl. * çıtone rgd rgp. nasıldır. * çıton!
rgd rgp. nasılsın. * çıtore rgp. nasü, ne şe¬
kilde.

çıv Afi. kurnazlık, oyun, hile, düzen. 2. zik¬
zak, dolambaç, /-ane Af dönemeç,
kıvrım. 2. devre, peryod. /-anok 1. rgd.
dönemeçü, kıvrık. 2. Afdönek kişi./_dan
L zikzakyapmak, döneklikyapmak. * çıv
dan xwe Avv. 1. zikzak yaparak koşmak. 2.
bir işe bahane bulmak için döneklikyap¬
mak. /_dani Af zikzaktık, dönemeçlik.
/_geh Af bn çıvane. /-ok rgd 1 zikzaklı.
2. dönek kişi. An lotık.

çıvand/m Lng. (dıçtvine, btçtvine) 1.

kıvırmak (yürüyüşte vs.). 2. bükmek.
çrvçıv AfAnçivçiv.
ovüc'A'.Ançûlk.
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cıvık Af 1. duvar örerken taş veya tuğla
aralarına konan küçücük parça. 2. mala¬
na ve aletlerde iki parça arasına konan
ince yedek parça vs.

çivi Af helik, duvar örülürken taşların
araşma konan küçük çakıl.

çivin 1. Af inhina, dönemeçtik. 2. Z-viçviç
etmek, serçe ve tipi kuşların ötme sesi.

çıvoke Af cax denize giren kara kısmı, bu¬
run.

çıvr rgd çok yağlı (et vs).
çıvteçıvt Avv. kuşların cik cik sesleri.
çıvrit Af çivit fidanı. Aot indigofera

tinctoria.
çnvit 2 Af. çivit rengi.
çıx lAf çığ, dağdan kopan büyük kar kitle¬

si.
çıx 2j?. çığırma, çığırtı. *çıxeçıx Avv. bağırtı,

çığırtı, kuş sesleri.
çıxand/ın Lng. (dtçvane,bıçvane) karga se¬

si ile ötmek.
çixat Af. kibrit.
çixir Af An baxor, çuxur.
çixiz Af rgd daire, çember.
çıxi/n Lng. (dtçcce, bıçae) yumuşak 'ç' ile

okunur, bağırış veya çığırış anlamı verir.
çixiz AfAnçnoz.
çıya Afcoxdağ./_nAfl.dağlar.2.dağlara.

* Xwedê çıyan dibine, berfê dıbarine
Avv. Allah dağa bakar, kar yağdınr.
/-nişin A'A. dağ sakinleri, dağda ikamet
eden. * çıya û ban! Avv. dağlar ve (yüksek)
ovalar. * çıya û dest Avv. dağlar ve ovalar.
* çıya û zozan Avv. dağlar ve yaylalar.
/_van Afx dağcı. /_yi Af rgd dağlı, dağa
ait.

çıyakeş Af dağcı. /_i Af dağcılık.
çiz B. cız, cız sesi. * çıze çiz Af L cızlama,

cızlamak. * çıze çiz kuın Avv. kızarmada
cız cız sesi vermek.

çızand/ın Lng. (dtçtzine, biçerine) 1. ateşe
tutarakyakmak, yolunmuş tavuklan ince
tüylerini de almak için hafif ateşe ver¬
mek. An kıvırandın. 2. An çıze çiz kum.

çızi/n Lng. (dıçue, bıçae) cızlamak, cızırtı
çıkarmak.

çi de soru edatı. An çl
çiç l Af, 1. an peteği. 2. an petelderinin her

gözü. /_ kuın L petek yapmak. An nanê
hıngıvi.

çiç 2 Af 1. ekseri keçi koyun gibi küçükbaş
hayvanların kulaklarında toz halinde kü¬
fe benzerbeyazlık.2. rgd bu tip keçi veya

koyun. * bızına çiç fivv. kulakları bu tip
beyaz olan keçi. An taq, çlnaq.

çlçal Afyabani kuşcivcivleri. *çıçalenzo-
zanan Avv. yaban civcivleri.

çiçek Af çiçek. An kulilk.
çiçe laski A'A. çok zayıf kuzu. An berxê

çirmaq.
çiçık Af civciv, bazı yerlerde serçe kuşu.
çiçırık Af gece öten bir böcek, cırcır bö¬

ceği, zoo. Gryllus. An sisırk.
çiçi Af iffet.
çiçkek rgd azıcık.
çik l Af enstantane, ışın, ışınım, çakım, şe¬

rare, kıvılcım, pırıltı, şua. /_ dan L pırıltı
vermek. /_ veketın L kıvılcım sıçraması.
* çik jı çavan pekin Avv. gözlerinden
kıvılcım saçılmak. * çik jı agu pekin Avv.

ateşten kıvılcım sıçramak.
çik Af Bj. gözde sonradan beliren siyah

leke.
çik 3Af ant göz akı.
çik * Af kabuyet. An tepiş.
çikand/ın Lg (dıçikine, biçkine)

bağırtmak, çığırtmak.
çikene Af pamuk çiğidi. An çiğit
çikıyan L çığırmak, haykırmak.
çiki/n Lng. (dıçike, bıçike) çığırmak, avazı

çıktıgğı kadar ağlayarak bağırmak, fery¬
at etmek.

çil 1 1. Af çil rengi, kızıl sarışın. 2. bu renkte
olan. /_spi 1. Af kızıl ve beyaz karışık
renk. 2. rgd bembeyaz. /_gcwr Af rgd
beyaz gri arası renk.

çil Af semerlere doldurulan sap. An
mıncele.

cilan Af elbise kolu, yen. An hûçık.
çileçep A'A. dağlardaki zikzaklı yol.
çihk Af ant. klitoris, venüs. bn zihk, güık.
çili çili Af fin baçermok.
çim Af çim. /_cn Af. çimen, /-enzar Afx

çayırlık, çimenlik.
çimento Af Fr. çimento, fin çimento.
Çin l N. rgd Çin, Çin halkı. /-ıstan Afx

Çin devleti. * Çini MaçinA'A. Hindi Çini.
çin 2 Af rgd yumuşak 'ç' ile okunur, nakış,

nakışlı. /_ kuın L nakışlamak. * çin çe
kuın fivv. nakış yapmak.

çin 3rgd alacalı, benekli.
çin Af sınıf, tabaka. * çina karkeran Avv.

işçi sınıfı. * mafi cinayeti Avv. sınıf ha¬
klan.

çinand/ın Lg (dıçinine, btçinine) nakışla¬
mak.
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çinaq Af postu boz renginde ve kül rengi
beneklerle kaplı keçi veya hayvan, bn
çiç2,taq.

çinçila Af çinçüya zoa Chlnchilla lanl-
ger.

çinçolek Af. 1. küçük salıncak. 2. rgd alaca,
benekli.

çimk 1. A'. benek, pullu desen, nakış. 2.
rgd nakışlı, pul halinde nakışlar.

Çini lrgd Çince, Çinli, Çine ait
çini Af porselen, çim, çin işi çanak-çöm-

lek.
çinko Af çinko.
çip Af ant baldır. /_rût rgd baldın çıplak.

finçêqrûl
çiq 1AfantAnçêq.
çiq z Af 1. dan ve pirinç sapı. 2. saz, kamış.

Anqamu.
çiq rgd koyu (renkler için), /-zer rgd

koyu san renk. /_spi rgd bembeyaz,
koyu beyaz.

çiq Af sığırcık kuşu. An çûkreş.
çiqal Af rgd zayıf ve cılız hayvan.
çiqin Af Üyüdınm çakması sesi.
çir L A'. çil keklik, zoa Perdrix cinereus.

fin nivkevv.
çir 2 Af kaysı kurusu.
çirok Mm masal, öykü, hikaye. /_bêjNx

masal anlatan,hikayeci. * çirçirokAf ma¬
sal, asılsız konuşma./- gotmi. masal an¬
latmak, hikaye nakletmek. * çirok h ser
derxistin Avv. üzerine bir hikaye uydur¬
mak, efsaneyaratmak. /_mvis A'A masal,
destan veya hikaye yazan, romancı. *
çuoki xelk Avv. halk masallan. * çirok!
serhat! Avv. hayat hikayeleri, başa gelen
maceralar. /_van Nx masalcı, hikayeci.
/-vani A'. masal anlatma, hikayecilik.

çit Af 1. bir yaşını doldurmamış horoz. 2.
kadın baş örtüsü,yazma. * çit û berçit Avv.

yazma ve baş örtüsü. 3. çit, ağaç veya dal¬
lardan yapılan ince duvar. 4. çadırların
çevresine dikilen çubuklar.

çitare Af ince ipekli kumaş. * çitareyi gırs
Avv. iri çubuklu kumaş. * çitareyi hûr Avv.

ince desenli kumaş. * çitareyi rengin Avv.

renkli kumaş.
çitık Af 1. kamıştan divit 2. yazmadan

ufak ekseri beyaz renkli kadın baş örtü¬
sü.

çitog rgd rahatsız edici yer, sıkıcı.
çivçiv fivv.civcivsesi./_kuınZ.civcivlerin

cik cik etmeleri

çivi/n Lng. (dtçive, bıdve). serçe veya civ¬
civlerin ötüşleri.

çivjen Af müzikte ksilofon çalgısı.
çiz Af boz renkli bir cins eşekarısı, at si¬

neği, zoa Hlppobosca equina
çizand/m Lg (dıçbane, btçizine) 1. çizmek.

2. vınlamak. 3. cızlamak.
çizeçlz B. vızır vızır, cızır cızır.
çizin Lng. çizilmek, cızlamak, vınlama,

vızlamak, gıcırdamak.
çizok A'. rgd. mızmız.
ço l B. eşek veya katır sürerken çağn ni¬

dası, çüş, sert "Ç" ile okunur.
ço 2 Af sopa, değnek, dayak (yumuşak "Ç"

ile okunur) /_bu Af sopa sahibi, sözü so¬
pası kuvvetli olan./- bûn/. sopalanmak,
dövülmek. /- kuın L sopalamak,
dövmek, değnekle vurmak. * çoê sıva¬
nan Avv. çoban sopası. * çoê xwe h çoê şa-
hc iranê dudnım Awkuwetli olduğunu
göstermek için yam iran şahı Ue yarışıyo¬
rum. * ço gıran bûn Avv. gölgesi ağır ol¬
mak, nüfuzlu olmak. * ço h ço xistin fivv.
biriyle yarışmak, biriyle boy ölçüşmek. *
ço jı çeneli hatiye Avv. sopa cennetten
çıkmış. /_ Usun L Nh çelik çomak oy¬
unu.

çoç Af 1. çocuklara 'oturfanlamında bir
emir nidası. 2. Af bağdaş. /_ kum L
bağdaş kurmak.

çoçüc Af. bağdaş, kıçüstü oturma.
çoçırt Af bir sopa oyunu. An reqeçov.
çoçkand/ın Lg (dıçoçkine, bıçoçkine)

bağdaş oturtmak.
çogan Af çomak oyunu, çomakla oynanan

oyunlar. 2. sopa. An ço.
çok Af ant diz, diz kemiği./- dan L çömel-

mek, diz çökmek. * çok dan erdêAvv. yere
diz çökmek, mecazi anlamda inat etmek,
ısrar etmek. * çok lı ber çokan Avv. dizdi-
ze * çok ûjuni Avv. diz ve bacaklar * çok
û juni skin Avv. dizleri kırılmak, paniğe
uğramak. * hatm çokan Avv. dize gelmek.
* hatm ser çokan Aize gelmek, diz çök¬
mek * h çokan xistin Avv. dizini dövmek.
* ser çokan de ketm Avv. dizi üstüne
yığılmak, dizinde derman kalmamak. An
juni, qonuk.

çokan! rgp. t diz üstü, diz üstü oturma 2.
çökerek oturma.

çol Af 1. kır, çöl 2. ıssız. /_bır Af rgd çok
hızlı yürüyen kimse, yürüyüşte güçlü
olan.2. kestirmeden yürümek/- bûn Af
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L çöl haline gelmek./-ıstan Af sahra, çöL
/-kariA'. köye ait kıra ait/- kumil çöl
haline getirmek. * Seddam Kurdıstan
çol ku Avv. seddam Kürdistanı viraneye
çevirdi, çöl haline getirdi. * çol û beyar
bw. çöl ve bozkırlar. * çol û çolısıan Avv.

çölvesahara.
çolaq AfAncelew.
çolax l Af kolu veya eli sakat olan kimse.
çolax 2 A'. yemliklere bağlamak için hayv-

anlann boynuna geçirilen yanm ay şe¬
klindeki ağaç.

Çolaxan Af bir Kürt aşireti.
çoleke Af S. kırlangıç, zoa Hirundo. 2. Af

An çûik, çûçık.
çolekeyi pasari Afn bir cins küçük ev

kırlangıcı.
çohk l Af bulamaç, ince çamur.
çohk 2 Af yağsız bir cins kalitesiz çökelik.
çom N.bn. çem.
çon rgd rgp. bn çawan.
çoneti Af 1. kaide, metot 2. rgp. haliyle.
çong Af 1. ant diz. 2. N. sopa, çoban sopası.

Anço.
çop A/, çöp.
çop A'. bir şeyi zorla alma işi, gasp. /-

kuın L gasp etmek.
çopan Af kahverengi pamuk bezi.
çopık rgd aptal, ahmak.
çöpüme M .^hayvanların göğsünde beli¬

ren bir hastalık.
çopi Af 1. bir Kürt halayı. 2. sopayla oyna¬

nan bir oyun.
çor (çarpar) N. sülün. zoo. Phasianus

colchicus.
çor Af 1. Bj. kinci bir hayvan hastalığı,

kıran, sığır vebası. 2. A'. mecazi olarak
beddua anlammda kullanılır. * çor tckcve
mala te fivv. evine kıran girsin. * çorê
bixwe Avv. zıkkım ye!

çorandın L bn şûrandın.
çörek A'. çörek.
çoreq A'. çelik çomak oyunu. An reqeçov.
çors rgd bn çort
çort rgd kaba, patavatsız. * unrovê çort

fivv. patavatsız adam.
çortan Af çökeleğin top haline getirilmiş

kurutulmuşu. Kışın bir kapta su ile
yoğrulup ayran haline getirilerek kul¬
lanılır. * dewi çortin Avv. çortan ayranı.

çortanok Af ant diz kapağı kemiği.
çotık Af baston.
çowar Af trafik.

çoxik A'. özellikle güney Kürdistanda giyi¬
len keçeden astarlı bir gocuk cinsi.

çu dç hiç fin tu, hew.
çuqulk Af ant dal, ağaç dah. An çiqilgulL
çur Af fin çu.
çurtanok Af ant diz kapağı. An çortanok.
çurtım Af 1. engel, mani, zorluk. An

asteng. 2. dikenli tel
çust rgd bn çûst
çuxur 1. rgd sık, koyu, kesif.
çuxur 2 A'. çığır, devir, peryot An çıxu.
çuxti 1. Af sokak serserisi. 2. rgd yüzsüz,

arlanmaz. An berfi.
çuwêr A'. topal, bn külek.
çû l rgd pro. rgp. dç hiç, hiç bir şey. * çû

nine Avv. hiç değil, hiç bir şey değil. An tu.
çu, hiç, hevv.

çû L 'çûnTiilinin geçmiş zamanı.
çûçık Af 1. serçe, serçe cinsi kuşlar. 2. civ¬

civ.
çûçl B.bnçpç.
çûçk Af An çûçık. * çûçkc deşlc Nh bn

pezkuj. * çûçkêzerıkA'A. san asma kuşu,
sarıcık, zoo. Oriolus oriolus. * çûçkê ti-
telani Afn çoban aldatan kuşu. zoa Ca-
primulgus europaeus.

çûik Af serçe. zoo. Passerdomesticus. An
beytık.

çûk Af kuş, serçegiller. An çûik.
çûkır (çû kır) rgd hiç bir şeye yaramaz. *

xatirê xwe h ba gundıyan çûkui bû Avv.

köylülerin yanmda hiç bir kıymeti (
hatırı) kalmamıştı.

çûkreş Af sığırcık kuşu. zoo. Sturnus vul-
garis. An çiq4.

çûl A'. palas, çul.
çûle Af komedyen, mizahçı.
çûn l Af 1. gitme, hareket etme, ayrılma,

sefer, gidiş. 2. benzeme. * lı tavê xwe
çûye fivv. babasına benziyor. * heval hiç lı
Kurdan neçû ye fivv. arkadaş Kürtlere
hiç benzemiyor.

çû/n 2 Lng. (dıçe, bıçe) 1. gitmek, ayrılmak.
2. benzemek. /_ çavanL gözlerinden öp¬
mek. * çûn çav û rüyan Avv. yüzve gözle¬
rinden öpmek. * çûn gergerê hatm kerê
bere Avv. eşek gibi gitti, eşekdöndü./- geş-
tê L 1. seyahat etmek. 2. dilenmeye
çıkmak. /_ pêrginê L karşılamaya git¬
mek. * em çûn pêrgina nevalen xwe Avv.

arkadaşlarımızı karşılamaya gittik. /
pêşwazryê L gelen misafirleri karşıla¬
maya gitmek. * çûn pıyanya Xwedê Avv.

çplaq 100
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101 cüze

Allahm rahmetine kavuşmak. /_ ser L
üstüne çıkmak, üzerineyürümek, üstüne
gitmek 2. hayvanlarda cinsel birleşme
için üste çıkmaları. * bı ser yeki ve çûn
Avv. aniden biriyle karşılaşmak. * h yeki
çûn Avv. birine benzemek. * çûn serdanê
Avv. ziyarete gitmek, taziyeye gitmek, baş-
sağlığına gitmek. * çûn ser hev Avv. üst
üste binmek, birbirine bindirmek. * çûn
ser û çavan Avv. başım gözünü öpmek. *
çûn xatirxwazryê Avv. vedaya gitmek, Al-
lahısmarladık demeye gitmek./- rahme¬
te L rahmetlik olmak, rahmete erişmek.
* reng lc çûn Avv. rengi atmak, sararmak.
Ançûyin.

çûn ava A'. /.batmak (gök cisimleri için).
çûnbar Af araba, taşıt.
çûneve LS. geri gitmek, geri dönmek.
çûng A'. 1. düğün çiçeği. 2. turna ayağı. 3.

basur otu. bot Ranunculus.
çûngeh Nx. etrafı ağaçlıklı yol, geçit
çûnfihatın lAfl. gidiş geliş. 2.Af trafik, fin

çowar.
çûn û hatm 2Lng.(Ldtçeûte,bıçeûwer&

2 tere û tê, here û were) gidip gelmek.
çûr 1 1. Af açık san, kumral sansın. 2. rgd

çil rengi.
çûr2 Af. talan.
çûr 3 Af 1. bir koyun cinsi. 2. çil keklik. An

çir.
çûst rgd bn çıst
çûş B. eşeğe çağn nidası, çüş.
çûxe A'. çuha, bir dokuma cinsi.
çû/yin Lng. (dıçe, bçe) gitmek, ayrılmak,

bir yere hareket etmek. * çûyina
mezman, çûyina malê ye Avv. ev
büyüğünün gidişi evin yıkılışıdır. * çûyi¬
na mın a xeribi yê Aıv. benim gurbete gi¬
dişim.

çûz Af sürgün, genç ağaç dalı, aşılanacak
veya daldırılacak filiz, ağaç piçi. /-ele A'.
ince dal, filiz. An aj. çûz kırm L. dallarda
aşı, aşılamak. An lûl kuın.

çûzand/ın lg (dıcuzme,bıçûzine) cızırdat¬
mak, acıtmak, cam yanmak.

çûze Af 1. acı, elem, keder. 2.genç ağaç
dalı, filiz. An aj.
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D
D1. Af Kürt alfabesinin 5jü harfidir, dil

ucu ve dişler arasında çıkarken dudaklar
açılır.

d Af "dan ve dayin" fiillerinde kök. dıde,
bide gibi.

da lx önek olarak gelirse alçaltın, indirici
anlam verir. Mesela: dahatın, dagerin,
daların gibi

da 2 dç fiil eki olarak "de, da, den, dan" gibi
anlamlar verir, yazı dilinde "de" olarak
yazılır. * vu da Avv. burdan,*wê da Avv. or-
dan. * ti da Avv. 1. içinde. 2. fiillere geçmiş
zaman formu verir. * deng da Avv. ses ver¬
di. * lê da vurdu.

da 3 L."dan" fiilinin dili geçmiş zamanı.
da * Af anne. * dakdêydaê küe Avv. sürme

gözlü anne. * daê rcbenê Avv. B. zavallı an¬
ne, mecazide 'ah başıma gelen'. An dê.

dab (daha) Af yabani. * kelim dab û
çıyan Avv. yabana ve dağlara düştüm.

datari/n Lng. (dadıbare, dabere) 1.

yağmak, üzerine yağmak. 2. yaylım ateşi¬
ne tutulmak.

dabaş Afne bir şeyi arama, bahis, konu,
mesele./-kuın/. araştırmak. An hûrnê-
rin, babet

dabehand/m Lg. (dadtbelüne, dabehine)
yutmak. An daqulandin.

dabenzand/m Lg (dadıbertzine, dabertzi-
ne) çıkışmak, azdırmak.

dabenzi/n Lg (dadıbenze, daberize)
saldırıya geçmek, hamle yapmak, hücum
etmek, azmak.

dabestın Lg (dadıbeste, dabeste) bn gıre¬
dan.

dabeş Af kısım, parça /_ kınn L taksim
etmek, kısımlara ayırmak.

dabeşi/n Lg (dadıbeşe, dabeşe) taksim et¬
mek, bölmek,pay etmek. An parve kuın.

dabınarı/ın Lg (dadtbtnere,dabtnêre) dik¬
mek (ağaç, bitki vs), bayrak çekmek. * em
ala rengin dabınerin büındcıyan Avv.

renkli bayrağımızı yükseklere çekelim.
dabuısun Lng. (dadıbmsm, dabmstn) saf

saf olmak, dizi haline gelmek.
dabû/n Lng. (dadtbe, dabe) çökelmek, di¬

be çökmek. An dakinn.

daçek Af m Grm edat, ilgeç. An pêrbesf,
amraz.

daçıkand/ın Lg (dadtçddne, daçdahe) 1.

ağaç dikmek, bir direk vs. yi dikmek. 2.
kurmak, dopdolu yüklemek. * stûna ala
rengin me h çiyayê Kurdistanê da-
neçıkand Avv. renkli bayrağımızı Kurdi-
stan'in dağlarına dikemedik. * me hare
xwe daçıkand Avv. yüklerimizi iyice
hazırladık. * çekê xwe daçıkand Avv. si¬
lahım kurdu, yam tam doldurdu.

dad Af adalet, hak, hukuk, kanun. /_bexş
Af 1. adaleti yöneten ve dağıtan kimse. 2.
adalet sunan, hakka hukuka saygılı olan.
/-ger Nx. 1. savcı. 2. hukukçu, /-geri Af
hukuk, adli idare. /_ gırtın L hakkını al¬
mak. IS rgd adil, adli. * bı dad! Aıv. adil.
/-kar rgd doğru, haklı./_mend rgd adil.
/-mendi Af adalet, /-parêz Af hukukçu,
/-penver Nx. rgd adil, haksever. /-
stendın An dadgutın. /-stên A'A. hakim,
yargıç. * dad û hewar Avv. adalet için
lıaykırma./- xwaslini- hakkım istemek.
/_xwazAf şikayetçi, davacı.

dadaizm r- ' Fr. dadaizm, dadacılık.
dada/.- Lg (dadıde, dade) kapatmak, ka¬

pamak, örtmek, kapmak, yakmak. * deri
dadan Aıv. kapıyı kapamak, veya kapat¬
mak. * gur û kûli dadan hev Avv. kurtla
köpek kapıştılar, veya birbirlerine dala¬
ştılar. * gur dada bizine Avv. kurt keçiye
atılarak kaptı. * huli dada nurişkê û bu
fivv. kartal tavuğu kaptığı gibi aldı götür¬
dü.

dada/n 2 Lg (dadıde, dade) konmak, yere
inmek. * leglegê dada ser darê fivv. leylek
ağaca kondu, (hakari bölgesi).

dadıgeh Nx. mahkeme, /-a aşıtiye Nh
sulh ceza mahkemesl/-a cezayiAfn ceza
mahkemesi. /_a ceza ya gnan/bala Avv.

ağır ceza mahkemesi. /_a dadwenyêA'A.
şeriat mahkemesi /_a hhevaninê A'A.
sulh ceza mahkemesi, /-a sertazl Nh as¬
keri mahkeme. /_a seretayê A'A. hazırlık
mahkemesi veya sorgu mahkemesi, /-a
şanveri A'A. sivil mahkeme. /_a tolê Afn
ceza mahkemesi. /_a tûjandmêAfn tah-
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1J3 dal

İtikat mahkemesi.
daê Af anne An dê.
daf Af m tuzak, kıldan yapılan ilmik halin¬

de kuş tuzağı. An muxur.
dafüand/ın Lgfdadtfdie, dafdine) çorap,

örgü vs. de ilmek sökmek, göz kaçırmak.
dafili/n Lng. (dadıfde, dafde) çorap, örgü

vs. de ilmek sökülmek, göz kaçmak,
kaçıklık olmak.

dager lAf idareci, yönetmen, denetim. /_a
çavdari A'A. denetim kurulu. IS Af idare.
/_ kuın L denetmek, -bu kelime hawar
da geçiyorsada bugüne kadar bu ma¬
nasıyla henüz kesin şeklim almamıştır-.

dager Af dönüş noktası, büklüm, dönüş
yeri.

dagerand/m Lg ( dadıgerine, dagerîne)
bir nesneyiyukardan aşağıya veya yokuş¬
tan inişe doğru geri çevirmek. * pez da-
gerandın L yokuşa giden davar
sürüsünü geri çevirmek, veya sürünün
yaylaktan geri dönüşü. * av dagerandın
L horizontal akan bir suyu inişe doğru
yön değiştirtmek. * genim seri dage¬
randın Avv. buğday başaklarının baston
şeklinde eğilmesi.

dagerin Af dönme işi veya biçimi, dönüş,
kıvrılma eylemi veya kıvrım.

dageri/n 2Lng. (dadıgere, dagere) geri dön¬
mek, geri kıvrılmak, (geriye doğru çevril¬
mek). * seri dagenya ber Avv. başı öne
kıvrıldı. * roj dageri bw. gün döndü. * sih
dagerin Aıv. gölgenin kuşluk vakti duru¬
mundan akşam vakti durumuna dönme¬
si.

daguısand/ın Lg (dadıgvısine, dagmsine)
yakmak, tutuşturmak.

dagırı/ın Lg (dadıgıre, dagtre) doldur¬
mak, yüklemek, tutunmak. * tıfıng
dagutın Aıv. tüfek doldurmak. * bare
xtve dagutın Avv. 1. yükünü yüklemek
veya yük çuvallarını doldurup yükle¬
meye hazırimak. 2. mecazi anlamda ke¬
çeyi suya indirmek, yam para dolgusu
yapmak. * zikê xwe dagutın Aıv. kanımı
doyurmak, midesini doldurmak.

dagu-ti rgd dolu, yüklü.
dagir Af işgal, esaret. /-bûn/. esir olmak.

/_ kum L esir almak, işgal etmek. *
Kurdıstan jı ali 4 dcwietan da hatiye
dagir kuın Avv. Kürdistan 4 devlet ta¬
rafından işgal edilmiş.

dahaı/ın Lng. (daê, dawere) 1. yere in

mek, konmak. * berf datê Avv. kar
yağryor. * balafir dahatın Avv. uçak kon¬
du. * têr datên Avv. kuşlar konuyor. 2.
yatışmak. * ba dahat Avv. rüzgar yatıştı.

dahatû Af gelecek, istikbal. *rojêndaha-
tû fivv. gelecek günler, ilerisi günler.

dahalûnasi Af füturoloji.
dahatûpensti Affüturizm.
dahatûxwaz Affüturist
dahalûxwazi Affüturizm.
daheland/ın Lg (dadıheline, daheline)

aşağıya doğru sarkmak, sarkıtmak.
dahelani/n Lg (dadıheline, daheline) bir

liman veya istasyonun dışına çıkarmak,
bir alanın dışına çıkarmak. * wi hêzê xwe
jı deşlê dahêiande çıya Avv. o. birliklerini
ovadan dağlara çekti.

dahênan Af /.yaratma, yaratmak.
dahêner rgd yaratan, icat eden, bulan,

mucit.
dahüand/ın Lng. (daddine, dahdine) bn

dahelandın.
dahışt/ın Lg (daddt&je, dabüıeje) üzerinde

durmak, üzerinde düşünmek.
dahi rgd ^4 dahi, üstün zekalı.
dahol Af findehol
daınıcn rgp.A daima, fin dom.
dakelandın /. fin daqulandm.
daket/ın Lng. (dadtkeve, dakeve) inmek,

eksilmek, zaviyesi (seviyesi) düşmek,
yatışmak. * daketın deştê Avv. ovaya in¬
mek. * av daketın fivv. suyun çekilmesi,
inmesi. * bıha daketın fivv. fryatlann düş¬
mesi. * ez 3 kilo daketım fiıv. ben 3 kilo
düştüm.

dakêşan Af L çekme, çekmek (ağtrlüc bi¬
rimi olarak).

dakêşi/n Lg (dadıkeşe, dakêşe) çekmek,
(terazi,kantar vs. de). * her gvvişıyek küo-
ki dadıkeşın fivv. her salkımı bir küo çe¬
kiyor.

daku/ın l Lg (dadıke, dake) süzmek,
damıtmak. * şir dakuın Avv. süt süzmek.
* toraq dakuın Avv. çökelik süzmek.

daku/m 2 Lg değiştirmek, trampa etmek
( bu fülin böyle kullanıldığınapek rastla¬
madımfakat söyleniyor)

dako Ghk la ki.
daktüo Af Gr. daktilo, yazı makinası.
dakutand/ın Lg (dadıkutine, dakutine)

sallamak, sarsmak, silkmek. An rajandın,
daweşandin.

dal l N. cax vadi. An dehL dol, gelL
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dal 2A'.S.kartal./JkerxurA'Aleş kartalı,
akbaba Art wirxal, huli, daraş.

dalan A'. dehliz, koridor. /-dûrep A'A rgd
uzun bacakh zayıf kimse, fin darepıçan.

dalaş AfAnkergez.
dalde AfAntalde.
daleqand/ın Lg (daddeqine, daleqine) 1.

asmak, çengele asmak, askıya asmak. 2.
idam etmek, asmak. * xwe daleqandm
Avvikendini asarak intihar etmek. * ala
daleqandm Avv. bayrak asmak. * goşt da¬
ldandın Avv. eti asmak.

dahqi/n Lng. (daddtqe, daliqe) asılmak,
asılı olmak.

dahqiyayi rgd asıh, askıda
dahst/m Lg (L daddêse, dalese. 2 dalêse,

balêse) yalamak. * seg xwe bı xwe dadıle-
se Avv. köpek kendi kendini yalıyor. *
fuaq dalaştın fivv. tabak yalamak. Meca¬
zi anlamda etek yalamak, dalkavukluk et¬
mek.

dalit Af asrna, üzüm kütüğü, sarmaşık, fin
mêw, lem.

dalye Af S. fide. An sadn.
damaland/m Lg (dadunaline, damaline)

süpürmek, süpürge ile temizlemek. An
damıştın.

damahşt/m Lg (dadonale, damale) bn
damıştın.

damalin Af L süpürme, süpürmek. An
mıştın.

daman l Af F. etek.
daman 2 A'. üzüntü, hüzün.
damar Af ant. 1. kan daman. 2. sinir, asap,

kuvvet, fin demar.
damari Affindêmari.
dame A'. dama oyunu.
damüand/m Lg (dadondine, damdine)

yummak. * çav damdandın Avv. göz
yummak.

damışt/uı Lg bn damalandın.
damızrah A'. müessese.
danuzrand/m Lg (dadanrzrine, damtzri-

ne) tesis etmek, kurmak. * sala
damızranduıa komela karkeran Avv.

işçi derneklerinin kunılduğu yü.
danuzrin Af 1. tesis. 2. kurma, tesis etme.
damusk A'. 5. 1. at, eşek gibi hayvanların

uzun kuyruk kulan. 2. bazı yerlerde yele
(at veya aslan), bn bijL

damxe Af damga. /- kınn Z. damgala¬
mak.

dan 1 1. Af günün üçte biri. 1/3. 2.Af söme

stri. 1. vardiye. * danê êvarêA'A. öğleden
sonra * danê sibê A'A. öğleden önce. *
danê şevê A'A. gece dönemi.

dan 2. Af S. bn. dran.
dan 3 Af ekseri aşurelik buğday kaynatıla¬

rak kurutulur, Kürtçe "ding" denilen
özel değirmenden geçirilip kabuklan
alınır ve öğütülmeden çorbalı vs.olarak
kullanılır.

da/n 4/g.Lari(dıdeAıae-)vermek.aymza-
manda yardımcı fiildir.). * dan ber çav
Avvi gözönüne sermek, gözönüne getir¬
mek. * dan ber hev Avvi mukayese etmek,
karşılaştırmak. /- bihranin L pekitmek,
tekit etmek. /_ der i. ifşa, açıklama, açığa
vurma /_ hev L biriktirmek, birleştir¬
mek,derli toplu hale getirmek. * pışt dan
hev fivv. sırtsırta vermek, /-destkl Af m
merkezileştirme. * dan nas kuın Avv.

tanıtmak. /_ pey L t takip etmek, peşine
düşmek. 2. kovalamak. * dan rê Avv. yola
düşmek, yola koyulmak, yola revan ol¬
mak. * dan pê fin peşine takılmak. * dan
ser riya rast fivv. doğru yolu seçmek. /_
kuşun/, öldürtmek. * dan şaş kuın Avvi
şaşırtmak, yanlış yola sevketmek. * xwe
dan bazugamyê Avv. kendini ticarete
vermek./- merî. kızı evermek, evlendir¬
mek.

dana Af vücuttaki yara veya yanık izi.
danasi Af mesaj.
danasin 1. Af tamuna, belirtme, göster¬

me, tanıştırma 2. tanıştırmak, tanıtmak.
danberhevi Af karştlaştırma.
dançik Af çiğ köfte.
dane A'ne 1. veri. 2. Af tane.
danexwar/m Lg (danaxwe, damaave) bir

söz, lafveya hakaretin altında kalmamak,
karşı koymak, karşı koymaktan çekin¬
memek. * lawjı ber bavêxwe hiç danax-
we fivv. oğul babasından hiç çekinmeden
karşı koyuyor.

danezan 1. Af anons, deklerasyon, mesaj,
duyuru, ilam, tebliğ, haber. 2. rgd tanıtıcı.

danêr Affinnvisar.
danêr l Af hakim, yargıç. /_ kuın L mah¬

keme etmek, hüküm vermek.
dang 1 Af bir hissenin altıda biri. 1/6 sı.
dang 2 Af 1. derece, ayar. 2. denge.
dang 3Ar. kışın dışarda hayvanlarayem ve¬

rilen yer.
dangi Af fin dang4.
dani/n N.Lg (datine,dayne)kaytaak,yer-
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leştirmek, indirmek,yeniden koymak, sa¬
kinleştirmek, dikmek (ağaç, direk vs.). *
dar danln Avv. ağaç dikmek. * ema w!
dan! Avv. öfkesi geçti * danln ber çavan
Avv. göz önüne sermek, göz önüne koy¬
mak. * danln ber hev Avv. yanyana koy¬
mak, * danin cem xwe Avv. yanma
koymak. * danin erdê Avv. yere koymak,
yere indirmek. * danin peş Avv. ortaya
koymak, arzetmek. * danin ser Avv. ekle¬
mek, ilave etmek, üst üste koymak. * xwe
h xew danin Avv. uyuyor gibi yapmak, ta¬
vşan uykusu yapmak.

danink Af mevzu, mesele.
damsqe rgd müstesna, fevkalede.
danişgeh Af S. 1 üniversite. 2. kürsü, kol¬

tuk.
danıştın Lng. (dadınişi,dabınişi) otarmak,

ikamet etmek. An rûnıştın.
dankut Af soyulmuş çorbalık buğday. An

dan3.
dans Af Fr. dans. fin listık, reqs.
danû A'. kaynatılarak yenen buğday.
danûstan Af münasebet, alış veriş.
danûstandm Af L 1. alış veriş, ilişki, mü¬

nasebet 2. alıp vermek. * danûstandm
di navbera dewletan Avv. devletler arası
ilişkiler. /_ kum L ilişki kurmak, müna¬
sebette bulunmak.

danvis Af m yazdırma
danvisand/ın Lg (dodmıvine, danmsine)

yazdırmak, tescil etmek.
danyar Af müellif, auteur, yazar.
dapaçin Af örtbas./_kuın/.l. örtbas et¬

mek. 2. Grm eksi (-) işareti.
dapaland/ın Lg (dadtpahhe, dapalin&j

damlatmak, süzdürmek, bir şeyi süzmeye
bırakmak, süzmek, süzgeçten geçirmek,
damıtmak, imbiklemek.

dapalandi rgd süzülmüş, damıtümış. An
dawerhvandi.

dapali/n Lng. (dadrpale, dapale) süzül¬
mek, damlamak

daperi/n Lg (dadıpere, dapere) terslemek.
dapdandm Lg bn dapalandm.
dapir Af mL nine, büyük anne. 2. sütan¬

ne.
dapirk Af m. L ebe, doğum yaptıran

kadın. 2. oyunda ebe.
dapiı/m Lg (dadtpêje,dapêje) budamak.*

dar dapiun Avv. ağaç budamak, * rez da-
pitm Avv. bağ budamak. An kesaxtin,
ade2.

dapoşi Afne müphem.
daqûlbûn Lng. (daqûl ddx, daqul be)

eğrilmek, eğilmek. * hcvalê w! h ser da-
qûl bû Avv. arkadaşı üzerinde eğildi. An
xarbûn.

daquland/m Lg (dadiquline, daqulirx)
yutmak. * pari yê mezm naye daqu-
landm Avv. büyük lokma yutulmaz. An
hışavtuL

daqurtandm Lg bn daqulandm.
daqutand/m Lg (dadtqutine, daqutine) 1.

kazık, çivi vs. yi çakmak. 2. vurmak,
dövmek.

dar lx sonektir. veren, emreden, eden an¬
lamı verir, hükümdar, fermandar gibi.

dar 2 Af ağaç, odun, inşaat malzemesi. /_
burin L ağaç kesmek./- danin L ağaç
dikmek. /_ çeqandin L ağaç dikmek. *
dar nine ba lê nedıt fivv. tatlı meyveye taş
atan çok olur anlamında atasözü. * dar
qu kırm fivv. ağaç kesmek, odun kesmek.
/_ helkışandm L ağaç sökmek, fidan
sökmek. /_ dapiun L ağaç budamak. *
dar ter bûn Avv. ağaçlara su yürümesi. *
dar û dewen Avv. ağaçlık, fundalık. * dar
û devi Aıv. ağaçlık ve fundalık. * dar û
dui fivv. ağaçlık ve çalılık.

dar 3 Af m önek olarak gelir ve meyve
isimlerine göre ağaçlan adlandırır, iza¬
fiyeti dişidir, /-basqende Af fin kevot
/-beng Af banağacı. fiot Moringa. /_be-
nişt A/A frpc^in ağacı, /-beri Af pelit
?f ..eşe ağacı. /_ best Af sedye.

/indcq A'A. fındık ağacı. Aot Corylus
avellana. /_cewi A'A akasya. Aot Robi-
.ıia pseudacacia /-cêvviya sêçeqle AfA.
fiot Gleditschia /-gez Af ügın ağacı. Aot
tamarix. /_goz A'A. ceviz ağacı. Aot Ju-
glans reglaA-güyasAVı kiraz ağacı, fiot
Prunus cerasus. /-karçık A'A armut
ağacı. Aot Pirus communis. /_qesp A'A.
palmiye ağacı. /_şüer Af ağaç lalesi. Aot
Liriodendron tulipivera /_team A'A.
meyve ağacı, /-tızbi Af teşbih ağacı. Aot
Melia azadirachta. ingilizcede bead
tree. /_tû A'A. dut ağacı. Aot Morus.
/_xurme A'A. hurma ağacı, /-xurmeyi
beyaban A'A. yabani hurma, /-xurmeyi
mûmi A'A. mum hurması. Aot L Cerox-
ylon andicola 2. Myrica cerifera

dar * Af kesilmiş veya kuru ağaçlar ile
ağaçtan yapılan malzemeler için kul¬
lanılır, izafiyeti erkektir, /-kari Af ağaç
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işçiliği. /_kolk Af 1. ağaç maşa 2. funda
/_kunkere Af 1. matkap 2. bazı yerlerde
ağaçkakan kuşu için de derler, /-kutık
Af küçük sarımsak tokmağı. /_taş Af An
xûştire. /_lerm Af sedye. /_tevn An dar-
temd.

dar 5 Af m sonuna 'a'dişilik izafiyetini ala¬
rak canlı ağaç adlan verir veya bu mana¬
da yeni nesneler doğurur. /_a kime A'A.
mantar ağacı. Aot Quercus suber. /_a
sehve Afn servi ağacı. Aot Cupressus
sempervirens. /_a serwizadê A'A. sedir
ağacı. Aot Cedrus. * dara zorê Avv. zorla,
zorlama, baskıyla.

dar Af idam sehpası, darağacı. * dar de
rgd askıda, asılı. * dar de bûn Avv. asılmak,
askıda olmak. * dar de kuın Avvi asmak,
idam etmek. * avetın dar Aıvi asmak,
idam etmek, darağacında sallamak. /_
xislin L asmak. * dar ve kum Aıvi as¬
mak, idam etmek. * dardayi rgd asılı,
askıda, asılı olan.

Dara Af eski iran kralı Daryus.
dara 2 rgd mali. /_yi Af maliye.
dara 3 Af tarha (kesici bir alet).
dara 4 Af İLA kabıyla birlikte tartılan nes¬

nelerin kap ağırlığı.
dararam Af fin suberi Emriki.
daralink Af bir sarmaşık cinsi, bot Cus-

cuta. fin pêçek.
daraş Af kartal, fin. huli.
daraz Af karar, yüküm. /_ dan L hüküm

vermek, yargılamak.
darazd Af yargıç.
darbend Af çatı, bina kafesi, inşaat iskele¬

ti.
darbenişt Af terpentin ağacı, sakız ağacı,

yabani fıstık ağacı, fiot Pistacia tcrebinl-
hus.

darbesi Af 1. teskere, sedye. 2. Af. tabut.
darbu ' A'A oduncu, odun kesen.
darbu 2 Af kunduz, zoo. Castor fiber.
darbûqa Af^<l darbuka.
darçin Af F. darçın. fiot Cinnamonum

zeylanicum.
dardarok Af fîz. sarkaç.
darcben Af bitim ağacı. An darabenk.
daredrej A'. ant. orta parmak. An tüıya

navin.
darenan Af ekmek ağacı. Aot Arlocarpus

incisa.
darepiçan A'. An dalan.
darewan Af 1. oduncu. 2. eski iran kralı

daryus. fin dara1.
Darê Af Mardin Nuseybin arasında Med-

lere ait eski bir şehir.
darêj * Af, 1. şekil, form. An rave. 2. imla.
darej 2 Af akış, akma, döküm.
darejandın l Af imla An verês, rênvis.
darêjand/m 2 Lg (dadırejine, darêjine) 1.

dökmek, döküm yapmak. An darejtın. 2.
derlemek. . imla düzeltmesi yapmak.

darej kuın L (darêj dike, darêj ke) derle¬
mek.

darcjker Af derleyici.
darejnıvis AfA. 1. derleme, b!r araya getir¬

me. 2. kompozisyon. . ortoğrafi, düzgün
yazma, imla tamamlaması.

darcjı/m Lng. (dadtrêje, dareje) 1. dökül¬
mek, fin nıjin. 2. su veya akarsulann bir
yere dökülüşü.

darfultul. Af F. Aot Fructus Piperis lon-
g'-

dargam Nh döven ile boyunduruk
arasındaki ok ağacı veya demiri.

dargeronk Af fin pêçek.
danjand/ın Lg (dadmjinc, danjine) 1.

dökmek. 2. mobilize etmek, mobilizasy-
on (askeri terim).

dank Af kısa çubuk, yalın dal parçası,
ağaççık, ağaç çöp. * dankê cixarc A'A si¬
gara ağızlığı. * dankê dranan A'A. kür¬
dan.

darıng Af m madde, hammadde. /_i Af
material, maddeye ait.

danstan Nx m rgd orman, ağaçlık.
dari Af üç etek de denilen bir Kürt kadın

giysisi.
darin rgd ağaçtan, ağaçla ilgili.
dari/n 2Lg (dıdare, btdare) 1. hükmetmek.

2. idare etmek.
dar i lobiye A'A bn gûşidar.
darkırok Af fin kutkutok.
darkutık Af 1. evlerde sanmsak, biber vs,

dövmek için özel ağaç. An sirkutık. 2.
ağaçkakan, An kutkutok.

darluq Af loğ çekmede kullanılan ağaç.
darnnjok Af çubuk üzerinde emilerek ye¬

nen dondurma.
daroxa Af aşiretlerde emire bağlı vergi

memuru.
darpışt A' dokuma tezgahlannda telleri

germeyi \ -ya gevşetmeyi sağhyan direk.
darpûç N. çürük ağaç, büyük kütük.
darqcsp N. m palmiye. Aot Chamaerops

homılıs.
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darqewam Af değnek ve baston
yapımında kullanılan bir demir alet.

darşixre Af eşeklere yük yüklemek için
semerin iki tarafından parallel olarak
atılan 1, S veya iki metre uzunluğunda
ağaç.

dartaş Af fin dartraş.
darterm Af cenaze teskeresi (fiûzen teker¬

lekli).
dartewên Af ağaç dallarına yetişmek için

kullanılan uzun kanca
dartraş A'A. marangoz. IS Af maran¬

gozluk.
dartû Af dut ağacı. Aot Morus.
dartûn Af makara.
darû Af 1. derman. 2. ağda, kıl döken bir

ilaç. /_xane A'A. hamamlarda bu iş için
ayrılan yer.

darû ber Avv. ağaçlık ve ormanlık bölgeye
verilen toplu isim.

darûcan Af 1. çim, karaçayır otu. An Loli-
um. 2. pirinç kabuğu.

darûlaceza AfA bn xeretxane.
darvan Af An darewan.
darvekır/ın Lg.(darve dike, dar ve ke) ipe

dizmek, asmak, askıya takmak. An dar .

darxıst/m Lg (dardvce, dar xe) asmak,
idam etmek, bir şeyi çengele veya çiviye
asmak. * ala rengin dar xishn Aıv. renkli
bayrağımızı asmak. An dar*,

darxiç Af bir silindir üzerine konup her
iki ucunda birer kişi oturarak yapılan
salıncak, dengeli salıncak.

Daryus .Af Daryus, pers kralı daryus. An
dara1,

das l Af orak. /_ çmin L orak biçmek. *
çûn dasê Avv. orak biçmeye gitmek. /-
sûyin/. orak veya tarha bilemek. * dasa
genimi Avv. orak. An kasox.

das Af tarha* dasa çüo Aıv. odun tarhası,
yaprak kesme tarhası.

dasan rgp. orak biçme mevsimi.
dasık Af cılız mahsul.
dasl AfAngûse.
dask AfS.Angûse.
daşand/ın Lg (dadışine, daşine) darbe ile

vurmak, silkelemek. * tû daşandın Avv.

ağaçtan dut silkelemek. An daweşandin.
daşt Af dükkancıların sabah açılışında ilk

yaptıktan satış.
daşt2AfAntıştir.
daşu Af tuvalet yüznumara
daûran Af yutma

daûrandın Lg (dadıûrine, daûrine) yut¬
mak. An daqulandin.

davek A'. kayış.
daw l Af entarinin ön kısmı, etek, eteklik

(kadın elbisesi). * daw û dehng Avv. etek
ve don anlatan deyim. An pêş.

daw 2 1. Af ant kuyruk, koyun kuyruğu, 2.
rgp. ard, arka

daw 3 Af S. ağ, tuzak, sinme, gizlennme. *
dawi calcaloke Avv. örümcek ağı. An daf.

daw 4 Af. bahis için ortaya konulan para,
kumarda fiat

dawa Af 1. A dava, mesele. 2. istek. /_
kuın/. 1. dava etmek. 2. istemek. * tu kê
dawa diki? Avv. kimi dava ediyorsun?. *
tu dawa çı dik! Avv. neyi dava ediyorsun
veya ne istiyorsun.

dawat Af 1. düğün, şölen. 2. düğün alayı. *
danala duduyane ar û vınga me
gıştıyane Avv. iki kişi düğün ediyor da bize
ne oluyor yanı anlamında deyim. /_ bûn
L düğün olmak./- kum L 1. düğün yap¬
mak. 2. sevinmek. * dawat çûn fivv. düğün
alayının gelin almaya gitmesi. * çûn da-
wate fivv. düğüne gitmek. * davrat hatm
fivv. düğün alayının gelinle dönmesi. * da-
wata rovi Afn hava güneşli iken sert
yağmur yağması. An tavik. * dawat û di-
lan Avv. düğündernek. * dawat û sahi Avv.

düğün ve eğlence. An dawat û dilan.
dawer A'. 1. adalet. An dad. 2. kader. .

sembol, temsil.
dawerand/m lLg (dadwerine,dabıwerine

an dawerine) ağaçlan salhyarak meyvele¬
rini düşürüp hasad etmek. An daweş-
andın.

davverand/ın Lgbn dapalandın.
daweri/n Lnk. (dadavere,dawere) meyve¬

lerin olgunlaşarak ağaçtan kendiliğinden
düşmesi, bn weşin.

daweri/n Lng. bn dapalin.
daweriwok Nxm imbik.
daweriwandi rgd süzülmüş, imbikten ge¬

çirilmiş, damıtılmış.
daweşand/in Lg (dadweştne, daweşine)

silkmek, sarsmak, el veya sopa ile birine
darbe halindevurmak. * tû daweşandin
Avv. dut ağacını silkmek. * ço daweşandm
yeki Avv. birine sopa indirmek. * pêşê xwe
daweşandm Avv. etekliğini silkmek. An
daşandm, dawerandin.

daweşi/n Lng. (dadaveşe, daweşe) silkin¬
mek. An dawerin.
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dara1,

das l Af orak. /_ çmin L orak biçmek. *
çûn dasê Avv. orak biçmeye gitmek. /-
sûyin/. orak veya tarha bilemek. * dasa
genimi Avv. orak. An kasox.

das Af tarha* dasa çüo Aıv. odun tarhası,
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dawet Af, davet
dawên Af ant 1. belden aşağı kısmı. 2. Af

etek, eteklik, /-pak rgd iffetli. /_pis rgd
iffetsiz, çapkın.

dawêne Af S. An dawên, daw1.
dawiyan Af sonuç, sonuçlanma.
dawıyand/ın Lg (l dtdawine, txdawine. 2

dam üne, dam bine) bitirmek, tamamla¬
mak, sonuçlandırmak.

dawi rgd rgp. son, en son, nihayet, en son
olarak.

dawi 2N.m son, netice, bitim, uc, akıbet. *
dawiya vi mırovi hat Avv. bu adamın so¬
nu geldi. * anin dawiyê Avv. sona getir¬
mek, bitirmek. /_ hatm L sonu gelmek,
neticeye ermek. /_ dan L netice vermek,
sonuç almak. *dawixwaziA'A.vasiyetna¬
me.

dawin rgd sonuncu, arkadaki, ardındaki.
/_e A'. son, arka, ard. /_i Af grm bn paş-
dank./_k Af bitim, bitiş, netice, son.

dawit/ın Lg (dadwêje, dawêje) aslında bu
fiilin şimdiki haliyle emir hali aynı yazılır.
Yalnız şimdiki halinde 'a' harfi
uzaulır."daaweje". elemek, kalburlamak,
kalburla elemek. An sendandın.

dawşêle rgd döküntü, artık.
dawûdiduniku A'A. ibibik kuşu, çavuş

kuşu, hüthüt zoa Upupa epops. An
diksüeman.

dawûdi Af kasımpatı. Aot Chrysanthe-
mum.

dax l A'. yakma, yanık, yakma ile hayvan¬
larda yapılan işaret, dağlama. /-idar rgd
yaralı, yüreği dağlı. /_ kınn L dağlamak,
yanıkla damga vurmak.

dax 2Af gam, keder. *dax û hesret Avv. ke¬
der ve hasret

daxü rgpAiç,dahU./_irgd^.dahili,içten.
daxıst/ın Lg(dadtxe,daxe) indirmek, düş¬

ürmek, kapamak. * dan daxislin Avv. in¬
dirtmek. * perde daxisun Avv. perdeleri
indirmek. * derpê xwe daxistin Avv. do¬
nunu indirmek. * ava golê daxistin Avv.

suyu bırakarak göldeki su seviyesinin in¬
mesini sağlamak. * daxistin jêr Avv. aşağı
indirmek. An daketın.

daxme Af dama oyunu, /-listın L dama
oynamak.

daxuşand/m Lng. (dadmtsine,dabDcusine)
sürünmek (ekseri sürüngenler için).

daxuyan Af beyanname, manifesto, dik¬
kat.

daxuyani A'ne. m dikkat, not. Yazı ara¬
larında veya yazışmalarda 'not' ile göste¬
rilecek yerlerde bu kelime kullanılır.
Rumuzu "dx" dir.

daxwar/ın Lg (dadvave, dabccwe, daxwe)
1. itaat etmek, bir emreveya duruma razı
olmak, bilhassa sözlü hakarette, hakareti
kabul ederek sözün alanda kalma. 2. çe¬
kinme, tevazu. * vi zemana kes jı keşi
danaxwe Avv. bu devirde kimse kimseden
çekinmez/korkmaz. * dıvet mırov h ber
dê û bavê xwe dabixwe Avv. insan anne
babasına karşı koymamalı, tevazuu kabul
etmelidir.

daxwaz Af istek, arzu. * her daxwazên
mırov nayêne cih Avv. insanın her isteği
yerine gelmez. /_ kuın L istemek, arzu
etmek. /-name Af müzekere. /-nıvis Af
1. istida, dilekçe. 2. müzekere.

dayende rgd veren, bağışlıyan, verici, ra¬
him.

dayê Af anne. An de. * dayê bibine dotê
bıstine Avv. annesine bak kızmı al an¬
lamında atasözü.

dayêk Af anne. * dayêkti/dayêti 1. Af an¬
nelik, analık. 2. rgd maternal. An dê.

dayık Af fcndayêk.
dayi A'. 1. bir cins tırtıl. 2. bazı yerlerde

ağaç dallarında hasıl olan bir cins tatlı
için de söylenir, fin gezo.

dayim rgp.A daima.
dayin Af rgp. süt anne, annelik.
da/yin 2 Lg (dıde, bide) vermek. * dü day¬

in Avv. gönül vermek. * rû dayin fivv. yüz
vermek. * deyn dayin Avv. borç vermek.
Andan.

dayindest A'A. mal teslimi, ele teslim.
dayire l 1. Af A daire, yazıhane. 2. Geo.

daire, çember, her noktası merkeze eşit
olan çember./_bendAfrgp. dairevi, daire
gibi. /_wi rgd dairevi.

dayire 2 A'. hizmetçiler.
dayk Af anne, ana.
daykenrar Af iri cins san renkte bir ker¬

tenkele, zoa Lacerta trilineata/media.
An delemar.

daz Af pense.
daznux Af maya. An haveyn.
de l dç 1. türkçede de, da, dan den ekleri

yerini alır. Yazışmalarda ekseri 'da' ola¬
rak yazılır. An da 2. hele, hadi!, haydi! ün¬
lemleri yerine geçer. * de kadç hele. * de
ka tuji were Avv. hele sende gel. * de lêlB.
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Avv. kadın için " haydi kız" anlamında ün¬
lem. * de lê lê Ki R türkülerde giriş
nağmesini tamamlryan bir ünlem. * de lo!
R erkek için haydi üten, ha gidi an¬
lamında ünlem, yine türkülerde giriş
nağmelerinin tamamına yardımcı olur. *
de lo lo, de lo lo!R Avv. her makama uy¬
durularak ses tonu ayarını sağlar. * de qe
nal Avv. bari hiç olmazsa, hiç olmazsa * de
here Avv. hadi git * de tu ji xwe bilirine
Avv. hele sende bir az çabala.

de 2 rgd fin deh.
dehan Af kıhç çeliği, süslü çelik aletler.
debance Af tabanca An şeşar.
detanık Affinbawişk.
detar A'. 1. proje, hazırlık, hazırlanma. 2.

geçim, kazanç. * debara xwe kuın Avv.

geçim hazırlığını yapmak.
debax A'.^t dabak, sepi. /-kerA7. sepici./-

kuın Avvi dabaklamak. /_xane A'A. da-
bakhane.

debdebe A'. görkem, büyük gösteriş.
debe N.S. küçük şinik. An elb, kod.
debeng rgd ahmak, çakırkeyf, hafif meş¬

rep.
debenık A'. An detanık.
debu A'. divit An dewêt, hûring.
debuand/m Lg. (dıdebvine, bıdebırine)

becermek, işin içinden çıkabilmek.
debir Af 1. katip, yazıcı. 2. divit /-ıstan

Nx. yazı odası, katipler odası yerine kul¬
lanılmıştır. /_xaneAf An nıvisgeh.

debiş Af. An debûş, şirêz.
debr Af An detar.
debûqan Af kuş avlamada kullanılan bir

nevizamk.
debûş Af yapışkan maddeler, zamk.
deca Af acı. An êş.
Deccal AfA Deccal.
dedektif Af ing. gizli polis, özel polis ha¬

fiyesi.
dedektor N.Fr. mayın arama aleti.
dedkena Af amca kızı fin dolmam.
der l rgp. yan, nezd. * were def mın Avv.

yanıma gel. fin cem, ba
def 2 Af itiş, itme. /-dan Lg (def dıde, def

bide) itmek, itelemek.
def 3Af kasnakkçalgı aleti, tef./_jenAfdef

çalan. * def 1£ dan Avv. tef çalmak. * def
kutan Avv. tef çalmak.

def 4A'. kovma, redetme./-bûn Avv. kovul¬
mak./- kırın ZJcovmak, redetmek, atlat¬
mak. *jı serê xwedef kuın Avv. başından

def etmek.
defıhand/ın Lg (dıdefine, btdefine) kov¬

mak, defetmek, savmak. An def4.
defin N. LA defin, ölüyü gömmek. /_

kum/, defnetmek.
define AfA An gencine.
defne Af defne, defne ağacı. Aot Laurus

nobilis.
defter A'. defter. An perawL
defterdar Nx defterdar, sicil memuru.
degel 1. rgd meraklı, ihtiyatlı. 2.Af ihtiyatlı

veya ölçülü olma
değme rgd seyrek, pek. * değme nax-

winun Avv. pekokumamyanı seyrekoku¬
rum. * h çolan değme taran nabari Avv.

çöllerde pek yağmur yağmaz.
deh rgd on rakamı. (10). /-an rgd 1. onlar

rakamı, onlar hanesi 2. onuncu. * meha
dehanAvv. onuncu ay.*dehdehrgdonar
onar. /_emrgd onuncu. * dehemcarrgd
onuncu kez,onlarca defa./-emin rgd bn.
dehem. *jı dehan yek Avv. onda bir. * deh
sal! Avv. on yaşında. /_ık rgd onluk. *
dehıka pera Avv. bir onluk para.

dehand/ın Lg (dıdehine, btdehme) L
hazmetmek. 2. Af hazım. 3. özümlemek.

dehbe 1. Af vahşi hayvan. 2. rgd vahşi
denendi Af süt emmesin diye yavruların

ağzına takılan emzik. An poznuk.
dehf lAfAndefL23.4.
dehf 2 Af atin kuyruğunun örülmesi.
dehıfand/ın Lg (dıdeMine,bıdehıfine) it¬

mek, itelemek, fin def , tan dan.
deh! Af adak. * qurban û dehiyane Avv.

adaklar ve kurbanlar.
dehker A'. şaiya.
dehl Ncax.bn.AaL
dehliz Af koridor, dehliz, aralık.
dehn Af günün üçte biri. An dan.
dehol Af m davul. /Şen Nh davulca /_lê

dan Avvi davul çalmak. * dehol û zune
Avv. davul-zurna An delû.

dehşık N.bn caş.
dejenere rgd Fr. dejenere, yoz, soysuz.

/-bûn L yozlaşmak. /_ kuın L yozla¬
ştırmak.

dek Af hile, tuzak. * dek û dolav Avv. hile,
hile ve dolap. * dek û dubare Avv. hile ve
tuzak.

deka A'.Gr. 10, on rakamı./_Jiür A'A. 10 li¬
tre. /_metu A'A. 10 metre.

dekan Af Lat fakülte başkanı, dekan.
dekar Af 1000 m Jik alan ölçü birimi,
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veya 10 ar.
dekbûz Af takla An ulqe.
deklûk Af rgd olmamış pelit An berû
dekor Af Fr. dekor, kapak bir yerin dizili

İÇ eşyası veya dizilişe şekü vermek. /_tor
N. dekoratör, iç mimar.

del rgd n m'dû' kelimesinden bozulmuş
olabilir. Eril olarak cesur, dişil olarak
şuh, veya güzel demektir, deler (düer) =
cesur, delal = güzel, gibi.

delal 1. rgd aziz, dost, sevgili, güzel. 2. Af
Kültlerde kız ismi. IS Af güzellik, muh¬
abbet, sıcaklık, iyilik. * bı delali Avv. iyili¬
kle, güzellikle. * delal û şirin Avv. güzel ve
tatlı.

delaş Af kuzu kuşu, ötleği, uşak kapan.
zoo. Gypaetus barbatus. An dalaş.

delav * Af su mecrası, etrafı sazlık ve otluk
olan su arklan.

delav 2 Af 1. yalak, su yalağı. 2. Af hayvan
yalan. An afu.

delav 1. Af cav. körfez. 2. Af boğaz. 3. su
kıyısı. * delava hurmuz fivv. hürmüz kör¬
fezi.

delax A'. dişi deve.
delende Af nikah kıyıldıktan sonra erkek

ve kadınınyaptığı konuşma.
delew Af ast. kova burcu. 21 ocak 19 şubat.
delfin Af delphinidae famiryasında yunus

balığıve ona benzer bir kaç cins. zoo. Del-
phinus delphis.

delik Af srva.
Delıkan Af karakocanda bir köy.
dehkand/ın Lg (dıdelıkine, btdelddne)

sıvamak.
delınk Af pantalon paçası, fin pancık.
dehqin Lng. bn tehqin.
delU lN. tanıt, delil, kanıt, tesbit aracı.
delil 2 1. rgd aziz, sevgili, dost (erkiçin). /_o

rgd aziz adam, sevgüi adam.'delal'kelime-
sinin aynısı fakat erildir. 2. A'. Kürtlerde
erkek ismi.

delive Af 1. fırsat. 2. durum, imkan, müna¬
sebet.

dellal Af tellal. * delal kete nav bajêr Avv.

çarşıda tellalla bağırtmak.
delk Af A okşama, sıvazlama, sürtünme,

ava di çem debı delkan dıçû Avv. nehrin
sulan sürtünerek akıyordu.

delki Af nükteci. An delû.
delme Af önü açık olan bir cins palto. An

gulavdûn.
delokış Af beş taş oyunu. An pêncberk.

delû Af L oyuncu, artist, nüktedan. 2. da¬
vulcu, davul çalan kimse. An deholjen.

delûv Af kova.
dem l Af soluk, nefes. * dema xwe gırtın

Avv. soluk almak, dinlenmek, bir nefes al¬
mak. * demgeşi Af kolay soluk alan, ko¬
lay nefes alan, geniş nefesli olma.

dem 2Af 1. zaman, an, vakit, periyod. 2. se¬
zon, mevsim, bu belirli bir şeyin olduğu
belirli bir zamanı anlatır, karpuz mevsi¬
mi, moda mevsimi * dema zebeşan, de¬
ma modeyi. Avv. /-adem rgp. ara sıra,
zaman zaman. /_a ko Avv. Ghk 1. -zaman
ki, ..anı ki. 2. şart edatı. * dema ko ez ne¬
batım tu were Avv. ben germezsem (gel¬
mediğim zaman) sen gelirsin, /-bere rgp.
eskiden, bir zamanlar, /-borirgdrgp.Nh
1. geçmiş zaman. 2. zamanı geçmiş, müru¬
ru zaman, /-buherk An dembori * em
dembonya xwe lı wê derbaz km Avv. za¬
manımızı orada öldürelim (geçirelim).
/-dari A'A m devam etme. /-demi rgp.
rgd anlık, istikrarsız, tutarsız, kararsız,
bocalayan, sık sık tavır değiştiren. * dem
demi bûn Avv. bir telde çalmamak, sık sık
değişmek, kararsız olmak, bocalamak- *
filan kes bıryara wi nine, demdemi ye
fiıv. 1. falan kes tutarsızdır, sık sık fikir
değiştiriyor. 2. rgd oportonist. /_dûr rgd
uzun zaman. * ev demdûreke me hev û
du neditiye fivv. uzun zamandır görüşme¬
dik, /-edem rgd tam zamanında, tam
vaktinde, anında/_ek rgd bir zaman, bir
an. * demeke be deng ma Avv. bir an sess-
siz kaldı, /-guêdayi rgd geçici, zamana
bağlı. * dema me bı guêdayi ya dirokê
ye fivv. zamanımız tarihe bağlıdır. /_hev
rgd çağdaş. /_hcvi Af çağdaşlık, fin
hevdem. /_in rgd çağdaş, zamana ait.
/-jmêr A'. saat. bn katjmêr. /_ kêşan L
dem almak, dem çekmek. (çay,püav vs).
/_ki rgp. vakti, vaktinde. /_saz Nx. hoş
sohbet, içten, candan, dostça. /_ û
dewran Avv. çağ ve zaman. * di nav dem
û dewranan de Avv. uzun yıllar boyu. *
dem û wade fivv. zaman ve vade.

/- û dezgeh Af teşkilat, kurum, kurum ve
kuruluş.

dem 3 Af Grm zaman, (fullerin çekim hali
zamanı). * dema bori Afn geçmiş zaman.
* dema mho A'A. şimdiki zaman. * dema
paşi A'A. gelecek zaman. * dema têhati
A'A. gelecek zaman.
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dem 4 N dem. (çay, süt vsiçin). /_ gırtın L
demlenmek, dem tutmak, zaman almak.
/_ kuın /demlemek (çay vs). * dema
çayê Avv. 1. çayın demi. 2. çay vakti.

demamık Af peynir süzmeye mahsus tül¬
bent. An parzûn.

deman Af 1. imtiyaz, müsaade. 2. karek-
ter.

deman A'. 1. kira, icar, icarcı. 2. götürü,
götürü usulü, /-dar Nx. götürü alan,
icarhyan. /_i Af götürü işi. /_ kuın L 1.

icar etmek, kiralamak. 2. götürü almak.
demand/ın Lg (dıdemine, bıdemine)

demlemek. An dem kuın.
demand/ın Lgbn deman kuın.
demar A'. n ant. damar, sinir, asab. * de-

mari Kurdi Avv. Kürt milli duygusu, hissi,
veya Kürt daman. * demari mêrani fivv.

1. erkeklik daman,yiğitlik daman. 2. cins,
kök. * deniarê avê Aıv. su daman. * de-
marê maden Avv. maden daman. An te-
mar.

demegoji Af Gr. bir toplumun duygularını
okşryarak sözünü dinletme yolu, deme¬
goji-

demet Af demet, deste.
demin l.Af alışkanlık. An hutê bûn. 2. rgd

geçici, zamanlı, vadeli, muvakat An wex-
ti.

demkevçık A'A. 1. kaşıkçı balığı, zoo. Pla-
tatea leucorodia. fin devkevçık. 2.
kaşıkçın, zoa Spatula clypeata

demokrasi N.GrdemokrasL
demokrat rgd Gr. demokrat.
demsal Af mevsim. * salê de çar demsal

hene Avv. yılda dört mevsim vardır.
dem û rû Avv. An dev û rû.
den Af küp, büyük su küpü.
dena (de na) aç. Ghk bari, hiç olmazsa,

başka türlü.
dendik Af 1. çekirdek. 2. fizikte atom. *

dendıka erd AfA. ast.yer çekirdeği. /_ ge¬
nindin L çekirdek öğütmek. /_reş Af 1.

karpuz. 2. siyah çekirdekli olan şeyler. *
dendıkc enıye A'A. ant. alnın orta yeri. *
dendik hur kuın Avv. çekirdek kırmak.
/S rgp. çekirdeksel.

dendik! hecilegleg A'A. fin derzilok.
dendûreşk Af findri.
deng Af. yük hayvanlarının sağ ve soluna

vurulan yükün her biri. An bendeke. *
dengê xwe dagutın Avv. dengini vurmak,
çok mal kazanmak.

deng Mİ. ses, gürültü, havadis. 2. oy, rey.
* deng belav e Avv. ortalıkta ses var, söy¬
leniyor. /_ burin L ses kesmek, sesini
kesmek, susturmak, susmak. * deng der
ketm Avv. ses çıkma, sesi çıkmak. * denge
xwe dernakevi Avv. sesi çıkmaz, sesi
boğulmuş. * deng der xistin Avv. ses
çıkartmak, gürültü çıkartmak, şaiya yay¬
mak. /_ düer rgd gür sesli. * deng e deng
fivv. sesli, sesten sese. /-gaz rgd az konu¬
şur. * denge _ kum Avv. duymak, anla¬
maya çalışmak. * denge wi bıke ka a
dıbeje Avv. onu dinle bakalım ne diyor. /_
gırtın L 1. ses almak, ses kayıt etmek. 2.
sesi kesmek, sesini kesmek. /_ heye Avv.

söyleniyor, habervar./_i Af ses, sesli. /_ir
(denggiz) rgd meşhur. /_ jar rgd yanık
sesli. * deng jê burin Avv. sesini kesmek,
susturmak. * deng jê hatm Avv. ses
çıkmak, haber gelmek. * dengjê ketm L
1. sesin kısılması, sesin düşmesi. 2. kendis¬
inden ses çıkması. /_ ketm Avvi sesin
kısılması./- kuın Avv. 1. çağırmak, konuş¬
mak, seslenmek, sesini çıkarmak,
bağırmak. 2. küsken barışmak. * deng lê
ketm fivv. An deng pê ketm. * deng lê
kınn Avv. çağırmak, seslenmek. * mın
çend caran deng lê ku, lê wi nebıhist
fivv. bir kaç kere onu çağırdım, fakat o
duymadı. * deng h hevhatm Aıv. A'. ses
uyumu. * deng meng Aıv. ses seda. * deng
meng tüne Avv. ses seda yok./_nas rgd 1.

sesi tanınan. 2. sesi ile tanınan 3. ismi ile
meşhur. * deng nas kum fivv. sesini
tanımak. * deng ne kırm fivv. 1. sesini
çıkarmamak. 2. birine küs olmak. * deng
pê ketin Aıv. ses çıkmak, birinden veya
bir yerden ses gelmek. 2. birinden haber
gelmek, /-şirin rgd tatlı sesli, sevimli ses¬
li. /-xoş rgd tatk sesli, güzel sesli. * deng
û gazi Avv. ses ve haber.

deng û seda fivv. ses ve seda. * deng û
stran fivv. türkü ve şarkı. /_xwcş rgd sesi
güzel olan, güzel sesli. /_xwcşi Af sulh, iyi
haber, sükunet. /_zuav rgd ince sesli, tiz.
sesli.

dengani Af telefuz,
dengbêj A'A ses sanatkan, türkücü. /_bêj!

Af ses sanatkarlığı.
dengdan l Lng. (deng dıde, deng bide) ses

vermek, seslenmek, adıyla sanıyla meş¬
hur olmak.

dengdan 2N.L oylama, oylamak.

111 dengdan

dem 4 N dem. (çay, süt vsiçin). /_ gırtın L
demlenmek, dem tutmak, zaman almak.
/_ kuın /demlemek (çay vs). * dema
çayê Avv. 1. çayın demi. 2. çay vakti.

demamık Af peynir süzmeye mahsus tül¬
bent. An parzûn.

deman Af 1. imtiyaz, müsaade. 2. karek-
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götürü usulü, /-dar Nx. götürü alan,
icarhyan. /_i Af götürü işi. /_ kuın L 1.
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veya Kürt daman. * demari mêrani fivv.

1. erkeklik daman,yiğitlik daman. 2. cins,
kök. * deniarê avê Aıv. su daman. * de-
marê maden Avv. maden daman. An te-
mar.

demegoji Af Gr. bir toplumun duygularını
okşryarak sözünü dinletme yolu, deme¬
goji-

demet Af demet, deste.
demin l.Af alışkanlık. An hutê bûn. 2. rgd

geçici, zamanlı, vadeli, muvakat An wex-
ti.

demkevçık A'A. 1. kaşıkçı balığı, zoo. Pla-
tatea leucorodia. fin devkevçık. 2.
kaşıkçın, zoa Spatula clypeata

demokrasi N.GrdemokrasL
demokrat rgd Gr. demokrat.
demsal Af mevsim. * salê de çar demsal

hene Avv. yılda dört mevsim vardır.
dem û rû Avv. An dev û rû.
den Af küp, büyük su küpü.
dena (de na) aç. Ghk bari, hiç olmazsa,

başka türlü.
dendik Af 1. çekirdek. 2. fizikte atom. *

dendıka erd AfA. ast.yer çekirdeği. /_ ge¬
nindin L çekirdek öğütmek. /_reş Af 1.

karpuz. 2. siyah çekirdekli olan şeyler. *
dendıkc enıye A'A. ant. alnın orta yeri. *
dendik hur kuın Avv. çekirdek kırmak.
/S rgp. çekirdeksel.

dendik! hecilegleg A'A. fin derzilok.
dendûreşk Af findri.
deng Af. yük hayvanlarının sağ ve soluna

vurulan yükün her biri. An bendeke. *
dengê xwe dagutın Avv. dengini vurmak,
çok mal kazanmak.

deng Mİ. ses, gürültü, havadis. 2. oy, rey.
* deng belav e Avv. ortalıkta ses var, söy¬
leniyor. /_ burin L ses kesmek, sesini
kesmek, susturmak, susmak. * deng der
ketm Avv. ses çıkma, sesi çıkmak. * denge
xwe dernakevi Avv. sesi çıkmaz, sesi
boğulmuş. * deng der xistin Avv. ses
çıkartmak, gürültü çıkartmak, şaiya yay¬
mak. /_ düer rgd gür sesli. * deng e deng
fivv. sesli, sesten sese. /-gaz rgd az konu¬
şur. * denge _ kum Avv. duymak, anla¬
maya çalışmak. * denge wi bıke ka a
dıbeje Avv. onu dinle bakalım ne diyor. /_
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dengdar 1lArxsesveren, ses çıkan. 2.rgd
meşhur.sohretli.

dengdar Nx Grm. sessiz harf. * dengda-
rên cêwibw.Nh ç, k, p, r, t,x, gibi çift ses
çıkaran harfler.

dengder Nh m, grm sesli harfler. *deng-
dêrên dreJAfnuzun sesliler. * dengderên
kurt A'A. kısa sesliler. * dengdêrên du-
çeng A'A. An pevdeng.

dengin rgd t sesli, ses veren. 2. meşhur.
dengnuxeni 1. rgd susturucu. 2. Af eksoz

susturucusu, silah susturucusu.
dengvedan A'A. 1 yankı, sesin dönmesi,

havadis. 2. L havadis yaratmak, sesin
dağılması, ses yayılmak, her tarafta duy¬
ulmak. * şoreşa Barzani dengvedana
xwe da dınyaye Avv. Barzani hareketinin
sesi bütün dünyaya yayüdı. * dengveda¬
na mın h bedena Dıyarbekre znırl Avv.

sesimin yankısı Diyarbakır surlarından
geri döndü.

dengûbas A'A. havadis, olan biten, ajans,
haber bülteni * deng û basen Kurdısta-
nê çı ne? Avv. KünUstandan haber var
mı?. * deng û basen dınyaye Avv. dünya
haberlleri, dünyada olup bitenler.

dengweş A'A mikrofon, ahize.
dengzar Nx. gürültü.
demk A'. fin dendik.
deniş Af tecrübe. /- kuın L tecrübe et¬

mek.
demşand/ın Lg (dıdenısine,bıdemşine) te¬

crübe etmek.
Denimark A'. Danimarka/-! rgd Dani¬

markalı, Danimarkaca, Danimarkayla
igüj-

dep Af evlek, arazi dilimi. An gûri.
dep 2 A'. tahta, tahta döşeme, kalas. * depa

singA'nantgöğüskeîniği. *depikêqoçê
A'A. dokumacüıkta kumaşın kalıplandığı
tahta * depreşA'A. sınıftaki kara tahta.

dep 3 (depe) Af Elazığ Bingöl arasında bir
kaza, Karakocan.

depo N.Fr. depo.
depozit Af it depozit fin sparde.
deq * A'. ellerdeki nasır, şişkinlik.
deq A'. kozalak, meşeveya çam kozalağı.

*deqlêdan/an deq kutan Avv. bir cins iri
meşe kozalağını bir kaç yerinden delip
üfliyerek müzik yapmak. Tunceli-Bingöl
havalisinde kullanılır /_ Usun L bu ko¬
zalaklarla aşık oyununa benzer bir oyun
oynamak. *hdeqexıstm Avv. tam gözün

den vurmak, turnayı gözünden vurmak,
argoda damarına basmak. * deq h deqê
xistin Avv. sözü sözevurmak. /_ miri rgd
aciz, uyuşuk. /_ şkandın L birini rezil
edecek durum yaratmak, birini aşağıla¬
mak. * fdan kes!deqêmm şkand Avv. fa¬
lan kes beni gülünç duruma düşürdü.

deq 3Af ant aşık kemiği.
deq * N. vücuda yapılan döğme. * deq bı

deq Avv. aynısının tıpkısı, bn. pışk. * deq
dan A'./. vücutta döğme yapmak. * deqe
rû Avv. birininyüzünekarşıaçıksöylenen,
yüzüne vurulan.* deqê enlyê Avv. alındaki
döğme. /_ kum Avvi döğmeyapmak. * u
deqê eniyê xistm Avv. alnın çarındanvur¬
mak. * deq û deq rgd tıpkı, aynısı. An
pışk,deqbıdeq.

deq $N. puan.
deq * A'. madde, bölüm, kısım. * di vê deq£

de deq hatiye mvism Avv. bu bölümde
deq yazılmıştır.

deqand/m Lg (dıdeqjne,bıdeqine)vücuda
döğmeyapmak, beneklemek.

deqaq l Af. davulcu, iyi davul çalan.
deqaq 2Af ütü.
deqel lN. sert toprak.
deqel 2AfAnçug.
deqelûz Af takla An dekbûz.
deqdqan A'. siyah üzerine beyaz puanh

bir kadın kumaşı.
deqiqe N.A dakika. An hûrdem.
deqlûk Af kozalak. An deq2.
deqne A'. bir hayır için verilen konser, ba¬

lo, gece vs. /_ danin Avvi böyle bir işi or¬
ganize etmek, hazırlamak.

deqor l Af. An dekor.
deqor 2 A'. iyi cins koyun.
Deqori Af Suriye Amuda ilçesinde bir

Kürt aşireti.
der 1 Af yer, toprak, zemin. * hiç tu dereke

Avv. hiç biryerde. * h derekeAvv. biryerde,
her hangi bir yerde. * lı her dere Avv. her
yerde. * lı vêdere Avv. burada, buyerde. *
xwe avetın dereke Avv. bir yerlere
sığınmak, kendini biryerlere atmak.

der rgp. ora, bura-bir yanda birincinin
aynısıdır, fakat zarf yerini alır. * ev der
rgp burası ( buyer), /-ek rgp. belirsiz bû¬
yer,bir mahal, /-ekeAf dış, dış ülke. *we-
latên dereke Avv. dış ülkeler./_ekergp. bû¬
yer, biryerde.* dereke dm fivv. rgp. başka
bir yer. * h dereke Avv. bir yerlerde, bu¬
yanda, bir tarafta * ev dera ha Avv. öylesi
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bir yer. * h vê derê rûdmım Avv. burada
( bu yerde) oturuyorum. * va dera Ho-
lend e Avv. burası (bu yer) Hollandadır. *
der nema 1£ genyam Avv. gezmediğim
yer kalmadı. * h ku dere Avv. nerde. * h
dereke dm Avv. başka yerden, başka ta¬
raftan.

der 3 Af kapı. * dere yeki de kar kuın Avv.

birinin kapısında çalışmak. An deri.
der x Grm. sonektir. brader, agehder,

derbeder, gibi.
der s rgp dış, dışan.*ez lider bûm fivv. ben

dışardaydım. * çûm der Avv. dışan gittim,
* hatun der fivv. dışarı geldim. * der û ci¬
nar Avv. konu komşu. * der û dest Avv. ya¬
ban ve yaylalar. * der û devi Avv.

yaban-yazı.
der x Grm önektir, kelimelere 'çıkar¬

mak, açığa çıkarmak, meydana çıkar¬
mak' anlamlan verir. der awa Af m hal,
şart, durum. *derbınn Af/, tabir, açıkla¬
mak./- dan/. açığavurmak.An dan der.
* der hatm Avv. fışkırmak, filizlenmek. /_
perinZ.dışan kaçmak, kurtulmak./- po-
qin/. çıkıntıyapmak, dışa çıkıntı meyda¬
na getirmek.

derabdan A'. yorgan ve döşeklerin orta¬
larına atılan dikiş. /- kuın L dikişlemek,
dikiş atmak. An mı tel

derabe Af kepenk, parmaklık.
deramet A'. gelir, kar.
derand/ın Lg (dıderine,bıderine)l.serpiş-

tirmek, dağıtmak. 2. ihracat. An de¬
rendin .

deranl/n Lg. (denme, derine) çekip çıkar¬
mak, talimin ve keşfetmek, açığa çıkar¬
mak. * hesêb jı hev der anin Avv. hesabı
birbirinden ayırmak. *jı hev deranin Avv.

birbirinden ayırmak. * nanê xwe dera¬
nin Avv. biryerden veya şeyden ekmeğini
çıkarmak.

derav Af 1. cac sahil, su kenan. An perav.
2. Af su mecrası. 3. Af sulama için tarlaya
verilecek suyu muhtelif arklara bölerek
su vermek, su tevzi kanallari. (Aafcan fiöV-
ges/j. An çavkani

derabzûn AfAnşemûg.
derawa (derawa)N. hal, şart, durum.
deravok A'. An derabzûn.
derazink Af fin derabzûn, şêmûg.
derb l Af,»ı darbe. *derb_dan Avvi darbe

vurmak, ticarette vurgun vurmak. * der-
bek rgd 1. hemen, acilen. 2. birvuruş, tek

darbe. *bı derbekêAvv. birvuruşta * der-
bek avêtm Avv. bir darbe atmak veya bir
darbe ateş etmek. * derbû agu Avv. darbe
ve kurşun darbesi /_xwari rgd darbeye¬
miş-,

derb Af takat, enerji. *jı derbêxvve ketm
Avv. kuvvetten kesilmek, fakattan düş¬
mek.

dertare rgp. hakkında. *derbareyl vê fer-
hengê de Avv. bu sözlük hakkında.

derbaz A'ne geçme, aşma /_ bûn/. geç¬
mek, aşmak, * derbazi hundur bûn Avv.

içeriye geçmek. * avê re derbaz bûn Aıv.
sudan geçmek. * saet derbaz bû Avv. saat
geçti, gecikti. * qoçjı guh derbaz bû Avv.

boynuz kulağı geçti * ser re derbaz bûn
Avv. üzerinden geçmek. * jê derbaz bûn
Aw. yarıştavs. de öne geçmek./- kuın Lg
geçmek, aşırmak, geçirtmek, aşırtmak. *
me sınıf derbaz ku Avv. sınıfımızı geçtik.
* roja xwe bı valahi derbaz kuın Avv.

günlerini boşuna geçirdiler. * derbaz
kuın wi ali Avv. öte geceye geçirmek. * jı
sinor derbaz kuın Avv. huduttan geçirt¬
mek.

derbeder rgd dağınık, üstü başı bozuk./_1
Af fakirlik, dağınıklık, perişanlık. * derbe¬
der kuın Avv. 1. dağıtmak, perişan etmek.
2. mecbur edip veya küstürüp yadellere
düşürmek.

derbeke Af darbuka An darbûqa
derben Af çuval vsııin ağzım dikme veya

bağlama ipi.
derbend lN.cax iki dağ arasındaki dar ge¬

çit veya boğaz, arazide pasaj.
derbend 2 Af 1. şuur veya sahillerde bulu¬

nan küçük kale. 2. liman. An bender.
derbest rgd 1. kapalı, mahfuz. 2. tamamen,

tekmil.
derbık Af patlatma fişeği, tıavayi fişek.
derbû/n l Lng. (der dibe, der be) sivilce

veya çıbamn patlayarak cerahatin
çıkması, doğmak, görünmek. * kul der
bû Avv. yara açıldı.

derbû/n 2Lng. (derdüx,derbe) görünmek,
kendini göstermek. * sterka süb£ der bû
Avv. sabah yıldızı doğdu. * çend siwar h
me der bûn Avv. bir kaç süvari (saldın
niyetiyle) bize göründü.

dercaw Af havlu, büyük mendil.
derçık AfAnşemûg.
derçûn Lng. (der dtçe, derbtçe) görünmek,

belli etmek, çıkmak. *jê der çûn Avv. için-
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mak, açığa çıkarmak, meydana çıkar¬
mak' anlamlan verir. der awa Af m hal,
şart, durum. *derbınn Af/, tabir, açıkla¬
mak./- dan/. açığavurmak.An dan der.
* der hatm Avv. fışkırmak, filizlenmek. /_
perinZ.dışan kaçmak, kurtulmak./- po-
qin/. çıkıntıyapmak, dışa çıkıntı meyda¬
na getirmek.

derabdan A'. yorgan ve döşeklerin orta¬
larına atılan dikiş. /- kuın L dikişlemek,
dikiş atmak. An mı tel

derabe Af kepenk, parmaklık.
deramet A'. gelir, kar.
derand/ın Lg (dıderine,bıderine)l.serpiş-

tirmek, dağıtmak. 2. ihracat. An de¬
rendin .

deranl/n Lg. (denme, derine) çekip çıkar¬
mak, talimin ve keşfetmek, açığa çıkar¬
mak. * hesêb jı hev der anin Avv. hesabı
birbirinden ayırmak. *jı hev deranin Avv.

birbirinden ayırmak. * nanê xwe dera¬
nin Avv. biryerden veya şeyden ekmeğini
çıkarmak.

derav Af 1. cac sahil, su kenan. An perav.
2. Af su mecrası. 3. Af sulama için tarlaya
verilecek suyu muhtelif arklara bölerek
su vermek, su tevzi kanallari. (Aafcan fiöV-
ges/j. An çavkani

derabzûn AfAnşemûg.
derawa (derawa)N. hal, şart, durum.
deravok A'. An derabzûn.
derazink Af fin derabzûn, şêmûg.
derb l Af,»ı darbe. *derb_dan Avvi darbe

vurmak, ticarette vurgun vurmak. * der-
bek rgd 1. hemen, acilen. 2. birvuruş, tek

darbe. *bı derbekêAvv. birvuruşta * der-
bek avêtm Avv. bir darbe atmak veya bir
darbe ateş etmek. * derbû agu Avv. darbe
ve kurşun darbesi /_xwari rgd darbeye¬
miş-,

derb Af takat, enerji. *jı derbêxvve ketm
Avv. kuvvetten kesilmek, fakattan düş¬
mek.

dertare rgp. hakkında. *derbareyl vê fer-
hengê de Avv. bu sözlük hakkında.

derbaz A'ne geçme, aşma /_ bûn/. geç¬
mek, aşmak, * derbazi hundur bûn Avv.

içeriye geçmek. * avê re derbaz bûn Aıv.
sudan geçmek. * saet derbaz bû Avv. saat
geçti, gecikti. * qoçjı guh derbaz bû Avv.

boynuz kulağı geçti * ser re derbaz bûn
Avv. üzerinden geçmek. * jê derbaz bûn
Aw. yarıştavs. de öne geçmek./- kuın Lg
geçmek, aşırmak, geçirtmek, aşırtmak. *
me sınıf derbaz ku Avv. sınıfımızı geçtik.
* roja xwe bı valahi derbaz kuın Avv.

günlerini boşuna geçirdiler. * derbaz
kuın wi ali Avv. öte geceye geçirmek. * jı
sinor derbaz kuın Avv. huduttan geçirt¬
mek.

derbeder rgd dağınık, üstü başı bozuk./_1
Af fakirlik, dağınıklık, perişanlık. * derbe¬
der kuın Avv. 1. dağıtmak, perişan etmek.
2. mecbur edip veya küstürüp yadellere
düşürmek.

derbeke Af darbuka An darbûqa
derben Af çuval vsııin ağzım dikme veya

bağlama ipi.
derbend lN.cax iki dağ arasındaki dar ge¬

çit veya boğaz, arazide pasaj.
derbend 2 Af 1. şuur veya sahillerde bulu¬

nan küçük kale. 2. liman. An bender.
derbest rgd 1. kapalı, mahfuz. 2. tamamen,

tekmil.
derbık Af patlatma fişeği, tıavayi fişek.
derbû/n l Lng. (der dibe, der be) sivilce

veya çıbamn patlayarak cerahatin
çıkması, doğmak, görünmek. * kul der
bû Avv. yara açıldı.

derbû/n 2Lng. (derdüx,derbe) görünmek,
kendini göstermek. * sterka süb£ der bû
Avv. sabah yıldızı doğdu. * çend siwar h
me der bûn Avv. bir kaç süvari (saldın
niyetiyle) bize göründü.

dercaw Af havlu, büyük mendil.
derçık AfAnşemûg.
derçûn Lng. (der dtçe, derbtçe) görünmek,

belli etmek, çıkmak. *jê der çûn Avv. için-
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den çıkmak. * xwin jı destê mm der çû
Avv. elimden kan geldi, veya elimden kan
çıktı.

derd Afn acı, hüzün, dert /-bûn /.dert
olmak, bela olmak. * derd çûn Avv. acıyla
ölmek, ızdırapla gitmek. * derde seri Avv.

baş ağrısı, baş belası. * bûye derdê serê
mm başıma bela olmuş. * derdêxwe zikê
xwe de temart Avv. derdini içinde gizledi.
/- gırtın L derd almak. * derd gotm fivv.

derdini söylemek. * derdi derve A'A. dış
hastalık. * derdi bê derman fivv. çaresi
bulunmıyan hastalık, çaresiz problem,
dermansız dert, ilaçsız hastalık. * derdi
derûni A'A. iç hastalık. * derdi dü Avv. gö¬
nül hastalığı. * derdi dûri Avv. gurbet ha-
stahğı./_keşrgddert çeken,dertli, /-keşi
A'. dert çekmek, kahır çekmek. /_
kısandın L kahır çekmek, dert çekmek,
ızdırap çekmek, /-mend rgd dertli, hü¬
zünlü, /-mendi Af dertlilik. /_nak rgd
dertü, kederli. * derdolB. 1. derde çağn.
2. başa mesele olmuş şey veya kimseye
hitap. * derd û bela Avv. dert ve bela. *
derd û dax Avv. dert ve keder, dert ve acı.
* derd û derman Avv. dert ve derman. *
derd û êş Avv. dert ve acı, acı ve sızı. * derd
û keder Avv. hüzün, telaşe, kahır. * derd û
kedera dü êdi naye kısandın Avv. gönlü¬
mün hüzün ve ahi çekilmiyor artık. *
derd û kul Avv. 1. dert ve yara. 2. acı me¬
seleler, kahır. * derd û kulên tenêtiyê
nayê kısandın Avv.yalnızlığın kalınçekil¬
miyor. * derd û qolik Avv. karışık mesele¬
ler, bir kimsenin çok problemi olması. /_
veşartınAvv. derdini saklamak./-xwann
L kahır çekmek, derdini yemek.

derdank Af kap-kacak, kap. * derdanka
nıize Avv. oturak, lazımlık.

derdekopan N.Bj. tetanos.
derdekurtan Af Bj. bn derdekopan.
derdese Af Bj. kuduz, fin har.
derdest rgd elde, el altında hazır, yakala¬

ma, tutma. * derdest kuın bum Avv. to¬
parlayıp götürdüler, yakalamak, ele
geçirmek.

derebeg A'A. Osmanlıcadan gelme bir ke¬
lime, toprak ağası, aşiret reisi.

derebin A'. terebentin.
derece Af derece, kademe.
derefş Af/nl.sancak.2.sembol,flamaAn

duef ş, duewş.
derendêz Af şubatın 14.CÜ gününe ait bir

bayram.
dereng rgd rgp geç, geç vakit /_ bûn L

geç olmak, gecikmek./- çûn/. 1. geç git¬
mek. 2. yavaş gitmek. * dereng dereng
Avv. geç geç, ağır ağır. /- hatmL geç gel¬
mek. /_hü rgd hazmı güç, hazmı zor. IS
Af. gecikme, geç. /- man L geç kalmak,
gecikmek, /-mayi rgd geç kalan, arda
kalan. /_ür rgd çok geç. /-tırin rgd en
geç, pek geç. * derengıya rojê Avv. günün
geç saati. * rojh mebûdereng e Avv. güne
geciktik, ele uymaktan geç kaldık. * de-
rengıya salê Avv.yılın son aylan. /_ xistin
L geciktirmek. * dererrasli rgd gecikti¬
rilen.

derew A'ne yalan. /_bêj Af yalancı, yalan
söyliyen. /-çin rgd yalancı. /_in rgd ya¬
lancı, /-ini Af yalancılık. /Şen Af yalan
yayan, /-kar rgdyalanı huy etmiş, /-kari
Af yalancılık huyu. /_ker N. rgd yalancı,
yalan söyliyen. /_ kuın L yalan söyle¬
mek. * derew û bêbexti Avv. yalan ve kal¬
leşlik. /_zin rgd sa!- 'ekar, aldatıcı. An vır,
duo.

derêxislin Lg bn dcrxistin.
dergah Af An dergeh.
dergane Af giriş resmi, giriş vergisi.
dergeh l N. m giriş kapısı, büyük kapı.

/_van Nx. kapıcı, bekçi. /_vani Af
kapıcılık. * dergehvani kuın Avv. 1.

kapıcılık etmek. 2. mesken yurt An deri.
dergeh 2 Af pansiyon.
dergil Af çalı çırpıdan bağ bahçe kapısı.

AnderqiL
dergis AfAndesgutL
dergûş Af m beşik. /_ki rgd eşit, beraber.

* dergûşki ketm Avv. eşit düşmek, bera¬
bere kalmak, güreşte ikisi birden yan
düşmek. * dergûş guê dan Avv. beşik
bağlamak./- rajandın/. beşik sallamak.

derhênan Af. fin deranin.
derıçk Af eşik, kapı önünde bir kaç ba¬

samaklı merdiven.
derince Af An pêpelûk.
denz Af An derz.
denzand/m Lg (dıdenzine, bıdendne)

yarmak, çatlatmak,yank açmak.
demi/n Lng. (dıdertze, hderae) çatlamak,

yarılmak.
deri Af n 1. kapı. 2. giriş, giriş yeri, güm¬

rük, antre. * avetın ber deri Avv. kapı
dışan etmek, kapı önüne bırakmak. * de¬
ri deri gerin Avv. kapı kapı dolaşmak. *
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den çıkmak. * xwin jı destê mm der çû
Avv. elimden kan geldi, veya elimden kan
çıktı.

derd Afn acı, hüzün, dert /-bûn /.dert
olmak, bela olmak. * derd çûn Avv. acıyla
ölmek, ızdırapla gitmek. * derde seri Avv.

baş ağrısı, baş belası. * bûye derdê serê
mm başıma bela olmuş. * derdêxwe zikê
xwe de temart Avv. derdini içinde gizledi.
/- gırtın L derd almak. * derd gotm fivv.

derdini söylemek. * derdi derve A'A. dış
hastalık. * derdi bê derman fivv. çaresi
bulunmıyan hastalık, çaresiz problem,
dermansız dert, ilaçsız hastalık. * derdi
derûni A'A. iç hastalık. * derdi dü Avv. gö¬
nül hastalığı. * derdi dûri Avv. gurbet ha-
stahğı./_keşrgddert çeken,dertli, /-keşi
A'. dert çekmek, kahır çekmek. /_
kısandın L kahır çekmek, dert çekmek,
ızdırap çekmek, /-mend rgd dertli, hü¬
zünlü, /-mendi Af dertlilik. /_nak rgd
dertü, kederli. * derdolB. 1. derde çağn.
2. başa mesele olmuş şey veya kimseye
hitap. * derd û bela Avv. dert ve bela. *
derd û dax Avv. dert ve keder, dert ve acı.
* derd û derman Avv. dert ve derman. *
derd û êş Avv. dert ve acı, acı ve sızı. * derd
û keder Avv. hüzün, telaşe, kahır. * derd û
kedera dü êdi naye kısandın Avv. gönlü¬
mün hüzün ve ahi çekilmiyor artık. *
derd û kul Avv. 1. dert ve yara. 2. acı me¬
seleler, kahır. * derd û kulên tenêtiyê
nayê kısandın Avv.yalnızlığın kalınçekil¬
miyor. * derd û qolik Avv. karışık mesele¬
ler, bir kimsenin çok problemi olması. /_
veşartınAvv. derdini saklamak./-xwann
L kahır çekmek, derdini yemek.

derdank Af kap-kacak, kap. * derdanka
nıize Avv. oturak, lazımlık.

derdekopan N.Bj. tetanos.
derdekurtan Af Bj. bn derdekopan.
derdese Af Bj. kuduz, fin har.
derdest rgd elde, el altında hazır, yakala¬

ma, tutma. * derdest kuın bum Avv. to¬
parlayıp götürdüler, yakalamak, ele
geçirmek.

derebeg A'A. Osmanlıcadan gelme bir ke¬
lime, toprak ağası, aşiret reisi.

derebin A'. terebentin.
derece Af derece, kademe.
derefş Af/nl.sancak.2.sembol,flamaAn

duef ş, duewş.
derendêz Af şubatın 14.CÜ gününe ait bir

bayram.
dereng rgd rgp geç, geç vakit /_ bûn L

geç olmak, gecikmek./- çûn/. 1. geç git¬
mek. 2. yavaş gitmek. * dereng dereng
Avv. geç geç, ağır ağır. /- hatmL geç gel¬
mek. /_hü rgd hazmı güç, hazmı zor. IS
Af. gecikme, geç. /- man L geç kalmak,
gecikmek, /-mayi rgd geç kalan, arda
kalan. /_ür rgd çok geç. /-tırin rgd en
geç, pek geç. * derengıya rojê Avv. günün
geç saati. * rojh mebûdereng e Avv. güne
geciktik, ele uymaktan geç kaldık. * de-
rengıya salê Avv.yılın son aylan. /_ xistin
L geciktirmek. * dererrasli rgd gecikti¬
rilen.

derew A'ne yalan. /_bêj Af yalancı, yalan
söyliyen. /-çin rgd yalancı. /_in rgd ya¬
lancı, /-ini Af yalancılık. /Şen Af yalan
yayan, /-kar rgdyalanı huy etmiş, /-kari
Af yalancılık huyu. /_ker N. rgd yalancı,
yalan söyliyen. /_ kuın L yalan söyle¬
mek. * derew û bêbexti Avv. yalan ve kal¬
leşlik. /_zin rgd sa!- 'ekar, aldatıcı. An vır,
duo.

derêxislin Lg bn dcrxistin.
dergah Af An dergeh.
dergane Af giriş resmi, giriş vergisi.
dergeh l N. m giriş kapısı, büyük kapı.

/_van Nx. kapıcı, bekçi. /_vani Af
kapıcılık. * dergehvani kuın Avv. 1.

kapıcılık etmek. 2. mesken yurt An deri.
dergeh 2 Af pansiyon.
dergil Af çalı çırpıdan bağ bahçe kapısı.

AnderqiL
dergis AfAndesgutL
dergûş Af m beşik. /_ki rgd eşit, beraber.

* dergûşki ketm Avv. eşit düşmek, bera¬
bere kalmak, güreşte ikisi birden yan
düşmek. * dergûş guê dan Avv. beşik
bağlamak./- rajandın/. beşik sallamak.

derhênan Af. fin deranin.
derıçk Af eşik, kapı önünde bir kaç ba¬

samaklı merdiven.
derince Af An pêpelûk.
denz Af An derz.
denzand/m Lg (dıdenzine, bıdendne)

yarmak, çatlatmak,yank açmak.
demi/n Lng. (dıdertze, hderae) çatlamak,

yarılmak.
deri Af n 1. kapı. 2. giriş, giriş yeri, güm¬

rük, antre. * avetın ber deri Avv. kapı
dışan etmek, kapı önüne bırakmak. * de¬
ri deri gerin Avv. kapı kapı dolaşmak. *
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deri di deri de Avv. kapı komşu, kapı
kapıya. * deri gire dan Avvi kapı bağla¬
mak, kapı takmak./- gırtın/. kapıyı ka¬
pamak, kitlemek. /_ kutan L kapıyı
çalmak. * deri lê dan Avv. kapıyı çalmak.
* deri 1£ xistin Avvi kapı çalmak, kapıyı
vurmak.* deri h berderi Avv. kapı komşu,
kapı kapıya karşı. * derin Af çıkış, çıkış
kapısı yeri (adt). * deri pencere Avv. kapı
pencere. * deri pencere vekıri Avv. kapı
baca açık. /_ sıkandın L kapıyı kırmak,
kapıyı çekmek, kapı kapamak./- vebûn
L kapı açılmak, kapının açümasi. Mecazi
anlamda biryolveya imkan görünmek. *
Xwedê kerim e, me reji derik vedıbe Aıv.
Allah kerimdir, bize de bir kapı açılır ya¬
ni bir yol görünür. /_ vekuın/. kapı aç¬
mak. Mecazi anlamda bir yerden yardım
veya imdat gelmek. * kes deri h me ve-
nake Avv. kimse kapımızı açmıyor, yani
kimse bize el uzatmıyor. * Xwedêjı me re
deriki vedıke Avv. Allah bize bir kapı
açar, yam bir yol gösterir. * deri vekıri
fivv. rgd kapı açık. Mecazi anlamda, cö¬
mert. * derê me herkesi re vekıri ye fivv.

kapımız herkese açık. /-zan Af fin şê-
mûg.

derinami A'A. ihraç, ret. * derinami
kırın LA. reddetmek.

derk N.A anlama, sezme, idrak./- kum
L anlamak, sezmek, idrak etmek. An sen.

derkand/ın Lg (L dıderkine, bıderkine. 2
derdüdne, derkine) anlamak, sezmek,
idrak etmek. An seh kuın.

derkenar N.P. ilişikteki, not, ek yazı.
derketm Lng. Lari. (derdıkeve, derkeve)

çıkmak (dışarı çıkmak veya içinden
çıkmak), zuhur etmek, meydana gelmek.
* derkeun der ve fivv. dışan çıkmak. *
paşê gotına mın derket fivv. sonunda de¬
diğim çıktı. * derkeun çıyan fivv. dağlara
çıkmak. *jı erdê derkeun Avv. yerden zu¬
hur etmek. *jı bm derketm Aıv. altından
çıkmak, hakkından gelmek, üstesinden
gelmek. * em jı bm vê ferhengê
derdıkevm Avv. biz bu sözlüğün yapımı
için altından çıkarız.

derketi rgd çıkmış, ihraç edilmiş.
derkınn Lg ( düce der, der ke) çıkarmak,

çıkartmak, kovmak, ihraç etmek. * em
ûsojı komelê dikin der Avv. Yusufu der¬
nekten kovuyoruz, dernekten ihraç
ediyoruz.

derkınn Lg (1 dike der, bıke der. 2
derdıke, derke)yetmek, idare etmek. * du
nanjı me re dike der Avv. iki ekmek bize
yeter, iki ekmekle idare ederiz. * bda du
nan jı we re bıke der Avv. size iki ekmek
yetsin, iki ekmekle idare edin. An kuın
der, bes bûn.

derkıri rgd çıkartılmış, kovulmuş.
derhng Affinpancık.
dermal l N. güveyin kız tarafına düğün

için gönderdiği yiyecek-içecek. /_1 A'. 1
düğün «i için ayrılmış erzak. 2. çılan.

dermal Af düğünde kız tarafında
hazırhklan yürütmek ve yemekleri pişir¬
mek için güvey tarafından tayın edilen
adam.

dermal 3Af besi hayvanı./- kuın/. besiye
almak.

derman Af. ilaç, derman, /-f ıroş A'A. ec¬
zacı, ilaç satan. * dermanc gemi A'A. An
germok. /-geh Af eczahane. * dcrmanê
xwastinê dan e Avv. istemenin ilacı ver¬
mektir anlamında atasözü, /-kari Af
pansuman, tedavi./_kerNx. pansumancı,
ilaç vuran, ilaç veren. /_ kum Lh ilaç
vurmak, tedavi etmek, ilaçlamak. /_xane
Nh 1. eczahane. 2. revir, klinik, dispanser.

dernexûn rgd An bernexûn.
derozan Af hasattan sonra kalan başa¬

klan toplamak. An qurf.
deroze Af fin pars.
derpê (derpe) N. don, külot. /_ avetın L

don eskitmek. Mecazide ahlaksızlık. *
derpê dasê Avv. orak biçmek için dizleri
muşambah özel don. * derpe de kuın Avv.

donuna etmek. * derpê jı xwe kum Avv.

donunu çıkarmak. Mecazi anlamda ar
daman çatlamış kadın. * derpe kısandın
fiıv. donu yukan çekmek, don giymek. *
derpe lı xwe kuın Avv. don giymek. * der¬
pesi kum fivv. orak biçmek için özel uzun
don veya pantolonların diz kısunlaruu
deri ile dikmek.

derpêş Af. takdim, arz, sunma. /- kum L
1. sunmak, öne sürmek, gözönüne getir¬
mek, takdim veya arz etmek. 2. irşad et¬
mek 3. öne sürmek.

derpi Af An derpe.
derqel 1. Af. parça, parsel. 2. rgd mini.
derqilik Af finderqU.
derqii l Af çalı çırpıdan yapılan bağ bahçe

kapısı. An dergiL
derqil 2 Af yük iplerini sıkmak için kul-
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deri di deri de Avv. kapı komşu, kapı
kapıya. * deri gire dan Avvi kapı bağla¬
mak, kapı takmak./- gırtın/. kapıyı ka¬
pamak, kitlemek. /_ kutan L kapıyı
çalmak. * deri lê dan Avv. kapıyı çalmak.
* deri 1£ xistin Avvi kapı çalmak, kapıyı
vurmak.* deri h berderi Avv. kapı komşu,
kapı kapıya karşı. * derin Af çıkış, çıkış
kapısı yeri (adt). * deri pencere Avv. kapı
pencere. * deri pencere vekıri Avv. kapı
baca açık. /_ sıkandın L kapıyı kırmak,
kapıyı çekmek, kapı kapamak./- vebûn
L kapı açılmak, kapının açümasi. Mecazi
anlamda biryolveya imkan görünmek. *
Xwedê kerim e, me reji derik vedıbe Aıv.
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mek 3. öne sürmek.

derpi Af An derpe.
derqel 1. Af. parça, parsel. 2. rgd mini.
derqilik Af finderqU.
derqii l Af çalı çırpıdan yapılan bağ bahçe

kapısı. An dergiL
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landan değnek, ağaç veya şiş. An fatûl,
pijık.

ders Af m.A ders. /-dan /.ders vermek.
/-dar Nx. dersveren, öğretmen./_dayin
Af dersverme. /_ ditin2- ders görmek./-
gırtın/. 1. ders almak. 2. bir şeyden ibret
almak./- kuın/. ders yapmak.*jı derse
der ketin Avv. dersten çıkmak. * ketm
derse Avv. derse girmek. /_xane Af ders¬
hane, sınıf. /_ xwandin L dersini oku¬
mak. * çend derse mm mane fivv. bir kaç
dersim var.

dersim A'A. 1. gümüşkapı. 2. Zazaca ko¬
nuşan kuzey Kürdistanda bir bölge. An
Dersim.

dersok Af çit, yazma.
derşo Af bulaşık yıkama bezi.
derûber rgp. yer-yurt, şura bura, her taraf.
derûdor rgp. her taraf, etraf. *h der ûdo-

ra xwe nülerin Avv. etrafını kolaçan et¬
mek.

derûn Af P. 1. ruh, can. 2. iç. /_i rgd içten,
içle ilgili. An gınan.

der ve rgd rgp. dışan, dışarda, dış,hariç. *
der ve bum Avv. dışarıya taşımak, veya
dışarıya götürmek. * der ve hatm fiivi
dıştan veya dışardan içeriye gelmek. *
der ve man Avv. dışta veya dışarda kal¬
mak. * der ve şandm Aıv. 1. dışa veya
dışarıya göndermek. 2. dıştan veya dışar¬
dan göndermek. * der ve şandın! Af ih¬
racat etme.

derve dan Lg (der ve dıde, der ve de) 1. iti¬
raf etmek. 2. eşelemek, eşmek, kazımak.

derve kum Lg (derve dike, derve ke) deş¬
mek, kapalı bir şeyi veya tahkim bir yeri
rızası hilafına kendi istifadesi için açmak,
delmek veya gedik açmak, soymak. * ce¬
vval derve kuın Aıv. çuvala bıçak vs. ata¬
rak açıp bir şeyler aşırmak. * mal derve
kum, benqe derve kuın, mezel derve
kınn Avv. ev soymak, (açmak) banka soy¬
mak, (açmak). Mezar soymak (açmak). *
gur bızına me bu, heta geniştim zık
der ve kırıbû Avv. kurt keçimizi götürdü,
ben yetişene kadar karnım yatmıştı. *
cêvv derve kınn Avv.yankesicilikle cep aç¬
mak, cep soymak.

derveyi Af rgdyabancı, ecnebi. An bıyani.
denvaze Af 1. araba. 2. büyük kapı.
derwêş Af derviş. /_anc rgp. rgd derviş gi¬

bi, dervişliğe ait /_i Af dervişlik. /_xane
A'A tekke.

derx Af kökten çıkan ağaç sürgünleri, piç.
finbijok.

denosun Lg (der xe) açığa çıkarmak,
çıkartmak. * der xistin meydanê Avv.

meydana çıkarmak veya meydana
çıkartmak. * av jc der xistin Avv. suyunu
çıkarmak. * deraslın fereni yê Avv. fe¬
rahlığa çıkartmak. * tamjê der xistin Avv.

tadım çıkarmak.
derxistm 2 Lg (derxe) çıkarmak, kovmak,

ihraç etmek. * Ûsojı komelê der xistin
Avv. Yusufu dernekten çıkardılar, der¬
nekten ihraç ettiler.

derxûn Af 1. ekmek pişirme masası. 2.
kısa bacaklı masa. 3. kapak. An dewang.

derxûnki 1. rgd eşit, berabere. An der-
gûşki. 2. kendiliğinden, re'sen.

derxwin Affinderxûn.
derya Af m deniz, derya, okyanus. /_ Ba-

kuri Tezi A'A. Kuzey Buz Denizi. /_
BaltiqêAfA. Balak Denizi./- EgêAfA. Ege
Benizi./- Hetımi BakuriAfn Kuzey Ku¬
tup Denizi./- Hetımi Başûri Afn Güney
Kutup Denizi. /_ HazarA'A. Hazar Deni¬
zi. /_ Hinde A'A. Hint Denizi. /_ Manşê
A'A. Manş Denizi./- MermereAfn Mar¬
mara Denizi. /_nas A'A. deniz bilgini, de¬
niz mütahassızı. /-nasi Af deniz ilmi,
deniz bilimi./- ReşAfA. Karadeniz./- Spi
Mawenci A'A Akdeniz. /_ Sor Nh Kızıl
Deniz./_van Nx. deniz personeli, denizci,
bahriye, gemici. /_vani A'. denizcilik, ge¬
micilik. /_yi rgd denizden, denize ait, de¬
nizle ilgili. /_ Zer A'A. San Deniz.

derz L Af yank, çatlak. /-bûn/. çatlamak,
çatlak olmak. /_ kum L çatlatmak,yank
açmak. * derz lê ketmAvvi çatlak girmek,
yarılmak. Ekseri çok ince yank an¬
lamında kullanılır. * derz lı dhvari kel
Avv. duvar çatladı veya yarıldı. * masê
mın derz lê ketıye Avv. masam çatlamış.

derz 2Af sıra halinde bir dikiş çeşidi.
derzi Af iğne. * derzi bı xwe re ke; şûjıne

xelkê re Aıv. iğneyi kendine çuvaldızı baş¬
kasına sok. * derzi baveü h erdê nakeve
Avv. iğne atsan yere düşmez, /-dank Nx.
iğnelik, iğne kutusu, şırınga çanağı.
/_sıncaq A'A. çatal iğne. * derzıya
dırûlıne Af dikiş iğnesi.

derzi 2 A'. doktor iğnesi, şırınga. /_ bûn L
iğne olmak, aşılanmak, aşı olmak. /_
kum L iğneyapmak, aşıyapmak. * derzi
lê dan Aıv. iğne vurmak, aşı yapmak. *
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derzrya lê xisunê Avv. şırınga iğnesi. An
perpûn.

derzi 3 Af ant ıstncı böceklerin iğnesi. 2.
sürüngenlerin dili. * derzrya mêşan Af
an iğnesi. * derzıya maran A'. yılan iğne¬
si (dili). * derzıya duhpûşkê Af akrep
iğnesi.

derzüo A'. toplu iğne.
derzilok Af İ sardunya çiçeği. Aot Gera-

nlum. 2. turna gagası, bot Erodium.
derzişn/an A'A: çoban tarağı. Aot Dipsa-

cus.
desgırti * Af, m. rgd nişanlı (kadın). *

desgırtıya mm gund! ye Avv. nişanlım
(kadın) köylüdür.

desgırti 2 N. n rgd nişanh (erkek) *
desgırtıye mın gundi ye Avv. nişanlım (
erkek) köylüdür.

desigram A'. Fr. findeslxram.
desilihr Af. Fr. litrenin onda biri. 1/lOJt
desimeür A'. Fr. metrenin onda biri.

1/lO.m.
desixram A'A. Fr. bir gramın onda biri.

1/lO.gr.
deskls A'. casus, fin sixur.
desmal A'. mendil, fin dısmaL
desnınıej N.m abdest. An destmêj.
despot Af, Gr. zorla yöneten, zalim. An

zalim, stemkar.
dest lN.n ant el. /- avetın L el atmak. *

dest avetın hev Avv. yardımlaşmak. * dest
avêun pesirê Avv. yakasına el atmak, biri¬
nin yakasına yapışmak. * dest avetın
kenkan Avv. eli kulağa atmak. Bilhassa
Kültlerde çalgısız türküsöylerken eli ku-

* lağa atarlar. * dest avetın guh Avv. eli ku¬
lağa atmak. /- berdan L el çekmek.
/-berdayi rgd müsrif, israfçı. /- beştin
An dest gueaan. * bı dest Avv. elle, el ile,
eliyle. * bı dest çê kuın Avv. elle yapmak,
el işi. *bı dest çekırirgd elyapması, suni
* çûn dest Avv. el öpmek, el öpmeye git¬
mek. * dan dest Avv. eline vermek, eline
tutuşturmak. * dest bı dest Avv. el ele, el¬
den ele, beraber. /Jbıha A'A. simsariyet,
komisyon değeri./_buınxweAwi kendi¬
ni savunmak, elini kaldırmak. /- bızev
rgd eli çabuk, marifetli, naşit /-bori Avv.

çok söyleyip iş yapmryan, samimiyetsiz
kimse. /_ çalak Nh eli çabuk, yankesici.
/_ çepüandın L el çırpmak, şak şakvur¬
mak./- çûyinZ. elivarmak, eli gitmek./-
dan L dokunmak, el vermek, işine gel

mek. * dest dan ber Avv. korumak, birine
koruyucu melek göreviniyapmak. * dest
dan hev. 1.yardımlaşmak. 2. tokalaşmak.
* dest dan ser Avv. el koymak, müsadere
etmek. * dest dan ser putûkxana mın
Avv. kütüphaneme el koydular. * dest dan
ser wicdanê xwe Avv. elini vicdanına koy¬
mak. * dest danin ser Avv. el koymak,
müsadere etmek. * destê dawin Aıv. so¬
nuncu el, son müşteri. * deste dıduyan
Avv. ikinci el, eski. * deste nıkari gez bıki,
tu maç! ki Avv. bükemediğin bileği öpe¬
ceksin anlamında atasözü. * deste peşin
Avv. ilk elden, ilk sahibi. * deste te kesk û
sor bm Avv. elin dert görmesin. * deste te¬
ne deng jê nayê Avv. bir elin nesi var iki
elin sesi var. * destê tenê naçıl h ser
xwannê Avv. bir elle sofraya bile gidilmez
anlamında atasözü. * deste xwe da,
hûçikêxwexüas nake Avv. eliniverdi ko¬
lunu kurtaramıyor. * destexwe ava sar û
germ de nake Avv. elini sıcak suda soğuk
suya koymuyor, yanı hiç bir iş yapmıyor.
* deste xwe vemahştın Avv. 1. elini oğuş-
turmak. 2. kollarını sıvamak. /_ eşandın
L el incitmek. /_ gire* dan Avv. elini bağla¬
mak, kelepçeye vurmak. /_ gırtın fiıv.
elinden tutmak. * jı dest gırtın fivv. elin¬
den almak. /_ jc kısandın L el çekmek,
vazgeçmek. * pê dest gırtın fivv. elinden
tutmak,yardım etmek. /_ hune kuın Avv.

ele kına vurmak, eli kınalamak. /_ ketm
L ele geçmek. * dest nakevi fivv. ele geç¬
mez, paha biçilmez. / neketm L ele geç¬
memek, ele avuca sığmamak. * dest
kum paşüe xwe Avv. ellerini göğsüne
koymak. * dest kuın dest Avv. ele ele ver¬
mek, el ele girmek. *dest kuın pesirê Aıv.
eü yakasına yapışmak. * dest lê dan Avv.

elle dokunmak, elle kurcalamak./- Iê da¬
nin fivvi okşamak, dokunmak. * dest lê
gerandm fivvi okşamak, eliyleyoklamak,
el gezdirmek. /_ lê ketm Avvi el değmek.
* dest lê neketm Avv. el değmemek. * h
ser destan gerandm Avv. el üstünde
taşımak. * dest lê weşandin Avvi el salla¬
mak. * dest lê xistin Avvi el vurmak, el
değdirmek. * destêxweh Qur'anêxislin
Avv.Kur'ana el vurmak. * dest lêta kuın
Avv. el sallamak. * kuın dest Avv. elde et¬
me, ete geçirmek, sahip olmak. * dest h
pişi dan Avv. birini övmek, övgü ile şişir¬
mek, pohpohlamak.* dest h ser desta Avv.
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desgırtıya mm gund! ye Avv. nişanlım
(kadın) köylüdür.
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1/lO.m.
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1/lO.gr.
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desnınıej N.m abdest. An destmêj.
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Kültlerde çalgısız türküsöylerken eli ku-
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An dest gueaan. * bı dest Avv. elle, el ile,
eliyle. * bı dest çê kuın Avv. elle yapmak,
el işi. *bı dest çekırirgd elyapması, suni
* çûn dest Avv. el öpmek, el öpmeye git¬
mek. * dan dest Avv. eline vermek, eline
tutuşturmak. * dest bı dest Avv. el ele, el¬
den ele, beraber. /Jbıha A'A. simsariyet,
komisyon değeri./_buınxweAwi kendi¬
ni savunmak, elini kaldırmak. /- bızev
rgd eli çabuk, marifetli, naşit /-bori Avv.

çok söyleyip iş yapmryan, samimiyetsiz
kimse. /_ çalak Nh eli çabuk, yankesici.
/_ çepüandın L el çırpmak, şak şakvur¬
mak./- çûyinZ. elivarmak, eli gitmek./-
dan L dokunmak, el vermek, işine gel

mek. * dest dan ber Avv. korumak, birine
koruyucu melek göreviniyapmak. * dest
dan hev. 1.yardımlaşmak. 2. tokalaşmak.
* dest dan ser Avv. el koymak, müsadere
etmek. * dest dan ser putûkxana mın
Avv. kütüphaneme el koydular. * dest dan
ser wicdanê xwe Avv. elini vicdanına koy¬
mak. * dest danin ser Avv. el koymak,
müsadere etmek. * destê dawin Aıv. so¬
nuncu el, son müşteri. * deste dıduyan
Avv. ikinci el, eski. * deste nıkari gez bıki,
tu maç! ki Avv. bükemediğin bileği öpe¬
ceksin anlamında atasözü. * deste peşin
Avv. ilk elden, ilk sahibi. * deste te kesk û
sor bm Avv. elin dert görmesin. * deste te¬
ne deng jê nayê Avv. bir elin nesi var iki
elin sesi var. * destê tenê naçıl h ser
xwannê Avv. bir elle sofraya bile gidilmez
anlamında atasözü. * deste xwe da,
hûçikêxwexüas nake Avv. eliniverdi ko¬
lunu kurtaramıyor. * destexwe ava sar û
germ de nake Avv. elini sıcak suda soğuk
suya koymuyor, yanı hiç bir iş yapmıyor.
* deste xwe vemahştın Avv. 1. elini oğuş-
turmak. 2. kollarını sıvamak. /_ eşandın
L el incitmek. /_ gire* dan Avv. elini bağla¬
mak, kelepçeye vurmak. /_ gırtın fiıv.
elinden tutmak. * jı dest gırtın fivv. elin¬
den almak. /_ jc kısandın L el çekmek,
vazgeçmek. * pê dest gırtın fivv. elinden
tutmak,yardım etmek. /_ hune kuın Avv.

ele kına vurmak, eli kınalamak. /_ ketm
L ele geçmek. * dest nakevi fivv. ele geç¬
mez, paha biçilmez. / neketm L ele geç¬
memek, ele avuca sığmamak. * dest
kum paşüe xwe Avv. ellerini göğsüne
koymak. * dest kuın dest Avv. ele ele ver¬
mek, el ele girmek. *dest kuın pesirê Aıv.
eü yakasına yapışmak. * dest lê dan Avv.

elle dokunmak, elle kurcalamak./- Iê da¬
nin fivvi okşamak, dokunmak. * dest lê
gerandm fivvi okşamak, eliyleyoklamak,
el gezdirmek. /_ lê ketm Avvi el değmek.
* dest lê neketm Avv. el değmemek. * h
ser destan gerandm Avv. el üstünde
taşımak. * dest lê weşandin Avvi el salla¬
mak. * dest lê xistin Avvi el vurmak, el
değdirmek. * destêxweh Qur'anêxislin
Avv.Kur'ana el vurmak. * dest lêta kuın
Avv. el sallamak. * kuın dest Avv. elde et¬
me, ete geçirmek, sahip olmak. * dest h
pişi dan Avv. birini övmek, övgü ile şişir¬
mek, pohpohlamak.* dest h ser desta Avv.
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el elden üstün. /_ hvandın L acele et¬
mek, harekete geçmek. * dest maç kuın.
Avv. el öpmek. * dest mıst dan Avv. elini
ovuşturmak, elini okşamak. * dest
strandın Andest surandm./- surandın
L elle ovmak, elle ovuşturmak, ovuştur¬
mak. * destêxwe h menukên keçikê su¬
randm Aıv. kızın memelerini elleri ile
ovuşturmak. /_ şuşün L ellerini yıka¬
mak, el yıkamak. /_ vedan L el açmak, el
pençe durmak. /_ vehatın L eli bükül¬
mek. /_ veweşandin L el sallamak, kol¬
larını daire şeklinde sallamak. * dest
xistin dest Avv. el ele vermek, elini eline
koymak.

dest Af sulta, nüfuz, hakimiyet. * deste
mın naglhije dûnun Avv. düşmana elim
yetişmiyor, yam gücüm yetmiyor. * dest
bıhnd km Aıv. elleryukari! elleri kaldırın.
* dest bıhnd kum fivv. el kaldırmak, ken¬
dini müdafaa etmek. * dest bı kar AfAx
rgd maharetli, elinde iş gelir. * dest bum
xwe Avv. kendini savunmak, el kaldırmak,
kendini korumak. /_ danin L teslim ol¬
mak. * dest de rgp. bw. elde, elinde. * dest
de bûn Avv. elinde olmak. * dest mm de
nine Avv. elimde değil, elden değil * dest
de man fivv. 1. elinde kalmak. 2. acizlik
ifadesi olarak birinin elinde çaresiz kal¬
mak. * erebê mın her roj arıze dike ez
dest de mam Avv. arabam her gün arıza
yapıyor, elinde kaldım. * dest de nebûn
Avv. elinde olmamak. *dest duêj kuın Avv.

el uzatmak. * destê xwe berdan Avv. ken¬
dini oluruna bırakmak. * destê xwe jê
hügırtın Avv. bir işten vazgeçmek. * deste
xwe te* dan Avv. elini bulaştırmak, kendim
bir işe bulaştırmak. * destê xwe ve-
mahştın Avv. bir işe başlamak, kollan
sıvamak, her hangi bir işi üzerine almak.
* dest gıran Avv. 1. eli ağır, vuruşta eli ağır
olan 2. rgd beceriksiz, hantal, elinden iş
çıkmaz. /_ girim L 1. elinden almak. 2.
elinden tutmak. * jı dest gutm Avv. elin¬
den almak, elinden çekip almak. /_ gu-
hartm L el değiştirmek. * jı dest hatm
Avv. elinden gelmek. * hatm dest Aıv. el
öpmeye gelmek. * ez bı tenê têm deste
bavê xwe fivv. ben yalnız babanım elini
öperim. /_ helanin Avv. el kaldırmak,
kendini korumak, mukavemet etmek,
karşı gelmek, nefsini korumak. * dest he-
vi fivv. Af. birlik, birleşme. * dest hügırtın

fivv. An dest helanin. * destjc berdan Avv. '

el çekmek, vaz geçmek * destjê helanin
Avv. vazgeçmek, bir şeyden elini çekmek.
*destjê şuştın Avv. bir şeyden elini eteğini
çekmek, son umudunu da yitirmek. *
dest jı xwe berdan Avv. ümütsizliğe düş¬
mek, kendini kapıp koyuvermek, iki eli
yanlarına düşmek. * dest jı hev berdan
Avv. birbirlerinden vaz geçmek. * dest
kurt rgd güçsüz, iktidarsız. * * dest kurti
Af iktidarsızlık. /- rakuın L el
kaldırmak, karşı gelmek, /-sıvık rgd eli
hafif, dest û bask Avv. eller ve kollar. *
dest û lep Avv. el pençe, dest û Img Avv. el
ve ayaklar. * dest û mıst Avv. el avuç. *
dest û mıst vekırın fivv. el avuç açmak. *
dest û pençe Aıv. el pençe. * dest û pençe
vekırın Avv. el pençe divan durmak. *
dest û pê Avv. 1. el ve ayaklar. 2. boy pos.
* bı dest û pê Aıv. boyu poşu yerinde. *
dest û tüi fivv. eller ve parmaklar. /_
xistin L elde etmek, ele geçirmek, istila
etmek, işgal etmek. * gurçıka destNh el
ayasında baş parmağa bağlı etli kısim. * lı
ser destan gerin Aıv. elden ele dolaşmak,
el üstünde gezmek. * xwe avetın destan
Avv. el öpmek, eli ayağı öpercesine saygı
göstermek. * xistin dest Avv. ele geçir¬
mek, elde etmek. * xistin destê xwe Avv.

kazanmak, temin etmek, yakalamak. *
xistin bm deste xwe Aıv. hükmü altına al¬
mak, hegerr .v ası altına almak, birine,
bir şeye ı.jkmetmek. * xizikên hewêsa
dest A'A el ayası çizgileri.

destajo rgd muti, itaatkar.
destan Af destan. * destana Memê Alan

Avv. Mem ile Zinin destanı. * destana Ru-
stem fivv. Rüstemin destanı.

destar Af el değirmeni. /_ herdin L el
değirmeni ile öğütmek.

destav Afn büyük veya küçük abdest. /_
kum L abdest bozmak. /_ rıjandm Avv.

küçük abdest bozmak. /_xane A'A. ab-
desthane.

destavej rgd saldırgan, namussuz, ırz düş¬
manı. IS N. saldırganlık.

destavet/ın Lh Lg (dest daveje, dest bavê-
je) 1. el atmak, tecavüz etmek, saldırmak.
2. uza veya namusa tecavüz etmek.

destbelav 1. rgd cömert, eli açık 2. müsrif.
An destvekıri.

destbeser Afrgd mahkûm, hükümlü.
dest bı- kuın /. Avv. başlamak, giriş yap-
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mak. * dest bı xwannê kuın Avv. yemeğe
başlamak. * dest bı xwandinê kınn Avv.

okumaya başlamak.
destbıra A'A. 1. sağdıç, An şoşpan. 2. ahret

kardeşi. /_ti Af 1. ahret kardeşliği,
sağdıçlık. 2. dayanışma, yardımlaşma. *
destbrati gırtın Avv. kardeşlik tutmak.

destbuhar A'A. naz, gözü kesmek, /-tın L
nazı geçmek. * destbuhartına mm lı
füan keşi nabe Avv. falan kese nazım geç¬
miyor. An çavbırin.

destda/n Lg (dest dıde, dest de) dokun¬
mak, el vermek, işine gelmek, izin, mü¬
saade. * jı mın re dest nade Avv. işime
gelmiyor, bana el vermiyor. * Xwedê dest
da ezê herim Avv. Allah izin verirse (el
verirse) gideceğim. * bı dest dana Xwedê
Avv. Allalunizniyle./-!A'A. 1. elvermek, iz¬
ni olmak. 2. Af Grm malikiyet, iyelik. *
rengderên desfdaniyê /Vnmalikiyet
sıfatlan. An rengdêrên xwediliyê.

destdayi rgd uygun, müsait.
destdrej 1. N. eli uzun, nüfuzlu. 2. rgd

saldırgan. 3. Af hırsız. /_i Af saldırganlık,
hırsızlık. * destdrêji kuın Aıv. 1.

saldırganlık etmek, hırsızlık etmek 2. uza
namusa el atmak; An destavêtm.

deste l Af 1. heyet. 2. askeriyede manga,
takım. 3. aritmetikte 10 adet. * destek cü
Avv. bir takım elbise.

deste 2 Af deste, demet, buket. * deste
kum Avv. destelemek (ekin sap vs.) * deste
deste kuın Avv. destelemek, paketlemek.

destedêr kırın Lg 'derav' usuluyla
başında bekliyerek tarlayı sulamak.

destedûvk Af An kûnhewcar.
destegir rgd yardımsever, yardım eden,

elden tutucu.
destek Af 1. parça, birim 2. destek, payan¬

da, dayanak.
destemo Af hizmetçi kadın, oda hizmetçi¬

si.
desteng (desUeng) rgd eh dar, fakir, mad¬

di yönden sıkışık, sıkıntı içinde ( para
sıkıntısı). /S Af sıkıntı, darlık, çaresizlik.

destguti 1. rgd cimri. An temayi. 2. Af niş¬
anlı, fin desguti.

destgir 1. rgd iyilik seven, düşenin dostu
olan. 2. Af yardım.

destgiran 1. Af nişanlı kız. 2. L birinin
elinden zar ağlamak, birinin elinden ra¬
hatsız olmak. * ew pu jı destê kurê xwe
dıgire Avv. o, oğlunun elinden zar ağlıyor.

destgiri Af nişanlı.
desthaıın Lh Avv. (jı dest U\jı dest were)

elinden gelmek, becermek. *jı dest nayê
Avv. elinden gelmiyor, beceremiyor.

desthati Af imkan, elinden gelme. * dest
hatiye mm evqas bû Avv. imkanım bu ka¬
dardı.

desthelan/in Lh bw. (dest helâne, dest he-
line) el kaldırmak, karşı gelmek, koruma
veya müdafaa etmek.

desthelat rgd otoriter, muktedir, mesul. *
desthelati A'A otorite, salahiyet * des-
thelatıycn welêt Avv. ülkenin otoriteleri.

dcsthûçık A'. fin. zendek.
deştik Af tutamak, kol, sap.* desükeme-

kinê Avv. makina kolu. * destikê dolavê
fivv. dolap veya çıkrık kolu. /_ kuın/. kol
veya sap takmak.

destu Af tencere bezi, ocak eldiveni.
desti Af 1. testi, çömlek testisi 2. çiçek bu¬

keti, deste 3. orak veya ot biçmede bir ele
sığacak kadar deste, fin cêr./_cerAfn kü¬
çük su testisi. An lûhk.

destkar A'A el sanatçısı/-!Afi. el işi, el sa¬
natı 2. Afne tahrif.

destketm Lg (dest dıkeve, dest keve) elde
etmek, ele geçirmek.

destkêş Af kalın eldiven, fin lepık.
destkışan/ın Lh (dest dikişine, dest bıhşi-

ne) 1. el çekmek, çekilmek. 2. emekli ol¬
mak, bir işten veya fikirden ayrılmak.

destkuj Af 1. kasap. 2. hayvan kesim
ustası. 3. katle müsait kimse, kurbanlık
kimse.

destlep A'A. 1. pençe. 2. el yordamı.
destmal Af mendil. An dısmaL
dcslmaye A'A. kapital, sermaye./_darArx

kapitalist, sermayedar.
destmêj Af fin destnımej.
destmız Af 1. ticarette komisyon parası. 2.

avans parası. 3. ücret. An ked.
destnımej 1. A'A. abdest, namaza hazırlık.

2. rgp. namaz vakti. /_ bûn Avv. abdestli ol-
. mak. /_ gutın L abdest almak. /_ kuın
Avvi abdest almak. * destnımeja mm
hatiye Aıv. namaz vaktim gelmiş. *
destnımeja xwe teze kuın Avv. abdestini
yenilemek.

destmvis Af 1. el yazması, manüskript 2.
imza

destpaqij Avv. eli temiz, iyi niyetli.
destpehxi rgd beceriksiz.
destpehnk A'. el yordamı.* deri gut ûbı
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başlamak. * dest bı xwandinê kınn Avv.

okumaya başlamak.
destbıra A'A. 1. sağdıç, An şoşpan. 2. ahret
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nazı geçmek. * destbuhartına mm lı
füan keşi nabe Avv. falan kese nazım geç¬
miyor. An çavbırin.

destda/n Lg (dest dıde, dest de) dokun¬
mak, el vermek, işine gelmek, izin, mü¬
saade. * jı mın re dest nade Avv. işime
gelmiyor, bana el vermiyor. * Xwedê dest
da ezê herim Avv. Allah izin verirse (el
verirse) gideceğim. * bı dest dana Xwedê
Avv. Allalunizniyle./-!A'A. 1. elvermek, iz¬
ni olmak. 2. Af Grm malikiyet, iyelik. *
rengderên desfdaniyê /Vnmalikiyet
sıfatlan. An rengdêrên xwediliyê.

destdayi rgd uygun, müsait.
destdrej 1. N. eli uzun, nüfuzlu. 2. rgd

saldırgan. 3. Af hırsız. /_i Af saldırganlık,
hırsızlık. * destdrêji kuın Aıv. 1.

saldırganlık etmek, hırsızlık etmek 2. uza
namusa el atmak; An destavêtm.

deste l Af 1. heyet. 2. askeriyede manga,
takım. 3. aritmetikte 10 adet. * destek cü
Avv. bir takım elbise.

deste 2 Af deste, demet, buket. * deste
kum Avv. destelemek (ekin sap vs.) * deste
deste kuın Avv. destelemek, paketlemek.

destedêr kırın Lg 'derav' usuluyla
başında bekliyerek tarlayı sulamak.

destedûvk Af An kûnhewcar.
destegir rgd yardımsever, yardım eden,

elden tutucu.
destek Af 1. parça, birim 2. destek, payan¬

da, dayanak.
destemo Af hizmetçi kadın, oda hizmetçi¬

si.
desteng (desUeng) rgd eh dar, fakir, mad¬

di yönden sıkışık, sıkıntı içinde ( para
sıkıntısı). /S Af sıkıntı, darlık, çaresizlik.

destguti 1. rgd cimri. An temayi. 2. Af niş¬
anlı, fin desguti.

destgir 1. rgd iyilik seven, düşenin dostu
olan. 2. Af yardım.

destgiran 1. Af nişanlı kız. 2. L birinin
elinden zar ağlamak, birinin elinden ra¬
hatsız olmak. * ew pu jı destê kurê xwe
dıgire Avv. o, oğlunun elinden zar ağlıyor.

destgiri Af nişanlı.
desthaıın Lh Avv. (jı dest U\jı dest were)

elinden gelmek, becermek. *jı dest nayê
Avv. elinden gelmiyor, beceremiyor.

desthati Af imkan, elinden gelme. * dest
hatiye mm evqas bû Avv. imkanım bu ka¬
dardı.

desthelan/in Lh bw. (dest helâne, dest he-
line) el kaldırmak, karşı gelmek, koruma
veya müdafaa etmek.

desthelat rgd otoriter, muktedir, mesul. *
desthelati A'A otorite, salahiyet * des-
thelatıycn welêt Avv. ülkenin otoriteleri.
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fivv. dolap veya çıkrık kolu. /_ kuın/. kol
veya sap takmak.
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desti Af 1. testi, çömlek testisi 2. çiçek bu¬

keti, deste 3. orak veya ot biçmede bir ele
sığacak kadar deste, fin cêr./_cerAfn kü¬
çük su testisi. An lûhk.

destkar A'A el sanatçısı/-!Afi. el işi, el sa¬
natı 2. Afne tahrif.

destketm Lg (dest dıkeve, dest keve) elde
etmek, ele geçirmek.

destkêş Af kalın eldiven, fin lepık.
destkışan/ın Lh (dest dikişine, dest bıhşi-

ne) 1. el çekmek, çekilmek. 2. emekli ol¬
mak, bir işten veya fikirden ayrılmak.

destkuj Af 1. kasap. 2. hayvan kesim
ustası. 3. katle müsait kimse, kurbanlık
kimse.

destlep A'A. 1. pençe. 2. el yordamı.
destmal Af mendil. An dısmaL
dcslmaye A'A. kapital, sermaye./_darArx

kapitalist, sermayedar.
destmêj Af fin destnımej.
destmız Af 1. ticarette komisyon parası. 2.

avans parası. 3. ücret. An ked.
destnımej 1. A'A. abdest, namaza hazırlık.

2. rgp. namaz vakti. /_ bûn Avv. abdestli ol-
. mak. /_ gutın L abdest almak. /_ kuın
Avvi abdest almak. * destnımeja mm
hatiye Aıv. namaz vaktim gelmiş. *
destnımeja xwe teze kuın Avv. abdestini
yenilemek.

destmvis Af 1. el yazması, manüskript 2.
imza

destpaqij Avv. eli temiz, iyi niyetli.
destpehxi rgd beceriksiz.
destpehnk A'. el yordamı.* deri gut ûbı
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dest pehnkê hestê xwe genya bw. kapıyı
kapatıp el yordamıyla çakmağını aradı.

dcstpê Af başlangıç, giriş. /- kum L baş¬
lamak, giriş yapmak

destpêk Af rgd başlangıç, giriş. /_i Af baş¬
langıç olarak.

destpis Avv. hain, mendebur, kirli el.
destrêjk A'A. L pense, kıskaç 2 Af tetik, si¬

lah tetiği
destşkên rgd el kinci, moral bozucu.
destşp A'. lavabo, küvet
destşok Af An mesuıe, misine.
destûcer Af finnazok.
destûlep Avv. 1. elyordamı. 2. el pençe. *bı

dest û lep kar kuın Avv. kendi el yor¬
damıyla çalışmak.

destûpê* A'A. Avv. 1. kelle kulak 2. yardımcı
unsur. * dest û pê gire dan Avv. elini
ayağım bağlamak. * dest û pê lerızin Avv.

eli ayağı titremek.
destur A'ne m izin, müsaade, talimatna¬

me. /_ dan Avv. izin vermek, müsaade et¬
mek. /_ gutın L müsaade almak.
/-name Af icazetname, müsaade kağıdı.
/- xwastin L izin veya müsaade istemek.

destvala rgd eli boş, işsiz, avare.
destvank Af el prangası.
destvekıri Af rgd eli açık, cömert. * ew

pare kom nake, bo zehf destvekıri ye
Avv. o para biriktiremez, çünkü eli çok
açık.

destxet Af 1. el yazısı. 2. Af imza
desbnvazi A'A. ihtiyaç, gereksinim.
desixwin Af eli kanlı.
destxwişk A'. kadının en sadık kadın arka¬

daşı.
destyar 1. rgd sempatik, cana yakın. 2. Af

muavin, yardımcı.
destyaw Af ödünç, borç. An deyn, qerd.
deseni rgd baskiya uğramış, zulüm gör¬

müş.
deşnam Af küfür. fin çer.
dest Af l.cox ova. /_i İV. ovalı, ovaya ait. 2.

A'. bir müzik cinsi.
dev A'. ant. 1. ağız. 2. Af giriş, delik, açıklık.

3. rgp. yan, nezd. bn def./- avetın L 1. laf
atmak, ağız kavgası. 2. ısırmak, ağızla
kapmak. /_ bışıri rgd yılışık. * dev bı
xwin Avv. ağzı kanlı, kudurgan, ağzı kana
bulaşmış, /-çer 1. rgd küfürbaz 2. otlakçı,
obur hayvan veya kimse. * dev çere Avv.

obur hayvan, iyi otlanan hayvan. Mecazi
anlamda bu tip insan. * dev çûn paş

kenkan (guhyan) Avv. ağzı kulaklarına
varmak. * dev de lê xistin Avv. ağzına vur¬
mak, ağzına tokadı yapıştırmak. * dev
dırejAvv.An zman dırej./- diri rgd çene¬
si düşük, geveze. /_e rû rgp yüzüstü.
/-ezmankl Afrgd 1. damaktan konuşma
2. ağızdan, şifahen. * devê deri Avv. kapı
ağzı, kapı eşiği * h ber deve deri Avv. kapı
eşiğinde. * ne layiqi devê deri yê teye fivv.

kapına hizmetçi bile olamaz. * devê rê Avv.

yol ağzı. * dev gire dan Avv. ağzım bağla¬
mak, ağzının payım vermek, sus payı ver¬
mek, /-geni rgd. ağzı kokan. /_ geni bûn
Avv. ağzı kokmak. /_ gerin Af konuşabil¬
mek, konuşma yeteneği olmak. * heçı de¬
ve te diğere jı mın bixwaze Avv. ağzının
döndüğü kadar benden dilekte bulun.
/-gılej rgd salyalı, ağzı sah/ah. /- gırtın L
ağzım bağlamak, susturmak. * devê xwe
bıgre Avv. ağzını tut, sus!, ağzını kapat
/_guti rgd 1. ketum, ağzı sıkı 2 rgd dilsiz.
/_ gotm/. şifahen söylemek, sözlü söyle¬
mek. * devjê berdan Avvi vazgeçmek, il¬
gisini kesmek. * dev jı hev çûn Avvi ağzı
açık kalmak, hayret etmek, ağzı bir kanş
açılmak. * dev ketm hev Avv. ağzı kapan¬
mak, çenesi kilitlenmek, sus pus olmak.
/_ kuın L ağız koymak, yemeğe başla¬
mak (ekseri hayvan). * gayan dev kirine
xolê dixwrn Avv. öküzler samana (bakla¬
giller samanı) burunlarını koyup yryor-
lar.* dev kuın dêv/dev Avv. ağız ağıza
yapışmak, öpüşmek. * dev kuın hev fivvi
1. ağızla boğuşmak. 2. ağız ağıza
yapışmak. * dev lê kuın Avv. 1. yemeğe
başlamak, yemeğe koyulmak. 2. başla¬
mak, (türkü, söz, konuşma vs.). 3. dişlemek.
* dev h hewa man Avv. ağzı havada kal¬
mak. /- miri rgd konuşmadan aciz kim¬
se, /-nerrn 1. rgd ağa yumuşak, iltifatlı,
ve tatlı konuşan, esprili. 2. sinsi konuşan
veya ekseri alttan alan kimse, /-nermi Af
yumuşak ağızlılık. * dev nerm kuın Avv.

(birinin) ağzım yumuşatmak, onu razı et-
mek. /-pis rgd küfürbaz./_poşAf kapak,
ağız tülbendi. /_ şewitin Avv. ağzı yanmak
* deve xwe jı şlr şewitl û masti naxwe
Avv. sütten ağzı yanan yoğurdu yemez. /-
tüi rgd 1. geveze, boşboğaz. 2. ağzı dolu.
3. ağız kalabalığı. * dev û duan b>v. ağız
ve diş. * dev û duan şkandın Avv. ağrını
burnunu kırmak, ağzını dişini kırmak. *
dev û lêv Avv. anatomi manası ağız ve du-
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dak fakat deyimlerde yapmacık konuş¬
malaranlamı verir. *bawenyawan h ser
dev û levan e Avv. yapmacıktan inanırlar.
/_ û l£v kuın Avv. surat asmak. * dev û rû
Af, L yüz. 2. yüzgöz. An devrû. /_ vekıri
rgd ağzı açik, hayretler içinde * dev
vekıri ma Avv. ağzı açik kaldı. * devvekıri
man Avv. ağza açık kalmak. /-xarA'. rgd L
fiziki yapıda ağzı eğri. 2. mecazi anlamda
yaltak, ağız yapan. 3. doğruyu hep yalan¬
dan söyhyen. * dev xweş kuın Avv. ağzını
tatlandırmak, yalandan tatil konuşmak.
/_ xwin rgd rgd ağzı kana bulaşmış, kan
kokusu almış./- xwiniAf kan kokusu al¬
mak./- zerin rgd 1. altın dişli. 2. ağzı alan

' gibi, hoş konuşan, sohbeti altın değerinde
olan kimse./- zuavrgd zarif ağızlı, dilber
ağızlı. * esmanê dev Afn üst damak. * h
dev bûn Avv. yanında olmak. * h dev çem
Avv. nehir kenan. * nermıka csmanc dev
A'A. yumuşak damak. * panika dev an
kama dev A'A. üst damak, bn esmanê
dev.

devavet/ın Lh (dev davêje, dev bavêje) laf
atmak, alay etmek, birine ağır söz söyle¬
mek.

devdevl l Nh rgp. sonun bitiminde veya
başlangıcın başında olan şey veya an. *
devdevi sıbc Avv. sabaha doğru, sabaha
karşı. * devdevi salê Avv. yılın ilk veya son
günleri, daha geniş anlamda aylan. *
devdevi ko ez beni, tu hati Avv. tam ben
gelecektim ki sen geldin.

devdevi 2 rgd Af 1. abuk sabuk konuşan. 2
çabuk yiyen.

devdıfink A'. tıpa, tıkaç.
deve Af deve. An hêştu.
devecû Af slogan. An slogan.
devedeşti Af tezek. An keşkûr, sergin.
develûasi Af Fr. devalüasyon, para

değerinin düşmesi
dever l Af 1. yer, bölge, lokal. 2. havali, bn

cih, hercm.
dever 2Af 1. heryaşta kimse. 2. keskin alet¬

lerin ağızlarının körlenmesi. An kone.
devgem A'A gem demiri.
devgırtek Af kapak, tıpa. An devık.
devgur Af iki el parmaklan arasında iplik¬

lerden şekil yapma oyunu.
devık Af ağızlık, tıpa, tıkaç * devikê şûşê

Avv. şişe tıpası, ağızlığı. * devıkkeş A'A. şişe
açacağı.

devitken rgd Nh güleç, güler yüzlü. An

rûken, devken.
devdxwln rgd kana susamış. An dev lı

xwin, devxwin.
devi Af m çalı.
devistan Nx çalılık, eltilmjyen çalılık ara¬

zi.
devjêberda/n Lh Nh (devjê ber dıde, dev
jê berde) bırakmak, vazgeçmek.

devken rgd bn devüken.
devkenok rgd bn devüken.
devkevçık Af fin demkevçık.
devki Af rgp. ağızdan, sözlü.
devlık A'. bakraç, kova. fin dewhk.
devuxwin 1. rgd kanlı, kana, bulaşmış. 2.

L kan döken.
devok Af şive. An şêwe.
devokdasi A'. rgd yanm daire.
devrû fdwürt2)A'.sima,yüz-göz,ağız-göz,

yüz, surat, çehre.
dev şewiti Af pekmez, yağ, ve ekmek ve

bazen de yumurta kanştınp yapılan bir
yemek çeşidl-

devşêr A'A. aslanağzı bitkisi. Aot Antirrhi-
nuru

devli Af nişasta. An nışast
devxwari Af taym, yiyecek payı. An qû-

manya
dew Af ayran. * devv çêkinn Avv. ayran

yapmak. /_ kıyan L yayık yaymak. /_
vexwarm L ayran içmek. * ki dibê dewê
min tırş e fivv. kim kendisini beğenmez ki.

.ı« N. ayran tulumu, ayranlık. * de-
wêip'- ' . , ııbejievve, nabejiewe
: .im buJur, bu da olsa, şu da olsa

r
ı N.A bn dom.

dc»,ıu Af müzakere, görüşme.
dcwang Af n kapak, fin devpoş,

devgutek.
devvar Af büyük baş hayvan./- çerandın

Avvi dawar otlatmak. * dewar xwedi
kuın fivvi dawar beslemek.

devvask Af. dokuma tezgahında çukurda
olan ve ayakla çevrilen pedal.

dewdew Af dudu kuşu. An tûti.
dewen Af çalılık, küçük çalı. An devi
dewêt A'. divit An debu, hûring.
dewisandck A'. sıkma makinası, pres ma¬

kinası.
dewısand/ın Lg (dıdemâne, btdemsine)

tıkmak, sıkmak, basmak, baskı altında
tutmak (siyasi olmayan şeyler için). Bu fiil
mesela bir çuvala pamuk, yün vs. yi dol-

121 dewisand/in
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dururken daha fazla alması için içine
doğru sıkıca basmak anlamındadır. * çe-
wal dewisandin Avv. çuvalı hasa basa dol¬
durmak.

dewısi/n Lng. (dtdewase, btdewise)
tıkılmak, alta sıkışmak.

dewik A'. eriyen tere yağı tortusu veya
üste çıkan köpüğü.

dewiqand/m Lg (didemqine, bidewiqine)
1. yumurta tokuşturma yansı. An coq
kuın. 2. ham meyveyi kopararak serin
yerde zamanından önce olgunlaştırmak,
sun'i olgunlaştırma

dewıqi/n Lng. (didewiqe, tndewiqe) olgun¬
laşma. 2. erken gelişen dişi veya genç kız.

dewıxand/m Lg (didewvahe, bidewvdne)
boğmak,ekseri köpekveya benzeri hayv¬
anlar tarafından yere atılarak parçalı-
mak veya boğmak. An gewixandin.

dewnd/n Lng. (didemxe, bidemxe) boğul¬
mak.

dewıyand/m Lg (dıdemyine, bıdemyine)
tahlil etmek, muayeneden geçirmek.

dewjin N.bn devrik.
dewkis A'. 1. çökelik için torbaya konulup

süzdürülen ayran, fin toraq. 2. tuluk ay¬
ranı.

dewl Af kova, kuyulardan su çekme ko¬
vası.

dewlemend rgd zengin. /_ bûn L zengin
ohnak.AJMzenginlik./- kırın/, zengin¬
leştirmek. An zengin.

devvlet N.A L devlet. 2. şans, talih./-! rgd
1. devleteait. 2. aziz, mübarek. .Afservet,
zenginlik. * demlet û mal Aıv. mal ve zen¬
ginlik.

dewbk A'. kova.
dewr A'. devir, çağ, zaman parçası. * dewr

û dem fivv. devir ve zaman. * dewr û
dewran Avv. devir ve zaman. * dewr û ze-
man Avv. devir ve zaman. An dem, qirne.

dewran N.mAl devir, çağ, zaman. 2.
şans, talih. * dewran siya darê ye; geh h
jor û geh lıjer e Avv. devir ağaç gölgesidir,
bir aşağı bir yukarı, yani hiç kimse ilele¬
bet hüküm süremez.

dews Af iz, yer.* dewsaxwe gırtin fivv. ye¬
rini almak, yerleşmek. * ketm dewsê Avv.

takip etmek, iz sürmek, izinden gitmek,
yerini almak. * me dewsa tipên hur de
yên mezm mvisln Avv. biz küçük harf ye¬
rine büyük harfler yazdık. * heval çû
izne ez ketim dewsawi Avv. arkadaş izine

gitti ben yerine geçtim./- gırtın L yerini
tutmak, ayrılanın yerine geçmek. /_okAf
rgd yedek aza, yedek üye.

dexel l N. yabani otlar, bn kax.
dexel 2Afml.alamet.2.rgdiıitekar,sahte,

kalp. IS Af hilekarlık. An zexel.
dexes rgd kıskanç. An dexis.
dexezar rgd 1. somurtkan. 2. hırçın, huy¬

suz.
dexis rgd kıskanç.
dexisandin Lg (dıdoasine, bıdeasine)

kıskandırmak.
dexısi/n Lng. (dıdaase, bıdease) kıskan¬

mak.
dexl Af mahsul, tahıl, hububat. * dexl û

dan Avv. hububat nevinden mahsul, ye¬
miş.

dexme Af Zerduştilikte sessizlik kulesi.
dexs Affindexas.
dexso rgd fin dexsok./_yi Af kıskançlık.
dexsok rgd hain, kıskanç.
dexwer Af rgd başkalanndan güçlü olma.
dey A'. ses, seda. fin deng.* dey lê kum fivv.

seslenmek, çağırmak. An deng lê kuın.
deyati AfAndêti
deydık Af m salıncak. An hêlanek.
deyn A'. 1. borç. 2. alacak, /-dar Af rgd 1.

borçlu. 2. alacaklı, kredi açan, sermaye
veren./- dayin/. borç vermek./- gırtm
L borç almak. /_ kuın L borçlanmak,
borç almak. * deyn û bar Avv. borç veyük.
An dên, qerd.

dcyndar Af bir ağaç adı. fin dcdar.
deyûs A'. deyyus.
deyz Af An diz.
deza AfAndêza
dezgah Af An dezgeh.
dezgeh Af. kurum, kuruluş, cihaz, idare,

müessese, sistem, teşkilat/- danin/. teş¬
kilatı kurmak, cihazlan yerleştirmek. *
dezgeha dartraşiyê h turtê danin Avv.

marangoz aletlerini (teşkilatını) avluda
kurmak. * dezgeha hukumalê Aıv. hükü¬
met teşkilatı veya idaresi. * dezgeh û
dıkan Avv. dükkan ve müştemilatı. /-van
Nx. organizatör. An sazûman.

dezgin Af kurucu, kuran, yönetmen, yö¬
netici.

dezi lN.m iplik, pamuk ipliği. /-tadan/.
iplik bükmek. /- restin L iplik iğmek. *
dezi tê re kuın Avv. iplik geçirmek.

dezi 2 rgd ekmeğin küflenmesi. An kıtûk.
dê 1Ar.manne,ana.Anda,dayık./-mari
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N.m üvey anne. An damari./-tiAf anne¬
lik, analık. /_zaA'. n Z. amcaoğlu, yeğen.
* dê û tav Afn Avv. ana-baba, ebeveyn.

dê 2 Larî.x gelecek zaman fiil hali, fiillere
cek, cak sıfatım verir.

dêdar Af dişbudak familyasından bir
ağaç. fin deyndar.

dêh A'. fin gund.
dêhat Af köy (hawar'da geçer) bn gund.
dejmk Af, arapçada rişad' olan bir nebat.
dekane Afökseotu. Aot Viscum albüm.
dêl 1 Af m rgd dişi, kancık, /-egurAfn dişi

kurt./_eseAfn dişi köpek./_ıkAfnt 1. dişi
kurt veya köpek, kancık. 2. Mecazi an¬
lamda kancık gibi insan.

dêl2AfAndwêl.
dêl 3 rgp. yerinde, yeri. *jı dêla Avv. olacağı,

yerinde, yerine. An dews.
dil 4 A'. değişme, bedel. * berdêli kınn Avv.

takas etmek.
dêlemar A'A. san veya yeşil renk iri bir

kertenkele. zoa Lacerta inhnea-
ta/medıa

dêundêz Af m. merasim, fin dêrindêz.
dêli lAf.ikaz,tenbih.
dêli 2 Af sarmaşık üzümü.
dêm AfAngep.
dêm Af rgd sulak olmayan arazi. /S rgd

sussuz arazide yetişen bitki. An bej.
dêman Af sebze ziraatçısı. * bûne cotkar

û dêman Avv. ziraatçı ve sebze çiftçisi ol¬
dular. /_i Af çiftçilik.

dêmcame Af 1. aldatıcı görüş, hayal, se¬
rap, pusarık, yalgın. 2. kuştan aldatıp av¬
lamak ve onları belirli bir yere toplamak
için yapılan özel gizleme yeri.

dêmçin Af az su istiyen bitki.
dêmi l Af kadife. An qedife.
dêmi 2 rgd 1. sussuz arazi, sulak karşıtı. 2.

sussuz bitki, yağmur suyuyla yetişen bit¬
ki. An dimen .

dên Af fin deyn.
der l Af manastır, kilise. * heta te dêrek

ava lor, te mızgeftek xua kır fivv. sen ki¬
liseyi yapayım derken, camiyi bozdun
yam kaş yapayım derken göz çıkarmak
anlamında atasözü.

der 2N. S. hat, çizgi satır.
deran rgd çaresiz, perişan, harabe,fin wê-

ran.
dêrand/m 1 Lg (dıderihe, bıderine) çalka¬

layıp ayıklamak, dağıtmak.
derand/ın 2 Lg (dıderihe, bıderine) 1. ek

mek (ekin). 2. dikmek (ağaç vs).
Dênk 1. Af Mardine bağu bir üçe. *

Dcrıka çıyaye Mazi Avv. Mazı dağındaki
Derik ilçesi. 2. rgd eski, antika. 3. tarih.
/-sal rgd rgp. eski zaman, eski yıllar. An
dirok.

dêrmdêz Af Hiristiyanlann 14 şubat bay¬
ramı.

derin rgd eski, antik, ananevi, geleneksel.
ders rgd berbat, pis, kirli./- bûn/. berbat

olmak, pislenmek, kirlenmek, haram
veya heba olmak. * bı çapa xirab, fer¬
henga mm a peşin dêrs bû çû Avv. kötü
baskı ile benim önceki sözlüğüm berbat
oldu gitti./- kuın/. pislemek, berbat et¬
mek, kirletmek. * wi xwe dêrs lor Avv.

kendini berbat etti, kendini rezil etti. *
binê xwe dêrs kuın Avv. altım pislemek. *
çay ser xwe de rüand û çakêtê xwe dêrs
ku fivv. üzerine çay döktü deceketini ber¬
bat etti.

Dersim Af. Dersim, merkezi Tunceli olan
ve çoğu Alevi mezhebine mensup Zaza-
ca konuşan bir bölge ve halkı. An
Dersim.

dese Af dağ koyunu, yabani koyun, zoa
Rupicapra rupicapra.

dêş Af ilahi, dervişve seyitlerin dini ve mi¬
stik sarkılan.

dêv Af dev, normaldan iri insan. * dêv û
dirine Avv. olağanüstü şeyler.f dev, cin,şey-
tan vs.)J-nme N kabus. An kaos.

dêw Af 5. An dêv.
di ldç fiillerin şimdiki zaman halini sağlar,

mesela: dikim, diçim, dixwim.
di2 dç türkçede ._de, ...da, -.te, -ta, -den,

-.dan, -içinde, gibi fiil ekleri ve edatlan
yerini alır. * di ahyê me de Avv. bizim ta¬
rafta veya bizim taraftan. * di ber de rgp.
bw. önünde. * di _ de rgp. içinde, arasında.
* di ber _ de Avv. önünde, yanmda * di ber
nan de av xwann Avv. yemeğin yanında
su içmek. * di ber mirine de Avv. ölümün
eşiğinde. * di bm _ de Avv. altında. * di bm
deçûnAvvi top atmak, iflasetmek, dipten
gitmek. * di bm mase* de Avv. masanın
altında. * di ah de rgp Avv. 1. yerinde,
haklı. 2. hemen, aniden. * di cih de hışk
bû Avv. aniden kupkuru kesildi. * çav lı
gur ket di ah de birve çû. kurda gözü
değince aniden bayüdı. * di cıh de
bıgenn Avv.yerinde arayın. * di dora - de
rgp. 1. sırası, fırsatı. 2. rgp. etrafında.
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dêli 2 Af sarmaşık üzümü.
dêm AfAngep.
dêm Af rgd sulak olmayan arazi. /S rgd

sussuz arazide yetişen bitki. An bej.
dêman Af sebze ziraatçısı. * bûne cotkar

û dêman Avv. ziraatçı ve sebze çiftçisi ol¬
dular. /_i Af çiftçilik.

dêmcame Af 1. aldatıcı görüş, hayal, se¬
rap, pusarık, yalgın. 2. kuştan aldatıp av¬
lamak ve onları belirli bir yere toplamak
için yapılan özel gizleme yeri.

dêmçin Af az su istiyen bitki.
dêmi l Af kadife. An qedife.
dêmi 2 rgd 1. sussuz arazi, sulak karşıtı. 2.

sussuz bitki, yağmur suyuyla yetişen bit¬
ki. An dimen .

dên Af fin deyn.
der l Af manastır, kilise. * heta te dêrek

ava lor, te mızgeftek xua kır fivv. sen ki¬
liseyi yapayım derken, camiyi bozdun
yam kaş yapayım derken göz çıkarmak
anlamında atasözü.

der 2N. S. hat, çizgi satır.
deran rgd çaresiz, perişan, harabe,fin wê-

ran.
dêrand/m 1 Lg (dıderihe, bıderine) çalka¬

layıp ayıklamak, dağıtmak.
derand/ın 2 Lg (dıderihe, bıderine) 1. ek

mek (ekin). 2. dikmek (ağaç vs).
Dênk 1. Af Mardine bağu bir üçe. *

Dcrıka çıyaye Mazi Avv. Mazı dağındaki
Derik ilçesi. 2. rgd eski, antika. 3. tarih.
/-sal rgd rgp. eski zaman, eski yıllar. An
dirok.

dêrmdêz Af Hiristiyanlann 14 şubat bay¬
ramı.

derin rgd eski, antik, ananevi, geleneksel.
ders rgd berbat, pis, kirli./- bûn/. berbat

olmak, pislenmek, kirlenmek, haram
veya heba olmak. * bı çapa xirab, fer¬
henga mm a peşin dêrs bû çû Avv. kötü
baskı ile benim önceki sözlüğüm berbat
oldu gitti./- kuın/. pislemek, berbat et¬
mek, kirletmek. * wi xwe dêrs lor Avv.

kendini berbat etti, kendini rezil etti. *
binê xwe dêrs kuın Avv. altım pislemek. *
çay ser xwe de rüand û çakêtê xwe dêrs
ku fivv. üzerine çay döktü deceketini ber¬
bat etti.

Dersim Af. Dersim, merkezi Tunceli olan
ve çoğu Alevi mezhebine mensup Zaza-
ca konuşan bir bölge ve halkı. An
Dersim.

dese Af dağ koyunu, yabani koyun, zoa
Rupicapra rupicapra.

dêş Af ilahi, dervişve seyitlerin dini ve mi¬
stik sarkılan.

dêv Af dev, normaldan iri insan. * dêv û
dirine Avv. olağanüstü şeyler.f dev, cin,şey-
tan vs.)J-nme N kabus. An kaos.

dêw Af 5. An dêv.
di ldç fiillerin şimdiki zaman halini sağlar,

mesela: dikim, diçim, dixwim.
di2 dç türkçede ._de, ...da, -.te, -ta, -den,

-.dan, -içinde, gibi fiil ekleri ve edatlan
yerini alır. * di ahyê me de Avv. bizim ta¬
rafta veya bizim taraftan. * di ber de rgp.
bw. önünde. * di _ de rgp. içinde, arasında.
* di ber _ de Avv. önünde, yanmda * di ber
nan de av xwann Avv. yemeğin yanında
su içmek. * di ber mirine de Avv. ölümün
eşiğinde. * di bm _ de Avv. altında. * di bm
deçûnAvvi top atmak, iflasetmek, dipten
gitmek. * di bm mase* de Avv. masanın
altında. * di ah de rgp Avv. 1. yerinde,
haklı. 2. hemen, aniden. * di cih de hışk
bû Avv. aniden kupkuru kesildi. * çav lı
gur ket di ah de birve çû. kurda gözü
değince aniden bayüdı. * di cıh de
bıgenn Avv.yerinde arayın. * di dora - de
rgp. 1. sırası, fırsatı. 2. rgp. etrafında.
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sırasında. * herkes di dora xwe de xurt e
Avv. 1. herkes kendi fırsatında cesurdur. *
di nav_defiw. içinde, arasında, merkezin¬
de. *dı nav me de fivv. içimizde, aramızda.
* di - re rgp. arasından, içinden. . * dibin
_ rergp. alandan. * di bm masê* reöw.ma¬
sanın alandan. * di pey re rgp. Aıv. ar¬
kasında, müteakkip. * di ser _ de rgp Avv.

üstünden. * di ser - re rgp. bw. üstünden,
üzerinden. * di ser re gırtın Avv. üzerin¬
den kaplamak, üzerine üşüşmek. * di ser
de gırtın Avv. üstünde yakalamak, suç
üstüyakalamak. * di _vergp. alttan, -den,
-dan, -ten, -tan. * di bm ve kuın Avv.

altına bükmek. * dibm ve rakınn Avv. alt -

tan kaldırmak, dipten kaldırmak. *di qu-
la derriyê vê çûn fivv. iğnenin deliğinden
geçmek.

dıa N.A dua. /-kuın /.dua etmek.
dibe L olmak fiili olan 'bûn" kelimesinin

şimdiki zaman halidir.
dlbeko rgp. dç olur ki, olabilir ki.
dıbıstan A'. ilkokul, okul.
dıbıt dç rgp. belki olur, olabilir, fin dibe.
dıdan N. ant. diş. fin dran.
dıdand/ın Lng. (dıdıdine, bıdıdine) kıtır

kıtır ses çıkarmak.
dıdnvan rgd ikincisi, ikiler. An du.
dıdo Af rgd bn da
dıfn Af ant. burun. An beril, poz, fırnık.
düre Af.8/. bir at hastalığı.
dıfs Af pekmez, üzüm bulamacı. An dnns,

aqıt
dıgel dç üe, ...yle, _le, -Ja, birlikte, beraber.

* dıgel hev Avv. beraber, birlikte. * dıgel
vê hinde Aıv. bununla beraber, bu kadan.
* dıgel vê qasê* Aıv. _.rağmen, bununla be¬
raber. * dıgel vê yekê rgp. bununla bera¬
ber, bundan böyle. * dıgel xwe fiıv.
beraberinde, kendiyle birlikte. * dıgel
xwe bınn Avv. beraberinde götürmek. *
dıgel yeki çûn fivv. biriyle gitmek.

Dıh A': Eruh ücesinin Kürtçe adı.
dıhar Af zirve, üst An pozık.
dıhından l Lng. (dihaı dıde, dıhm de) eri¬

mek, terlemek. An xudan
dıhından 2 Af /.bir şeye öhem vermek,

özen göstermek, kuvvetlendirmek. An
dihn.

dıhhk Af rgd dişi kedi.
dıhm Af çorak, kurak, bn şorax.
dıhmık Af birmeyve ağacı türü.
dıhn lAf fin dihn.

dıhn Af ant fin don,dwin.
dıhok A'. 1. Süitte bir köy.2: güney Kür-

distanda bir şehir.
dıhol Af. fin dehol.
dü. 1. dç rgp. karşı, antl 2. N. rakip. 3. rgd

aksi, tersi, /-ane rgp. tersine, aksine
/_ber rgd karşıt fin dnraber. /...beri A'.
karşıtlık, mukavemet, direniş, /-gıran!
A'. karşı ağırlık, eşağırlık. /_hev (dtji hev)
Af karşıt, birbirinin karşıtı, /_iAf zathk,
karşıtlık, aksilik. * h driiyeki rabnn Avv.

birine karşı ayaklanmak, karşı gelmek. *
dni her tışti Aıv. her şeye karşı.

dynıın £ A'. düşman. /_ahi Af düşmanlık.
/_ane rgd rgp. düşmanba

dynıın N. küfür. An çer,xeıver.
dyraber 1. dç rgp. karşıt, zıt 2:N.Gmt ak¬

si mana veren kelimeler. Mesela reş-spi,
tari-roni, gıran-sıvücgibi: /Ş Af 1. ka¬
rşıtlık, zıtlık. 2. mukavemet, direniş.

dnûn A'. küfür. /_ kum /.küfretmek. An
çêr, xewer, dıjnıın .

dıjvvar rgd 1. zor, sert, şiddetli, 2. kuvvetli,
yavuz. /_i A'. sertlik, yavuzluk, şiddet
ISır rgd daha sert, dahaşiddetli. *duwa-
ri û tengasi fiıv. zorluk ve yokluk. *
dıjvfar û xedar Aıv. sert ve zalim.

dik Af m seki, divan, oturmak için sedir.
dıkak N. domates, patliean, kabak, fasu¬

lye, bezelyeve biberden ibaret sebzeveya
bunlardan ibaret sebze bahçesl/Aafcâri
bölgesi).

dıkan Af m dükkan, mağaza, /-dar A'.
dükkancı. /_ vekum /.dükkan1 açmak.
An dukan.

dıkmand/m L(dtddanine,bıdıkınine)çpk
pis veya temizlenmesi zor olan leke yap¬
mak, elbise lekesine sebep olmak.

dıkıni/n L (dıdıkme, buülane) çıkmayan
lekeye sebep olmak.

dıktor Af doktor. IS N. doktorluk. An
bıjijk.

dil Af ant. 1. kalp, yürek. 2. gönül, can. *
avelın dü Avv. kalbe doğmak. * bıdıl Avv.
gönülden, içtenlikle; * bı «ulê te Avv. gön¬
lüne göre, senin rızanla, * bı dilêxwe Avv.
gönlünce. * dü û ciğer bw. kalp ve ciğer.
* dü û gurçık Aıv. kalp ve böbrek,-Kürt¬
çede iç organlar anlamı verir. * dü û
gurçıke wi helisin Avv. iç organlarından
bir veya bir kaçında bozukluk olduğuza-
man anlatılır. * dü û hınav Avv. iç organ¬
lar, fin dü û gurçık. /...aza rgd. kendine
buyruk, özgür./...azadrgdğönlü rahat/...
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bıjijk.

dil Af ant. 1. kalp, yürek. 2. gönül, can. *
avelın dü Avv. kalbe doğmak. * bıdıl Avv.
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bawer rgd mümin, inançlı, /-baz 1. rgd
Cilveli, şakrak, flört eden, hoppa. 2.Afhoş
konuşan. 3. Af. gönül fethedici./Jbari Af
flört, cilve; * dilbaz! kuın Avv. cilve yap¬
mak, flört etmek./_bend/V. 1. tercüman,
mütercim (hawar'da geçer). 2. rgd kalp¬
ten bağlı, aşık: * ez dübenae porê kej un
Avv. ben sarışınlara hayranım. /_best rgd
bn düguâ, /-bextiyar rgd gönül saadeti,
gönül rahatlığı. *dü bı guman Avv. şüphe¬
ci, kararsız. * dü bı hewes rgd iştahlı, ar¬
zulu. /_ büin Avv. gönlü çekmek, iştahı
çekmek, imrenmek, arzulu olmak. /_
byjok rgd tatlı bir yemeğe karşı arzusu
olan, inirenen. /-birin rgd kalbi yarak,
gönlü yarali. * dü bı ürsrgp. korkakça. /_
borin/. bayılmak, kendinden geçmek, iş-
tiha veya arzusu kalmamak. /_ çepel rgd
kötü niyetli, kötü kalpli. /_ çûn Z- imren¬
mek, arzusu çekmek, iştahı olmak. * dile
inin naçe wê xwanne Avv. o yemeği
canım çekmiyor/_çûçücrgd maymun iş¬
tahlı, şıpsevdi. /_ dan L sevmek, gönül
vermek. * wê düe* xwe daye wi fiıv. o
(kadın) ona (erkek) gönül vermiş. /_dani
rgd dokunaklı, heyecanverici, /-dar rgd
N. maşuk, sevilen. * düketi û düdar Aıv.
aşık ve maşuk veya seven ile sevilen.
/_dayi rgd seven kadın, maşuk. * dü de
halın fivv. içinden gelmek, gönlünden
kopmak./- dizi 1. rgd gizli. 2. gönül çal¬
ma. /- dizin L gönül çalmak, gönül fet¬
hetmek, /-evin rgd aşık, sevdalı. * dile
inin dıbeje fivv. gönlüm söylemek istiyor,
canım istiyor. * düe mm lê dıbıje fivv. onu
istiyorum.*dile mm ledıçe fivv. l.onu ar¬
zuluyorum. 2. onun için üzülüyorum. *
düe mın lê nagırc fivv. 1. gönlüm tutmuy¬
or. 2. dayanamam. * düe mm lê ara bû
fiıv. ondan şüpheye düştüm, ona bozul¬
dum. * düe xwe rehet kırm fiıv. kalbini
rahatlatmak, gönlünü hoş tutmak. * ddê
xwe roni kırın Avv. gönlünü aydınlatmak,
kalbini temizlemek. * düe xwe safi kum
Avv. affetmek, anlaşmak, /...fıreh rgd 1.

mesut rahat 2. sabırlı, geniş yürekli, ge¬
niş kalpli. İS N. 1. rahatlık. 2. sabırklik.
/-germ rgd sıcakkanlı, ümütlü. * dü
germ kuın Avv. oyalamak, ikna etmek,
ümüt vermek, /...geş rgd gönlü bol, gönlü
şen, kalbi şen, neşeü, muflu, memnun.
/-geşiAf: mutluluk, sevinç./_gul. rgd ki¬
birli, hassas 2. hissi, alıngan. 3. mağfur.

/-gıran 1. rgd isteksiz. 2. ağırbaşlı. * dü
gıran bûn Avv. kızmak, alınmak, /-gire
rgd bağlı, sadık, /-guêdayi rgd Avv. i sa¬
mimi, içten. 2. gönülden birine bağlanıp
kalmış. /_ gırtın L. 1. gönlünü almak, 2.
alınmak, usanmak. 3. kalbi tutmak, gönlü
incinmek, /-gırt! rgd üzgün, gönlü kal¬
mak, dargın. /_ guharun L 1. gönül
değiştirmek. 2. fikir değiştirmek. * heval
her tışti zû dıgıre düe xwe Avv. arkadaş
her şeye çabuk kızar veya çabuk alınır,
/-hebin rgd meyyal eğilimli /_ hebûnL
1. arzu etmek, gönlü olmak, niyeti olmak.
2. razı olmak, cam istemek. * düewi heye
ko be fivv. gelmeye canı istiyor, razı oluy¬
or. * mm dü heye ko Aıv. istiyorum ki,
.-niyetindeyim. * mm dil heye ko ez
herim Avv. gitmeye niyetim var. /-
herışandın L kalp kırmak. /_ hêsa rgd
rahat, /-hêsayi fiıv. kolaylıkla, rahatlıkla.
/-hesın rgd demir kalpli, taş kalpli, in¬
safsız. /_ hügutın L nefsine hakim ol¬
mak, /-hışk rgd sert, zalim, insafsız.
/-hışkl A'. sertlik, zalimlik. /_ hıştın Lh
moralman yaralamak, kalbini kırmak,
gönlünü lormak, hayal kırıldığına uğrat¬
mak. * düe wi mehêle fiıv. kalbini kırma,
hatırım kırma, /-hışti rgd dargın, küs.
/_jar rgd Af zavallı, dertli, /-jari Af za¬
vallılık, gönül fakirliği, tevazu. * dilje* çûn
Aıv. 1. ikrah etmek, tiksinmek. 2. bir şeye
alenisi olmak. /-keçık fivv. rgd ürkek, çe¬
kingen, /-keş rgd çekici, cazip, /-koçer
rgd neşeli, hoppa./_kulrgd hüzünlü, kal¬
bi veya gönlü yaralı. /_kuli Af teessür. /_
kutin L kalp çarpmak, kalp çarpıntısı. *
ddêwi weki dehol dıkutc fivv. kalbi davul
gibi çalıyor. /_kûr rgd derin kalpli, kapalı
kalpli, gizli hesaplı. * dil lê çûn Aıv. arzu¬
lamak, gönlü çekmek. * dil lê dan fiıv.
kalpvurması, kalpçarpması. * dü lêman
fivv. 1. şüphelenmek, şüphe etmek. 2. iştah
kinci bir şey yemekten, o şeye karşı âüer-
jisi olmak. 3. bir iş veya şeyden tatmin ol¬
mamak. * düe mm h ie ma ye An>. şana
küskünüm, sana dargınım veya saha
kırgınım. * dü b hev dah"Aiv;mitîe bulan¬
mak. * dü h hev ketm Avv. içi bulanmak,
mide buiaritısı olmak * tışte* tttş dixwim
düe mm b hev dıkevc. Avv ekşi şeyler
yiyince midem bulamyor/ nedense bura¬
da kalple yürek aynı atılomdakuUandiyor
kiçokge^
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bawer rgd mümin, inançlı, /-baz 1. rgd
Cilveli, şakrak, flört eden, hoppa. 2.Afhoş
konuşan. 3. Af. gönül fethedici./Jbari Af
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gönül rahatlığı. *dü bı guman Avv. şüphe¬
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/-germ rgd sıcakkanlı, ümütlü. * dü
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rgd neşeli, hoppa./_kulrgd hüzünlü, kal¬
bi veya gönlü yaralı. /_kuli Af teessür. /_
kutin L kalp çarpmak, kalp çarpıntısı. *
ddêwi weki dehol dıkutc fivv. kalbi davul
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kinci bir şey yemekten, o şeye karşı âüer-
jisi olmak. 3. bir iş veya şeyden tatmin ol¬
mamak. * düe mm h ie ma ye An>. şana
küskünüm, sana dargınım veya saha
kırgınım. * dü b hev dah"Aiv;mitîe bulan¬
mak. * dü h hev ketm Avv. içi bulanmak,
mide buiaritısı olmak * tışte* tttş dixwim
düe mm b hev dıkevc. Avv ekşi şeyler
yiyince midem bulamyor/ nedense bura¬
da kalple yürek aynı atılomdakuUandiyor
kiçokge^
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den büyük olan. 2. rgd mağrur, kibirli. 3.
himmetti, merhametli /-mezınl Af ru¬
hen büyüklük, hamiyet/_nas Af kalp uz¬
manı, kardiyolog. /_nasi Af Bj. kardiolojT,
/-nazik rgd hassas, duygulu, hissi.
/_nerm Af rgd yufka yürekli, hassas gö¬
nüllü. /- nerm bûn Avv. merhamete gel¬
mek, kalbi yumuşamak, /-nermi Avv.

yufka yüreklilik. * dü nermi kınn Avv.

yufka yüreklilik göstermek. * dü nerm
kuın Aıv. gönlünü etmek, razı etmek, kal¬
bini yumuşatmak. * mm düe wê nerm
ku. Avv. onun (kadın) gönlünü aldım, razı
ettim, /-nexwaz rgd isteksiz, canı iste-
miyen./-nrvvazrgd çekici, cazip. /_mzm
rgd. alçak gönüllü. * dü pê şewat Avv. biri¬
neveya bir şeye gönlü acıma, onunla kal¬
bi yanma. * Kurdıstan wisa xirabe bûye
ko düe mırov pê dişewue Avv. Kürdistan
öyle harap olmuş ki, insanın yüreeği
yanıyor, /-pis rgd pis kalpli, kıskanç.
/_qewin An duxurt /_ rabûn Lh kus¬
mak üzere olmak, içi bulanmak. /_
ragırlm Avv. nefsine hakim olmak. /-rast
rgd sadık, muhlis. /_ razi Avv. gönülden
rahat, gönlü razı edilmiş, /-reheti Af. Avv.

gönül rahatlığı, iç huzuru, /-rehm rgd
merhametli./- revin Aıv. birini bir şeyden
veya kimseden soğutma, /-roni Avv. açık
kalpli, temiz kalpli, temiz yürekli, /-saf
rgd temiz kalpli, gönlü saf. * bı dü safıya
xwe em ketm vi hali Avugönül
saflığımızdan bu hale düştük, /-sar rgd
isteksiz, soğuk kalpli. * düe mm h te sar
e Avv. sana küsüm, dargınım,gönlümde sa¬
na karşı soğukluk vardır, /-sari Af. gönül
soğukluğu. * dü sari kuın Avv. isteksizlik
göstermek, bıkkınlık vermek. /_saz Afx
rgd gönül şenlendirici, gönül kurucu, gö¬
nül alıcı. * dü seh kum Avv. gönlünü ara¬
mak, niyetini aramak, /-sırti Af kötülük,
/-sıvık L rgd hafif meşrep. 2. korkak. 3.
karektersiz. 4. hoppa. * keçıke dü sıvık
Avv. hafif meşrep veya hoppa kız * nıerc
dü sıvık Avv. korkak veya zayıf karekterli
erkek. /_ sotın L bağrı yanmak, yüreği
yanmak. /_soti rgd bağn yanık, /-şevval
1. rgd bağn yanık, yüreği yanmış. 2.
acıma hissi olan. /-şewati Af merhamet,
acuna. /- şewitin Lg yüreği yanmak. /-
şkestın Lh Avv. kalbin kırılması, gönül
kırmak. /_şkên rgd kalp kinci, gönül ya¬
ralayıcı. /_ şkeiıandın Lh kalp kırmak,

gönül kırmak./-tal l.rgd kalbi boş 2. yü¬
reği acı dolu, acı yürekli, /-teng rgd cam
sıkkın, sıkkın, meyus, gönlü dar. * dü
teng bûn Avv. gönlü daralmak, /-tengahi
Afn gönül darlığı, /-teng! Af iç sıkması,
gönül darlığı, /-tenık rgd duygulu, müte-
vazi, sade, yufka yürekli, /-tepin Af duy¬
gusallık, sansasyon. /_ter rgd canlı,
dinç.(ekseri yaşlı kimseler için söylenir). *
dü te* de bûn Avv. bir şeyde gönlü veya gö1
zü olmak. An. çav tê de bûn. * dü tev dan
Avv. gönül bulandırmak, gönül
lcarişurmak/- têrbûn L. tatmin olmak.
/-têrbûni N. tatmin. /_tüj 1. rgd. kalbi
dolu 2. kanaat getirmiş. 3. boğazına kadar
dolu, patlar derecede sinirli * wi keşi
wisaxirabqise kır kocdi dile mın jêlui
bû bw. o herif öyle pis konuştu ki artık
sabrım taşmıştı. * dil üji kuın Avv. 1.

inandırmak, gönlünü doldurmak, ikna
etmek. 2. usandırmak, bıktırmak.
/-tırsıti Af. endişe, korku. * dü vala bûn
Aıv. gönlü veya kalbi boş olmak, hiç bir
şeyde isteği olmamak. 2. seveni veya sevi¬
leni olmamak. /_ vebûn L. 1. iştahı
açılmak. 2. gönlü açılmak. 3. ikna olmak
* düe mm wê xwarina te re vebû bw. o
yemeğine iştahım açüdı * te xebera xcrê
da, hê düe mm vebû Aıv. sen hayırlı ha¬
beri verince henüz gönlüm açıldı * heta
bı çavc xwe nebinım düe mm venabe
Aıv. gözümle görmesem ikna olmam. /_
vekırın L. gönül açmak, birinin gönlünü
almak. /_ vekıri rgd. gönlü açık. /_wurya
rgd. uyanık, tetikte olan. /_xavi A'. ihmal,
boş verme. /_ xapandin fiıv. gönül avut¬
mak. /_xapin rgd. kandına, oynak kız
veya kadın veya kimse. 3. flörtlü./_xırab
Avv. kalbi bozuk, kötü kalpli, kötü niyetli.
* dü xirab bûn Avv. kötü niyetli olmak,
gönlünü şüphe büriimek./_xuabi A'. şü¬
phe, suiniyet. * dü xuab kırm Aıv. kalbi
bozmak, niyeti bozmak. /_xuçi bw. emin
olamamak, şüpheci. * bı xof û dıhurçi
bw. korku ve şüpheyle. /_xurt rgd. irade¬
li, maneviyatı sağlam. *gora düe xwe bw.
kalbine göre, gönlüne göre, gönlünce. *
hatm dü bw. 1. razı olmak. 2. aklına gel¬
mek, aklına düşmek. 3. içine doğmak. *jı
dü bw. sadakada, gönüllü olarak, gönül¬
den. * jı dü avetın bvv. gönülden atmak,
unutmak, gönülden çıkarmak. * jı dü
derxistin bw. gönülden çıkarmak. *jı dü
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hatm bw. kalpten gelmek, gönülden gel¬
mek. *jı dil de hat bw. içten geldi gönül¬
den koptu. * jı dü de gotm bw. içten
söylemek. * wi jı düe xwe de dıgot bw. 1.

o kendi kendine söylendi.2.o öyle farzet-
ti, o öyle zanetti. * lı ser dü rûnıştın bw.
kalbine oturmak * ew kuma w! h ser
düe mın rûnıştıye bw. onun o yaptiğı
benim kalbime oturmuştur, içime kin ol¬
muştur. * nık dile mın bw. bence, bana
göre, bana kalırsa. * tep tepa dü bw. kalp
çarpıntısı, kalp vuruşu.

dılavin N. yazın başlangıcında meyvele¬
rin ilk olgunluk düşme mevsimi veya pe-
ryodu.

duawêr rgd. cesur, gözü pek. /_1 N. cesa¬
ret bn. dllawer.

dilber rgd. dilber, güzel. /_!N. güzellik.
düçûn N. iştah, arzu.
diler rgd. bn. duawêr.
ddeş N. kalp ağrısı, gönül yarası.
dü eşand/m Lg (dü didêşine, dd beşine)

kalp incitmek, gönül kırmak, gönül incit¬
mek.

dılgir rgd kızgın, meyus.
dühebin rgd gönüllü, sevmeye niyetli,

bağlanan.
düık Af naz, niyaz, gönül, /-kum L

nazlanmak, nazetmek. *dıhkan dike Aıv.
naz ediyor, canbazlık ediyor, (nazla) oy¬
un ediyor. * ewji pır düıkan düne Avv. o
da çok naz ediyor.

dilin Afne duygu, his, sevgi.
dılir rgd bn düer.
düket/ın Lg (dd dıkeve, dd btkeve) aşık ol¬

mak, gönlü düşmek.
düketi rgd Af aşık, seven, sevdalı (erkek).
dük Af ant kalp ucu şeklinde veya meme

ucu şeklindeyaratılmış organ. * düke ge-
wriyê Afn ant yutak dili, küçük dil. *
düke tüıya A'A. ant parmak uçlarındaki
yumuşak kısım.

dü kır/ın Lng. (dd dike, dd bıke) istemek,
arzulamak, razı olmak * mm xwast w!
dü neku Avv. istedim, o razı olmadı.

dılkıri rgd razı.
dü kışand/ın Af L (dd düaşine, dd bthşi-

ne) iştah çekmek, cam istemek, fin
dılbüm.

dü ma/yin Lg (dd dimine, dd banine) 1.

kalbi kalmak/kınlmak. 2. küsmek,
darılmak 3. tatmin olmamak. * dü jê
mayln Avv. bir şey de kalbi kalmak. An dd

hıgtın.
düme rgd Af rafadan yumurta.
düodin rgd kararsız.
dılop N.m damla. *düopdüop fivv. damla

daînla./- kuın/damlamak. * dan ddop
kuın fiıv. damlatmak. An çük, pıjak.

düopink Af imbik, süzgeç.
düovan rgd şefkatli, muhabbetli, rahim,

yumuşak kalpli. IS Af muhabbet, merha¬
met, şefkat. * düovan û mihrivan Avv.

rahmetli ve rahim.
dılpak rgd temiz kalpli, gönlü temiz, soy¬

lu. IS Af fazilet, temiz kalplilik.
düq Af 1. cüppe. 2. kılık. * ketıye ddqê

şeytan Avv. şeytan kılığına girmiş.
dü qiji/n L (dd diqae, dd bvqtje) 1. mide

yanmak. 2. An bersojk.
dü qusi/n (di diquse, dd biquse) 1. L iç

burkulmak, mide yanmak. 2. Af iç bur¬
kulması, gönül burukluğu, kalp kırgınlığı.
* düe mın qusiya Avv. içim burkuldu.

düravvestı/n (dd radaveste, dd raweste) 1.

/.kalp durmak, kalp krizi geçirmek. 2. Af.
Bj. kalp durması, kalp krizi. * rawestina
dü fiıv. kalbin durması.

düreş rgd karamsar, fesat kötümser,
gönlü bozuk, gönlü kara. IS N. gönül bo¬
zukluğu, gönül karalığı. IS Af karam¬
sarlık, kötümserlik.

düsoz rgd sadık, sözüne bağlı, güvenilir. *
düsoz bûn fivv. güvenilir olmak. * düsoz!
Af sadakat, itimat, söz güvenirliği.

dılşa (ddşad) rgd memnun, neşeli. /_yi Af
sevinç, neşe.

dü xwast/ın Lh(dd dtxwaze, dd bvavaze)
arzulamak, istemek, gönlü çekmek, iştahı
çekmek. * düe mın naxwaze Avv. canım
istemiyor, iştahım çekmiyor.

duxwaz rgd iyi niyetli, istekli, iyimser./-!
Af istek, arzu.

dilxweş rgd memnun, esen, gönlü hoş. /S
Af neşe, memnuniyet, gönül rahatlığı. * bı
dilxweşi rgp neşe Ue, memnuniyetle. * dü
xweş bûn fivv. memnun olmak, esen kal¬
mak. * dü xweş kuın Avv. memnun et¬
mek, esen kılmak. * dilxwaş û kamının
Avv. esen ve mutla

dımati Afrgdyerli.*geıedımaufivv.yerli
halk. An dimatL

dunbık Af 1. dümbelek 2. rgd dümbelek
gibi adam, sıska c^

Dundun l N. İranda 'xane" adında bir
kadın tarafından kurulan eski bir Kürt
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kalbine oturmak * ew kuma w! h ser
düe mın rûnıştıye bw. onun o yaptiğı
benim kalbime oturmuştur, içime kin ol¬
muştur. * nık dile mın bw. bence, bana
göre, bana kalırsa. * tep tepa dü bw. kalp
çarpıntısı, kalp vuruşu.

dılavin N. yazın başlangıcında meyvele¬
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Dundun l N. İranda 'xane" adında bir
kadın tarafından kurulan eski bir Kürt
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kalesi.
dundun 2 B. dumdum sesi. /_ kuın L

dumdum etmek, davul sesi vermek.
dimbilidimbaw R düm düm davul sesi.
Dimili Af rgd Zazaca. An Dınbıli.
duns Af pekmez. An aqıt
dm rgd başka, başkası, başkalan, ayn. *

kesen dm Avv. başkalan. * roja din Avv.

başka gün. * ya dm û yê dm Avv. diğeri
(erk) ve diğeri (kod).

dınan rgd başkalan. * kesen dınan re
mebêjm Avv. başkalarına söylemeyin.

dmbaşk Affinbalix.
Dınbüan Af şirvanda bir Kürt aşireti.
dınbılık Af dümbelek. An tepelik.
Dınbüi Afzaza lehçesi. An dimili. .

dmê lrgp. başkalan. An dm.
dmê 2 A'. dünya, alem, hayat. * anin dine

Avvi dünyaya getirmek, doğurmak. * dine
alem AfA. Avv. dünya alem. /_dlti rgd te¬
crübeli, görmüş geçirmiş, /-nediti rgd
tecrübesiz, gün görmemiş. * dine lı ser
dine ve be Avv. dünya, dünya üstüne
yıkılsa. * dine ser de hatm Avv. dünya
başına yıkılmak. * dine de şansê mırov
hebe Avv. dünyada adamın şansı olmalı. *
hatm dine Avvi dünyaya gelmek,
doğmak. * jı dinê bê xeber Aıv. dünyadan
habersiz. * malê dmê h dine dimine Avv.

dünya malı dünyada kalır. * paşıya dine
Avv. dünyanın sona * paşıya dine batiye
Avv. dünyanın sonu gelmiş. An dmya

dıng Afi. zahire veya bulgur dövmek için
havan, taşı dikey dönen bir cins değir¬
men. 2. bulgur değirmeni.

dınge Af bina yapımında temele atılan be¬
ton direkler.

dınge dıng B. tin tin ötme sesi.
dınok Af zerre, miskal.
dmya Af dünya, dmya û alem Avv. dünya

alem. * dmya keşi re baqi nine Avv. dü¬
nya kimseye kalmaz. /_ tari Avv. dünyası
karanlık, işi hep ters giden, /-penst A'A.
materyalist, dünya malına düşkün, fin
dine.

dınyayi Af dünyalı.
dinyewi rgd dünyevi, dünyasal
dıqdıqand/ın Lg (diqdiqine, bidiqdiqjne)

fin qüi kuın.
diqet Af A dikkat. /_ bûn Avvi dikkatli ol¬

mak. /- kuın L dikkat etmek.
dır lAfi. yırtma, yarma, yaralama. 2. kav¬

gacı, hırçın. An dınnde.

du rgd yırtık, yank, gedik.
du 3 A', B. havlama, iirme, dırlama. * dne

dır Avv. dır dır etme.
dıraf Af para, akçe. * dırafe spi bo roja

reş e Avv. ak akça kara gün içindir. An
draf, drav.

duan lN. fizikte diş, dişli.
duan 2 Af. ant. diş. * aca duanAfn fildişi

kısmı. * dev û duan şkandın fivv. ağzını
burnunu kırmak. * duan alû bûnAvv. diş
kamaşması. /_ajm A'A. kürdan. * duan
der xistin Avv. 1. diş çıkarmak. 2, ilk dişi
çıkmak. * duanên pêşin A'A ant. ön diş¬
ler. * dıranen tûj Afn. ant. köpek dişleri,
kesici dişler. * dıranen kurs! Afn ant. azı
dişleri. * dıranen paşi Afn. anL azı dişleri.
* dıranen piri Nh ant daimi dişler. *
dıranen şirA'A. ant. süt dişıeri./-eşAf diş
ağrısı, /-gêr Nx. An diransnr. * duan
fuçe kuın Avv. diş fırçalamak. /_ hatın/.
diş gelmesi, diş çıkması. /_ helkışandın
L diş çekmek. * dıran hev ketm Avv. diş
çatırdaması. * duan hev re kuın Avv. diş¬
lerini gıcırdatmak. * dırani fU Avv. fildişi.
dırani mar fivv. yılan dişi./- ketm /.diş
düşmesi, /-keş Af dişçi, diş çeken, /-keşi
Af dişçilik. /_ kuın L 1. dişlemek. 2. diş
takmak. *duan kurmi bûn fivv. diş çürii-
mek, dişlere kurt düşmek. * duan paqrj
kum fivv. dişlerini temizlemek. * duan
qy kuın fivv. diş bilemek. * duan qU
kum fiıv. dişlerini göstermek. /_ nzin L
diş çürümek./_saz Nx. dişçi./- sûtın/.
diş bilemek. /_ şıdandm L diş sıkmak,
tahammül etmek. /- şkandın L dişini
kırmak, birinin tesirini veya nüfuzunu
kırmak. * duan tıji kuın Avv. diş doldur¬
mak, dişe dolgu yapmak. /- weşandin L
diş dökülmek. * hestiyê duan Afn. ant.
diş çimentosu. * kisıke duan A'A. ant, diş
kökü zan. *koka duanA'A, ant. diş kökü.
* mın çar dıranc xwe kirine fivv. ben
dört dişimi taktım. * pûka duan A'A. ant.
iç/orta tabaka. * reh û demaren duan
fivv. ant diş sinir ve damarlan. * sedefa
duan A'A. diş emayesi. * taca duan Nh
ant diş tacı. Andran.

dnand/ın Lg (dıdtrine, buhrine) yırtmak,
parçalamak.

diraxe l N üzerinde hayvan dolaştırarak.
döven gezdirme.

diraxe 2 /V. yığın, kalabalık, toplu.,/., bûn
Lrg.yığılmak./_kmnigyığmak, istif et-
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mek. /_ti A'. istif, yığmlık, topluluk.
diraxe Af bir çok kişiyi üstüste öldür-

, mek, katliam, ezip geçme.
dire A'. deniz kabuklan.
dire Af. An dnê, dırme.
duefş Af An derefş.
dırem A'. okkanın dört yüzde biri. lAfO.

An duhem.
dıremit Af dinamit
dıreng rgd bh, dereng.
direw Afi-S. fin çinin, çınandın.
dırevvş l Af 1. sembol. 2. bayrak. 3. flama.

4. sancak. 5. remz, rumuz, şiar. An derefş.
duevvş Af An duêş.
dirext lN. ağaç.
dirext 2 (di rext) rgp. yamnda, bitişiğinde.
dire A'. hububat tohumu. An tov, herık.
dırej rgd uzun. /-ahi Af uzunluk. /_ bûn

L uzamak. /_ki rgd rgp. uzunlamasma
/_ker Nx. 1. uzatıcı, ek. 2. Grm uzatma
eki. /_ kuın Lg uzatmak, mübalağa yap¬
mak, bir işi gereğinden fazla konuşmak
ve/a bekletmek. * xv e duêj kuın Avv. 1.

kendim uzatmak, uzanmak, uyku kestir¬
mek. 2, bir yere veya şeye uzanmak.

duêş (dıreşık) N. biz, ayakkabıcıların kul¬
landığı biz.

dircx rgd bn gurêx.
dnêx A'ne 1. reddetme. 2. ihtnal/_iAf ih¬

malcilik, fin duix.
dırf Af Andurv.
dırgeh Af An nnjad.
duh : Af nişan, damga. /_ kuın L nişanla¬

mak, belirtmek.
duhem A'. dirhem, okkanın 400.de biri.

l/OOokka.
dirik Af böğürtlen. Aot Rubus frutico-

sus.fin.dri.
durm Af 1. canlılarda vücut kokuşa 2.

hayvanlarda koku alma özelliği. An sam.
dırmc Af gufyabani, cin, şeytan. An dêv.
dirinde L Af yırtıcı hayvan. 2. vahşi, yaba¬

ni * heywanên dirinde Avv. L yabaniveya
vahşi hayvanlar. 2. yırtıcı hayvanlar. /_yi
Af, vahşet yırtıcılık.

duıngand/m Lg (dıdırtngine, btdtnngine)
gümbürdelmek, tenekeye vurma sesi
çıkartmak. .

duıst rgd dürüst, kusursuz, doğru./-bûn
L dürüst olmak/-!Af. doğruluk, dürüst¬
lük, /-kar Nx. düzeltici, dürüst edici. /-
kuın/. 1. düzmek,düzeltmek, dürüst ha¬
le getirmek. 2. hazırlamak. 3. kurmak.

/-peymanrgdsadık, sözünesadık, anlaş¬
maya bağlı. * rast û duıst Avv. doğru dü¬
rüst. An dınıst, durust

duix AfAndirix.
duri Af Andri.
durida/n Lg (dai dıde, diri de) 1. kan/al¬

mak, kesip kanun akıtmak. 2. kam neşter¬
le veya sülükle aldırmak.

dırri/n l Lng. (dıdtre, buhre) L yırtılmak,
(elbise,kumaş vs.). * pantolê nun duri Avv.

pantolum yırtildı, yarıldı. 2. yarılmak (vü-
cut vs) * zik durin Avv. kamı yarılmak.

dırri/n 2 L (dıdtre, btdıre) sıçmak,amel at¬
mak. An ritın.

dirix Afi. reddetme. 2. ihmal An duêx*
duk l Af ahır ve ağıllarda kuruyan gübre

parçalan.
duk Af B. çıt, çıt sesi.
dırkand/ın Lg (dtdtrkme, buUrkine) L

çıtlatmak, ifşa etmek. 2. itiraf etmek,
açığa vurmak.

düke Af tavuk gübresi. An zuiç, duk1.
dum rgd bulaşıcı, sari hastalık.
dırme Af 1. tohum. An dire. 2. bîo; mi¬

krop, bakteri. An dırmi.
dırmi A'. bîo. bakteri, mikrop.
düne Af. Aio. 1. koyunların karnına giren

bir kurtçuk ve bu kurtçuğun hayvan de¬
risinde yaptığı delik. 2. inat etme, kafa
tutma.

duo Af S. bn derevv.
duov A'. alameti farika. An drûv, derefş,

direwş.
duust rgd bn duıst, durust
dırûbandın Lg (dıdırubine, ı bıdırûbine)

benzetmek, fin dırûvandın.
duûd Affinsuûd.
dırû/n l Lg (dıdûre, btdûre) hasad etmek,

ekin biçmek. /-gehAfc çayır, biçmek için
ayrılmış otluk. /_ker A'. ırgat bn. pahı

dırû/n 2Lg (dıtâe,bıdûre)l,d$iE\ek,eVoı-
se vs. 2. Af dikiş. /_geh Nx. terzi dükkanı,
dikişhane. /_ker A'. terzi, fin drun,
dırûlm.

dn-ûş N.Avl incik kemiği alt bacağın,ön
kemiği

du-uşun Af L yüz, çehre. 2. ticari marka,
damga, etiket 3. durum.

dırûşm Af bn dırûşun.
du-ûtm /.findu-ûnSdırûn2.
dırûv Af L görünüş, dur*um. 2. sima. 3.şe-

kü, biçim. 4. nişan,marka 5. davranış, du¬
rum. /_dayi Af benzer. An drûv. 6. Af
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Grm, form, şekil. * dirûvê pırsıyarkiAfA.
Grm soru biçimi, soru hali. An dimen.

dırûvda/n Lng. (dırûv dıde, dırûv de) oluş¬
mak.

dırûvand/ın Lg. (dıdırûvme, bıdtrûvine) 1.

şekillendirmek, benzetmek, teşkil etmek.
2. oluşturmak.

dirwêne N.Lbndaew.
dırxand/m Lg (dıdavane, bıdavahe) esir¬

gemek.
dnz Af S. bn derz.
dısmal Af mendü.findestmaL
dışlar AfAndestar.
dış Af 1. görümce, kadına göre kocasının

kız kardeşi. 2. kadına göre kocasının ha¬
lası. An zeyi.

dıva A'. An dıve. * dıva ye An dıvıya ye.
drvê rgd gerekli, elzem, mecbur, lazım. An

dıvetın.
divêk Af ders ödevi.
dıvel/ın Lng. (dtvête, btvête) mecbur ol¬

mak, gerekmek, elzem olmak, lazım ol¬
mak. * mm pare dıve Avv. bana para
lazım. * dıvıya ye Avv. lazımdır, gereklidir.
*dıve tu bıçİ Avv. gitmelisin, gitmen gerek,
gitmen lazım. * mın ne dıve Avv. bana ge¬
rekmez, bana lazım değil, işime yaramaz.
Anvên.

dıvU Af nalça. /_ kuın L nalça takmak.
dıvnak Af makbuz.
dnva Af rgd son, netice, fin dawi. * dnva-

roj Af. gelecek, istikbal.
dnvazdeh Af rgd on iki 12 rakamı. /_min

rgd onikinci. * dnvazdeh imam Avv. ale-
vilere ve şiilere tarikat sebebi de olan 12
imam. An donzde.

dnvêl AfAndwêL
dixe Af hile. /-baz rgd hüekar. An dek.
diyalekt Af Gr. bn diyalekt
diyalektik rgd Gr. diyalektik, eytişim. An

diyalektik.
diyanet N.A diyanet, din işleri ve din işle¬

rini yürüten makam.
diyar l Af yer, memleket, ülke. * diyar

diyar genyam Avv. ülke ülke dolaştım.
diyar 2 rgd belli, aşikar. /_ bûn/. belli ol¬

mak, görünmek. * heval tu zûdaye diyar
nabi fivv. arkadaş çoktandır görülmüy¬
orsun. /_ dan Lh. görünmek, zuhur et¬
mek. /_geh Nx. rasat, gözlem yeri. /-
kuın L açığa vurmak, belli etmek, gö¬
stermek. * dıyare ko Avv. bellidir ki, görü¬
nüyor kil

dıyari A'. hediye, armağan. /_ dan L he¬
diye vermek, armağan vermek. /_ gırtın
L hediye almak, hatıra almak./- kuın/.
hediye etmek, hatıra etmek, armağan et¬
mek. An sataş, xelat

diz l Af n hırsız.* diz ketm malê Avv. eve
hırsız girmek. * diz û derenin Avv. hırsız
ve yalancı takımı. /_bêro A'A. ispiyon, ca¬
sus, gizli polis, hafrye./_çenteA'A. yanke¬
sici. /_ıti Af hırsızlık, gizlilik. /_ok 1. Af
hırsız. 2. rgd sinsi. * diz xwe lı mal e, der¬
geh gırtın betal e Avv. hırsız evden olursa,
kapıyı kapamak boşunadır anlamında
atasözü. An dizi.

diz 2Af kale, hisar, /-dar Nx.gardiyan, ka¬
le muhafızı, fin diz.

diz 3 Af aşık oyununda aşığın iç çukur ta¬
rafı.

dızani lL 'zanîn' fiilinin şimdiki hali, bilir
veya biliyor.

dızani 2 1. Af hırsızlık. 2. rgd gizli, kapak.
An diri.

dize Af kale. fin diz.
dızgıri Af pek ender olarak bazı şivelerde

nişanlı anlamında denir. An dergis.
dizgin Af dizgin.
dizi Af 1. hırsızlık, gizlilik. 2. rgdgizli, sinsi,

gizli-kapalı. * dızi-dızi Aıv. gizli-gizli, sinsi-
sinsi. /_ kuın L hırsızlık etmek.

dizi/n Lg (dıdıze, bıdtze) çalmak, aşırmak,
hırsızlık etmek. * pere dizin Avv. para çal¬
mak. * xwe dizin fivv. sıvışmak. * xwe jê*

dirin Aıv. habersiz olarak gizlice
sıvışmak.

di l L "dîtin" görmek fiilinin geçmiş hali,
gördü, fin dit

di 2rgdrgp.başka,öteki.* roja di Avv. başka
gün. * muovê di Avv. başka adam. An din.

dibace Af fin peşgotın.
dibê Af domateslerde bir parazit.
dide Af. 1. göz. 2. görme. An 1. çav. 2. dilin.
didevan Nx.gözlemci,gözcü./_iAfgözet-

leme, gözleme/_i kum Z. gözlemek, gö¬
zetlemek.

didexane A'A: gözlem evi, rasathane. An
qelawis.

Dicle A'. cox Kürdistanda büyük bir nehir.
* Dicle û Fuat Afn Dicle ve Fırat nehir¬
leri.

dihn Af dikkat, görüş, düşünce. * dihna
xwe dan Lg vurgulamak.

An dihn.
dik Af horoz. *
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ötmesi * dik û mırûşk Avv. horoz ve ta¬
vuk. * bûne dik û mırişk û b ber hev
sekuiine Avv. kedi fare misali birbirlerini
uğraştırıyorlar.

dikü Af An dik.
dlklok Af. silahlarda arpacık.
diksüeman Af ibibik kuşu, çavuş kuşa

zoa Upupa epops.
dikta N.Lat zorla idare./_torAf. diktatör,

zorba /_tori A'. diktatörlük, zorbalık.
dil Af rgd köle, tutuklu, esir. /_1 Af esaret,

tutsaklık./- kınn/. esir almak, köleleş¬
tirmek. *bıdUgutuı Avv. esir almak.

duan A'. m, eğlence, dans, piknik, şenlik.
/_e A'. salıncak, piknikte salıncakla sal¬
lanma IS Af 1. şenlik, eğlencelik. 2. tah¬
terevalli /- kuın L düğün dernek
kurmak, alem yapmak.

dilawer rgd cesur, gözü pek. An ddawcr.
dilbaz Af 1. işinin erbabı. 2. rgd yakışıldı.

Andütaz.
dilber Af rgd An düber.
dilêwe Af kölelik.
dilmar Af kertenkele, fin kelbık.
dllok Af halaylarda söylenen türkü. /-van

Nx. halay idarecisi, halayda önü çeken
türkücü. An küamen govendê.

dimax Af dimağ, felsefede dimağ.
dimati rgd Af An dımatl.
dime Af yüz, çehre, suna An rû.
dimen l A'ne manzara, buut, boyut IS an

bıdimen rgd buutlu. * se* dimen! an bı sê*

dimen Avv. üç buutlu, üç boyutlu.
dimen 2 rgd sussuz arazi. An bej.
dlmeşore Af makyaj malzemesi.
din lA'. rgd deli, akü muvazenesi bozuk./-

bûn L delirmek. /_ık Af rgd delicik, ka¬
fada hafifliği olan kimse, sevda delisi, ha¬
fif meşrep, /-iti Af delilik. /- kuın L
delirtmek, deli etmek. * din û ebter fivv.

deli ve divane. * din û har Avv. kudurgan,
kudurmuş. /_xane A'A tımarhane, deli
hastahanesi. An apter.

din 2 Af din, inanç, /-dar A'. rgd dinine
bağlı, dindar, /-dar! Af dindarlık, dine
bağlılık. /_ guhartın L din değiştirmek.
IS rgd dinsel, dinle ilgili /-penst Af abit,
dinci, theist /_perwer rgd dine saygı gö¬
steren, dine bağlı. * din dine Mıhemed;
nan, nanê genimi; û êzing,êzmgê mazi
Avv. dinlerden Muhammedin, ekmekler¬
den buğdayın ve odunlardan mazı. * jı
dm derkeun Avv. dinden çıkmak. *jı dm

û imanê derketm Avv. dinden imandan
çıkmak * dine islam Avv. islam dini * din
û ayin fivv. din ve ibadet * dm û diyanet
Avv. din ve diyanet * din fi iman bw. din
ve iman. An oL

di/n 3Lg. (dime, bibine) bn dihn.
din4Af An dihn.
dinamik rgd Af Fr. dinamik, enerjik, ha-

reketli
dinamit Af Gr. nitrogliserinle yapılan

patlayıcı bir madde.
dinamo Af Fr. dinamo, elektrik jeneratö¬

rü.
dinar Af Lat Yugoslavya, İran, Irak ve

Tunus para birimleri.
dinarê Af Kürtçede bir müzik makamı,

aşk delisi anlamınadır.
dinemer rgd yiğit, gözüpek kimse. /-IAJ.

yiğitlik. An diler.
dinozor Af Fr. nesli tükenenlerden dino¬

zor.
diplomasi Af.Fr. diplomasi, devletlerarası

politika.
diplomat Af devletlerarası politikacı.
diplome Af Fr. diploma, okul mezuniyet

belgesi. An burunu.
diq Af S. Bj. akciğerde bitkinlik, verem.
diq 2 Af darılma, öfkelenme. An su, suh.
diqet Af. A dikkat. /_ kuın L dikkat et¬

mek.
dirok A'. tarih. /S rgd tarihi, /-nıvis A'A.

tarih yazan, /-nıvisi Af tarih yazma işi
/-van Nx. tarihçi, /-zan AfA. tarih bilgini.
/_ zanîn/. tarihi bilmek, tarih hakkında
bilgisi olmak.

disa rgp. gene, yine, tekrar, yeniden, bir
daha * disa em hatın Avv. yine geldik. *
şer disa dest pê ku Avv. savaş yeniden
başladı.

disan rgp. bn disa
disaneke rgp bn disa
disiplin Af Fr. disiplin, kurallara uyma

özelliği. An rêzkari.
disk Af. Fr. 1. sporda kullanılan yuvarlak

metal. 2. gramofon plağı.
disket Af. ».disket
diskotek Af ing. 1 danslı gençlik kahvele¬

ri. 2. gramofon plakevi.
distan Af ocakta üzerine tencere konu¬

lan üç ayaklı demir. An xaorgan. /_ki
rgd eş anlamlı, eşit düşmek, berabere
kalmak.

Distan 2 Af ast teraziye yalan üçlü bir
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yıldız gurubu.
dit L gördü, 'ditin fiilinin yakın geçmiş

zamanı.
ditbar rgd L görünen, belli. 2. görsel. 3. so¬

mut
ditin lN.t görme,görüş, fikir, düşünce. 2.

ziyaret, başvurma /_i A'. görme, keşif,
. ziyaret An serdan. * diuna mın ew e ko
Avv. fikrim odur ki, o görüşteyim ki * ne
lı ser ditına nun bû Avv. ben o fikirde
değildim, ben o görüşte değildim. * çûn

; ditına bûkê fivv. gelini ziyarete gittiler.
ditı/n 2Lg(dıbine,bdme)l. görmek.2. bul-

maki keşfetmek; .3. görüşmek. * dan
dihn Avv. göstermek.

dihr rgd başkası, öteki. * sabideki dihr
Avv. başka şahit

dit! Af L şahit. 2. görülmüş.
ditki Ghk. oysa, öyle olunca.
dhv A'. pazL Aot Beta vulgaris var. cicla

Ansüg.
dhvan A'.!.yüksek düzeydeki memurlar¬

dan kurlu meclis. 2. zirve, siyasi manada
veya üst düzey toplantılara verilen ad, 3.
nezd, huzur, görüşme Salonu, taht 4. di¬
van, bir cins kanepe, sedir. * diwanêdad-
mendl /V. adalet divanı. * çûn diwana
mir fivv. emirin huzuruna çıkmak, /-geh
Nx. büro, divanyeri. * diwan û dhvanxa-
ne Avv. divan ve divanhane /_xane AfA.
misafir kabul yeri, meclis salonu. * dhva-
na pirmenda Avv. senato.

dhvan 2 Af. şairlerin şiirlerini toplu neşret¬
tikleri şiir kitabı. * dbvana mele Avv. mol¬
lanın divan kitabı * dbvana yekem ya
Cigerxwin Avv. CigerxwuVin birinci di¬
vanı,

dhvane rgdPdeli, divane. /...«&" Af delilik.
diwar AfP.duvar./_çêkuin/.duvaryap-

mak. /_ gıredan L 1. duvarla çevirmek.
2. duvar bağlamak. /- hûnandınZ. du¬
var örmek./- kuın/. duvarla çevirmek,
duvarlamak. /_ kısandın L duvar çek¬
mek.

dix Af An bıldınk.
diyalekt Af An zarava.
diyalektik rgd Gr. fikirlerin tenkitli tahli¬

li, diyalektik.
diyar Af fin diyar.
diyari N. L görünüş, zuhur etme. An

diyar.
diz Af 1. ot, ekin, odun vsnin iki ağaç

arasına dizilerek yapılanyığın, 2.yığın.3.

kale. An diz2.
dizık Af topraktan tencere.
do lAf müzikte bir nota
do 2Af5'.ayran./jenNx.ayranyayıktulu-

mu. An meşk.
dobe Af süzülmesi için bir kaba konulup

bırakılan bal.
doç Af kuyruk, arka.
doçbızın Af hekimlikte kullanılan bir ot.
doçend Af Lal üniversitelerde öğretim

üyesi, doçent
doçık A'. 1 kuyruk. 2. meyve ve sebze sa¬

pları, kuyruk kısmı. * doçık rep kuın Avv.

1. kuyruk dikmek. 2. argoda nallan dik¬
mek, fr/ı boçık.

dodank Af An meşk.
dogma A'. Gr. inak, din veya felsefede

eleştirisiz kabul edüen fikir, /-penst Af
dogmacı, inakçı, /-tik rgd inaksal.
/...tizm Af. dogmatizm, dogmacılık,
inakçılık, dogma ile ilgili.

dogman 1. Af hıyanet, aldatma. 2. rgd
ikircikli./- kuın/. elevermek, düşmana
satmak.

doj^.Andoş.
doj rgd bn dü.
dojeder Af .0/ cerahatli yara, abse.
dojeh A'. cehennem. /Sn rgd cehennemi,

cehennemlik.
dojen Af 1. iri delikli elek An serad. 2.

değirmen suyu çıkış yeri, değirmen
oluğu.

dojezer Af fin dojen.
dojüc Af An dojezer.
dol lAf tür, nevi, döl, soy, tohum.
dol 2Af.S. vadi. An dal, dehl
dol 3Af./gdfahişe.Andel,toI.
dol 4 Af kova, havan, dibek. /-çeN. kova,

tekne. * dolçeya hevir Avv. hamur
leğeni/teknesi. An legan, teşt

dolab AfAndolav.
dolar N.ABD.ve diğer ban devletlerinpa¬

ra birimi
dolav Af m. dolap, çıkrık. /_jen A'A.

çıknkçı, çıkrık çeviren kadın. /_res bn
dolavjen.

dolber AfAof.Plumeria.
dolık Af c<jx küçük vadi.
dohw Af, idare. /-ger Af idareci. * koma

douwger Avv. yönetim kurula
dolldang A'. salıncak. An hêlanek.
dolikosefal N.rğd.Gr. insan bilimde uzun

kafalı tip.
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dolyane Af. değirmen taşına tane akıtan
ağaçtan depo.

dom Af devam, /...ahi Af devamı, sonu,
-boyunca. * di domahtya vê heftê* de Avv.

bu hafta boyunca, /...dar rgd mütemadi,
devamlı. /_dari Af devamlılık,/- kırın',
devam etmek.

domand/ın Lg (dıdomine, btdomine) de¬
vam etmek, süregelmek, berdevam et¬
mek, bn dom kuın.

dombele Af, tombala oyunu.
domine Af ü. 28 taşla oynanan bir oyun,

domine.
don Af içyağı./- gırtın /.yağlanmak, se-

mirmek. /_ helandm L yağ eritmek. An
bez.

donan A'. süt taşıma tulumu (hakkariyöre¬
si).

dongi A', netice, sonuç.
donun A'. 1000 m Jik bir alan ölçü birimi,

dönüm.
donzdeh Af fin diwazdeh.
doq Af 1. alın ve ya başta çıkan sert şişkin¬

likler, hödük, ur. 2. vücudunda bu tip şiş¬
kinlik olan kimse. An deq.

doqik lN toplu iğne.
doqik 2 A'. polis copu, topuz, topuzlu sopa.

finpelendor.
dor A'. sıra, tur. * dor bı dor Avv. şurada

burada, sırasıyla, münavebe, fırsat sırası.
* dmya dor bı dora, rokê dor te* gayi bor
e Avv. dünya yuvarlaktır bir gün sıra boz
öküze de (yanı bize de) gelir. * icar dora
mın e bw. bu kez sıra bende. * dor anin
ser dorê Avv. tum tamamlamak.

dor2 A'. çevre, etraf, /-ahi Af çevre,
mıntıka An cm. /- gerin L etrafında
dönmek, tavaf etmek. * ez dor Xwedê
bıgenm Avv. Allaha kurban olayım, /-
gırhn/. 1. etrafun sarmak; çevrelemek,
kuşatmak. 2. etrafını çit duvar vs. ile çe¬
virmek, kapamak. /_guti rgd etrafı ka¬
pak, çevrili. * dor lê gırtın Avv. etrafını
sarmak veya çevirmek; ablukaya almak.
* dor hev re hatm û çûn Avv. birbirinin,
etrafında dönüp dolaşmak. * hivû dmya
h dor hev re diğerinAvv. ayve dünya bir¬
birinin etrafında dönüyorlar*

dorali 1. rgp. etrafı, dört bir yanı .2. Af
etraf,çevre.

daran Af,AnxınosL
doran Af ufuk. fin aşo.
dorand/ın Lg (dıdorine,bıdorine) 1. yay

mak, dağıtmak. 2. bırakmak, vazgeçmek
(şey, oyun, kavga vs.). 3. dinde inançsız ol¬
mak. 4. bozmak, zayıflatmak.

dorhêl A'. m etraf, çevre.
dormc Af is, kurum, fin teni.
dorixe A'. küçük tarh. An qanx.
dormandor (dormador) rgd 1. dört ta¬

raflı, kapsamlı. 2. Af çevre dolayındaki
yerler.

dormük Af dolmalık kabak.
dormışk Af kakırca, zoo. Muscardinus

avellanarius.
dorûber rgp bn derûdor.
dorvekır/m Lg (dorê veddce,dorê veke)l.

etrafmı açmak. 2. ağaçvsjıin etrafını bel- .

temek, çapalamak. 3. kalabalıkta birinin
geçebilmesi için etrafım açtınp yol ver¬
mek,

dorvekıri rgd etrafı açık, serbest.
dost l Af rgd. dost. /...ane rgp. dostça, arka-

daşça./-ani Af dostluk./...bûn/. dost ol¬
mak. /S Af dostluk. * nas û dost Avv.

tanıdıklar. * hezar dost kêm e, dıjmınek
zêdeye fivv. dostun bin olursada bir düşm¬
andan kork. * dostê dostan Avv. dostunun
dostu. * dost û dûnun Avv. dost ve düş¬
man. * dost û drimın nas kuın Avv. do¬
stunu ve düşmanını tanımak. * dost
zanln Avv. dost bilmek.

dost 2 Af kadının erkek dostu, kadının
sevgilisi, kadının dost tutması. * dostan
gerin Avv. hovardalık (kod) etmek. I-
gutınZ. 1. dost tutmak. 2. metres tutmak.
/_kum L 1. dost etmek, dost edinmek.
2. metres tutmak.

dostık Af tadın arkadaş, flört, metres.
dosye Af m Fr. dosya. * dosyayê" xwe stür

dibe Avv. dosyası kabarıyor.
doş Af. gezme, dönme, çevirme./... bûn L

gezmek, dönmek, kendi etrafında dön¬
mek, çevrilmek../- kırın/, gezdirmek,,
döndürmek, çevirmek, bir şeyin
etrafında dolandırmak. An doj

doşand/ın Lg (dıdeşine,b<doşine) sağmak.
dosani rgd sağmal.
doşav N.m. pekmez, şerbet, şıra. *doşavi

gezo Avv. kudret helvası pekmezi, fin xoş-
av.

döşek A'. döşek. An mırtel
doşi/n Lg. (dıdaşe. hıdoşe) sağmak, bn.

dotın.
doşjk AfAnsekn,
dot Af./n&,kızevlat./-dersdarJV.kadın
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öğretmen, muallime. /_mlr Afn prenses,
şah kızı. /-şah A'A. şah krn./_xwandekar
A'A: kız öğrenci. An keç.

dol/m Lg (dıdoşe,btdaşe) sağmak. An doş-
In, şar kuın.

dohr rgd ertesi. * dotıra rojê Avv. ertesi
gün, gün ötesi * doura salê Avv. ertesi yıl.

dolmam Af m amca kızı. * dolmam û
pısmam Avv. amca kızı ve amca oğlu, em¬
mi kızı ve emmi oğla

dox Afi. ant katır tırnağı. 2.Âf. sivri uc, ok
ucu. 3. hal, vaziyet, durum.

doxe Af hediye olarak verilen hayvan.
doxui Af findoxln.
doxin Af /n uçkur, /-gire dan Avvi uçkur

bağlamak. /_ sıst rgd zampara, uçkuru
gevşek. /_ şü rgd zampara, nefsine düş¬
kün. * doxin tê re kuın Avv. uçkur tak¬
mak. * deşta bini doxinê Avv. argoda
avret yerleri.

doxman rgd müfsit, hain. An dogman.
doz '/V. dava, istekV-kuın/. dava etmek,

bir şeyde hak iddia etmek./_ekar Nx. da¬
vacı, dava sahibi, /-name Afn şikayet
veya dava mektubu. * doz û dawa Avv.

gayesi ve davası. An dawa
doz Af 1. bulma, icat, keşif. 2. felsefede

sevkitabü. /_ bûn L keşfedilmek. /_i Af
keşif. /_ kuın L keşfetmek, bulmak, bu¬
lup çıkarmak. * ew xwe çiqasi ji veşêrin,
em disa wan doz dikin Avv. onlar ne ka¬
darda iyi gizlensinler, biz yine onlan bu¬
lurçıkarırız. * dozbum ser Avv. iz sürerek
üzerine gitmek. * mar qula xwedozdike
fivv.yılan deliğini bulurveya tanır. * rê doz
kuın Avv. yolunu bulmak, yolunu keşfet¬
mek. * rêça gur doz kuın fivv. kurdun izi¬
ni bulmak, izle üzerine gitmek, (bu kelime
bu manasıyla Tunceli-Bingöl yöresinde
kullandır).

dozdeki rgd fin. dozine.
dozexe Af hamam fırını.
dozi/n Lg (dıdoze, bıdoze) aramak, bul¬

mak, keşfetmek. * dozina diz kuın Avv.

hırsızı keşfetmek. * dozina xwezayi A'A.
sevkıtabiî. An dor.

dozuıe Af düzüne, 12 rakamı gösteren bir
sayı birimi.

draf Af para. /_danl Af denek, para
yardımı, /-geh Nx. banka, para kasası.
/-geni rgd cimri, tamahkar./_guhêri Af
1. para bozma, kuyumculuk. 2. exchange.
/-i rgd parasal, maddi. An dıraf, drav.

dram Af Gr. dram, acıklı sahne oyuna
/-atik rgd dramatik.

drameti Af and, yemin, fin sond.
dran Af ant diş. An duan.
drav Af fin draf.
drem A'. dirhem, fin durem.
drezin Af Fr. drezin, tren yolunu kontrol

eden araba.
drêj rgd uzua An dnrêj.
dro Affcnderew.
drû/n tN.L(dıdrÛ,btdrû)biçmek(ekin,ot

vs.), bn duûn1.
drû/n 2Lg. (dtdûre, bıdûre) dikmek (elbise

vs.), bn duûn2, dırûtın.
drûhn Lg bn dırûtm, drûn.
drûv Af An dırûv.
du l N. iki (2). /-çendane rgd iki misli, iki

katı. /-çende rgd iki misli. * duçende
kum/, çiftleştirmek, iki misli arttırmak.
/_duAf iki, 2 rakamı. /_hem/heminrgd
ikinci./-binin/. çift görmek. * heval du-
binl bûye fivv. arkadaş çift görür olmuş. *
du çekuyan bejim Avv. bir iki laf edem. *
du jm kuın Avv. çift kan ile evlenmek. *
dukelAf iki defa kaynatmak. (boya,sabun
veya şıra yapanında kullardan bir terim).
/-pışt rgd çift yanlı, çift yüzlü, /-pıştki
rgd karşıt, arkası dönük düşmek. /_qat
rgd iki katlı, iki misli, iki büklüm. /_qat
bûn/. iki ' th veya misli olmak. * duqat
kırın ' . iKİye katlamak, iki büklüm yap¬
mak, iki misline çıkartmak. /_qor Af iki¬
leme. /~qor kuın L ikilemek, iki sıra
haline getirmek./_rengrgd 1. çift renkli.
2. çok renkli. 3. münafık. 4. iki yüzlü. An
duru. * du seri Avv. çift başlı, iki başlı. * du
seri di tencıkeke de nakelın Avv. iki baş
bir kazana sığmaz veya bir koltuğa iki
karpuz sığmaz. * duse* çeku gotm Aıv.bir
iki laf etmek. /_sıbe rgp. yarından sonra,
yarın değil öbürgün. /-suni rgd çift
tırnaklı. /_zerıkAf çift şansı olan yumur¬
ta. /_zin Af 4 yaşındaki at An dudu.

du 2 rgp. dün. bn duh, duhi.
dua Af dua. An dıa
duajo Af yardımcı çoban, yedek çoban.
dubare lAf hile, aldatma, tuzak kurma.
dubare 2 1. rgd çift, ikileme. 2. Af tavlada

her iki zarın iki gelmesi.
dubend Af rgd ikiye ayrılma, taife olma,

iki taraflı. /S Af ikilik, ayncauk. * wi du-
bendi İare niva hevalan Avv. o, arkadaş¬
ların araşma ikilik koyda
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135 durust

duber Af rgd yılda iki kere mahsul verea
dubereAf iki mahsul veya ikinci mahsul.

duble 1. Af duble, içki kadehi. 2. rgd çift
An dubare.

dubra (dwArafcW.Andubrang.
dubrang Af şahin kuşu.
ducan Af rgd hamile, ekseri insan için de¬

nir. /_ bûn L hamile olmak, hamile kal¬
mak. /_ kuın/. hamile bırakmak.

duçar Af tekrar, ikileme. /_ bûn L te¬
krarlanmak, ikilenmek./- kuın/. tekrar
etmek, tekrarlamak.

duçar rgd duçar, düşkün. /_ olmak L
düşmek, duçar olmak.

duçeng 1. rgd birleşik. 2. Af Grm çift
yazılıp tek okunan harfler, diftong, fin
pevdeng.

duçerxe Afi. el arabası. 2. bisiklet, fin bisi¬
klet

dudevok Af An duru.
Dudêran Af Bohtanda bir aşiret
dudu rgd şüpheci, mütereddit. /_i Af te-

redüt, kararsızlık. An erê-nerê.
dudu Af rgd I- dudu rgd ikişer ikişer,

/-yan rgd iküer, iMerhanesi, ikinci, ikin¬
cisi, fin da

dugah Af bir doğu müzik aleti.
dugıhan Af rgd 1. iki ruhlu, iki canlı. 2. ha¬

mile, gebe/n ducan, avıs.
dugisın Af nadası ikileme. /_ kuın /.na¬

dası iki defa sürmek, çift nadas yapmak.
duguh Af dirgen, yaba
dugurd Af iki katlı iplik ve bu iplikten

yapılan kumaş.
duh ;gp. dün.* duh duh ye, iro, iro ye Avv.

dün dündür,bugün bugündür. * duh êva-
ri Avv. dün akşam. * duh hatiye iro çûye
ku? fivv. daha dün geldi, bugün nereye gi¬
diyor?. * duh lı ku, iro u ku! Avv. dün ner-
de bugün nerde! * duh ne pêrrgp. bw. dün
değü evvelsi gün. * duh ne pêr ne; behr
pêr Avv. rgp. dün değil, evvelsi gün değü,
daha evvelsi gün. Yam üç gün önce. * jı
duh ve Avv. dünden beri. * duh ve razi ye
Avv. dünden razıdır. * duh yek, iro dudu
Avv. dün bir bugün iki

duhêl L Af deriden tel deri ip. An duwêl,
dwêl 2. rgd çift taraflı, iki yanlı.

duhi rgp dün, düneyin, dünkü. * ez duhi
haübûm Avv. düneyin gelmiştim. * ew ya
roja duh! yeAvv. o dünkünündür, fin duh.

duhn Af iç yağı.
duhh/n Lgbn. dotın.

duhl/ın Lng. (dıduhte, btduhte) kumaşta
renk vermek.

dujuü rgd çift kadınla evli olan erkek.
dujıyanl 1. rgd yüzer gezer, hem karada

hem denizde yaşryan cardı. An bej û avL
2. iki yaşayışlı, iki canlı veya iki ruhlu. 3.
hamile. 4. gebe. An dujin, dugıhan.

dujin Af rgd 1. çift canh, hamile vs. olma
hali. 2. vücudunda veya saçlarda bit pire
bulunan, kirlenmiş, yıkanmama hali.

dujmın Af An dûnun.
dujûn N.bn çer.
dulge Af S. kırkayak. An şehêmêr.
dukan Affindıkan.
dumahik rgp. fin dûmahik.
dumarekol A'. S. bn dûpışk.
dumdar Af rgd artçı, arkadan gelen.
dumbelan Af yer manian. Aot Tutar

spec fin sêvelok.
Dıune Af Zirkan aşiretlerinden biri.
dunul rgd geniş omuzla 2.Af Grm birleş¬

ik, fin hevedudani.
dummar Af tütün tozu, un halindeçok in¬

ce tütün.
dumohr Af rgd ahunda çift benekli hay¬

van. Bazı yerlerde böyle hayvan uğursuz
bilinir.

dundan Af nesü, kuşak. An dûn3.
dünde Af S. sabanda ok kancası. An qarti-

belıg.
dündü Af dişi deve.
dundıü Af katur.
dung AfAndûv.
dunıkan Af yazışmada tırnak ("^işareti.
dunikü A'A. bn dawûdi dunikü.
dupûçık N. bn dûpışk.
duqor 1. rgd melez, bn dureh. 2. An du

deki tekstin içine bak.
duqozi Af. mat geometride açı.
dun Afinci./_daneA'.incitaneleri.*dar-

rê bide durmasa Avv. altım sarrafa ver
veya altının kıymetini sarraf bilir an¬
lamında atasözü. * durre xüt Avv. karışık
inci, sahte veya sun'i inciler.

durd Af tortu, posa, telve. * safi
şemırand vexwari durdi. Avv. safiyi
ayırdı, tortusunu içti.

dureh rgd melez, aşık./- bûn/. metezlen-
mek./-J A'. melezlik./- kuın/. metezleş-
tirrnek, aşılamak. An lûl, blJL

duri/n Lg. (dıdure, btdure) hasat etmek,
ekin biçmek. An duûn1.

durust rgd dürüst/- kuın/. düzeltmek,
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duh ;gp. dün.* duh duh ye, iro, iro ye Avv.

dün dündür,bugün bugündür. * duh êva-
ri Avv. dün akşam. * duh hatiye iro çûye
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de bugün nerde! * duh ne pêrrgp. bw. dün
değü evvelsi gün. * duh ne pêr ne; behr
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haübûm Avv. düneyin gelmiştim. * ew ya
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duhn Af iç yağı.
duhh/n Lgbn. dotın.

duhl/ın Lng. (dıduhte, btduhte) kumaşta
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dujûn N.bn çer.
dulge Af S. kırkayak. An şehêmêr.
dukan Affindıkan.
dumahik rgp. fin dûmahik.
dumarekol A'. S. bn dûpışk.
dumdar Af rgd artçı, arkadan gelen.
dumbelan Af yer manian. Aot Tutar

spec fin sêvelok.
Dıune Af Zirkan aşiretlerinden biri.
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dumohr Af rgd ahunda çift benekli hay¬

van. Bazı yerlerde böyle hayvan uğursuz
bilinir.
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ayırdı, tortusunu içti.

dureh rgd melez, aşık./- bûn/. metezlen-
mek./-J A'. melezlik./- kuın/. metezleş-
tirrnek, aşılamak. An lûl, blJL

duri/n Lg. (dıdure, btdure) hasat etmek,
ekin biçmek. An duûn1.

durust rgd dürüst/- kuın/. düzeltmek,
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ayarlamak, bn duıst, dırust
durû Af rgd 1. iki yüzlü güvensiz kimse. 2.

ikiyüzlü (elbise,eşyavs.).IStN. ikiyüzlü¬
lük, riyakarlık. An salûs.

durûv Af findrûv.
durv A'.Andrûv.
Dürzi Af, Dürzi,Ortadoğu halklarından bi¬

ri.
durzüe Af rsırganotu. Aot Urtica urens.

fin gryagezok, gezok.
duştan Af. fin distan.
duşlar AfAndıstar.
düstûr N. iri kunıluş, kaide, düstur. An

dezgeh.
duşaxe Af Bj. difteri hastalığı. Latincede

Dıphthena
duşemb İV pazartesi * roja düşembe Avv.

pazartesi günü. * duşemtako be Avv. ge¬
lecek pazartesi veya önümüzdeki pazar¬
tesine.

duta l'N. rgd güçlü hayvan.
duta 2 rgd eğri, kıvnk, bükülmüş, iki bü¬

klüm, kavisli/- bûn/. bükülmek, iki bü¬
klüm olmak, kıvrılmak. /_ kuın L
kıvırmak, iki büklüm hale getirmek, bük¬
mek. * deri duta kuın Avv. ipliği ikiliye-
rek bükmek. * pışt duta kınn fivv. belini
bükmek. * di êşê de pışta mın duta na
be Avv. ağrıdan belini bükülmüyor. * şıv
duta kuın Avv. çubuğu bükerek kavis ha¬
le getirmek.

duvki rgp. -sonra, bilahare.
dırtva rgp. rgd S. fin dawi.
dıovazdeh rgd An dnvazdeh.
dınvem rgd fin duhem.
duwêl Af bükülmüş deriden yapılan ip. *

duwêl tadan fiıv. deriyi büküp ip yap-
mak.bu duhêl çarık veya postal bağı ola¬
rak kullanılır. * duwêlçarix Afn çarık
bağı.And\veı,del

duwêt Affindewêt
dırwiı/ın Lg (dıduwite,btduwite) bn dotın.
dux A'. sap, mil, dingil, kuyruk (alet ve ede¬

vat için) /_ kırm/. sap takmak. * dux pe*
ve kınn Avv. 1. sap takmak. 2. argoda biri¬
ne iftira takmak veya küçük düşürücü
bir lakap takmak. * duxê bere* bw. kürek
sapı.

duxter Af ingilrzceden güney Kürtçeye
geçmiş olan bu kelime "kız evlat" anlamı
verir.

düzü Af kamıştan kaval./... vanAft duzıl
çalgısını çalan.

duzin Af 4 yaşındaki at.
dû^antfindûv.
dû 2 rgp. arka, geri, art /_ çûn L ar¬

kasından gitmek, peşinden gitmek, takip
etmek. * ker ko dû kurri çû dikeve çolê
Avv. eşek, sıpasını takip ederse çöle batar.
/_ hatm L arkasından gelmek, peşinden
gelmek, /-ketm L ardına düşmek, ar¬
kasına düşmek, peşine takılmak, takip et¬
mek. /_ man L arkada kalmak, geride
kalmak./- mayin Avvi fin dû man. /_Te
rgp. sonra, bilahare, akabinde, fin dfivre.
* tu here ez dû re têm bwsen git ben son¬
ra Eelirim.

dû Af duman (Aaca veya yanan şey du¬
manı). I- helhahn L duman yükselmek.
*jı rojınge dû hel tê Avv. bacadan duman
yükseliyor. /_ kum L tütmek, duman
çıkmak. An duman.

dûa Afdua.*dûaûsüavAw.selamvedua.
An dıa.

dubare Af hile, tuzak, birine tuzaklı oyun
oynamak. * dubare lı ser çe kuın Avv. bi¬
rini tuzağa düşürmek. An dubare1.

dublaj N. Fr. dublaj,1 sinama şeridine ses
doldurma. /- kuın L seslendirmek.

dûblin Af 1. bir cins pamuklu kumaş. % ir-
landanın başkenti.

dûbrang Af fin dubrang.
duçar rgd maruz kalan, hedef olan, düş¬

kün.
dûçık Af fin doçık.
dûde l Af mürekkep yapımında kullanılan

iş.
dûde 2 l.rgp. arka, geri. 2.Af S. ant. kuyruk,

/.man Af soy, nesil, /-mayi Af rgd ar¬
kaya kalan, geri kalan, arkada kalan. /-
mayin L arkada veya geride kalmak.

dûdık A'. düdük. An fihk.
düelo Af İL iki kişi arasında yapılan silahlı

sözlü kavga, düello. /_ kum L dûelo ki¬
rin.

dûg N. ant.Andûv.
dûgei Af devlet, fin dewlel.
dûj Af şişe çekme, pis kanı almak için vü¬

cutta kesilenyereözel tabaktanveya bar¬
dak yapıştırarak kan alma.
/...kınn/kışandın L şişe çekmek.

dukan N. dükkan. * dükkan û bazar Aıv.
çarşı dükkan, çarşı pazar. An dıkan.

dûkêl Af 1. buhar, duman, bacadan çıkan
duman, tütsü. 2. vapur. /...awi rgd. du¬
manlı.
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dûkeş Af bacaAnbnt*rig,rojmg.
dûl N.bnaweX
dûlge Af kaside, methiye.
dfimahik rgp. arka, arkası, son, sonu, *

dûmahik heye Avv. arkası var, devam
edecek.

duman Af duman, fin dû.
dfimelan Af An dnmbelan.
dûmeqesk A'A. kırlangıç, zoa Hırundo.

An qemeqûçik.
dûnur A'. körelme, dumur. /_ bûn L du¬

mura uğramak.
dûnur/m Uıg.(dıdûmıre,bıdûmıre)körel-

mek (kesici alet vs. de).
dûn 1 A'. ant An don, bez.
dûn 2 L rgd kırışık, kıvırcık. 2. Af kıvrım,

saç kırışıklığı.
dûn 3Aftohum,nesil,nesl./_danA'.nesU,

ilerdeki kuşaklar. An nıfş, dundan.
dûng Af ant fin dûv.
dûpışk Af akrep, zoa Scorpionlda
dûr rgd rgp uzak, ırak. /-ahi A'. uzaklık,

mesafe/_avêj Avv. L kafadan atan, büyük
konuşan 2. uzak mesafeli. /_ bûn L uzak
olmak,uzakta olmak, uzaklık. * dûrbûna
xwe guıng nine Avv. uzaklığı mühim
değü. * dûri yeki bûn Aıv. birinden uza¬
klaşmak, birinden uzak olmak. * ew du
tışt dûri hev m Avv. o iki şey arasında çok
fark var, yam aralarında benzerlik yok.
/-dest rgd bw. 1. elden uzak gözden gö¬
nülden uzak 2. yetişilmez, /-ebir A'A. Aıv.
ileri görüşlü, uzak görüşlü * dûreb' "

me baş nablnın fivv. uzakgöriişlü
lanınız (yanı aydınlanma) ileriyi iyi göı *.

miyor. /S Af uzaklık, mesafe, aralık. *
dûr niye Avv. uzak dep, mtimaldir. /_
sekinin L uzağında durmak, karışma¬
mak. * dûri welat bûn Avv. sıladan uzak
olmak. /_hr rgd daha uzak. /-lirin rgd
en uzak, pek çok uzak. * dur û nczık Avv.

rgd rgp. uzaktan-yakından, az çok. * dûr
û dereng Avv. uzak ve geç. dûr û drej rgd
rgp. bw. etraflı, detaylı, uzun uzadrya. *
dûr û nerik Avv. uzakta ve yalanda, aşağı
yukan.*emh servêferhengêdur fidrêj
xebitin Avv. bu sözlük üzerinde uzun
uzadrya çalıştık.

dura rgp An dû re, dûv re.
dûrbin A'.! dürbün. 2. uzak görüşlü, ileri

görüşlü.
dûrbin! şebenk AfA. spektroskop.
dûrbistk A'. telefon.

dûrgeh Af L adacık. 2. kışla
dank Afm melodi *dt*n-ıkamınyanAtv.

mersiye, ağıt bn dûlge.
dûnng AffindûrahL
dûrket/m Lng. (dûr dıkeve,dûr keve) vza-

klaşmmak, uzağa düşmek.
dûrku/m Lg (dûr dike, dür ke) uzakla¬

ştırmak. * nya xwe ya nêrik dûr kuın
Avv. kısa olanyolunu uzaklaştırdılar.

dûrxist/m Lg (dûrdcce, dûr xe) uzakla¬
ştırmak, tasfiye etmek, alakasmı kesmek.
*jı xwedûr xishn Avv. kendinden uzakla¬
ştırmak.

duş l Af m yön, cihet, taraf, hiza, seviye.*
hatm duşa hev Avv. birbirlerinin hİ7asına
geldiler. * di vê dûşê dehatm Avv. buyön¬
den geldiler. * av genişte duşa zevıye Avv.

su tarla seviyesine kadar geldi An tax,
rex. uuşlaq.

dûş Af Fr. banyoda yukardan fışkırmah
su, duş.

dûşlze rgd bakire.
dutu rgpfindotu.
dûv Af ant. I kuyruk. 2. rgp. arka,geri, son.

/Jberan A'A: koç kuyruğu, /-dehol rgd
güdük, kısa kuyrukla /-dire]Af An dûv-
repık. /_ gerandm L koyun veya ko¬
çların otlaktan dolayı çok iri kuyruk
yapması. /_ re rgp. sonra, sonradan, arka¬
dan.

aûvık 1. N. uul. kuyruk. 2. rgd artık,
f- ' ...j. Af saniye.

.erzink Afn kuyruk sallryan kuşu.zoo.
totacllla.
meqesk Af fin dûmeqesk.

dûvmesas A'A. yarasa An taçermok.
dûvrep 1. rgd dik kuyrukla 2. argoda nal¬

lan dikmiş olan.
dûvrepık A'. Arapçada "teyri ebu fesade"

olan bu kuşun türkçe adını bulamadık.
dûvrovi Af tilki kuyruğu ota Aot Alope-

cunıs pratensis.
dûvsmg A'A. diken kuyruklu bir cins iri

çekirge, mgüizcede bush cncket zoa
Ensifera

dûvstêrk A'A. kuyruklu yıldız.
dfiwa Af An dnva, dawi
dûwayi Af son, sonuncu, arka, arkası. *

dûwayi hat Avv. sonu geldi bn dawi
dûwazdeh rgd bn dnvazdeh.
dûx A'.findux.
dûxan Af duman.
dûxesay Af meteoroloji.
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/-dest rgd bw. 1. elden uzak gözden gö¬
nülden uzak 2. yetişilmez, /-ebir A'A. Aıv.
ileri görüşlü, uzak görüşlü * dûreb' "
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rgd rgp. uzaktan-yakından, az çok. * dûr
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Avv. kısa olanyolunu uzaklaştırdılar.
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dûşlze rgd bakire.
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dûv Af ant. I kuyruk. 2. rgp. arka,geri, son.
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repık. /_ gerandm L koyun veya ko¬
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dûvsmg A'A. diken kuyruklu bir cins iri
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dûwazdeh rgd bn dnvazdeh.
dûx A'.findux.
dûxan Af duman.
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dûz rgd düz. fin hılû.
dwêl Af 1. çarık ipi. 2. deriden ayakkabı

bağı. 3. deriden ip. An dınvel.

dvrin Af An don, dıhn.
dvdtın Lg An duwitin, dawihi.
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E
E Afi. Kürtçe alfabenin 6£i harfidir. Sesli

olup dudakların açılmasıyla gırtlaktan
çıkar, ince seslidir. 2. türkçedeki 'dır' fiil
eki yerini alır. Mesela: ew e fivv. odur. ü
mal e Avv. evdedir, reş e fivv. siyahtır. 3.
şimdiki zaman halinde fiil sonuna gelir.
dıçe. gider, rûdıne. oturur, duneşe. yü¬
rür. 4. işaret zamirlerinin önüne gelerek
daha belirli biranlamverir, şöyle ki:wan
= ewan. van = evan. va = ev. wi = ewi
gibi 5. ünlem olarak evet kelimesi yerini
alır. * te nan xwar? yemek yedin mi? ce¬
vap 'e' yam evet 6. Kürtçede kısa okunan
'a' harfi yerini alır. mesela: vır da yerine
vır de. veya xwaş yerine xweş gibi.

e L bûn' fiilinin şart ve istek kipi. bıgre!
al! bunre! öl! bıçel git! vs. An be.

eta Af aba. An ata.
ebabil Af mitolojide peygamber devrinde

Mekkeye saldıran habeşistan generali
Abrahanın askerlerine saldırıp saf dışı
eden iri kanatlı bir kuş.

eband/ın Lg. (dıebine, btebine) abanmak,
yüklenmek, çullanmak.

ebdal Af bıldırcın, zoa Coturnix cotur-
nix.

ebdal 2 rgd işssiz, fakir.
ebeboz rgd N. külhanbeyi. An pêxwas.
ebedi rgdA ebedi, fin nenur.
ebenûs Afabanos ağacı. An avenos.
ebloqe A'. t abluka. /- kuın L abluka et¬

mek, kuşatmak, fin gemaro dan.
ebonc A'. An abone.
ebreş A'. rgd doğum yapıp sütü olmayan

dişi.
ebru AfAnbrû.
ebûqat A'. Fr. avukat. An bervedırın.
ebûr A'. An abor.
ecans A'. fin ajans.
ecayib rgdA acayip, tuhaf. An ecêb.
ecdad N.A ecdat, sülale.
eceb AfA acaba.
ecel AfA eceL ölüm vadesi, ölüm zamanı.

/_ hatm L ölümü gelmek, eceli gelmek.
* ecel tewaw (temam) bûn Avv. ölüm za¬
manının gelmesi, sona ermesi. * ecel ko
hat çê xirab nızani Avv. ecel gelirse iyiyi

kötüyü ayırmaz.
ecele rgdA acele, çabuk. Art lez,zû.
Ecem A'. Acem, Fars.
ecemi 1. rgd acemi, tecrübesiz. 2. Af bir

herva çeşidi.
ecêb rgdAacaip, saçma, garip, tuhaf, ya¬

bancı. /_ bûn L şaşmak, acaip olmak. /_
man/, acayip kalmak./_mayirgdacay-
ip kalan, tuhaflık içinde. * eceb mayi
man Avv. tuhaflık içinde kalmak, acayip
kalmak. /- mayin L 1. şaşma, sakinlik,
hayret 2. hayret içinde kalmak.

ecıtand/m Lg. (dıeabine, bteabine) 1
beğenmek, değer vermek. 2. tuhaf bul¬
mak, acayip gelmek.

ecıbi/n Lng. (diecdx, bteabe) şaşmak, hay¬
ret etmek, tuhaf görmek.

eciqand/m Lg. (dwaqine, heaqine)
ezmek, çiğnemek.

ecız rgdA aciz. bn aciz, nrir.
ecızand/ın Lg. A (dıecmne, bteazine)

usandırmak, aczetmek.
ecızi/n Lng. A (dıectze, bıeaze) usanmak,

aciz olmak, aciztenmek.
ecızi N.A fütur, bezginlik, yılgınlık, usanç.
ecnebi 1. Af rgd A yabancı, ecnebi. 2. Af.

yabancı devlet. An bıyani
ecûr A'. An acur.
ecza N.A ilaç, ilaç maddeleri /-xaneNh

eczahane.
eda N.A 1. eda, tavır, hareket 2. ödeme.

/_ kuın L eda etmek,ödemek,yerine ge¬
tirmek.

edab N.A irin, cerahat. An nêm.
edad Af hukuk, adalet /- i rgd adil. /_

mend rgd adli, adil, hakka saygılı. /_
mendi Af adalet, adaletle ilgili.

edalet A'ne adalet, hukuk.
edat AfA grm edat An daçek.
edeb Afne/4edep,terbiye./_xaneA'/ıhe-

la, abdest bozulan yer. * edeb û ûsü Avv.

terbiyeli ve kaidelere uygun. * edeb fi
terbiye Avv. edepve terbiye.

edebiyat AfA edebiyat fin wjje.
edebi rgdA edebi, edebiyatla ilgili An wi-
jeyt

Edem Af. Adem. * Edem û Hewa Avv.
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Adem ile Havva
edil 1 Af üzüm doldurulan büyük sepet

edüke liri A'A. üzüm sepeti, küfe. bn qu-
fe,sawe.

edil 2 rgdA adil.
edüand/ın Lg. (dteddine,bıeddine)adabir

durumu düzeltmek, hak yerini bulmak.
edüi/n Lng.(dıedıle,bıedde)düze\mek,bir

şeyin gerektiği duruma gelmesi (adli du¬
rum).

edib N.A edip, edebiyatçı.
edr Af Bj. sara hastalığı. * edra ye Avv. sa¬

ralıdır. An tê.
edr AfAnbeyar.
ef N.Aal.l- bûn/. affolunmak./- kum

L affetmek. An af.
efan Af hayvan tırnaklarının taşlara

değmesinden ötürü aşınması. An hefan.
efare Af 1. meyvelerin toplanmasından

sonra geri kalan artık, fin qurf, cer. 2. zi-
raai mahsûlün son döküntüleri. * efare
kuın Avv. hasattan sonra bu son döküntü¬
leri toplamak.

efe A'. batı anadolu zeybekleri.
efendi Af rgd Gr. efendi.
eferin A An aferin.
eflatun l rgd açık mor rengi, menekşe

rengi. /_ i rgd mor menekşe renkli.
Eflatun 2 A'. eski yunanlarda Sokratın ta¬

lebesi olan ve milattan önce 427-347
yıllan arasında yaşryan bir felsefe bilgini.

efniki rgd küflü. /_ bûn L küflenmek. An
kufıkl

Efriqe Af Afrika kıt'ası. /_ i rgd Afrikalı.
efsane Afne efsane, fabl, mitoloji.
efser Af 1. başkan, üst. 2. subay, zabit
efsun Af sihir, büyü. /_ kar Nx. sihirliyen,

büyüleyici. An afsun.
efû A'neA af. /-kuın /.affetmek. An ef.
Efxan A'. Afganistanlı, Afgan. /_ i rgd

Afganlı, Afganistana ait.
efyon Af Gr. afyon. /_ keş Nx. afyon içen.
egal Af yolculukta başa giyilen bir cins iri

mendil
eğer Ghk eğer, şayet * eğer niye Aıv. yok¬

sa!. An ger.
eğit rgd yiğit, kahraman, cesur.
eglebûn L eğlenmek, oyalanmak, (türkçe

olabilir)
egoist rgdLal Fr. bencil kendini seven. /_

i Af bencillik.
egoizm Af bencillik, egoizm, menfaatçılık.
egzema Af Gr. Bj. egzema.

egzoz N.Fr. egzoz.
eh! rZeh,ahL
ehali Af/i ahali, halk.
ehd Af A ahit, pakt, antlaşma, /-kuın/.

ahdetmek. * ehd fi qirar Avv. ahit ve ka¬
rar.

ehe B. e he! aha, a hal * ehe! ket Avv. a ha!
düştü.

ehh he! B. ahh ha!, acı veren bir hayret ni¬
dası.

eni RA ehil. * ehh beyt Avv. Hz. peygam¬
ber sülalesinden gelen kimseler.

ehlamûr Af Gr. kerestesi makbul, çiçek¬
leri güzel kokulu bir ağaç. ıhlamur. Aot
Tilia europaea 2. ıhlamur çiçekleinden
yapılan bir cins çay. /_ i rgd ıhlamur çayı
rengi.

ehliyet N.A ehliyet.
ehmeq rgd A ahmak. /_ ane rgp. ahmak¬

ça. /_ i Af ahmaklık.
Ehrimen Af Zerdüşti dininde şeytan.
ehwal Nne.A ahval, haller. * hal û ehwal

Avv. haller ve şartlar.
ejdeha Af ejder, uzun yılan.
Ejdehak Af kral Dahhakın bir adı.
ejdıyar Af An ejdeha
ejnû Af n ant diz, diz kapaği. * heri cjnû

skin Avv. dizlerinde derman kalmamak.
An juni, çok.

ek x 1. belirsiz bir harfi tarifinin keüme
sonlarına birleşmesi. 2. rgd küçültme
sıfatı olarak kullanılır. Mesela: hespek.
bir at. gayek. bir öküz.

ekber rgdA daha büyük. An mezmtu.
ekfi Af Kafkas hançeri, kama.
ekonomi Af Gr. ekonomi. An abori.
Ekrad Af A Kürt kelimesinin çoğul adı,

Kürtler.
ekran Af. Fr. ekseri televizyon ve monitör

camlan için kullanılan bir terim.
eks N.A 1. akis, yansıma. 2. rgd tersi, aksi.
ekselans Af rgd Fr. hazret kelimesi yerine

geçen ekseri diplomaside kullanılan bir
terim. fin ezbeni.

eksentrik rgd Fr. eksantrik.
ekseri rgp.A ekseri, fazlasıyla.
eksper Af Fr. eksper. An pıspor.
ekspres Af ng. 1. acele giden, ivedi tren

mektup vs. 2. rgd acele, çok çabuk.
ekstra rgd Fr. üstün kaliteli, bn çêhr.
ekzotermik Af kim ısıveren. An tindar.
elaf Af tahıl ürünleri tüccarı.
ela! rgd her şeyin en ufağı, en küçüğü.
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sonlarına birleşmesi. 2. rgd küçültme
sıfatı olarak kullanılır. Mesela: hespek.
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ekber rgdA daha büyük. An mezmtu.
ekfi Af Kafkas hançeri, kama.
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Ekrad Af A Kürt kelimesinin çoğul adı,

Kürtler.
ekran Af. Fr. ekseri televizyon ve monitör

camlan için kullanılan bir terim.
eks N.A 1. akis, yansıma. 2. rgd tersi, aksi.
ekselans Af rgd Fr. hazret kelimesi yerine
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terim. fin ezbeni.
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ekspres Af ng. 1. acele giden, ivedi tren

mektup vs. 2. rgd acele, çok çabuk.
ekstra rgd Fr. üstün kaliteli, bn çêhr.
ekzotermik Af kim ısıveren. An tindar.
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ela! rgd her şeyin en ufağı, en küçüğü.
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elamet Nne.A işaret, belirti, alamet
elb Af 1. bir hububat ölçü birimi. 2. kova.

An kuleng, elbık.
elbane Af tef, davulun küçüğü.
elbeki A'. bakırdan yapılan tabak, tepsi.
elbet rgp.A elbet. An helbet
elbık A'. tahta kova, kova biçiminde tahta

kutu.
elektrik Af Gr. elektron ve protonların

mekanik yoluyla enerjiye çevrilmesi ve
bununla elde edilen ışık. An kareta.

elektroliz Af Gr. fizikte bir elektrik
akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal
ayrışma.

elektromanyetik Af Gr. 1. elektromanye¬
tizması olan veya bununla ilişkisi bulu¬
nan. 2. manyetik alan.

elektromıknatıs Af Gr. elektrikle meyda¬
na gelen manyetizma.

elektromotor Af. Gr. elektriği mekaniz¬
maya çeviren aygıt.

elektron Af. Gr. Atomun negatif kısmı.
elektronik rgd Gr. 1. serbest elektronları

konu alan bilim dalı. 2. elektronla ilgili,
elektron temeline dayanan.

elektrod Af Gr. 1. elektrolitin içindeki eksi
veya artı iki çubuktan her biri. 2. elektrik
kaynağı yapılan çubuklar.

elem Afne A acı, üzüntü, dert, keder. /_
dar rgd dertli, hüzünlü.

eleman Af Fr. eleman.
element Af Almanca olan bu terim ana¬

lizle aynşmıyan veya sentezle elde edile-
miyen madde. An çist.

elestik rgd Fr. elastik.
elctewş Af rgd 1. hiç bir yaran olmiyan iş

veya davranış. 2. rgd dengesiz, fin tewş.
eleweysi rgd S. geleneksel. 2. Af bir Kürt

melodisi.
eleyh rgd/lalehy.findn.
elfabe Af Gr. alfabe. An elifba
elhed N.A mezar üzerine örtülen taş. fin

goriçe^alê* gorê.
elhcmdûlillah B. A Elhamdülillah.
ehmand/ın Lg. A (dıelanine, bıelanine)

öğretmek, eğitmek, okutmak. An
hinkınn, hut kuın, fêr kuın.

eumandl rgd öğretilmiş, eğitilmiş.
elımj/n Lng. A (dıelane, otelime) öğren¬

mek, alışmak. An hinbûn, hu kuın, fêr-
bûn.

ehnd A'. şafak.
ehqand/ın Lg.(dıelıqine,btelıqine) çengele

takmak, hileyle yakalamak. An
flliqandm, daleqandin.

dibeği Af kase.
eliborda A'. karışık undan yapılan bir cins

ekmek. An xılt
elif AfA Arap alfabesinin ilk harfi.
elifba Af. O. An elfabe.
elil rgdA sakat, malul.

' elips rgd N Fr. elips, yumurta şeklindeki
geometri biçimi

eliqurne A'. samanlı kağıt
elmas Af n/lör. elmas. /_traş A'A. elmas

kesen, elmas işliyen. /_ traşi Af elmas iş¬
leme sanatı.

elo Af. 1. Kürtçede Ali. 2. telefonda allo!
ünlemi.

eloh Af şahin kuşu. An başok.
elok Af hindi horozu.
ehvan rgp. Arapçada levn' kelimesinin

çoğulu, her çeşidiveya bütün çeşitleri an¬
lamındadır.

em pro. 1. biz. * em û ew Avv. biz ve onlar.
2. soran lehçesinde bu' zamiridir, mese¬
la: emcar. bu kez. emro. bugün gibi.

ema A dç amma, lakin.
eman B. aman. /_ eman Avv. aman aman.

/_ kum L aman etmek, feryad etmek. /-
xwastin L aman istemek, imdat istemek.
* eman re me de Avv. aman yol verme. *
eman fırsende me de fivv. aman fırsat
verme.

emanet N.A emanet /-bûn/. emanet ol¬
mak. /_ en rgp. emanet olarak. /_ girim
L emanet almak. /_ kuın Z. emanet et¬
mek.

embar Af ambar, depo. An enbar.
embaz Af m misal, ömek.
embnyo Af Gr. ana rahimde teşekkül

eden yavru. /_ loji Af yavru durumuna
gelinciye kadar yavrunun geçirdiği geliş¬
im evrelerini inceleyen bilim biyoloji ko¬
lu, fin goştpere.

emced rgd çok şanlı.
emek A'. emek, hak. /_ dar Nx. emek ve¬

ren, hakkı geçen, fin ked. f
-emeni x S. sonektir, kelime sonlarına

cek, cak, olan çoğul eki anlaıhı verir. Me¬
sela: xwardemeni, sotemeni = yiyecek,
yakacak gibi.

Emerikani Af Amerikalı. An beşi dewle-
fan.

emüand/ın Lg. (dıemdine, btemdine) kull¬
anmak. An xebitandin.
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emir AfAl.enıir,fennan.2.yaş,ömür./_
berA'A. emir eri. 2. emri yerine getiren. /_
kuın L emretmek. /_ name A'A, yazılı
emir.

emir Af emir, prens. An nur.
emin A rgd emin, güven içinde. An ami¬

ni
emniyet AfAL emniyet 2. polisve zabıta

teşkilatı. * emniyet û asayışt Avv. nizam
intizam. An ewle.

emperyalist rgd Fr. imperyalist
emr AfA enir, emir. in euur.
emraz A'. 5. alet, edevat.
emsal rgp 5.1. bu yıL bu sene 2. rgdA em¬

sal, yaşıt 3. misil, aynısı.
emust Af 5. ant parmak. An tıli, bcçl *

emusti balaberze A'A. baş parmak. *
emusti doşawmrje A'A, işaret parmağı. *
emust! kelemus A'A ayak baş parmağı.

emûdl rgd dikey.
enam Af Qur'anda en'am suresi.
enayi rgd enayi.
enbar A'. fin embar.
enbaz A'. Z. arkadaş.
enbiya AfA nebiler, peygamberler.
encam AfA netice, akibet.
encame A'. 5. menteşe, reze.
encümen Af encümen, meclis, konsey,

komite, yarkurul * encumena şare-
jdanyê AfA. belediye encümeni.
gıdam Af 1. üye, aza. 2. kol, boy.
endaze lAfP.ge»metri./_yarA'A.mühen-

dis, geometri bilgini.
endaze 2 Af 1. ölçü, tartı. 2. 26 inen. lik ölçü

birimi, takriben 65 cm.
endeko Af kokulu bir cins yonca.
endeli Af bülbül. An bılbü.
ender rgd ender, seyrek.
endişe A'neP.endişe../_nakrgdendişeli.
endüstri N.Fr. endüstri.
Endülüs N.A Endülüs, ispanyanın güney

kesimi.
enerji N. Fr. Gr. enerji, fin vejen.
enexdar Af Gr. anahtar. An mıfteb.
enfiye AfA enfiye.
enflasyon Af Fr. para değerinin düşmesi.
engast Af kusur, eksiklik.
enger Anankor.
engız A'ne tahrik, harekete geçirme.
engızand/m Lg. (dıengvdne, bıengızine)

tahrik etmek, harekete geçirmek. An
livandin.

engızısıyon A'. Fr. orta çağ işkenceleri

mahkemesi
enginar Af fin. neynoka büke.
engur Af Z. An tut
enırand/ın Lg. (dıerurine, bıerurine)

danltmak, öfkelendirmek.
enırl/n Lng. (dıemre, btenıre) kızmak, öfke¬

lendirmek.
enıti/n Lng. kızmak.
eni Af m 1. ant alın. 2. Af cephe. * emya

şer Avv. savaş cephesi. * qoçê* eniyê A'A.
atam iki yanındaki boynuz çıkıntısı. * sl-
nûsa eniyê A'A. ant alin smüsü. * texhkê*
eniyê AfA. ahn kemiği.

enibeş Af rgd hayvanlarda alnın beyaz ol¬
ması.

enişk Af 1. ani dirsek, kol dirseği. * enişk
dan Avv. dirsek vermek, dirsek çevirmek.
2. dik açı.

enkûr Af. fin werz.
ensiklopedi Af. fin ansiklopedi.
entari Af An fistan.
entelektüel Af rgd Fr. bn rewşenbir.
enteresan rgd Fr. ilgi çekici, enteresan.
entike rgd L eski, antika. An antika
enzelok Af kulübe. An kepu, holık.
enzerût A'. 1. kına çiçeği. Aot impatiens

balsamina 2. pelesenk ağacı. Aot Com-
miphora opobalsamum.

epi B. küçük çocuklara ye' anlamında söz.
fin hepe.

eprex Af sarma yemeği, türkçe yapraktan
gelme.

eqademi Af fin akademi
eqd Af l.taşve kireçten yapılmış çarşı, pa¬

zar. 2. akit.
eqü A'ne A akıl. /_ mend rgd akıllı. /_

mendane rgp. akkıllıca. * dan eqlê xwe
Avv. aklına koymak, kafasına koymak, fin
eql.

eqiq A'. akik taşı.
eql Af A akıl. * eqlê sıvık barê gıran fivv.

akılsızın yükü ağır olur anlamında deyim.
finequ.

eraq N. rakı.
erari AfA arazi. /_ kırrin fivv. arazi satm

almak.
erbab rgdA ehil, usta.
erbabı AfA 22 aralık ile 30 ocak arası za¬

man.
erçen N. anı çene.
erd Af 1. toprak parçası, yeryüzü, tarla. 2.

sabit toprak, arazi, mülk. 3. yer gezegeni,
yer küresi. /_ gırtın L toprak almak. /_

142

emir AfAl.enıir,fennan.2.yaş,ömür./_
berA'A. emir eri. 2. emri yerine getiren. /_
kuın L emretmek. /_ name A'A, yazılı
emir.

emir Af emir, prens. An nur.
emin A rgd emin, güven içinde. An ami¬

ni
emniyet AfAL emniyet 2. polisve zabıta

teşkilatı. * emniyet û asayışt Avv. nizam
intizam. An ewle.

emperyalist rgd Fr. imperyalist
emr AfA enir, emir. in euur.
emraz A'. 5. alet, edevat.
emsal rgp 5.1. bu yıL bu sene 2. rgdA em¬

sal, yaşıt 3. misil, aynısı.
emust Af 5. ant parmak. An tıli, bcçl *

emusti balaberze A'A. baş parmak. *
emusti doşawmrje A'A, işaret parmağı. *
emust! kelemus A'A ayak baş parmağı.

emûdl rgd dikey.
enam Af Qur'anda en'am suresi.
enayi rgd enayi.
enbar A'. fin embar.
enbaz A'. Z. arkadaş.
enbiya AfA nebiler, peygamberler.
encam AfA netice, akibet.
encame A'. 5. menteşe, reze.
encümen Af encümen, meclis, konsey,

komite, yarkurul * encumena şare-
jdanyê AfA. belediye encümeni.
gıdam Af 1. üye, aza. 2. kol, boy.
endaze lAfP.ge»metri./_yarA'A.mühen-

dis, geometri bilgini.
endaze 2 Af 1. ölçü, tartı. 2. 26 inen. lik ölçü

birimi, takriben 65 cm.
endeko Af kokulu bir cins yonca.
endeli Af bülbül. An bılbü.
ender rgd ender, seyrek.
endişe A'neP.endişe../_nakrgdendişeli.
endüstri N.Fr. endüstri.
Endülüs N.A Endülüs, ispanyanın güney

kesimi.
enerji N. Fr. Gr. enerji, fin vejen.
enexdar Af Gr. anahtar. An mıfteb.
enfiye AfA enfiye.
enflasyon Af Fr. para değerinin düşmesi.
engast Af kusur, eksiklik.
enger Anankor.
engız A'ne tahrik, harekete geçirme.
engızand/m Lg. (dıengvdne, bıengızine)

tahrik etmek, harekete geçirmek. An
livandin.

engızısıyon A'. Fr. orta çağ işkenceleri

mahkemesi
enginar Af fin. neynoka büke.
engur Af Z. An tut
enırand/ın Lg. (dıerurine, bıerurine)

danltmak, öfkelendirmek.
enırl/n Lng. (dıemre, btenıre) kızmak, öfke¬

lendirmek.
enıti/n Lng. kızmak.
eni Af m 1. ant alın. 2. Af cephe. * emya

şer Avv. savaş cephesi. * qoçê* eniyê A'A.
atam iki yanındaki boynuz çıkıntısı. * sl-
nûsa eniyê A'A. ant alin smüsü. * texhkê*
eniyê AfA. ahn kemiği.

enibeş Af rgd hayvanlarda alnın beyaz ol¬
ması.

enişk Af 1. ani dirsek, kol dirseği. * enişk
dan Avv. dirsek vermek, dirsek çevirmek.
2. dik açı.

enkûr Af. fin werz.
ensiklopedi Af. fin ansiklopedi.
entari Af An fistan.
entelektüel Af rgd Fr. bn rewşenbir.
enteresan rgd Fr. ilgi çekici, enteresan.
entike rgd L eski, antika. An antika
enzelok Af kulübe. An kepu, holık.
enzerût A'. 1. kına çiçeği. Aot impatiens

balsamina 2. pelesenk ağacı. Aot Com-
miphora opobalsamum.

epi B. küçük çocuklara ye' anlamında söz.
fin hepe.

eprex Af sarma yemeği, türkçe yapraktan
gelme.

eqademi Af fin akademi
eqd Af l.taşve kireçten yapılmış çarşı, pa¬

zar. 2. akit.
eqü A'ne A akıl. /_ mend rgd akıllı. /_

mendane rgp. akkıllıca. * dan eqlê xwe
Avv. aklına koymak, kafasına koymak, fin
eql.

eqiq A'. akik taşı.
eql Af A akıl. * eqlê sıvık barê gıran fivv.

akılsızın yükü ağır olur anlamında deyim.
finequ.

eraq N. rakı.
erari AfA arazi. /_ kırrin fivv. arazi satm

almak.
erbab rgdA ehil, usta.
erbabı AfA 22 aralık ile 30 ocak arası za¬

man.
erçen N. anı çene.
erd Af 1. toprak parçası, yeryüzü, tarla. 2.

sabit toprak, arazi, mülk. 3. yer gezegeni,
yer küresi. /_ gırtın L toprak almak. /_



143 eseh

hejin L Nh yer sarsıntısı, zelzele. /_
rakmn L toprağı sürmek, bellemek. *
bm erd kuın Avv. gömmek, saklamak. *
pê dan erdê Avv. direnmek, ısrar etmek,
inat etmek, ayak diremek. * erd û ezman
Avv. yer ve gök.

erdaz Af Fr. yerbilimde kayağan taş.
erdçıni Af tarım.
Erdeşer Af Sasanilerin ilk hükümdarı.
erdin Af rgd karaya ait, karada yaşryan.
erdnas Af jeolog.
erdnasi A'. jeoloji.
erdmgari N. coğrafya.
Ereb N.rgd Arap./-iN. Arapça./- İstan

Af Arabistan. /_ yat A Arapça, Arapça
bilimi. * erebo qûna te reş e, got malê
mm ew e Avv. Araba, kıçın siyahtır demiş¬
ler, malım odur demiş, anlamında atasö¬
zü.

erebane AfAnelbane.
erebe AfA araba
Erefat A'.A Arafat meydanı.
erefe N.rgdA arife günü, önce.
ereq Af,A rakı./- fuoşAfn rakı satıcısı, iç¬

ki dükkanı. /- xur A'A. ayyaş, alkolist bn
eraq.

ereqan Af Bj. bn zenk.
erese Af A 1. arsa. fin pag. 2. buğday pa-

zan.
ere rgp. evet. /-bûn/. tastık edilmek, ta¬

stık olmak. /_ gotm L evet demek. /_
kuın L tastik etmek, evet dedirtmek. Bu
fül ekseri kız isterken söz alma an¬
lamında tastik manası yerine kullanılır. *
erê-nerê Avv. ister istemez, kararsızlık. *
ere û nere Avv. şüphe, evet veya hayır, fin
belê.

erêdanl Lh Nne. bir işe katılmayı kabul
etmek.

ereni A'. olumlu, pozitif, müsbet fin erini.
ennand/ın Lg. (dıeraıine, bıennine)

kızdırmak, öfkelendirmek. fin
enırandm.

erinin /.fin. emrin.
erıyand/ın Lg. (dıenyine, bıenyine) ona¬

mak, güvenmek.
erini Nne. m, Grm. olumlu, pozitif, fin ere¬

ni
erjeng rgd 1. korkunç, müthiş, dehşetli 2.

berbat, iğrenç.
Erjenk A'. İranda Mani dinine ait kitap.
erjıng Af erguvan, bot Cercis siliqua-

su-utn. An erxewan.

erk Af görev, vazife, ödev. /-eder rgd gö¬
revli, vazifeli.

erkan AfA erkan.
Ermeni Af rgd Ermeni, fin Füe.
ern A'ne öfke, kızgınlık, sinir, gazap. * er-

na wi dani fivv. rahatladı, öfkesi geçti. *
erno rgd sert karekterli, çok sinirli. * er-
nok. An. erno. *ern û bihntengl Avv. öfke
ve sıkkınlık. * ern û xeyidin Avv. öfke ve
küskünlük.

eroin Af Gr. Fr. eroin.
err! B. tehdit, teaccüp veya hayret ünlemi,

oooh!, vay beee! üfff ! gibi anlamlar verir,
"maaşallah" kelimesinin aksidir, taktir
edüen kelime yerine kullanılırsa ayıp
olur. * errr! ew hespê te çiqas cnvan e!
fiıv. vay be ne güzel atin var! dersen ata
nazar değeceğine inanılır ve sahibinden
azar işitirsin.

errrık üüüüffbe!
erş A'.A arş, sema. * erş û ezman Avv. gök

ve sema. * erş û kursi Avv. arş ve kürsi.
erşani A'. eşinme, at sığır gibi hayvanların

ön ayaklan ile yeri eşinmeleri ki ekseri
kavgadan önce olur../- kuın/. eşinmek.

erşet Af. 1/8 hisse, hissenin sekizde biri.
envaz Af An evraz, terazin.
envend N. kurnazlık, hile, oyun.
erwist Af Anevnst
erxewan Af 1. erguvan. 2. rgd erguvan

rengi, şarap rengi. An erjıng.
erz Af fcnhevnst
erz 2 NA 1. arz, dünya. 2. arzu. 3. ırz. * erz

û eyal fivv. ırz ve namus.
erzan rgducuz./_bûn/. ucuzlama, ucuz-

lanmak. /_ i Af ucuzluk. /_ kuın L ucuz¬
latmak. * erzan kıro, hewan duo Avv.

ucuz mal tulumda durmaz veya ucuzdan
pahalısı olmaz anlamında atasözü.

crzaq AfA erzak.
erzêl Af.Anhohk.
erzên 1 A'. ant. 1. çene. 2. sakalın çene üze¬

rindeki kısmı. fin. lam.
erzên 2Affinlazût
erzink N.bn erzênh
esah rgd okumuş,görgülü./_yiA'.eğitim,

öğretim.
esalet AfA asalet.
esans Af Fr. kokulu sıvılar, esans, gül yağı.
esas Af A temel, başlıca, esas. /_ en rgp

esasen, gerçekten.
estab AfA sebepler
eseh rgd ciddi, sahih. An essen.
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hejin L Nh yer sarsıntısı, zelzele. /_
rakmn L toprağı sürmek, bellemek. *
bm erd kuın Avv. gömmek, saklamak. *
pê dan erdê Avv. direnmek, ısrar etmek,
inat etmek, ayak diremek. * erd û ezman
Avv. yer ve gök.

erdaz Af Fr. yerbilimde kayağan taş.
erdçıni Af tarım.
Erdeşer Af Sasanilerin ilk hükümdarı.
erdin Af rgd karaya ait, karada yaşryan.
erdnas Af jeolog.
erdnasi A'. jeoloji.
erdmgari N. coğrafya.
Ereb N.rgd Arap./-iN. Arapça./- İstan

Af Arabistan. /_ yat A Arapça, Arapça
bilimi. * erebo qûna te reş e, got malê
mm ew e Avv. Araba, kıçın siyahtır demiş¬
ler, malım odur demiş, anlamında atasö¬
zü.

erebane AfAnelbane.
erebe AfA araba
Erefat A'.A Arafat meydanı.
erefe N.rgdA arife günü, önce.
ereq Af,A rakı./- fuoşAfn rakı satıcısı, iç¬

ki dükkanı. /- xur A'A. ayyaş, alkolist bn
eraq.

ereqan Af Bj. bn zenk.
erese Af A 1. arsa. fin pag. 2. buğday pa-

zan.
ere rgp. evet. /-bûn/. tastık edilmek, ta¬

stık olmak. /_ gotm L evet demek. /_
kuın L tastik etmek, evet dedirtmek. Bu
fül ekseri kız isterken söz alma an¬
lamında tastik manası yerine kullanılır. *
erê-nerê Avv. ister istemez, kararsızlık. *
ere û nere Avv. şüphe, evet veya hayır, fin
belê.

erêdanl Lh Nne. bir işe katılmayı kabul
etmek.

ereni A'. olumlu, pozitif, müsbet fin erini.
ennand/ın Lg. (dıeraıine, bıennine)

kızdırmak, öfkelendirmek. fin
enırandm.

erinin /.fin. emrin.
erıyand/ın Lg. (dıenyine, bıenyine) ona¬

mak, güvenmek.
erini Nne. m, Grm. olumlu, pozitif, fin ere¬

ni
erjeng rgd 1. korkunç, müthiş, dehşetli 2.

berbat, iğrenç.
Erjenk A'. İranda Mani dinine ait kitap.
erjıng Af erguvan, bot Cercis siliqua-

su-utn. An erxewan.

erk Af görev, vazife, ödev. /-eder rgd gö¬
revli, vazifeli.

erkan AfA erkan.
Ermeni Af rgd Ermeni, fin Füe.
ern A'ne öfke, kızgınlık, sinir, gazap. * er-

na wi dani fivv. rahatladı, öfkesi geçti. *
erno rgd sert karekterli, çok sinirli. * er-
nok. An. erno. *ern û bihntengl Avv. öfke
ve sıkkınlık. * ern û xeyidin Avv. öfke ve
küskünlük.

eroin Af Gr. Fr. eroin.
err! B. tehdit, teaccüp veya hayret ünlemi,

oooh!, vay beee! üfff ! gibi anlamlar verir,
"maaşallah" kelimesinin aksidir, taktir
edüen kelime yerine kullanılırsa ayıp
olur. * errr! ew hespê te çiqas cnvan e!
fiıv. vay be ne güzel atin var! dersen ata
nazar değeceğine inanılır ve sahibinden
azar işitirsin.

errrık üüüüffbe!
erş A'.A arş, sema. * erş û ezman Avv. gök

ve sema. * erş û kursi Avv. arş ve kürsi.
erşani A'. eşinme, at sığır gibi hayvanların

ön ayaklan ile yeri eşinmeleri ki ekseri
kavgadan önce olur../- kuın/. eşinmek.

erşet Af. 1/8 hisse, hissenin sekizde biri.
envaz Af An evraz, terazin.
envend N. kurnazlık, hile, oyun.
erwist Af Anevnst
erxewan Af 1. erguvan. 2. rgd erguvan

rengi, şarap rengi. An erjıng.
erz Af fcnhevnst
erz 2 NA 1. arz, dünya. 2. arzu. 3. ırz. * erz

û eyal fivv. ırz ve namus.
erzan rgducuz./_bûn/. ucuzlama, ucuz-

lanmak. /_ i Af ucuzluk. /_ kuın L ucuz¬
latmak. * erzan kıro, hewan duo Avv.

ucuz mal tulumda durmaz veya ucuzdan
pahalısı olmaz anlamında atasözü.

crzaq AfA erzak.
erzêl Af.Anhohk.
erzên 1 A'. ant. 1. çene. 2. sakalın çene üze¬

rindeki kısmı. fin. lam.
erzên 2Affinlazût
erzink N.bn erzênh
esah rgd okumuş,görgülü./_yiA'.eğitim,

öğretim.
esalet AfA asalet.
esans Af Fr. kokulu sıvılar, esans, gül yağı.
esas Af A temel, başlıca, esas. /_ en rgp

esasen, gerçekten.
estab AfA sebepler
eseh rgd ciddi, sahih. An essen.
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esell Af eşarp.
eshabe AfA Hz. peygamberin yakın arka¬

daştan.
esil rgdA asil, asıL aslı. /_za rgd cins, elit

* esi fi nesi Avv. aslı astan, aslı cinsi.
esir A'. rgd esir. An dil
eşit feHre)Affinheside,peılr.
esk Af şekil, biçim.
eskene Af keski.
esker Af asker./- geh Nx. kışla, fin leşker.
Eskif Af Hasankeyf ilçesinin eski adı.
Eskimo Af Eskimo.
esmer rgdA esmer.
esnaf Af esnaf.
esp Af finhesp.
espanax Af Gr. ıspanak. Aot Spinaciacle-

racea
espend Af finsıpend.
espere Af belde bellemek için ayağın

bastığı ağaç parça.
esponizer NhS. iişne. fiot Muscus arbo-

reus. 2. dikenli çövenotu. Aot Salsola ka¬
il

espûn Af 1. sünger. 2. An esponizer.
esr N.A 1. asır. bn sedsaL 2. ikindi, akşam.
esraq AfAnesreq.
esrar N.A 1. esrar. 2. su-, giz. /- kêş Af es¬

rar çeken.
esreq (esrex) Af tavan.
esrin Af fin hıster.
esseh! 5. esseh, sahih! Bn eseh.
esselam B.A esselam. * esselamun aley-

kûm Avv. selamunaleyküm.
estar Af An astar.
eslaxfurullah! AA bir alçakgönüllülük

sözü. * tobe estaxfunulah Avv. töbe
estağfurullah!.

estetik A'. Gr. güzellikle ilgili felsefe kolu.
estevnr rgd kısır. An stewr.
estêf Af.Anhestif.
estere Af An ster.
eshri Affinstri.
estûr rgd bn stûr.
estûwane Af fin stûwane, silindir.
eşair AfA aşiretler.
eşarp Af Fr. eşarp.
eşhed AfA eşhed.* eşhed û billahfiw.es-

hedubillah.
esir Af aşiret/- et A'. aşiret
eşkence N.P. işkence. bn. işkence. /-dan

L eziyet, işkence vermek. /_ kêşan L iş¬
kence çekmek./- kuın L işkence etmek

eşkere rgd açık, net, aşikar. /_ yi Af

açıklık.
eşkêl A'. 1. çap, kutur, köşegen. 2. şekil. /_

kınn L şekillendirmek, şekil vermek.
eşofman Af Fr. eşofman.
eşq Nne.A aşk. *eşqû heyecan Avv. aşk ve

heyecan, aşkla heyecanla * eşq û evin Avv.

aşk ve sevgi. * eşq A mıhbet Avv. aşk ve
muhabbet An evin.

eşqiya Af eşkıya, çete
eşraf A'.A eşraf.
eşût N. bn asit
eşya Af A eşya. * eşya yi malê* Avv. ev eşy¬

ası.
etar Af toptancı, mağazacı.
et (etê!)B. kuzey Kürdistanda bazı şiveler¬

de anneye çağn.
ehf Af An cer.
eti x sonektir. Türkçede ık, lık, lük gibi fi¬

il eki anlamı verir. * peyati rgp. yaya ola¬
rak. * Kurdayeti rgp. Kürtlük, Kürtçülük
vs.

etfal Af.AAntüaL
etfık Af küçük üzüm salkımı. An cer.
etiket N.Fr. etiket.
etimoloji Af Gr. kelimelerde kök bilimi.
etlahi Ar.tatil,izin./_lurm/.!zin yapmak,

tatil yapmak, ara vermek. An pışû.
etles Af Gr.l. atlas, haritalar kitabı. 2.AfA

bir cins ipekli kumaş, saten.
etraf AfA 1. taraflar. 2. etraf, yöre.
Etrak AfA Türkler.
etûn Af kireç ocağı. An êtûn.
ev rgd pro. bu. * ev çende dç bu kadar

(miktar olarak). * ev du roj m ko Avv. bu
iki gündür ki. * ev hinde dç bu kadar
(sayı olarak).

evan rgd pro. bunlar.
evand/m Lg. (dıevine, bıevine) sevmek. An

evinandm.
evd N.A 1. köle, hizmetçi. 2. kul. * evdê

Xwedê Avv. Allahlık, Allanın kulu. * evd û
beşer Avv. kul ve beşer. * evd û kısan Avv.

kul ve insan.
evçend rgp. bukadar.
evdal 1. rgdyoksul gezgin, aynca çok saf

zavallı kimseler içinde kullanılır. 2. Afga-
nistanda bir türk boyu. 3. anadoluda bazı
göçebe aşiretler. An ebdal

eve rgd pro. dç işte, yakın için ba
evende rgp. o zaman.
evel rgdA evvel *evelallah£ewelallah.
evê pro. şahıs zamiri olarak bunu (kız için).

* evê ha dç böylesi, bu da
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esell Af eşarp.
eshabe AfA Hz. peygamberin yakın arka¬

daştan.
esil rgdA asil, asıL aslı. /_za rgd cins, elit

* esi fi nesi Avv. aslı astan, aslı cinsi.
esir A'. rgd esir. An dil
eşit feHre)Affinheside,peılr.
esk Af şekil, biçim.
eskene Af keski.
esker Af asker./- geh Nx. kışla, fin leşker.
Eskif Af Hasankeyf ilçesinin eski adı.
Eskimo Af Eskimo.
esmer rgdA esmer.
esnaf Af esnaf.
esp Af finhesp.
espanax Af Gr. ıspanak. Aot Spinaciacle-

racea
espend Af finsıpend.
espere Af belde bellemek için ayağın

bastığı ağaç parça.
esponizer NhS. iişne. fiot Muscus arbo-

reus. 2. dikenli çövenotu. Aot Salsola ka¬
il

espûn Af 1. sünger. 2. An esponizer.
esr N.A 1. asır. bn sedsaL 2. ikindi, akşam.
esraq AfAnesreq.
esrar N.A 1. esrar. 2. su-, giz. /- kêş Af es¬

rar çeken.
esreq (esrex) Af tavan.
esrin Af fin hıster.
esseh! 5. esseh, sahih! Bn eseh.
esselam B.A esselam. * esselamun aley-

kûm Avv. selamunaleyküm.
estar Af An astar.
eslaxfurullah! AA bir alçakgönüllülük

sözü. * tobe estaxfunulah Avv. töbe
estağfurullah!.

estetik A'. Gr. güzellikle ilgili felsefe kolu.
estevnr rgd kısır. An stewr.
estêf Af.Anhestif.
estere Af An ster.
eshri Affinstri.
estûr rgd bn stûr.
estûwane Af fin stûwane, silindir.
eşair AfA aşiretler.
eşarp Af Fr. eşarp.
eşhed AfA eşhed.* eşhed û billahfiw.es-

hedubillah.
esir Af aşiret/- et A'. aşiret
eşkence N.P. işkence. bn. işkence. /-dan

L eziyet, işkence vermek. /_ kêşan L iş¬
kence çekmek./- kuın L işkence etmek

eşkere rgd açık, net, aşikar. /_ yi Af

açıklık.
eşkêl A'. 1. çap, kutur, köşegen. 2. şekil. /_

kınn L şekillendirmek, şekil vermek.
eşofman Af Fr. eşofman.
eşq Nne.A aşk. *eşqû heyecan Avv. aşk ve

heyecan, aşkla heyecanla * eşq û evin Avv.

aşk ve sevgi. * eşq A mıhbet Avv. aşk ve
muhabbet An evin.

eşqiya Af eşkıya, çete
eşraf A'.A eşraf.
eşût N. bn asit
eşya Af A eşya. * eşya yi malê* Avv. ev eşy¬

ası.
etar Af toptancı, mağazacı.
et (etê!)B. kuzey Kürdistanda bazı şiveler¬

de anneye çağn.
ehf Af An cer.
eti x sonektir. Türkçede ık, lık, lük gibi fi¬

il eki anlamı verir. * peyati rgp. yaya ola¬
rak. * Kurdayeti rgp. Kürtlük, Kürtçülük
vs.

etfal Af.AAntüaL
etfık Af küçük üzüm salkımı. An cer.
etiket N.Fr. etiket.
etimoloji Af Gr. kelimelerde kök bilimi.
etlahi Ar.tatil,izin./_lurm/.!zin yapmak,

tatil yapmak, ara vermek. An pışû.
etles Af Gr.l. atlas, haritalar kitabı. 2.AfA

bir cins ipekli kumaş, saten.
etraf AfA 1. taraflar. 2. etraf, yöre.
Etrak AfA Türkler.
etûn Af kireç ocağı. An êtûn.
ev rgd pro. bu. * ev çende dç bu kadar

(miktar olarak). * ev du roj m ko Avv. bu
iki gündür ki. * ev hinde dç bu kadar
(sayı olarak).

evan rgd pro. bunlar.
evand/m Lg. (dıevine, bıevine) sevmek. An

evinandm.
evd N.A 1. köle, hizmetçi. 2. kul. * evdê

Xwedê Avv. Allahlık, Allanın kulu. * evd û
beşer Avv. kul ve beşer. * evd û kısan Avv.

kul ve insan.
evçend rgp. bukadar.
evdal 1. rgdyoksul gezgin, aynca çok saf

zavallı kimseler içinde kullanılır. 2. Afga-
nistanda bir türk boyu. 3. anadoluda bazı
göçebe aşiretler. An ebdal

eve rgd pro. dç işte, yakın için ba
evende rgp. o zaman.
evel rgdA evvel *evelallah£ewelallah.
evê pro. şahıs zamiri olarak bunu (kız için).

* evê ha dç böylesi, bu da
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evi pro. şahıs zamiri olarak bunu (erkek
için).

evin Afne aşk, sevgi. /-dar rgd aşık. /_dar
bûn L aşık olmak. /_dari A'. sevgi,
aşıklık. /-İstan Nx. sıla ülkesi /_ker rgd
aşık eden.

evinand/m Lg. (dıevnine, bıevinine)
sevmek, aşık olmak.

etvled Af A evlat. * ewled û tewled Avv.

evlat mevlat
evor Af 1. yıl aşımı, sene değişimi. 2. ikinci

yaşına yeni basan yavra 3. av hayvanı. /_
i rgp. sene değişim hali. * berxên evor! fivv.

yü bitimi olan kuzular.
evqas rgp bu kadar.
evra rgd mukaddes, mübarek, yüksek,

/-dar rgd azizliği olan,yüksekliği olan./-
xistin L çok övmek, mübarekleştirmek.
/_yi Af yükseklik.

evran Af daha çok yabani bir cins kavak
olarak bilinir.

evrand/ın Lg. (dtevritıs, bıevrine) takdim
etmek, dua etmek, şükretmek.

evrar An evra
evrav rgd bulutlu.
evraz Af cax. yamaç, yokuş. /_ iAf yokuş¬

tuk. * evraz bê mşûv ninın fivv. yokuşlar
inişsiz olmaz anlamında atasözü.

evnst Af Anhevnst
evrişun Af ipek. An hevrişun.
evsar (evser) Af taç.
evzel A'. rgd makbul. * serdaneki evzel

fivv. makbul bir ziyaret.
evv rgdpro.l.o(ifcBrıa'janıs).2.onlar^ifcin-

d çoğul şahıslar). * ew bı xwe Avv. 1. kendi¬
si. 2. onlar kendileri. * ewçe'nd dç ne
kadar, - ise, - o kadar (sayı olarak). * evv
hinde dç o kadar (miktar olarak). * ew
qeder rgp. o kadar, öyle ki. * ew ji ew
hinde xurt e Avv. o da o kadar yiğittir.

evvan pro. onlar, ewana pro. onlara.
evvare rgd bn aware.
ewd Afne m intikam, öc.*ewdhüanin fivv.

öc almak. An heyf, tol
ewe rgd pro. de üçüncü şahıs tekil için iş¬

te veya o dur' anlamındadır.
ewê pro. şahıs zamiri olarak onu (ku için).

* ewê ha dç öylesi, o da
ewha R rgp böylesi
ewık dfşey, o, falan. *ewıkji hatiye fivv.

1. o (şey, kimse) de gelmiş. 2. falanda gel¬
miş. * tu ewık£ zan!?, şeyi biliyormusun?

ewıqand/ın Lg.(dıeıvtqine,bıewtqine) oya

lamak, ertelemek.
ewıqi/n Lng (dtewiqe, btemqe) geç kal¬

mak, oyalanmak, ertelenmek.
ewi pro. şahıs zamiri olarak onu (erkek

için).
ewk de şey. *ewko de falan.
ewlad AfA evlat
ewle L Afne güven, emniyet, itimat 2. rgd

daha, daha fazla, /-bûn/. güven olmak,
/-dar rgd güvenilir. /_ kari A'ne tedbir,
güvence./- kuın/. sağlamlaştırmak, gü¬
ven vermek. *jı xwe ewle bûn Avv. kendi¬
ne güveni olmak. * hêj ne ewle ye Avv.

henüz kendine güveni yok. /_ yi A'. baş¬
kasına verilen güven, itimat, güvence. *
ewlehiya avaki Nh sosyal güvenlik. *
ewlehiya asayişta gelemperi Avv. kamu
asayişi güvenliği. * ewlehiya gelemperi
Avv. kamu güvenliği.

ewlewand/in Lg. (dtewlewine, btewlewine)
güven vermek.

evvhya AfA aziz, ermiş.
ewqas rgd o kadar.
ewr Af bulut *ewr kipbûn Avv. koyu bulut

kaplamak. An çıpnd. * ewrê reş Avv. kara
bulut * ewrêspi Avv. ak bulutlar. An hewr.

ewraq AfA evrak.
evvrav rgd parçalı bulutla An evrav.
ewrawi rgd An ewri.
ewreng A'. 5. ihtişam, haşmet, övgü, maje¬

ste.
ewretirişke A'. yıldınm, şimşek, fin brûsk.
ewri rgd bulutla
Evvrûpa Af cax Avrupa. /_ yi rgd Avru¬

palı, Avrupaya ait.
ewşandm Lg. (diewşine, biewşine) yasak,

memnu. Bu kelime "heVışandın" keli¬
mesinden türeme veya bozulmadır ki bir
bakıma koruma, esirgeme anlamınadu*.

ewt Af havlama. An kewt
ewt/in Lng. (dıetvte, btewte) havlamak. An

kewtin.
ewland/in Lng. (diewune, biewtine) bn.

kewtandin.
ex! B. balgam çıkarırken ses. * ex tûx Avv.

genizde balgamla öksürük karışığı ses. *
ex tûx kum Avv. genizde balgamla karışık
öksürmek.

exlamûr Af Gr. ıhlamur. An ehlamûr,
parzi.

exlaq AfA ahlak. An sınçt
exmaq rgdA ahmak. An qewc
exlewik Af 1. tava An afUnve. 2. tencere.
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fintenak.
exsir rgdA esir. fin dil
exte Af rgd kısırlaştırılmış at An yeksım.
exterme A'. savaşta ganimet alınan atlar.
ey! B. ey!, heyL * ey hewar Avv. imdat
eyal A'. aile. fin lêzun.
eyalet AfA 1. eyalet, aile, boy. 2. bölge.
eyan rgd ayan,vazıh, belü, belirgin, açık. *

di xewnê de lê eyan bû Avv. rüyasında
kendisine ayan olda

eyar Af 1. post, hayvan postu. An çerm. 2.
tuluk. /- şir A'A küçük tulum, tuluğ. An
hewan, meşk.

eyaş rgd ayyaş.
cyaşi Afi. örtü, peçe. 2. yelken.
eyb AfA ayıp./_bûn/. ayıp olmak./- dar

rgd kusurlu, ayıbı olan. /_ kuın L ayıp
etmek. * eyb û ar Avv. ayıp ve utanç.

eydi rgpAnêaX
eylet AfA aile, familya. An ezbet
eylo 1. Af kartal. 2. rgd heybetli.
eylül N.Abnüon.
eyne AfAnhill
cywallah B.A eywallah./- kuın /.eyval¬

lah etmek.
eywan Af salon, büyük geniş oda.
eywax B. şaşkınlık ünlemi, ey vahi
eywe AfAnbıhok.
eywez rgd hazır.
eyvvezand/m Lg. (dieywezine, bteywezine)

hazırlamak, örgütlemek.
ez pro. birinci tekil şahıs. * ez qurban Avv.

kurban olayım. * ez û ez Avv. illede ben. *
ha ez ha tu Avv. ha ben ha sen. * ez û tu
Avv. ben ve sen.

eza Af 1. üye fin endam. 2. eza, sıkıntı.
ezab N.A azap, ızdırap, acı.
ezan AfA ezan, namaza çağn.
ezbeni B. 1. efendim, hayran olayım,

hazret, haşmetmeap. 2. size bağlıyım, hiz-
metinizdeyim.

ezber N.A ezber, jiber./- e rgd ezberden.
/_ kuın L ezberlemek, fin jıber.

ezbet Af sülale.
ezeb rgd bekar.
ezel AfA ezel, çok önce.
ezıband/ın Lg.(dtezdxne,btezüxne) ezmek,

baskı altında tutmak, azap çektirmek.
ezıbi/n Lng. (diezdx, biezJx) acı çekmek,

azap altında olmak.
ezımand/ın Lg. (dıezanine, bıeztmine) da¬

vet etmek, ağırlamak, şeref vermek.
ezıti A'. bencillik, egoistlik. An ezperest
eziyet AfA eziyet, /-kar rgd eziyet eden.

finezyet
eriz rgd aziz, sayın, saygıdeğer, sevgili. /_

ti Af azizlik. * eziz û şirin fivv. saym ve
sevgili. An. berez.

ezl AfA azil. /-kırın/, azletmek.
ezman AfA gök, sema. /-dev A'A. gökde¬

len binaları. An asiman.
ezmûn Af Anazmûn.
ezperest rgd bencil, kişisel. /_ iAf bencil¬

lik.
Ezrail AfAAzraU,öıümmeleğLAnmeI-

kemevvt
ezvva Af bir bitki. Aot Centaurium.
ezyet Af eziyet. /_ keşan L eziyet çeken,

fin eziyet
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E
Ê Af Kürtçe alfabenin7.ci harfi olupağzın

açılmasıyla gırtlak ucundan çıkar, ince
sesli harftir. 2. türkçede un, im gibi iyelik
sıfatlan yerine geçer. * yê mm e an ya
mın egibi terimlerde £ mm esekimde de
söylenebilir. 3. cins harfi tarifi olarak
isimlere erkeklik sıfatı verir. * beranê
reş. siyah koç. * darê hışk. kuru ağaç gi¬
bi. 4. cins dişi sıfatıdır. Eyşê, Fatê, Xûşkê.
gibi. S. isim çekimlerinde de eril sıfatı
verir. *tavê Sineme derken 'Sînem' den
sonraki 'ê' çekimdir. 6. zarf halinde de
yardımımıza koşar. * bê nnradê Avv.. mu-
ratsız gidi, hayırsız gidi anlamında dişil
ünlemidir. * şevê. geceleyin. * rojê. gün-
düzleyin. * h axafhnê. konuşmada, ko¬
nuşma esnasında. 7. fiillerin geçmiş
zaman hallerindeyardımci olur. * em ge-
hişhnê* Avv- biz yetiştik, ulaştık. * me
avêtinê Avv. attık (çoğul halinde). 8. şahıs
zamirleri yerini tutar. * mm gotê* Aw_
kendisine söyledim. 9. edat olarakta o,
veya o ki yerini alır. ê dm dç başkası,
öteki. * ê bere dç önceki * e* şandi Aw_
gönderilen. * ê* ko dç olan,o ki. * ê ko be
de gelecek olan. * ê ko birciye büa bên
Avv. ac olan gelsin yani o ki acdır gelsin. *
êkohat dixwe, ê*ko nehat naxweAvv- ge¬
lenleryer, gelmiyen yemez.

ê R ünlem olarak ta yeter anlamı verir. *
ê bes e Aw_ artık yeter, eğer dahada
uzatılırsa ünlem pekiştirilmiş olur. * êeêt
R daha, daha. * êee!weki dm? daha daha

êdl rgp. artık, bundan böyle.
êh Aeeeh! haydi!
ekübeyan A'. fecir, şafak.
êl A'. kabile, taife. * êl û esir fivv.. kabileler

ve aşiretler, el alem.
êlceg AfAnbeçık,pahk2.
êleg Af. elbise yeleği. 2. elek.
êunc A'. An qohnc.
êm N. n yem, gıda (hayvanlar için). /_

dan/, yemlemek.
ên rgd pro. malikiyet sıfatlarında çoğul

hail * hespen mın Aw_ benim atlarım. An
yên.

eni Afsonektir. türkçede -inde. -inde gibi
fiü ekleriyerini alır.*dıkurenıyaxwe de
Avv. delikanlılık çağında. * keçenrya xwe
de Avv- kızlık çağında.

êpê rgp epey.
êr Af ateş kelimesinin çekilmiş hail * êr

bıtefine fiw_ ateşi söndür.
êre Af /gp. 5. burda An vır, vira
êrdek Af, üeri gelen kişilerin yolculuk es¬

nasında birlikte götürdükleri yedek at.
êreqe Af finhewcar.
creqan A'. Bj. sanlık hastalığı, sağ duyuyu

bozan hissi durum. An zenk.
êns Af rgd hiristiyan liderleri için kul¬

lanılan unvanlardan biri.
ênş Af hücum, saldın. *ênş hırın ser Avv.

üzerine hücum etmek, üzerine:
saldırmak. /_ dan L hücum etmek. /_
kuın L hücum etmek.

êmst AfAnevnst
êrxat Af Gr. ırgat, ekin biçmede toplu ki¬

ralanmış işçi.
êsk Af şekil, biçim.
êskere Af bakır bardak, fin uskure, sekre.
êsta rgp. şimdi, işte. fin nıha, nıho.
estir A'. katır. An hestu.
eş Af ağn, acı, sancı, ıstırap. /_ dan L

ağrıtmak, acı vermek. /_ girim L sancı
tutmak. * êş û xweşi Avv. iyilik ve kötülük.
* ser û çavê le ne eşe Avv. Kürtçede " ser
seran û ser çavan" ihtiram sözü karşılığı
söylenen söz. * êş û jan fivv- acı ve sızı.

êşan Af acı, elem.
êşand/in Lg. (diêşine, biêşine) ağntmak,

acı vermek, ıstırap çektirmek.
êşandi 1. rgd acımış, acıya uğramış. 2. za¬

rar ziyan görmüş. 3. hakaret görmüş
êşbu rgd acı dindirici.
eşin Lng. (dêşe, bıeşe) acımak, sızlamak,

sızı duymak.
êşnasi Af teşhis. êş naslnZ. teşhis koy¬

mak.
êşkence A'.işkence./_dan./-işkencever-

mek, işkence çektirmek./- keşan Avv. iş¬
kence çeken. /_ kuın L işkence etmek.
An işkence.
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êhr rgd rgp. başka, başkası, diğeri, artık. *
êhr neşun bınvisım Avv. artıkyazamıyo¬
rum.

êtûn Af kireç ocağı.* sorunwekêtûn Avv.
kireç ocağı gibi yanıyorum. An etûn,
atûn.

êvar A'.m akşam. /_ bûn/. akşam olmak.
* êvar bû Avv. akşam olda/- kuın/. akş¬
am etmek, akşama kadar gecikmek. *
êvar bı sermede hatAvv. akşam oldu, ge¬
ce bizi bastırdı. * hema vê êvarê Avv. he¬
men bu akşam. * eVari rgp. akşam,
akşamleyin. *êvarxwaşAvv. iyi akşamlar.

êwellah B.A eyvallah.
êxbar AfA ihbar.

êxist/m Lng. düşürmek, atmak, koymak.
/_jerL. aşağı indirmek, aşağı düşürmek.
* derpê xwe êxisbn Avv. donunu çıkar-
mak. /- peş /.. öne sürmek, izah etmek.
finxistin.

exte A'. at, katır cinsi hayvanlar. An
axtirme.

êxtiyar rgd ihtiyar, yaşh.
ezıng A'. n odun. /-van Aft oduncu. An

hezun.
Ezıdi A'. rgd Yezidilik inancında olanlar.
êzunx N.Bj. egzema hastahğı.
êzmûg (êzmûk)A'. emzik, fifimostık.
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F. Af Kürtçe alfabenin 8xa harfinin ismi¬
dir, sessiz olup dudak arasından çıkar.

fa Af bir nota
faal rgdA haraketli./_lyetAf baraket
faaliyet AfA faaliyet An çaiakl
fabriq Af it fabrika. An palûke./_atorN

rgd fabrikacL
fafık Af rgd kekeme./- bûn /.kekemek.
fafon A'. 5. aliminyum.
fahişe AfA fahişe.
Fahrenheit A'. Ger. erime derecesi 320,

suyun kaynama derecesi 2120 olan bir
sıcak ölçer birimi

faiz A'.A para kan, fayız.
faktör Af fr. etmen, fin hêman.
fakülte Af. Fr. fakülte.
fal Affal/_avejAfnrgdfalcı./_bejNx.fa-

la bakan, /-beji Af fala bakıcılık, fal sa-
naü./_bin A'A. istikbah fal ilegören, falcı.
/-bini Af. 1. falcılık. 2. balık avlamakta
kullanılan bir demir, /-gır Af falcı, /-na¬
me Af fal kitabı. /_ vekınn L fal açmak,
fala bakmak./_zanNx fala bakan, iyi fal
anlayan, fin remil

falan Af fin filan.
faleqe Af Gr. ayaklara ceza için vurmakta

kullanılan bir kıskaç, ve bu ceza
falınc Af rgd Bj. felç hastalığı, felçli. An

Kûd
fam AfAfinfehm, tegıhlştın.
famiıye N. iti. aile. 2. Aio. cins, gurup.
fanatik rgd Fr. tutucu, aşın derecede ta¬

raftar, mutaasıp.
fanatizm Af tutuculuk.
fanele Af m. it fanila, kazak.
fani rgdA fani, ölümlü. * dinyac fani

Avv. fani dünya. * piri fani Aw_ çok yaşlı
adam.

fanos Af An fanus.
fanosa deryayi AfA. deniz feneri.
fantazi A'. rgd Gr. "L fantazi, eğlendirici

hoşa giden şey, değişik şeyler. 2. muz. fan¬
tazi

fanus N.mGr. lamba feneri, gemici fene¬
ri An mişkat

faq lA'. 5. ağaç dab. An tak, guli, çiql

faq N.bn faqe, feq.
faqda/n Lng. S. (faqdıde,faq de) l inme

gelmek, ihitat etmek, zeval olmak. 2. te¬
reddi etmek, soysuzlaşmak.

faqe Af tuzak, in feq.
fareziye MA varsayım, hipotez.
faris Af L süvari. 2.^dtranu./_iA'. Fars¬

ça-
farmason Af Fr. 1. farmason. 2. dinsiz,

ateist.
Fars A'. İranda bir bölgeve bu bölge halkı.

Bazan iranlılar için söylenir. /S Af farş¬
ça, bn fans.

farzik rgd 5. obur, aç gözlü, haris.
Fas Af Fas devleti. /S rgd Faslı, Fasa ait
fasid N.A tahrif, yanlış. /-knınLA tahrif

etmek, bozmak.
fason Af yünlü kumaş.
fasûli A'. fasulye, fin lobiye, lovvlk.
faş Af utanma, aniden veya yüz kızartıcı

bir işten mahcup olmak. An ferş.
faşist Af rgd faşist IS Af L faşitlik, yanı

kapitalist bir ülkede iş başına gelen şo¬
ven, azgın ve zorbacı yönetmenlik.

faşizm A'. faşizm, zorba idarecilik.
fatalist A'. rgd Fr. bn. çarenûsin.
fatareşk AfAnt dalak.
fatebor A'A bir cins kavun.
fatfatlk1 Af. kumru.
fatfatık 2A'. kertenkele. An bûkemar.
fatiha AfA Kuranın ilk suresi Fatiha
fatık Af fin fatfatlk.
fatımik Af An fatmuk.
fatmûk Af kumru An kotu, fatfatikL
fatore Af il fatura, manifetura An fatûre.
fatûl Affinderqil.
fatûre N.bn fatore.
faxur rgdA değerli, kıymetli
fayans N.Fr. çini
fayde N.bn. teyit.
fayiz AfA faiz.
fayton A/.mGir.paytoa
feçAf.Anfüç.
feda AfAfinfeda/_yirgdfedayi/_kar

rgd fedakar.
federal rgd fr.federesyon halinde birteş-
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me . /_izm Af L siyasi birleşme sistemi.
federesyon Af rgd Fr. küçük devletlerin

veya örgütlerden oluşan, edebil
fedi Af utanma./_kerrgd utangaç, edepli.

/_ karin/. utanmak./-tiAfm utangaçlık,
kibarlık.

fedok rgd utangaç.
fehêt Af m utanç, ayıp . /_bûn A'A. utan¬

mak, /-kar Nx. rgd sıkılgan, mahcup.
/_ok rgd sıkılgan, mahcup, bn fedi

fehêti/n Lng.
(dtfehête,ten%fehête) utanmak, utanç
duymak.

A'. damızlık erkek hayvan.
fehm A7.1. anlama, anlayış. 2. idrak, akıl.*

mêvan hatiye fehm nake koji ber rabi
Avv. misafir gelmiş ayağa kalkmaya
akıl/idrak edemiyor. /_ bûn A'A. an¬
laşılmak./ kuın/. anlamak. * nün jı go-
tina te tıştek fehm nekır Avv.
dediklerinden bir şey anlamadım, hatin
_ kuın L anlaşılmak /_kor rgd an¬
layışsız, aptal. * tê fehm kum Avv. an¬
laşılır, fin tegıhiştin.

fehş rV.rgdterbiyesizsözveyakişlAnfaş,
ferş.

fekandın Lg (df ekine, bf ekine) bn qe-
tandin.

fekane A'. mahluk.
fekar A'. fikir, düşünce. An raman.
fekberaxi A'. tornavida.
fckirin Lg (dıfektre, btfelare) bn fıkirin,

nülerin.
felaket AfA felaket./_zadeNx. felakete

uğrayan.
felaqc Af falaka. An falaqe.
felat Af m 1. kurtuluş. 2. cax Fırat nehri,

Kurdistanın iki büyük nehrinden biri.
felç Af ö/ inme hastalığı, fin kûd.
felek Af 1. felek, talih, tabiat. 2. inançta

şansızlık ve uğursukluklara sebep olan
mitolojik bir kavram.

fehqand/m Lg. (dtfeliqine, btfebqine) bö¬
lüşmek, parçalara bölmek.

fehşand/in Lg (dıfelışine, btfelışine)
dağılmak, dağıtmak, saçmak. An peuşan-
din.

felışi/n Lng. (dtfehşe, bıfelışe) dağılmak,
saçılmak, bölünmek, parçalara ayrılmak.

felitand/ın Lg. (df ektine, btfelttine) kurt¬
armak. * Xwe felitandın fivv- kurtulmak,
korunmak, kendini kurtarmak.

feüti/n Lng. (dıfekte, btfeloe) kurtulmak,

kendim kurtarmak, korunmak. * Jı bin
deste dıjmın fehti Avv. düşmandan kur¬
tuldu.

felit rgd dinamik genç.
felite Af 1. zina yapan kadın. 2. rgd cevval,

hareketli.
Fellah N.A Arap köylüsü, fellah.
felq Af 1. kısım, bölüm, parça, dal. 2. lok¬

ma. * felqek nan Avv. bir lokma ekmek.
An beş.

felqiq Af üçgen şeklinde bir cins çörek.
felsefe Af Gr.l.varkğmve bilimta bilimsel

olarak incelenmesi felsefe. 2. bir bilim
dalının temelini oluşturan ilkeler bütünü.
3. dünya görüşü. 4. bir konuda soyut
düşünüş. 5. bir çağın kendine göre tasfiri.

felte Af rgd kahpe. /_yi A'. kahpelik
feminist Af rgd Fr. kadın haklan savun¬

ucusu.
feminizm Af Fr. kadın haklarını çoğalt¬

mak ve eşit kılmak düşünce çabası.
fen lN.m teknik, fen. bn hüner.
fen 2N. hile, tuzak, /-baz Nx. lüleci. /_tazi

Af. hilecilik. * fen û fût Avv. hile ve desise,
hile hurda, fin fend.

fena l rgd fena, kötü. /_ bûn L fenalaş¬
mak, kötü olmak. /_ kirin L kötülemek,
fenalaştırmak, kötüleştirmek.

fena 2 rgp. gibi, aynısı. * fena cewrikên şêr
fivv. aslan yavrusu gibi.

fend Af. hile, kurnazlık, desise, el çabu¬
kluğu. * bı f id û fesal Avv. hileve desise
ile. * t .d û fêl fivv. hile ve fesat /-baz
Nx. hileci, desiseci, dalevereci. fin fen2

fenek 1 rgd hileci, üç kağıtçı, dalevereci,
kurnaz, şeytan kimse.

fenek 2 N. küçük bir cins tilki, zoa fennc-
cuszerda

fener Af Gr. fener, kandil, lamba.
fenik rgd bn honık.
fenomen Af Gr.varlığı şuurla idrak edilen

hadise. /_izm Af fenomenciliği kabul
eden felsefi doktrin, fin vetire.

feodal rgd Fr. 1. feodal, derebeyi. 2. dere¬
beylikle ilgili. /_ite Af, derebeylik, feoda¬
lite.

feq lAf rgd iğdiş edilmemiş dana, boğa vs.
feq 2Afdemir tuzak, fak.*pêlifeqê kirin

fivv- faka basmak, tuzağa düşmek. An fa
qe.

feqet rgp.A fakat An belam.
feqi Af A din öğrenimini yapan öğrenci,

finşagirt
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feqlr rgd 1. fakir, yoksul. 2.yumuşak huy¬
lu, kendi halinde kimse. /- bûn/. fakir¬
leşmek, fakir olmak. /S Af fakirlik,
yoksulluk. /_ kirin L fakirleştirmek,
yoksullaştırmak. * dümınan Kurdıstan
jar û feqir kuın Avv. düşmanlar Kürdi-
staıu fakir ve yoksul bıraktılar. * feqir û
fiqare/fuqare Avv. fakir fukara, yoksul¬
lar. An belengaz.

feqyane Af bir cins Kürt elbisesi.
fer l 1. rgd tek, biricik, bir tane, çift

olmıyan. 2. Af anatomide yumurtalıklar¬
dan her biri. 3. A'. ışık, ziya. * fere çavan
nemaye Avv. gözlerinden ışık (derman)
kalmamış. * fer û zo. tek-çift

fer 2 rgd zaruri.
feraset AfA zeka, kavrayış kabilyeti, kav¬

rayış yeteneği.
feraş Af sergici, fuarcı.
ferd Af. rgd P. fert, şahıs./S rgd şahsi.
fere Af kap-kacak,yemek kaplan.* fere û

fol Avv. kâp-kacak. An fıraq.
ferec Af şafak, ufuk. An bertang.
fereh rgd geniş, /_bûn L geniş olmak, ge¬

nişlemek./-!Af genişlik./- kirin Z. geniş¬
letmek. An firen.

ferene Af keçe. /_i Af rgd keçeden, keçe
palto.

ferexur 1. rgd obur, oburcasına. 2. tabak
yalayıcısı.

ferfûr Af porselen, çini, Çin işi porselen.
/_i Af porselen işi, porselenden, fin fex-
fûr.

ferfût rgd 1. bunak,yaşlı. 2. ihtiyarve der¬
mansız. 3. çok yaşlı adam. * kaleki pir i
ferfût fivv. çok yaşlı ve bitkin bir adam.
finperpût

ferheng A'. 1. sözlük, lügat. 2. tahsil,
eğitim. /_ok Af küçük lügat, cep sözlüğü.

fericand/ın Lg. (dıfertcine, bıfencine) sey¬
retmek, temaşa etmek.

ferici/n Lng. (dıferıce, bıferıce) bakmak,
seyretmek.

fensand/in Lg (dıf'ersisine, btf'erişine) çöz¬
mek, bir meseleyi halletmek.

feribot Af ing. feribot.
ferişte Af melek, koruyucu melek. An

fırişte.
ferk Af ham iki ipliğin uçlan içice sokula¬

rak büküp tek hale getirilen ekleme yeri.
ferkandın Lg (dıferkine, bıferkine) halat¬

ta ip uçlarını büküp örülerek sert bir hal¬
ka yapmak.

ferman Af emir, kanun, ferman, ölüm ka¬
ran, toplu ölüm emri. /-dar Af komutan,
amir, emir veren, hakim. /_dari Af yöne¬
tim, idare. /_deAf üst subay, amir. /-geh
Nx. 1. idare merkezi. 2. yönetim merkezi.
/_ kirin L emretmek, ferman çıkarmak.
/-name Af 1. talimat, ifa mektubu, emir
kararnamesl 2. idam fermam. * ferma¬
na yeki deranin Avv. birinin fermanını
çıkarmak, ölüm kararını vermek.

fermani 1. Af Grm emir kipi. 2. Af fer¬
manın yazıldığı kağıt 3. A'. bir cins Kürt
giysisi.

fermû! B. buyrun, lütfen!
ferq lN.mA fark./- bûn Af fark olmak.

IS Af. farklılık, /-kirin L farketmek.
ferq 2 Af bazı yerlerde tuzak anlamına ge¬

len 'feq' manasınada kullanırlar.
fersah Af. A beş km.ye yalan bir uzaklık

ölçüsü.
fersend Af. An firsend.
ferş 'Af. iri yassı taş, kitlevi kaya. fin baxir.

* ferşê gorê fivv- mezar taşı. * ferşê ocêx
fivv.. ocak taşı. fin saL

ferş 2 N. utançtan yüzü kızarma, sapsan
olma, mahcubiyet. /_ bûn L çok utan¬
mak, çok mahcup olmak. /_ lurin L
utandırmak, yüz kızartıcı bir hale sok¬
mak.

ferseni N.mant alın, gözün üst tarafı. An
eni.

fertûl rgd fin ferfût
ferûc Af m piliç, küçük kuş.
fervverdin Af. P. Mart-Nisan ayı ve bu

burç.
ferx Af piliç.
ferxe l rgd geveze kadın, olur olmaz ko¬

nuşan cinsten kadın.
ferxe 2 Af bir balık cinsi.
ferxes Af eksücşeltildelusırıaştınımış hay¬

van.
ferxi Af bir cins kuş üzümü.
feryad Af/f feryat, fin hawar.
ferz AfA farz.* h ser nün ferzeAw üstü¬

me farzdır.
ferzane Af rgd alim, akıllı.
ferzend Af P. zürriyet, çolul çocuk. * fer-

zendi ari A'A. su hayvanlan.
ferzende rgd yiğit, yiğit delikanlı.
ferzin Af 1. kraliçe. 2. satrançta kraliçe,

vezir.
ferzine rgd mutlak.
fes AfA fes.
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fesad rgdA fesat /_i Af. fesatlık.
fesal N.A1. ölçü. (elbise veya boy için). 2.

kötü anlamda düzen, dolap, kurnazlık.
fesi AfA bölüm, parça, fasıl.
festnval Af Fr. ing. festival, bayram. An

mlhrlcan.
feşkül/n Lng. (dıfeşkde, hfeşkde)

dağılmak,parçalanmak. * kelpiçên me U
ber barane* feşkılln Avv. kerpiçlerimiz
yağmurdan dağıldılar.

fet Af hile, dolap. /-baz rgd hüekar.
fetar rgd pejmürde, yırtık. An füq.
feth kir/m Lg (feth dike, f em ke) fethet¬

mek.
fetıhand/ln Lg (dıfetdvne, btfetdvne) bir

araziyi ziraate elverişli hale getirmek.
Fetikan A'. Zirkanda bir aşiret
fetiland/ın Lg (difetüme, btfetdine) 1. do¬

lamak, bir şeyi burup başka bir şeyin
etrafına sarmak. 2. kovalamak, arkasını
bırakmamak. An fitüandln, fehtandln.

fehli/n Lng. 1. dolanmak, bir şeyin buru¬
lup başka bir şeyin etrafına sarılması. 2.
kovalanmak. 3. kurtulmak, fırlayıp uza¬
klaşmak, bn felitin, fitilin, fditin.

fetınandln Lg. (dd'eLmine, bıfetaıine) bn
xapartin.

fetiq N. Bj. fıtık. /_oyl Af rgd fitildi, fıtık
olan.

fehqi/n Lnk (dtfeaqe, bifettqe) yarılmak.
fetisand/m Lg (dıfetısine, bıfetısine)

boğmak, ağır bir yükün veya ağırlığın
veya vazifenin altında boğmak, soluğunu
kesmek, nefesini kurutmak.

fetısl/n Lng.(dtfetıse,bıfetıse) boğulmak."
burda suda boğulma olmayıp, bir şeyin
altında kalmak veya havasızlıktan mey¬
dana gelen boğulmadır". * bi rast! ez di
bin ve* ferhengê de fetişim Avv. doğrusu
ben bu sözlüğün altinda nefesim kurudu.
* hevalê nün di kadina kayê de fetişi
Avv. arkadaşım samanlıkta boğuldu.

feth- Af mayasız, ince yassı ekmek, fin ke-
va

fehva AfA buyruk.
fewc AfA bir askeri birlik.
fewikand/ın Lg (difewikine, bfewddne)

bir işi veya şeyi elden kaçırmak.
fewiki/n Lng. (difewike, bfewike) bir işin

veyaşeyin eldençıkması fiili. 2. telefveya
harap olmak. 3. yavaş yavaş israf olmak.

fewitand/ln Lg (dtfeıûtine, btfewuine) bn
fevfikandin.

fewiti/n Lng. (dtfetvıte, btfeme) bn fewi-
kin.

fewqale rgdA fevkalede.
fewt/an Lng. (difewte, bıfeme) bn

fewikln.
fewtand/in Lg (difewtine, bifewtine) bn

fewikandln.
fexfûr A'. porselen içki kadehleri. An fer-

fûr.
feyde N.A fayda, yarar,/-dar rgdyararlı,

faydalı. /_kar rgd müessir, yarar sağlay¬
an, fin kêr.

feyızdar rgd verinüi.
feylezûf Af. Gr. füosof.
Feyli N.rgd Iranve Irakta büyük bir Kürt

taifesi.
feza AfA uzay.
fezUet N.A fazilet/_dar rgd faziletli.
fê Af Bj. sara hastalığı, sara nöbeti, /-dar

Af rgd saralı.
fêd Af. An beştik.
fêki A'. meyve.
fêl Af 1. niyet. 2. hile. /_baz rgd hilekar.

/-baz! Af hilekarlık, canbazlık. * fêla w!
ew e ko buêve Avv.. niyeti odur ki kaçsın.
* fêl û emelê wi xirab e Avv. onun niyeti
ve fikri bozuk.

fer lAf ders, etüd, öğrenim, alışma. /-bûn
L alışmak, bir şeyi öğrenmek, /-bûni Af
m öğrenim, çıraklık. /_bûyi rgd büen,
öğrenen, alışmış, /-dar Af rgd öğreten,
eğiten, /-dar! A'. öğretme, eğitme. /_geh
Af kurs, medrese, öğrenim yeri. /_ lurin
L öğretmek, bir şeye alıştırmak, dersver¬
mek. * ez nizanun nevalen me cima
Kurdi fêr nabm, an ji feri Kurdi nabin
fivv.. bilmiyorum, arkadaşlarımız neden
Kürtçeyi öğrenmiyorlar veya Kürtçeye
alışmak istemiyorlar, fin hin, hu, hut.

fer Af taraf, havali. * pezê* xwe U fêra
gund diçêrand. fivv- davarını köyün
etrafında otlatıyordu.

fêre Af ibret, ders.
fêns rgd 1. şık, zarif. 2. yetenekli. 3. yiğit,

cesur. 4. kurnaz.
fêrmend A'. öğretmen, öğretici. /_e A'.

kadın öğretmen. An dersdar.
fesad An fesad.
fêt Af hile. * fen û fêt Avv. hileve dolap. An

fet
fêz l N. 1. develerin istirahat yeri. 2. A'.

meydan, yer. An gasin.
fêz A'. gurur, kibir. /_ bûn Z- gururlu ol-
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mak./_bûnlAf gururluluk.
fez 3rgp yukarı.
ficfik kuın Lng.Lnk (ficûk dike,ficûkke)

kuşlar için uçmaya hazırlanmak.
fıçke Af fışkı, eşek pisliği.
fiçqe Af pompa, fıskiye.
fıda AfA feda ./-kar rgd fedakar, şahsi

menfaat gözetmiyen . /_ kari Afx feda¬
karlık, kendini verme. An Feda

fihêl Af /.temize çıkma, aklanma, beraat
etme. /_ kuın Lh temize çıkarmak, be¬
raat ettirmek.

fihêt AfAnfehêt
fihrist Af P. kitapta içindekiler bölümü,

katalog, harf sırası, liste
füt Af m 1. yank, çatlak. 2. Bj. burkulma.

/_ bûnL burkulinak./_kinnLh burkul¬
masına sebep olmak, çözmek, halletmek.
Anvehsun.

fıkar N. endişe, kaygı./- kırınLA. endişe¬
lenmek, kaygı duymak, bn endişe.

füur AfA fikir.
fıkıri/n Lng. (dıfıkve, bıfdare) 1. düşün¬

mek, mütalaa etmek. 2. bakmak, temaşa
etmek.

füan rgd rgp. filan, şu, bu. /-kes rgd şu
adam, bu adam. * füan û behvan Avv. şu
veya bu kimse.

füç Af. basık burunlu kimse, cinli burunlu.
füç (fdçe-fdç) N. çamurda veya sulu yer¬

lerde yürürken çikan ses, harç-hurç.
Füe Af rgd Hıristiyan, Ermeni.
füegej Afn fin bızne kovi.
Füıpini rgd Filipinli.
Füistin! rgd Filistinli.
füit Affinfelit
füite 1. rgd açık saçık, müstahcen. 2. zam¬

para, jigolo.
filiz Af Gr. filiz, fin aj.
füm Af fin fılım
füq rgd pejmürde, giyimde intizamsiz, şa¬

pşal. /_oş rgd şapşal, fin fetar.
füs Af Irak kuruşu.
füûqe Af il filika, küçük kayık.
fincan Af m fincan An fincan.
fıncık Af ani sıçrama, sıçrama. An çmg

dan, çındık.
fmd A'. mum, fitilli mum. /-dank AfA m

mum çırası, mumluk.
findeq A'.P.fmdik.Andarbmdeq.
fınfınok A'. yalan, düzmece. An fort
fınık Af 1. yavru katır. 2. Bohtanda bir

köy.

fmûni Af An fenek.
fiqare rgdA fukara.
fiqerojk A'. fin. kuvark.
fıqüı Af.Afikih.
fu Afrnyudum.2. uçuş. /-bûn/. uçmak.

/- kuin L Lg uçurtmak, ses çıkararak
yudumlamak (çay, çorba vs), bn fırın.
/_efİr rgp. yudum sesi.

fıraji/n Lng. S. (dıfani, btfaıji) filiz ver¬
mek, büyümek, uzamak. An aj dan.

fuand/ın Lg. (dıfirine, bdxfaine) 1. uçurt¬
mak, fırlatıp atmak. 2. kırmak. *ezxahrê
te nafuhüm. Avv. ben hatırım kırmam.
An şkenandın. 3. bir şeyi zorhyarak bir
yere sokmak. * ez kire keran du"irinime
fasistan gibi. fin finsandın.

firaq Af kap-kacak. An fere, aman.
fuar Af A firar. /_i rgd firar eden. An

fuar.
firawan rgd P. çok, fazla, geniş, yaygın,

şümullü. * Jı bo karên welatparezi me
xebalcki firavyan dıvet Avv. yurtseverlik
görevimiz için bize dahayaygınve şümul¬
lü işler düşer.

fnavvın Af öğle yemeği.
fnax N. m tabak, yemek kabı. An furaq.
fırçe Af. fırça, /-kuın /A fırçalamak.
fuçeşişe Af şişe fırçası, fiot Equisetum

arvense.
fırçü Af rgd yan kaynamış tane vs.
fırdık A'. ayrana veya süte ekmek

doğnvvr :. >uıen şekli. * firdıka dew
... ekm -'- . 1 1 aış ayran .

f'- ' '.0' ûıfadıkine, btfadilane)

: fır . t . 1 pır pır uçuş sesi. 2. çay vs. yi
ılıyarak içme.

fıreh rgd geniş, rahat/- bûn/. geniş ol¬
mak, genişlemek. /_i Af rgp. genişlik, bol¬
luk, rahatlık. /_ kum/, genişletmek. An
fereh.

Fıreng Af. rgd Avrupa, Avrupalı. /-İstan
Af Avrupa.

firez Af ayrık otu. Aot Agropyronrepens.
fireze Af fin frêze3, xozan.
fuf at Af yırtık-pırtık elbise ve böylesi An

berduş.
fufaz A'./. zıplama
fuf ire Af fırıldak.
fufuok Af uçurtma.
fırgeh Af uçuş yeri.
fuıdand/m Lg. (dıfaidine, btfindine) sür¬

terek ufaltmak. An pişartın.
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mak./_bûnlAf gururluluk.
fez 3rgp yukarı.
ficfik kuın Lng.Lnk (ficûk dike,ficûkke)

kuşlar için uçmaya hazırlanmak.
fıçke Af fışkı, eşek pisliği.
fiçqe Af pompa, fıskiye.
fıda AfA feda ./-kar rgd fedakar, şahsi

menfaat gözetmiyen . /_ kari Afx feda¬
karlık, kendini verme. An Feda

fihêl Af /.temize çıkma, aklanma, beraat
etme. /_ kuın Lh temize çıkarmak, be¬
raat ettirmek.

fihêt AfAnfehêt
fihrist Af P. kitapta içindekiler bölümü,

katalog, harf sırası, liste
füt Af m 1. yank, çatlak. 2. Bj. burkulma.

/_ bûnL burkulinak./_kinnLh burkul¬
masına sebep olmak, çözmek, halletmek.
Anvehsun.

fıkar N. endişe, kaygı./- kırınLA. endişe¬
lenmek, kaygı duymak, bn endişe.

füur AfA fikir.
fıkıri/n Lng. (dıfıkve, bıfdare) 1. düşün¬

mek, mütalaa etmek. 2. bakmak, temaşa
etmek.

füan rgd rgp. filan, şu, bu. /-kes rgd şu
adam, bu adam. * füan û behvan Avv. şu
veya bu kimse.

füç Af. basık burunlu kimse, cinli burunlu.
füç (fdçe-fdç) N. çamurda veya sulu yer¬

lerde yürürken çikan ses, harç-hurç.
Füe Af rgd Hıristiyan, Ermeni.
füegej Afn fin bızne kovi.
Füıpini rgd Filipinli.
Füistin! rgd Filistinli.
füit Affinfelit
füite 1. rgd açık saçık, müstahcen. 2. zam¬

para, jigolo.
filiz Af Gr. filiz, fin aj.
füm Af fin fılım
füq rgd pejmürde, giyimde intizamsiz, şa¬

pşal. /_oş rgd şapşal, fin fetar.
füs Af Irak kuruşu.
füûqe Af il filika, küçük kayık.
fincan Af m fincan An fincan.
fıncık Af ani sıçrama, sıçrama. An çmg

dan, çındık.
fmd A'. mum, fitilli mum. /-dank AfA m

mum çırası, mumluk.
findeq A'.P.fmdik.Andarbmdeq.
fınfınok A'. yalan, düzmece. An fort
fınık Af 1. yavru katır. 2. Bohtanda bir

köy.

fmûni Af An fenek.
fiqare rgdA fukara.
fiqerojk A'. fin. kuvark.
fıqüı Af.Afikih.
fu Afrnyudum.2. uçuş. /-bûn/. uçmak.

/- kuin L Lg uçurtmak, ses çıkararak
yudumlamak (çay, çorba vs), bn fırın.
/_efİr rgp. yudum sesi.

fıraji/n Lng. S. (dıfani, btfaıji) filiz ver¬
mek, büyümek, uzamak. An aj dan.

fuand/ın Lg. (dıfirine, bdxfaine) 1. uçurt¬
mak, fırlatıp atmak. 2. kırmak. *ezxahrê
te nafuhüm. Avv. ben hatırım kırmam.
An şkenandın. 3. bir şeyi zorhyarak bir
yere sokmak. * ez kire keran du"irinime
fasistan gibi. fin finsandın.

firaq Af kap-kacak. An fere, aman.
fuar Af A firar. /_i rgd firar eden. An

fuar.
firawan rgd P. çok, fazla, geniş, yaygın,

şümullü. * Jı bo karên welatparezi me
xebalcki firavyan dıvet Avv. yurtseverlik
görevimiz için bize dahayaygınve şümul¬
lü işler düşer.

fnavvın Af öğle yemeği.
fnax N. m tabak, yemek kabı. An furaq.
fırçe Af. fırça, /-kuın /A fırçalamak.
fuçeşişe Af şişe fırçası, fiot Equisetum

arvense.
fırçü Af rgd yan kaynamış tane vs.
fırdık A'. ayrana veya süte ekmek

doğnvvr :. >uıen şekli. * firdıka dew
... ekm -'- . 1 1 aış ayran .

f'- ' '.0' ûıfadıkine, btfadilane)

: fır . t . 1 pır pır uçuş sesi. 2. çay vs. yi
ılıyarak içme.

fıreh rgd geniş, rahat/- bûn/. geniş ol¬
mak, genişlemek. /_i Af rgp. genişlik, bol¬
luk, rahatlık. /_ kum/, genişletmek. An
fereh.

Fıreng Af. rgd Avrupa, Avrupalı. /-İstan
Af Avrupa.

firez Af ayrık otu. Aot Agropyronrepens.
fireze Af fin frêze3, xozan.
fuf at Af yırtık-pırtık elbise ve böylesi An

berduş.
fufaz A'./. zıplama
fuf ire Af fırıldak.
fufuok Af uçurtma.
fırgeh Af uçuş yeri.
fuıdand/m Lg. (dıfaidine, btfindine) sür¬

terek ufaltmak. An pişartın.
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fuıkan/m Lg (dtfmldne, btfaıkine). sürt¬
mek, sürtüştürmek. An fıridandın.

finn A'. ekmek fabrikası, kuzine, fınn.
fınncemişk A'A. tath fesleğen ota An

nhan.
firinde Af uçak. An fıroke, balanr.
fu-ıngi A'. 1. tomates. 2. bağ bostan ve

meyvelerin ilk olgunlaşan taneleri. *
fıringi Iê ketm. Avv. meyvelere nişan
değmek, ilk olgunluk emareleri. Bazı yö¬
relerde tam tersi enson meyveleredenir.

fırrisand/ın Lg (dıfvmsine, hfartsine) Lg
oyulgamak, zorla tıkmak, basarak dol¬
durmak.

fimsi/n Lng. (dıfvrnse, bd'ımse) oyulgan-
mak, bir yere bastırarak girmek.

firig Af An firik.
firik Af rgd olgunlaşmak üzere olan

buğday başağı veya sebze ve meyvelere
bu tabir kullanılır. An fırig, finngL

fın/n lLng. (dıfae,btfae) uçmak, havalan¬
mak, /-geh Nx. hava alanı, uçuş pisti. *
teyr dıfinn, balaf ir dıfüre. Avv. kuşlar
uçar, uçak uçar.

fıri/n 2 Lng. (dtfae, kfae) kırılmak, fin
skin.

fırinegule AfAnkerkûk.
fırişk A'. ineğin Uk sütü. fin fırşik, gocl
firişte A'. Melek. * ferişteyi helkewt A'A.

koruyucu melek, fin ferişte.
fırhv Af.l.dolandıncılık.2.rüşvet/_kırin

Lh dolandırmak.
fıriz N.bnîırez.
fuj Af hayvanın aksırması. /_in L hay¬

vanın aksırması.
fuk lAf.fi/. 1. kasınç, sırtta veya omurgada

beliren ağn, sızı. 2. kramp, fin mûçirk.
fuk 2 rgd seyrek. /_ bûn L seyrelmek. /_

kum Lh seyreltmek, seyrekleştirmek.
fırrucsk A'. göz yaşı. * fırmcsk û gıryan

fivv. ağlamave göz yaşı. fin hisler, rondık.
fırn N. ant burun delikleri (ekseri hayvan¬

lar için).
fırnık N. Ant burun delikleri (insanlar

için).
fırni A'. ant burun delikleri. An firnık.
fuo l A'. ağız, süt hayvanlarının doğumdan

sonraki ilk sütü. fin fırişk.
firo 2 Af S. israf, heder, lüzumsuz ziyan.
fuoher Af ruh.
fırok Af rgd uçak, uçucu.
fırokc Af uçak, tayyare. /_ helgir Nh

uçaksavar. /_van Nx pilot /-xane Nx

uçak hangan. An balafir.
fıroş Af satma A*er A'. satıcı, /-geh A'.

mağaza, dükkan, satış yapılan sergi, satış
yeri. /_yar Nx satıcı.

fıroşt/ın Lg (dtfvoşe, bfaoşe) satmak.
fırot/ın Lg (dtfaoşe, btfaoşe) satmak. *

hezar girot, hezar fırotdllam Ulam Ke¬
te cot Avv- bin alıp bin sattım, illede çiftçi¬
lik de çiftçilik.

fuotişk Af. eşya.
fuotker Aft satıcı.
fuqat AfA ayrılık, ayrılış. *fırqatagiriye

kete gewnya nün Aw_ boğazıma ayrılık
hıçkınklan tıkanmıştı, fin fuqat

fnqe N.A fırka.
fırsend N.mA fırsat * fırsend lê anin

fivv- fırsatını bulmak. * fırsend nedit Avv.
fırsat bulamadı, fırsatsız. * kêm fırsend
Aıv.. 1. fırsatçı, opportonist 2. fırsat bula¬
mayan, zavallı. An keys.

fîrstiqand/m Lg. (difvsttqine, btfastiqine)
yakalamak, kıskıvrak etmek.

fırşik lN.ant kuzu veya oğlak midesi, ki
bundan Uk peynir mayası yapılır, fin
şüavık.

fırşik 2Af doğan yavruya ilkverilen süt. /_
kuın L ilk sütü emzirmek. An gocl
fırişk. firol

fırşik 3 Af ant öd kesesi.
fırşteng rgd sabırsız, sinirli.
futıne Af fırtına. An bahoz.
fırûmaye finfrûmaye.
fırûzi l An firez.
fırûzi 2 rgd 1. küçük, ufak. 2. firuze rengi,

firuze mavisi.
firxûn Af Fr. 1. yolcu katarlarına takılan

yük vagonu. 2. ot, sap vs. çekmede kul¬
lanılan uzunca karoseri olan bir cins at
arabası, 'fourgon' kelimesinden bozul¬
muştur. (ZUan bölgesi).

fıs A'.sessizosurma,yelleme./_efısA'.de-
vamh osurma, ardarda osurma. /_ek rgd
çok osuran, osurukçu, mecazi anlamda
hantal, gevşek veya korkak kimse. /_
kuın L 1. sessizosurmak. 2. kümes hayv¬
anlarının cinsi birleşmeleri eylemine de
bu tabir kullanılır. * dik te* de fıs kırıye
Avv- döllenmiş yumurta için denir. * tu û
fıs fivv. mecazi anlamda falan fıstık gibi¬
leri.

fısegur l A'. An firfat
fısegur 2 (ftsgur) Af bir cins yabani man¬

tar, kuruyunca toz haline gelir. Ekseri
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fuıkan/m Lg (dtfmldne, btfaıkine). sürt¬
mek, sürtüştürmek. An fıridandın.

finn A'. ekmek fabrikası, kuzine, fınn.
fınncemişk A'A. tath fesleğen ota An

nhan.
firinde Af uçak. An fıroke, balanr.
fu-ıngi A'. 1. tomates. 2. bağ bostan ve

meyvelerin ilk olgunlaşan taneleri. *
fıringi Iê ketm. Avv. meyvelere nişan
değmek, ilk olgunluk emareleri. Bazı yö¬
relerde tam tersi enson meyveleredenir.

fırrisand/ın Lg (dıfvmsine, hfartsine) Lg
oyulgamak, zorla tıkmak, basarak dol¬
durmak.

fimsi/n Lng. (dıfvrnse, bd'ımse) oyulgan-
mak, bir yere bastırarak girmek.

firig Af An firik.
firik Af rgd olgunlaşmak üzere olan

buğday başağı veya sebze ve meyvelere
bu tabir kullanılır. An fırig, finngL

fın/n lLng. (dıfae,btfae) uçmak, havalan¬
mak, /-geh Nx. hava alanı, uçuş pisti. *
teyr dıfinn, balaf ir dıfüre. Avv. kuşlar
uçar, uçak uçar.

fıri/n 2 Lng. (dtfae, kfae) kırılmak, fin
skin.

fırinegule AfAnkerkûk.
fırişk A'. ineğin Uk sütü. fin fırşik, gocl
firişte A'. Melek. * ferişteyi helkewt A'A.

koruyucu melek, fin ferişte.
fırhv Af.l.dolandıncılık.2.rüşvet/_kırin

Lh dolandırmak.
fıriz N.bnîırez.
fuj Af hayvanın aksırması. /_in L hay¬

vanın aksırması.
fuk lAf.fi/. 1. kasınç, sırtta veya omurgada

beliren ağn, sızı. 2. kramp, fin mûçirk.
fuk 2 rgd seyrek. /_ bûn L seyrelmek. /_

kum Lh seyreltmek, seyrekleştirmek.
fırrucsk A'. göz yaşı. * fırmcsk û gıryan

fivv. ağlamave göz yaşı. fin hisler, rondık.
fırn N. ant burun delikleri (ekseri hayvan¬

lar için).
fırnık N. Ant burun delikleri (insanlar

için).
fırni A'. ant burun delikleri. An firnık.
fuo l A'. ağız, süt hayvanlarının doğumdan

sonraki ilk sütü. fin fırişk.
firo 2 Af S. israf, heder, lüzumsuz ziyan.
fuoher Af ruh.
fırok Af rgd uçak, uçucu.
fırokc Af uçak, tayyare. /_ helgir Nh

uçaksavar. /_van Nx pilot /-xane Nx

uçak hangan. An balafir.
fıroş Af satma A*er A'. satıcı, /-geh A'.

mağaza, dükkan, satış yapılan sergi, satış
yeri. /_yar Nx satıcı.

fıroşt/ın Lg (dtfvoşe, bfaoşe) satmak.
fırot/ın Lg (dtfaoşe, btfaoşe) satmak. *

hezar girot, hezar fırotdllam Ulam Ke¬
te cot Avv- bin alıp bin sattım, illede çiftçi¬
lik de çiftçilik.

fuotişk Af. eşya.
fuotker Aft satıcı.
fuqat AfA ayrılık, ayrılış. *fırqatagiriye

kete gewnya nün Aw_ boğazıma ayrılık
hıçkınklan tıkanmıştı, fin fuqat

fnqe N.A fırka.
fırsend N.mA fırsat * fırsend lê anin

fivv- fırsatını bulmak. * fırsend nedit Avv.
fırsat bulamadı, fırsatsız. * kêm fırsend
Aıv.. 1. fırsatçı, opportonist 2. fırsat bula¬
mayan, zavallı. An keys.

fîrstiqand/m Lg. (difvsttqine, btfastiqine)
yakalamak, kıskıvrak etmek.

fırşik lN.ant kuzu veya oğlak midesi, ki
bundan Uk peynir mayası yapılır, fin
şüavık.

fırşik 2Af doğan yavruya ilkverilen süt. /_
kuın L ilk sütü emzirmek. An gocl
fırişk. firol

fırşik 3 Af ant öd kesesi.
fırşteng rgd sabırsız, sinirli.
futıne Af fırtına. An bahoz.
fırûmaye finfrûmaye.
fırûzi l An firez.
fırûzi 2 rgd 1. küçük, ufak. 2. firuze rengi,

firuze mavisi.
firxûn Af Fr. 1. yolcu katarlarına takılan

yük vagonu. 2. ot, sap vs. çekmede kul¬
lanılan uzunca karoseri olan bir cins at
arabası, 'fourgon' kelimesinden bozul¬
muştur. (ZUan bölgesi).

fıs A'.sessizosurma,yelleme./_efısA'.de-
vamh osurma, ardarda osurma. /_ek rgd
çok osuran, osurukçu, mecazi anlamda
hantal, gevşek veya korkak kimse. /_
kuın L 1. sessizosurmak. 2. kümes hayv¬
anlarının cinsi birleşmeleri eylemine de
bu tabir kullanılır. * dik te* de fıs kırıye
Avv- döllenmiş yumurta için denir. * tu û
fıs fivv. mecazi anlamda falan fıstık gibi¬
leri.

fısegur l A'. An firfat
fısegur 2 (ftsgur) Af bir cins yabani man¬

tar, kuruyunca toz haline gelir. Ekseri
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kahverengi, bazdan san yeşil karışığı
olup bazdan zehirlidir. Bu mantar yen¬
mez.

fısegur 3 (fısgur)rgd kahverengi.
fısegur 4 (fısgur) Af bir bitki Aot Drosera
fiske A'. Gr. fiske, fiştik. An fiske.
fısos A'. As, kakım, zoa 1. Mustela enni-

nea 2. Putorius ermineus.
fispehlewan Af güreşte hep yenilen peh¬

livan.
fisqe AfAnkixse.
fistiq Af fıstık, fıstık ağacı. *fıstiq i enteb

A'A. antepfıstığı.
- fîstiqand/m Lng. (difistiqine, btfistiqine)

burkulmak, burkmak.
fishqi rgd fıstık rengi
fıstıqi/n Lng. (dfisttqe, btfisttqe) burkul¬

mak.
fistoqi Af rgd başıboş gezen kimse, evinde

durmayan köpek, salak kimse.
fiş 1 Af 1. fısırtı, havanın boşalma sesi.
fış 2 Af sümük, /-efiş A'. L devamlı burun

çekmek. 2. mrnn kınn ederek itiraz et¬
mek, /-ok rgd sümüklü kimse. An ilk,
çilm.

fışand/in Lng. (dıfişine, btfişine) 1. sümük
çekmek. 2. hışırdamak.

fışar Af hediye, armağan. An şabaş, dıya-
ri.

fışı/n Lng. (dıfışe,bıfışe)l. burun çekmek.
2. öküz vs. hayvanîann fosurtusu sesi.

fışkand/m Lg (dıfslane, bıfışkibne) 1.

fışkırmak, fışırdamak. 2. burun çekmek.
fışküand/ın L (dıftşkdine, bijfışkdine)

dağıtmak, terketmek. *ew mesele fişkili
Avv.. o mesele bitti veya sona erdi.

fışki/n Lng. (dıftşke, bıfışke) 1. fışırdama,
fışkırma. 2. sümkürme.

fişne Af vişne.
fiştıxi/n Lnk. (dıfıştoce, bıfıştvce) kaymak,

ayağı kaymak, tökezlemek. An xuj,
xijbûn.

fıtar AfA oruçlu olmıyan kimse.
fıhland/m l Lg (dıfadine, btfadine) bük¬

mek. * müe wi fıhlandAvv. kolunu bük¬
tü.

fıhlandın 2 Lg (dıfadine, btfadine) sar¬
mak fin pêcan.

fıhland/in Lg (df adine, btfadine) bir
hayvanı veya kimseyiveya bir şeyi önüne
katıp kovalamak, süresiz takip etmek. *
kew fıtüandin Avv. keklik kovalamak. *
taji kêrguh fıtüand fiıv. tazı tavşanı ko

valadı. * dûnun fıhlandın Avv- düşman
kovalamak. An fehlandm.

fıhh/n Lng. (dıfade, btfmle) 1. sarmak. 2.
bükmek. 3. kaçıp gitmek, biryerden veya
şeyden kurtulup fırlamak. * güllejı devê
tıfınge fıhli Avv. kurşun namlunun*
ağzından fırladı.

fıtüok Af rgd İ. dönemeç, viraj, kavis. 2.
dönen şey.

fıhq Af Bj. fıtık hastalığı. An fehq.
fıtir Af Ramazanda verilen sadaka
fıhri/n Lng. oruçta iftar açmak.
fitil Af fitil. An masûl
fitne Af An fitne.
fıtrak Afkemend.
fıhelAf.fitre.Anrıhr.
fıhe 2 Af bir hububat ölçeği
fılnk A'. mantar, şişe mantan.
fıtûr Af rgp. kahvaltı, kahvaltı zamanı. An

xurinl
fitwa Af An fehva
fiyat AfAfiyat,değer,bedel./_bırrinAvv.

fiyat kesmek. * fiyat Iê xistm Avv. fiyat
biçmek, fiyat vurmak. An bıha

fıyord Af cox Norveçsahillerinde ince de¬
rin körfezler.

fıze A'. ifade, ses çıkarma
fızûli rgd A lüzumsuz.
fiat An fiyat
fidan Af Gr. fidan. fin. mışlelt
fide Af Gr. fide.
fidye Af.A fidye. An bac
figan fin fuxan, fixan.
figür N.Fr. figür. An mirûç.
fiil AfAfül,eylem.Anleker.
fik Af bir cins bezelye. Aot Vida sativa
fikan A'. ıslık.
fikand/ın Lnk (dıfikine,hfikine) ıslık çal¬

mak. An fitık.
fiki/n Lnk (dıfike, btfike) ıslık, ıslık sesi.
fil Af fü, hortumlu iri bir hayvaa /-dran

A'A. fildişi. An devlok.
fU 2 A'. satrançta bir taş.
filal A'. bir cins ayakkabı, sandal.
filar Af 1. nal. 2. tabanına çivi çakılmamış

ayakkabı.
filegêj AfAnfüegej.
filun Af ing. filim. *fUnıa rengin Avv. ren¬

kli film.
füik Af. tiftik ve kıa
füo A'. it filo, uçak veya gemi guruba
filoksera Af Fr. filoksera, zoa Phylloxe-
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filoloji Af Gr.fuoloji,dü bilimi.
filolox A'.Gr.fUoloğ, dil bilimci.
filozof N.Gr. bn feylezflf.
filtre Af it filtre. An parzun.
final A'. ing. finale.
finans AfJFr.finans.
finanse AfFr. bir iş için parasal destek, fi¬

nanse.
fincan AfA bardak, fin fincan.
finlk A'. enik, köpek yavrusu.
fino ** (finok) Af, midiui atı, bodur at
fino 2 N. 1. küçük cins köpekler. 2. aynca

köpek ismi.
fino3 Af. fes.
fiqeroşk Affinkuvark.
firand/m Lng. (dıfirine, btfvine) 1. ıslık

çalmak, polis düdüğü sesi. 2. tıpta amel
olmak.

firar A'.Afirar.Anmişext
Firawûn Af. eski Mısır krallanrun adı, Fi¬

ravun.
Firdews N.P. 1. cennet bahçesi. 2. Cennet.
fire lA'. Gr. fire. /_ danL fire vermek.
fire 2 Af Bj. amel, amel olma. An virık.
firik A'. düdük.
firma Af İL firma, sicilli ticari kurum.
firqat AfA ayrılık. * ax h derdê firqatê*

Avv- ah bu ayrılığın derdi. An firqat
firuze N.P. firuze taşı.
firûzi A'. rgd firuze rengi, turkuvaz. An fi-

rûzi.
fisel A'. rgd srvışmak veya bahane bulup

kurtulmak işini sık sık yapan kimse, kay¬
tancı.

fiskani rgd küçük, ufak. An firûzi
fiske Af baş ve işaret parmağı ile çimdi-

kleme bir taş vs. atmak.
fiski/n Lng.(dıfiske,bıfiske)bnve\istin.
fisqat A'. dalda kalıp kuruyan üzüm

salkımı.
fisqe Af An kixse.
fisqegul Af baştankara, zoa Parus majör.
fistan A'. m entari, bir kadın uzun giysisi.

An entari.
fistek Af burkulma.
fiş 1 rgd kötü, çirkin.
fiş 2 N. Fr. t formül kağıdı, fiş. 2. fiş, priz.
fisal Af. 1. kibir, gurur, kendini beğenme.

2. mübalağa3. beyhude,nafileveya bu ti¬
pli kimse.

fişar (fişarde) Af saçma laf, nonsense.
/-debêj Nx ağzı bozuk, meteliksiz.

fişeng Af m. fişek. * fişengi rasti A'A ha

kiki mermi. * fişengi dereninA'A. eğitim
mermisi /JbendNx fişeklik, fişek teçhi¬
zatı.

flşkand/ın Lng (dıfişkine, btfişkine) bn
fışkand/m.

fit Af rgp. oyunda beraber kalmak. /_
. bûn L 1 eşit düşmek, ödeşmek, borçta

ödeşmek.2. bazen razı olmak anlamı ver¬
ir.

fit 2 Af tahrikve kışkırtma anlamı verir. /_
kınn L tahrik etmek, kışkırtmak. An tiz
kuın.

fit3 Af ıslık.
fite-fit Af düdük sesi, ıslık sesi. /-kum/.

ıslık çala çala ses çıkarmak.
fitık Af düdük, düdük çalmak, ıslık, ıslık

çalma. /_ kulan L ıslık çalmak./- lê dan
L ıslık çalmak./- lêxistm/. ıslık çalmak.

fitne rgd A fitne, muzip, fesat, kavga
kışkırtıcılığı. /Si Af fitnecilik, fesatlık.
/-ti kuın L fitne veya fesatlık yapmak.

fitrûne Af Bj. aşı fin perpûn.
fixan Af P. figan. /-kırm /.figan etmek.
fixur Af .Fr. An figür.
fiyord Af An fiyord.
fiyoz Af sigorta, emniyet
fiz l N. 1. kerpiç duvarlarda bir veya bir

buçuk metre aralıklarla atılan sağlamlık
ağaçlan. 2. saçak altlarına askı için atılan
kazıklar.

fiz 2 A'. gurur, kibir, caka. /_a rgd gururlu,
kibirli.

fizar Af sızlanma. /-kuın /.sızlanmak. 2.
mutfak eşyalarından tava.

fizik N.Gr. fizik. /-nasAf fizikçi. /_nasi
N. fizik ilmi, fizyoloji.

fizi/n Lg (dıfize, btfize) 1. ulumak (rüzgar),
hiddetle veya heybetle bağırmak. 2.
vınlamak, vızıldamak.

flamingo Af Leyleğe benzer uzun bacaklı
bir deniz kuşu. zoa Flamingo. An sore-
vvilk.

florin A'. Hollanda parası.
fobi A'. Gr. Her hangi bir şeyden hastalık

derecede duyulan korku, tıpta korku ha¬
stalığı da denir, fin pax.

fodü rgd nazlı, zarif. * granbıha û fodü
fivv. zarif ve değerli.

fok Af Gr. etçü, memeli bir deniz hayvanı,
ayı balığı, zoa Phoca

fokur A'. fokurdama. /-fokur fivv- for for
etme sesi. An forin.

fol Af fin yasemin.
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folklor Af ing halk oyunları. * folklora
Kurdi Avv. Kürt halk oyunlan.

fon Af.Fr. resmi olarak ayrılan para.
fonetik N.Gr.Fr. fonetik, düde ses bilgisi.
fonksiyon Af Fr. etkkileme, görev, rol.
fonoloji MGr. dilde ses bilim.
fori/n Lng.(dfcre,hfore)bntnria.
form N.Fr.1 biçim, şekil. 2. model, kalıp.
forma Af it tek tip elbise, itafyancadan

türkçe yoluyla bize spor elbisesi olarak
geçmiş.

formalite Af Fr. formalite, usul kaide.
fonnll A'. Fr. formül, örnek, şekil, yön¬

tem.
fort Af palavra, atmasyon. * fortê xwe

dan Avv. öğünmek, palavra atmak. * for¬
ta dike Avv. palavra atıyor, /-ek rgd pa¬
lavracı.

forum AfLat toplantı.
fosfat A'.Gr.LatAffnsun'igübreveyaüaç

yapımında kullanılan bir fosfor bUeşimi.
fosfor AfGr.tensanmsak kokulu, zehirli

bir element, simP.
fosil A'. Fr. yer tabakalarında gömülü

kalmış ve taşlaşmış tarih öncesi insan,
hayvan ve bitki kalıntilan.

fote A'. Çarşaf, ferace. An fûhk.
foto Af Gr. resim. /-keş Af fotoğrag çeken.
/- kısandın L fotoğraf çekmek. /_kopi
A'A. fotokopi, /-metlr A'A. fotometre,
ışınölçer, /-model A'A, foto model, /-ro¬
man AVı foto roman. /_sfer ışık küre,
ışıkyuvan. /_xraf Afn fotoğraf. An wêne.

frank A'. Fransave bazı Avrupa ülkeleri-
nin para birimi, frank.

Frans AJ. rgd Fransız, Fransalı. /S N.

Fransızca
fransiyum Af kim. radyoaktif bir ele¬

ment
fraxment Af Fr. film parçalan. An perk.
frekans Af Gr. frekans, elektrik dalgalan.

An sepek
frengi A'. Fr.Bj. frengi hastahğt.
frên Af Fr. frea/_ kuın /.fren yapmak,

durdurmak.
frêz A'. fin firez
freze lN.m kulübe. An kepu.
freze 2 Af buğdaygillerde sap.
freze 3 Af anız, aıuzlı tarla An xozan.
fruıgi AfAnfuingL
froşte N.Lbn fıroştin.
frûmaye rgdmutad,alışdmış,eski
fursan N süvariler, atlılar, futbol

A'. ing.
futbol, ayak topu./-leyishn /.futbol oy¬
namak. /_listN. futbolca

fuxan Af inlemek, sızlamak, figan/n
fixan.

fuzûU rgd An fizûll
fûre-fûr Af Su aygın, balina veya öküzle¬

rin suyla çıkardıktan ses./_kınnZ. böyle
ses çıkarmak.

fûri/n Lng. (dtfûre, btfûre) L fokurdaya-
rak kaynamak. 2. ıslık çalmak sesi 3. iri
baş hayvanlarının veya ekseri ot yiyen
hayvanların burundan üfliyerek
çıkardıkları ses ve bu ful.

fût Af ıslık. /-dan /.ıslık çalmak. An fiti
futbol An futbol
fûhk Af kadınların beyaz baş örtüsü. An

çit, vale.
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hayvanların burundan üfliyerek
çıkardıkları ses ve bu ful.

fût Af ıslık. /-dan /.ıslık çalmak. An fiti
futbol An futbol
fûhk Af kadınların beyaz baş örtüsü. An

çit, vale.



G
G . Af Kürtçe alfabenin 9.cu harfi, sessiz

olup dil arkasında boğazdan çıkar.
ga ' Af öküz. /_ çêrandin L öküz otlat¬

mak. /_dane Af burçak. /- gıredan L
öküzleri çift veya harman veya döven
için işe bağlamak. /_sm Af saban demiri.
* gaye bındore A'A. harman öğütmede,
döven için kullanılan öküz. *gayê bm nir
bw. boyunduruk altında ki öküz, çift ökü¬
zü. * gayê cot Avv. çift öküzü. * gayê stûnê
AfA. yük yüklenen öküz.

-ga 2x sonektir, yer ve mahal gösterir, rê-
ga: yol güzergahı, çêrega: otlak, fin gen.

gabelek Af alacalı bir kuş. *gabelekêser-
sor A'A. bu kuşun erkeği. * gabelekê ser-
reş AfA. bu kuşun dişisi.

gabınesk fingabınezk.
gaboxe A'. afrika öküzü,zoa Connochae-

tes.
gabmêzk Af ekseri sığırlarda boyun ve

gırtlak altında oluşan şiş.
gabınezki Af A;, boyunduruk yarası, öküz¬

lerde boyunduruktan doğan ense yarası.
gabûn Af iri bir yılan. ing. gaboon.
gac Af 1. iplik çilesi, iplik yumağı. 2. kenar

örgüsü, kenar dikişi.
gacık Af elemge, iplik yumağıyapmak için

dikine dönen bir çıkrık.
gaçcrin A'. uzun kuyruklu ve sığır ve tipi

hayvanların sırtından parazit toplamak
için bunlara arkadaşlık eden serçe tipi
bir kuş.

gada/n Lg (ga dıde, ga de) ineği boğaya
çekmek, çiftleştirmek.

gadar Af sığırlar için mera, sığır otlak yeri.
gadêr A'. sığırtmaç, sığır çobanı. /S N.

sığırtmaçkk. An gavan.
gadoş Af topraktan yapılan iri bir çanak,

taşınabilmesi için kulpuna kaim ip takılır.
Gagaûs Af/gdMristryantürkler.
gagêre Af öküzlerle veya sığırlarla sapın

üzerinde gezdirilerek dövensiz harman¬
da döven gezdirmek

gagol Af mayıs böceği. An mozênxê.
gagole Af emekleme, emekliyerek yürü¬

me. * bı gagoleki çûn Avv. emekliyerek
yürümek.

gahesp Nh bn gaboxe.
gaj A'. iplik yumağı. An gdok.
gakêl A'. 1. çiftçi, çift süren. 2. çift öküzü.
gakoür A'A. mavi güvercin.zoo. Columba

oenas.
gakovi A'A. yaban öküzü, büfalo.
gal1Af.5.Angügü.
gal2^. ses, seda
gala NiL tiyatro, sinemavsjıin açılış töre¬

ni.
galegal A'. rgp. konuşma, sohbet/- kuın

L 1. sohbet etmek, konuşmak. 2. çene
çalmak.

galegurt Af. dedikodu.
galeri Af Fr. Kürtçede en çok resim sergi¬

lerinin açıldığı bina için kullanılır.
galgalişk Af ant gırtlak. An gewri.
galim Af 1. dadanma, birinin üzerine yü¬

rüme, dalaşma. 2. çalım.
galon A'. ing. dört buçuk litrelik ölçü biri¬

mi.
galte Af şaka, alay. /-bej Nx şakacı, alaycı.

/_ kınn L şakalaşmak, alay etmek. * gal¬
te pê kum Aıv. biriyle alay etmek, dalga
geçmek. An leq, benek, yari.

galtİ/n L (dıgalte, bıgalte) şaka etmek, mi¬
zah yapmak.

galûf N. bir cins bitki. Türkçesini bula¬
madık.

galûk Af mahmuz.
galûm Af topuz.
galvanize rgd Fr. çinko ile kaplanmış

metal.
galyum Af kîm. çinkoya benzer bir ele¬

ment.
gam Af döven. /_ gerandm L döven

gezdirmek./_gêrNx döven gezdiren, dö¬
ven işini yapan. /_ guêdan L döven
bağlamak. * çûn ser gamê Avv. döven
gezdirmek./- revandm/. öküzler, büve¬
lek denilen sinek tarafından sokulunca
panik içinde kaçarlar. Döveni de üzerin¬
deki ne varsa beraber sürüklerler ki bu¬
na bu tabir kullanılır. Mecazi olarak
panik içinde herşeyini bırakıp kaçanlar
içinde Ixjyle denir. * gam kevu kuın Avv.

dövenin altına çakmak taşlan yerleştir-
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mek. bn gere, moşen.
gamêş A'. manda /_qıran Af nisamn ilk

haftası, takriben 7 nisandan sonraki bir¬
kaç gün. * neregameş A'A. manda öküzü.
* mêgamêş A'A. dişi manda.

ganul A'. ant omuz başlan. /- kum L
omuzlamak. An kolan kuın.

ganurok A'. bj. bir çocuk hastalığı, topu¬
klarından kan alınarak iyUeştirilir.

gamısk A'. misk sığın, zoa Ovibos mo-
schiferus.

-gan x sonektir. bazugan, zadegan.
gan 2 Lg (digehê, htgehê) bn ginan, geni¬

ştin.
gan 3N.ant meme. Ekseri sağmal hayvan¬

lar memeleri. /_dil Af iri memeler.
ga/n Lg (digayê, bigqyê) cinsi münasebette

bulunmak.
gandan Af 1. herkesle cinsi ilişki kuran

kadın. 2. homoseksüel erkek.
gandêr rgd Af iffetsiz, zina eden, kahpe.
ganek rgd cinsi iştiha fazlalığı, isterik dişi.
ganêr Af 1. damızlık boğa. 2. iğdiş edilme¬

miş öküz.
gangdok Af çiğdem. Aot Colchicum. An

sosın.
gangster Af ing. gangster, şehir eşkiyası.
gap Af imece.
gaperçok (gaperçınk) N. bilhassa sığır ti¬

pi hayvanlarda tehlikeli halde gaz yapan
kamış cinsi bir ot. Tunceli-bingöl havalisi
tarafından bilinen bu otun türkçe ismini
bulamadık

gapü Af fin gakotır.
gar ' Af Fr. tren istasyonu, gar, terminal.
gar 2 Af küpe. An guhar.
gar 3x sonektir. edici, yapıcı anlam verir.

parêzgan koruyucu.
gar Af hayvanların öğle sıcağında

sağmak ve dinlenmek için getirildiği yer.
Angaran.

garaj Af Fr. garaj, oto hangan.
garan Af 1. sığır sürüsü. 2. sığırların din¬

lenmek için öğle sıcağında toplandığı göl¬
gelik. An ga

garanti Af Fr. garanti. Bir şeyin doğru¬
luğunu veya sağlamlığını beyan etme. *
garanti nine ko ez bêm Avv. gelmem şü¬
pheli, yani belli değü.

gardiyan Af ing. Kürtçede hapishane içi
nöbetçileri olarak bilinir. Aslı nöbetçi,
gözlemci. An pastan.

ganng Af döven sırasında öküzlerin pis

liğini almak için kullanılan ekseri tezek¬
ten yapılmış kap. An keşkûr.

ganngan Af An garnıgan.
gans A'. n dan. Aot Panlcum miliacum.

/- avdan L dan sulamak. * gans jı dest
demakeve Avv. bitini bile vermez an¬
lamında deyim. * çûn ber geriş Avv. dan
tarlasında nöbet tutmak. Mecazi anlam¬
da eli boş kalmak, bir işte kazançsız
çıkmak, hava almak. * gansêspiA'A. bey¬
az dan. * gansê* zer A'A, çin dansı. *
garıse* xabûrê Nh habur dansı.

garis rgd şerir, kavgacı./-!Af kavgacılık.
garite A'. mertek, kalas, fin kêran.
garnıgan Af içinde süt gibi bir srvı bulu¬

nan bir bitki. Bu sıvı müshildir.
garnizon Af Fr. garnizon. Askeri birlikle¬

rin bulunduğu merkez.
garson Af Fr. lokanta işçisi, türkçeyle bize

geçmiş. An şagırt
garte Af halattan bir cins kızak, otvs. çek¬

mede kullanılır (hakari bölgesi).
gasm l Af köy meydam./-geh Nx büyük

meydan. An qad.
gasm 2 Af saban demiri. An gisın.
gasık N. maşa
gastrit Af Bj. mide yangını, gastrit
gaşe Af 5. çakıl
Gat Af Zerdüştî kitabında her cüz'ün adı.
gav 1Afadım,kadem./_avetınZ.adım at¬

mak, bir iş veya gaye için ilk başlangıcı
yapmak. /- dan L adım atmak, /-ek Avv.

bir adım. * gaveki xwe h malê ye, yek h
xeribiyê fivv. bir ayağı evde, biri gurbette,
/-gav fivv. adım adım. /_gw Af iri adımlı.
/_ kuın L adımlamak, adımla ölçmek. *
gav bı gav Avv. adım adım. * gavbı gav ha¬
le peş fivv. adım adım öne geldi. Mecazi
olarak sinsice veya pozitif olarak ağır
ağır ilerledi. * gav lê sıst bûn Avv. baca¬
klarının dermanı kesilmek. * h ser re gav
dan Avv. 1. üzerinden atlamak. 2. üstün¬
den es geçmek.

gav 2 rgp. en kısa zaman parçası, an, müd¬
det. * gava ghk rgp _dıği zaman. * gava
ko fivv. rgp. o an da, o zaman ki şarth za¬
man.*gava koezhatun kes tüne bû Avv.

ben geldiğim zaman kimse yokta * gav
gav fivv. ara sıra, aheste aheste, yavaş ya¬
vaş. * gav bı gav Avv. ara sıra * gavek L
rgp. bir adım. 2. dç bir an, bir lahza * ga¬
vek şımda Aıv. bir az sonra* gavek peşta
rgp bir an önce, bir müddet önce. * gave-
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kidmAw.rgp.birazsonra.*gavêrgpbir
an, bir lahza. * ka ez gavêji biçim mala
Çu-to Avv. hele biraz da çirtonun evine gi-
dem. * tu here ezgavekidm teni Avv. sen
git ben bir az sonra gelirim. *jıvê gavê ve
bw.rgpghk. _ o zaman ki, bundan böyle,
böylece. * vê gavê Avv. rgp şimdi şimdilik,
şu anda. * ez vê gavê buçi ninım Avv. şu
anda ac değilimveya şimdilik aç değilim.

gavan Af sığırtmaç, öküz çobanı.
gavber Af hasım, rakip.
gavda/n Lng (gav dıde, gav de) adım at¬

mak.
gavin Af. 1. mesafe, atış mesafesi. 2. gaye.
gavpiv Nh kadem, adim ölçüsü, ingilizce¬

de f eet'
Gawestiyan Af göçebe büyük bir Kürt

- aşireti.
gawir A'. rgd Müsliman olmyan, gavur.

/-ıstan Afi: gavur ülkesi.
gavnık (,gawöit^A'.5.tahtakunısu.zoaCi-

mex lectularius.
gaxend Af takribenyılbaşına dek gelir, ço¬

cukların evleri dolaşarak hediye topla-
malan ile adet olan bir gün.

gayi/n Lg (dtgayê, bigqyê) cinsi münase¬
bette bulunmak, sikişmek. An myandm.

gaz * Af 1. 70veya 75 cinlik bir uzunluk öl¬
çüsü, tahminen göğüs ortasından bir ko¬
lun sonuna kadar. 2. manifeturacı
metresi. /_bu Af manifaturacılıkta ma¬
kasçı. An fersah.

gaz Af ant 1. hayvanlarda baldır, baldır
kemiği. 2. kolun dirsekten aşağı bölümü,
ön kol kemiği. 3. şakul.

gaz 3 (gayz)N. kerpeten.
gaz 4A'. cax tepenin en üst noktası, çevren,

ufuk, hattübaala. An tûm.
gaz 5 A'. kîm. gaz, hava gaa, gazyağı, petrol

gazı.
gazel Afi. ağaç yapraklanılın açık kahve

rengine geldiği veya yere düştüğü sonba¬
har vakti. 2. uzun makam türkü. An gela

gazgaz N. uğultu, büyük gürültü.
gazmd Af sitem, serzeniş, şikayet./- kuın

Lh sitem etmek, serzenişte bulunmak.
/_ok rgd çok sitem eden, çok serzenişte
veya şikayette bulunan kimse. An gdi,
lom, lome.

gazi Af haykırış, bağırtı, çağırma. /_kerAf
tellal, çağıran, çağıncı. /_ kuın L
çağırmak, seslenmek.

gazin Af L şikayet, dert yanma 2.

çağırma, fingazmd, gül
gazino Af.it gazino.
gaziper A'. geceleri iple çobana bağlanan

koyun, ki bu koyun çobanı uyandırır. An
banok, hıza hanoke.

garivan Nx tellal. /SN. tellallık.
gaziz Af 1. yaprak kurdu. 2. incir kurdu. 3.

güve. An bey.
gazoz A'. gazoz, limonlu bir meşrubat
gazûz A'. fin gaziz 3.
-ge x An geh.
gebırge A'. 5. büyük davul.
gebol Af fin kalheyran, hewdel
gebre Afat tımarında kullanılansünger gi¬

bi bir alet.
geç Af An geç.
gedand/m Lg (dıgedine,bıgedine) yiyecek

dilenmek.
gede A'. rgd erkek çocuk.
gedek Af manda yavrusu.
gedeq Af arü mide. fin zık, hur, asık.
gef Af m tehdit, tehdit veya lafla korkut¬

ma. * gef û gur Avv. tehdit, lafla tehdit *
gef û gur lê dan/xwann Avv. lafla tehdit
etmek. * gef lê xwarin Avv. korkutmak,
tehdit etmek. * laf û gef Avv. ekseri ağızla
ihtar etme, korkutma.

gefada/n Lg (gefa dıde,gefa de) tehdit et¬
mek, acı çektirmek, tedirgin etmek.

gefand/ın Lg (dıgefine, bıgefine) tehdit et¬
mek, korkutmak, zorlamak.

gefin 1. Af tehdit. 2. /.tehdit edilmek.
gefok rgd tehditkar.
-geh l x sonektir. yer ve mahal bildirir.

xwandegeh: okuma yeri, okul leşkergeh
: asker bulunan yer. çêregeh : otlak, ot
olan yer gibi.

geh rgp. bazen, ara sıra, bir ara, peyder
pey. * geh bı geh rgp. zaman zaman, ara
sıra. * geh geh dç ara sıra, zaman zaman.
* geh h ser, geh h bm fivv. bir üstte, bir
altta. * geh tê ge nayê Avv. bazen gelir, ba¬
zen gelmez. * geh lı der, geh lı hundur
Avv. bir içerde, bir dışarda.

geh 3 Af ant mafsal, boğum, eklem. * geha
dest A'A. ant el bileği eklemi. An gebe,
kawik.

geh s Af in, delik. * geha berêz A'A. domuz
inlAnquLkun.

gebe Af ant parmak mafsalları. An kawik,
geh4.

gehırand/ın Lg (dıgehaine, bgehaine) iş¬
kence etmek, kızdırmak, fena üzmek. bn.

savan 160

kidmAw.rgp.birazsonra.*gavêrgpbir
an, bir lahza. * ka ez gavêji biçim mala
Çu-to Avv. hele biraz da çirtonun evine gi-
dem. * tu here ezgavekidm teni Avv. sen
git ben bir az sonra gelirim. *jıvê gavê ve
bw.rgpghk. _ o zaman ki, bundan böyle,
böylece. * vê gavê Avv. rgp şimdi şimdilik,
şu anda. * ez vê gavê buçi ninım Avv. şu
anda ac değilimveya şimdilik aç değilim.

gavan Af sığırtmaç, öküz çobanı.
gavber Af hasım, rakip.
gavda/n Lng (gav dıde, gav de) adım at¬

mak.
gavin Af. 1. mesafe, atış mesafesi. 2. gaye.
gavpiv Nh kadem, adim ölçüsü, ingilizce¬

de f eet'
Gawestiyan Af göçebe büyük bir Kürt

- aşireti.
gawir A'. rgd Müsliman olmyan, gavur.

/-ıstan Afi: gavur ülkesi.
gavnık (,gawöit^A'.5.tahtakunısu.zoaCi-

mex lectularius.
gaxend Af takribenyılbaşına dek gelir, ço¬

cukların evleri dolaşarak hediye topla-
malan ile adet olan bir gün.

gayi/n Lg (dtgayê, bigqyê) cinsi münase¬
bette bulunmak, sikişmek. An myandm.

gaz * Af 1. 70veya 75 cinlik bir uzunluk öl¬
çüsü, tahminen göğüs ortasından bir ko¬
lun sonuna kadar. 2. manifeturacı
metresi. /_bu Af manifaturacılıkta ma¬
kasçı. An fersah.

gaz Af ant 1. hayvanlarda baldır, baldır
kemiği. 2. kolun dirsekten aşağı bölümü,
ön kol kemiği. 3. şakul.

gaz 3 (gayz)N. kerpeten.
gaz 4A'. cax tepenin en üst noktası, çevren,

ufuk, hattübaala. An tûm.
gaz 5 A'. kîm. gaz, hava gaa, gazyağı, petrol

gazı.
gazel Afi. ağaç yapraklanılın açık kahve

rengine geldiği veya yere düştüğü sonba¬
har vakti. 2. uzun makam türkü. An gela

gazgaz N. uğultu, büyük gürültü.
gazmd Af sitem, serzeniş, şikayet./- kuın

Lh sitem etmek, serzenişte bulunmak.
/_ok rgd çok sitem eden, çok serzenişte
veya şikayette bulunan kimse. An gdi,
lom, lome.

gazi Af haykırış, bağırtı, çağırma. /_kerAf
tellal, çağıran, çağıncı. /_ kuın L
çağırmak, seslenmek.

gazin Af L şikayet, dert yanma 2.

çağırma, fingazmd, gül
gazino Af.it gazino.
gaziper A'. geceleri iple çobana bağlanan

koyun, ki bu koyun çobanı uyandırır. An
banok, hıza hanoke.

garivan Nx tellal. /SN. tellallık.
gaziz Af 1. yaprak kurdu. 2. incir kurdu. 3.

güve. An bey.
gazoz A'. gazoz, limonlu bir meşrubat
gazûz A'. fin gaziz 3.
-ge x An geh.
gebırge A'. 5. büyük davul.
gebol Af fin kalheyran, hewdel
gebre Afat tımarında kullanılansünger gi¬

bi bir alet.
geç Af An geç.
gedand/m Lg (dıgedine,bıgedine) yiyecek

dilenmek.
gede A'. rgd erkek çocuk.
gedek Af manda yavrusu.
gedeq Af arü mide. fin zık, hur, asık.
gef Af m tehdit, tehdit veya lafla korkut¬

ma. * gef û gur Avv. tehdit, lafla tehdit *
gef û gur lê dan/xwann Avv. lafla tehdit
etmek. * gef lê xwarin Avv. korkutmak,
tehdit etmek. * laf û gef Avv. ekseri ağızla
ihtar etme, korkutma.

gefada/n Lg (gefa dıde,gefa de) tehdit et¬
mek, acı çektirmek, tedirgin etmek.

gefand/ın Lg (dıgefine, bıgefine) tehdit et¬
mek, korkutmak, zorlamak.

gefin 1. Af tehdit. 2. /.tehdit edilmek.
gefok rgd tehditkar.
-geh l x sonektir. yer ve mahal bildirir.

xwandegeh: okuma yeri, okul leşkergeh
: asker bulunan yer. çêregeh : otlak, ot
olan yer gibi.

geh rgp. bazen, ara sıra, bir ara, peyder
pey. * geh bı geh rgp. zaman zaman, ara
sıra. * geh geh dç ara sıra, zaman zaman.
* geh h ser, geh h bm fivv. bir üstte, bir
altta. * geh tê ge nayê Avv. bazen gelir, ba¬
zen gelmez. * geh lı der, geh lı hundur
Avv. bir içerde, bir dışarda.

geh 3 Af ant mafsal, boğum, eklem. * geha
dest A'A. ant el bileği eklemi. An gebe,
kawik.

geh s Af in, delik. * geha berêz A'A. domuz
inlAnquLkun.

gebe Af ant parmak mafsalları. An kawik,
geh4.

gehırand/ın Lg (dıgehaine, bgehaine) iş¬
kence etmek, kızdırmak, fena üzmek. bn.



161 gelmişi/n

qehirandin.
gehin l N. 1. idrak. 2. olgunlaşma. An

gıhnn.
gehi/n Lng. (digehê, btgenê) 1. olgunlaş¬

mak,yetişmek. 2. idrak etmek, anlamak.
gehlnek Af bağlantı.
gehişt/m l Lng. (dıgddje, btgehije) olgun¬

laşmak, kemale ermek, baliğ olmak. *
herml û sêv genişim lê far! hê negehl-
şhne Avv. elma ve armutlar olgunlaştılar,
fakat üzümler henüz olmamış. An gıha-
ştın.

gehişt/m Lg (dıgehije, btgehije) yetişmek,
kavuşmak, dayanmak. * kêr genişte
heshyanAvv. bıçak kemiğe dayandı. * ge¬
niştin aratanca xwe Avv. amacına ulaş¬
mak. An gıhaştın.

gej Angü.
gejgenng N. m kasırga, hava çevrintisi,

dönerekyükselen fırtitıa. An güele.
gejmu-andyuı I^(dıgeji;wine,btgejmırine)

öğütmek. An têrandin.
gejmuani A'. 1. pudra. 2. öğütülmüş un

halinde şey.
gejnurin rgd öğütülmüş, cenderede

sıkılmış.
gel lA'. 1. millet, halk, ulus. 2. topluluk, kü¬

me. * geli Kurd fivv. Kürt halkı. /_ bûn L
toplanmak, bir araya gelmek. * em he¬
mû h komelê gel bûn fivv. hepimiz der¬
nekte toplandık,/-kari Af kamu hizmeti.
/-kuın/. toplamak, kümeleştirmek.

gel 2 gAfc ile, le, la, beraber. * dıgel gAfc be¬
raber, birlikte. * hgel beraber, birlikte. *
ez h gel te ninım Avv. seninle değilim, se¬
ninle aynı fikirde değilim. * h gel yeki
çûn Avv. biriyle berabergitmek.

gela Af 5. yaprak, yapraklar. /Jkutık A'A.
saçaklara atılan yapraklı ağaç dallan.
/-rêzan Af 1. bir yıldız gurubu. 2. yaprak
dökümü mevsimi, sonbahar. 3. 21 ekim
20 kasım, akrep burcu. /_xan Af toplu
döküntü yapraklar. /_zel Af çatı için ya¬
prak malzeme. An gazel, pûş, pelax, pelg.

gelac Af münakaşa fin gelece. /-kırın/,
münakaşa etmek.

gelal A'. 5. çakıllı su veya nehir yatağı, fin
§*P- .

gelale Af 1. müsvedde, taslak. 2. numune,
model. 3. Gelale, güney Kürdistanda bir
köy ve bölge. Burası Barzani otonomisi
esnasında başşehir olarak bilinirdi.

gelale 2N.anLbn behivok.

gelalûç A'. ant gırtlaktakiküçükdil,Latin-
cede buna 'epiglat' denir. An belıke
anan.

gelarezan Af bir yıldız gurubu adı. An ge¬
la

gelawêj Af. 1.21 ağustos 20 eylül2. Venüs
yüdızı.

geltaze Af 1. dizi, sıra. An gebvazL
gele Af Angeles.
gele Af 1. küme, topluluk, zümre. An gelL

2. tavlada kınk taşın yeri için atılan zann
gelmemesi.

gelece Af münakaşa, fin gelac
gelejmar Af rgd Grm çoğul. An prejmar.
gelek rgdrgp. dç epey,pek, çok, fazla, hay¬

li. * di vê ferhengê de mm gelek serê
xwe eşand Avv. bu sözlükte hayli kafayor¬
dum. An zehf, pır.

geleki rgp. bolluk, fazlalık.
gelemper Af aam, umum, kama /S rgd

umumi, genel. * bı karübare* gelemperi
Avv. genel hizmetler, kamu hizmetleri için.

gelemşe rgd ihtilaf, farklılık, karışık,
karışıklık, niza, arbede, furya. An gelece,
geleş,gelş.

gelender A'. 1. kaim ve iri ağaç veya direk.
2. bir cins ot.

geleş Af problem, sorun, işlerin birbirine
karışması. An gelemşe, gelş.

gelêş Af 1. humuslu toprak. 2. çürümeye
yüz tutan yaprak, çör çöp vsden toprak.

gelêşe Af. 1. ark, suyolu vs.de toplanan çör-
çöp. 2. hallaçta arta kalan pamuk artığı.

gelêr rgd milli, ulusal. *abonyagelêri Avv.

milli ekonomi.
gelhe Af nüfus, topluluk mevcudu. * gel-

heyi Kurdıstan 30 milyon e Avv. Kürdi-
stanın nüfusu 30 milyondur, fin nıştecıh.

gehfand/m Lg (dtgelfine, bıgeltfine) toz
haline getirmek, ufaltmak. An pışarhn.

geli l Af cax vadi, boğaz, dar geçit. 2. sel
veya yağmur sularıyla açılan dere. *
Gehyê Züan A'A: Muş Ağrı arasında bir
vadi. 1928 yılında türklerin yaptığı büyük
katliam yeri. Burada yatım milyon insan
lcatledümiştir.

geli 2B.ey!hitapünlemi.*gellKurdanfiw.
Ey Kürtler! * geli hevalan Avv. ey arka¬
daşlar.

gelmışand/ın Lg (dıgelmışine, bıgelmışi-
ne) kanştırmak.

gehmşi/n Lng. (dtgelmışe, btgelmışe)
karışmış olma
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gelot R dçgrmsoru edatı.2. bazen 'acaba'
anlamı verir. * gelo hon ki ne? Avv. kimsi¬
niz?. * gelo em dıkann herin Avv. acaba
gjdebilirnüyiz. * gelo tu Kurd i? Avv. sen
Kürtmüsün?.

gelş A'. fikir ayrılığı, farklılık, mesele,
problem. * gelsek kehye navbera me Avv.

1. aramıza fikir ayrılığı girdi veya
aramızda karışık bir mesele var. 2. niza,
arbede. IS N. ayrılık, uyuşmazlık.

gelte A'. 1. bir Kürt folklor oyunu. 2. bir
cins kilim (konya kürtçesi).

gelû 1AfAngewri.
gelû 2 A'. bir alanın veya bir dairenin mer¬

kezi.
geivıçand/ın Lg (dıgelvıçine,bıgelvıçine)l.

gücendirmek. 2. ayak altında veya bu¬
seyle ezmek.

gefwaz IA'.l. ceviz içi, incirveya badem gi¬
bi yemişlerin takılıp dizildiği sucuk şe¬
klinde meyve kurusu. Dersim
havalisindeekseri armutveya elma kuru¬
sunun ipegeçirilerek kurutulmuşşekli. 2.
arka arkaya dizilmek, kuşların havadaki
sıra haline gelme şekli. 3. muntazam, mü¬
teselsil. An gelbaze.

gehvaz 2 A'. kış, zemherir.
gem Af gem. fin bızm.
gemal Af buldok köpeği, zoa Canls fa-

nüliaris molosus hlpernicus.
gemar l Af L kir, pislik. 2. rgd kirU, pis. /_

bûn L pislenmek, kirlenmek. /_e Af. kir¬
lilik, pislik. IS Af pislik, kirlilik. /- kuın
L pislemek, kirletmek.

gemar Af tabak. * çerm gemar kırın fivv.

deriyi tabaklamak. * caw gemar kuın
Avv. bezi tabaklamak.

gemarda/n (gemar dıde, gemar de) Lg te¬
kel. * Iê gemar dan Avv. 1. tekeline almak,
ekonomik ablukaya almak. 2. bir şehri
veya mahalveya bir hedefi kuşatmak, ab¬
lukaya almak.

gemaro Af 1. abluka 2. bir şehrin kurul¬
duğu yer, şehir merkezi.

gembol Af erkek köpek.
gemırand/ın Lg(dtgemaTne,btgemaine)l.

herhangi bir şeyin biçimini bozmak veya
zarafetini ortadan kaldırmak. 2.gözlerini
uykudan açmak. 3. mecazi anlamda kir¬
letmek, berbat etmek. * çavên xwe
gemırandın Avv. gözlerini uykudan aç¬
mak.

gemıri/n Lng. (dıgemae, btgemve) bozul

mak, şekli değişmek.
gemış /V. darbe.
gemışand/ın Lng. (dtgenvşine,btgemışine)

vurmak, darbe vurmak, vurarak öldür¬
mek.

gemi Af gemi, vapur. An keşt
gemore 1. rgd hafif acıya çalan tad, ekşi,

nahoş. 2. Af bir cins ekşi elma. 3. Af ham
meyve, fin tüt, xag.

gemş lN.ant avuç, el ayası, avuç içi.
gemş Af güreş. /-andın/, güreşmek.
gemşo Af güreşçi.
gen N.bn dever.
gen 2 Af bio. kromozomlar üzerinde bulu¬

nanve kalıtsal ırkı teşekkül ettiren cisim¬
cik.

gen 3 Af kesici aletlerde hasıl olan körlük,
daha ziyade bu aletlerin ağzında hasıl
olan kertikcikler, kertik, aşınma.

gen Af amel yapan bir cins zeytin. * donê
genê nabıt rûn, qereçi nabıt xatûn Avv.

domuz derisinden post, düşmandan dost
olmaz mealinde atasözü. An genek, gen-
dal.

gen Af kene.
gencine Af m hazine, define. /_van Nx

defineci.
gendal Af bir cins zeytin ağacı, fin gen4.
gendar AfAnsurdar.
gendel rgd 1. çürük. 2. hantal.
gendü. rgd pis koku salan.
gendüand/m Lnk. (dıgendıjine, btgenzhji-

ne) kokuşmak, koku salmak. An genû,
bumdan.

gene Af fingenS.
genek Af amel edici bir cins zeytin ağacı.

An gendal, gen4.
general Af Ger. Fr. general, en üst subay.
gengaz rgd kolay. /_i Afi. kolaylık. 2. ola¬

nak.
gengeşi Af münakaşa, tartışma. An ber-

hevdan.
genim A'. buğday. * genime aşore A'A. ek¬

meklik beyaz buğday. * genime bıhare
Nh ilk baharda ekilen yazlık buğday. *
genime köseA'A kılçıksız köse buğday. *
genime mencıki A'A. nişastalık sanman
buğdayı. * genime qendehari A'A. aşure
buğdayı. * genime* sınbelreş AfA. ka¬
rakılçık buğdayı. * genime sorgul A'A.
kızü sanman buğdayı.*genime şamiA'A
mısır.

genimi 1. rgd buğday rengi, açık esmer. 2.
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rgp.buğdayla ilgili, buğdaydan olan. * na¬
ne genimi Avv. buğday ekmeği.

genungwin Af rgd buğday rengi.
geni rgd kötü koku, kokuşma, tefessüh./-

bûn L kokmak, kokuşmak. /_ kum L
kokutmat, tefessüh ettirmek.

geni/n Lng. (dıgene, tugene) kokmak, ko¬
kuşmak, fin geni bûn

genû rgd bn geni
genûs 1. rgd pis, melanet 2. Af cimri, pis

kimse. An cınûs.
geometri A'. Gr. bir matematik kolu, geo¬

metri. An hendese.
geometrik rgd geometri şekli alan.
gep l.Af, ant yanak. An dêm. 2. Af. lokma.

/_ek Af bir lokma, yiyecek lokması. An
pari, puron. 3. rgd iri cüsseli.

gepıçand/ın Lg (dıgeptçme, btgepıçine) 1.

yıkmak. 2. dokunmak.
geprûg A'. ant kursak, kuş kursağı,bn ber-

tûrk, pezlzank.
ger 1 GAfc şayet, eğer. * ger çı dç gerçi, her

neyse. * ger tu nayê ez dıhcm Avv. eğer
sen gelmezsen ben gelirim.

ger 2 Af 1. dolaşma, gezme, gezi, seyahat. 2.
dönüş, dönme 2. zemberek dönüşü.

ger 3 x Grm. sonektir. yapan, eden anlamı
verir, hesınger, şevger, rêger.

gen 4N.Bj. uyuz, uyuz hastalığı. An gur.
gerr Af 1. havuz, yüzme havuzu. 2. nehir

gölü. An genek.
ger A'. nöbet sırası. * İcar gera mm e fivv.

şimdi nöbet şuası bende (Behdaıi). bn
payin, nöbet

gera A'. böcek, balık, ısündye tıpı hayvan-
lann yumurtalan.

geraj Af An garaj.
gerran l Af varyoz.
geran 2N.L dolaşma, seyahat. An gerZ
gerand/ın Lg. (diğerine, bıgerine) dola-

ştırmak,aramak, çevirmek, evirmek, ida¬
re etmek, geçirmek, aldatmak. * hevûdu
gerandm Avv. birbirlerini aldatmak, bir¬
birlerini uğraştırmak. * heyf gerandm
Avv. intikam sürmek. *jı hev gerandm Avv.

ayırdetmek. * lê gerandm Avv. sarmak,
aratmak. * h ser zmanê xwe gerandm
Avv. dedikodu etmek, çekiştirmek, dilinin
üzerinde dolaştırmak. * rêç gerandm Avv.

iz sürmek. * seri lê gerandm Avv. işini ak¬
satmak, uğraştırmak, başına işler açmak.
* w! belakl h serêwl gerand fivv. o, onun
başına bir bela açtı.

gerene Af Grm şart kipi. Mesela: ez bu¬
ma, nun hebnva ben olaydım, benim ol¬
saydı.

gerendi 1. rgd dolaştırılmış, çevrilmiş,
gezdirilmiş. 2. Af Grm geçişli. * lêkerên
gerendi A'A. geçişli fuller. An sergerandl

gerav Af büyük ırmakların veya akar su¬
ların derin ve sakin yerleri, ekseri buyer¬
ler burgular halinde dibe çeker. An
zrvırok.

geraw AfAngerew.
gerdebü Af hortum.
gerdek Af P. gerdek, evliliğin ilk gecesi.
gerden Af ant çene altı, boğaz, gerdan,

/-aza rgd serbest, başına buyruk. * ger¬
den aza kuın L basma buyruk bırak¬
mak. * gerden azad bûn Avv. hakkı helal
edilmiş olma. * gerden azad kuın Avv.

hakkını halal etmek. /-azadi Af hürriyet,
boyunduruktan kurtulma. * gerden
azadıya xwe jı bavê xwe xwast Avv. ba¬
basından hakkım helal etmesini istedi.
/-bend Af boyunbağı, boyun atkısı,
/-dayi rgd boyunduruk altında. * çala
gerdenê AfA. ant gırtlağın göğüs kemiğiy¬
le birleştiği boşluk, /-gaz A'. boynu uzun
olan, uzun boyunlu. /_i Af tasma, ger¬
danlık, /-parêz A'A. eşarp, boyun atkısı.
/_xar rgd boynu bükük.

gerdeniş AfAnpışû.
gerdele Af at arabası.
gerdûn Af. evren, dünya, felek.
gerek * Af rgp. gerekli, lazım, elzem. *gere-

ke Avv. gerektir, lazımdır. * gereke ez
biçim fivv. gitmem gerek, gitmem lazım. *
gerektir rgp. daha elzem, daha lazım. *
gerektirin rgd rgp. en çok lazım, pek çok
lazım.

genek 2 Af 1. küçük gölcük. 2. burgu şe¬
klinde dibe çeken su akıntılan. An gen.

Gerek 3 Af şiirde dörtlük.
gerelavtje Af ahenksizlik, akordsuzluk,

hercümerc.
geremol Af kalabalık, karışıklık. * di nav

vê geremol û teq û reqê de Avv. bu kala¬
balık ve patırtı gürültü içinde. * alozi û
geremol Avv. anormallik ve karışıklık.

gerevêre rgd fuzuli, lüzumsuz.
gerevv Af 1. rehine, kefalet. 2. bahis, iddia

/_ huri AfA. iddiayı kazanan./- bûn Avv. L
rehin olmak. /- dan L 1. iddiaya girmek,
bahse girmek.2. kefaletveya garanti ver-
mek./_ekAf rehine, kapora, bir mala ka-
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rşı bir mah rehin bırakmak./- kuın/. L
rehin almak, kefalete vermek. 2. bahse
girmek, şart tutmak, /-name Nx. ittifak,
antlaşma

gergeh A'. idare, daire.
gerger rgd L taşh, çatallı. 2. Adryamanin

bir kazası.
gergere A'. makara, kasnak.
gergerok A/.Ldönengeç, lifveyabukle se¬

ldi olan. 2. çok gezea
gergûnk A'. tasma, fin hevsar.
genk A'. çiçek tohumu.
gerısand/ın Lg (dıgensine, btgertsine)

ezmek, çiğnemek. An pehn kuın.
genya/n Lng. (diğere, hgere) gezmek, do¬

laşmak, seyahat etmek. * felek h sere
mm genya ye Avv. feleğin çarkına
uğradım. * lı dora üsteki genyan Avv. bu¬
seyle ilgilenmek veya bir şeye hayret,
veya sevgi olarak kurban olayım demek.
* ez dor Xwedê bıgenm Avv. ben Allaha
kurban olayım gibi. * devjê* genyan Avv.

rahat bırakmak. * lê genyan Avvi 1. ara¬
mak, araştırmak. 2. bulaştırmak. * nex-
waşiya wi h mı ji genya Avv. onun
hastalığı bana da bulaştı. * pê genyan
fivv/ aramak, takip etmek. An gerin.

gerib Af fin gerin.
gerih Afçağala,yeşUbademvs.
gerila A'. ispanyolca gerilla demek.
gerin Lng. (diğere, bıgere) dolaşmak,

gezmek. * deste mın lı te nagere fivv. sana
kıyamıyorum, sana elim varmıyor. * de¬
ste mm jı te nagere fivv. senden
aynlamryonım, sana doyamıyorum. * h
mala gerin Avv. evleri dolaşmak, fin
genyan.

germek Af. 1. girdap. An gejık. 2. devir,
devr, devam.

gerinende Af direktör, müdür. /-kari A'A.
idarecilik.

geringeh Nx. idare, daire, büro.
germ rgd sıcak. /_ayi Af 1. sıcaklık, ısı. 2.

rgp. sıcakça /_ bûn A'. L ısınmak. /S N.
sıcaklık. /- kuın Lh ısıtmak. * germ û
gur Avv. bol sıcak./_parezA'A. 1. ısı koruy¬
an, sıcak tutan. 2. termos. /_xwaz rgd ti¬
tiz, hassas.

germand/ın Lg (dıgermine, btgermine)
ısıtmak.

gcrmapêda A'A. Urartu Kürtleri dilinde
Haziran ayL

germav Af m. L kaplıca, ıhça An germık.

2. sıcak sa
gernujand/m Lg (dtgerrrajine, btgermıji-

ne) ısıtmak. An germ kuın.
gernnji/n Lng. (dıgermtje, btgermqe)

ısınmak.
genmjok N. Bj. ısırgın, isilik, sıcaktan deri

kısmının çok sivilce çıkarması, geçici
olan bu durum rahatsız edicidir.

germık Af, An germav.
germışand/ın Lg (dtgerrmşme,

btgermışate) basmak, basarak çiğnemek.
An pelaqandin.

germışk Af. Bj. ateşli sivilceler. An
genmjok.

gernuxand/m Lg (dıgermcahe, bgermvd-
ne) kurutmak, kurutma veya yakma de¬
recesinde pişirmek.

germıyan Af kışlak.
germıyand/m Lg. (dıgermıyine, hgermtyi-

rw.) canlanmak canlandırmak.
germi N.mt sıcaklık, hararet 2. tav. *

hesm bı germi ve tê* Avv. demir tavında
döğülür. Anhit /_dan L ısınmak, sıcaklık
vermek, hararet vermek. * bı germi bw.
sıcakken. An germayi.

germjmêr A'A. termometre.
gennker Nx. ısı verea /_ihev Nhx mer¬

kezi ısıtma sistemi.
germok l A'. bir baharat. Aot Pinıento

offıcınahs.
germok 2 Af zamamnda tav, tavında.
germpiv A'. ısıyayar, konvektör.
germrej A'. kîm. ısıveren, ekzotermik.
gernas rgdyiğit kahraman.
gerok 1. rgd gezen, gezgin. 2. dönen şey.

/SN. gezginlik.
gerû N.Ant gırtlak. An gewri, quik.
gerûşe A'. gazap, afet.
gerûz rgd iri, kaba.
gerzık Af halka.
gesık Af saplı süpürge, fin gezık.
gestm Lg. (dıgese, bıgese) bn. gezhn.
geş rgd parlak, ışıkh, şen, gür. /_ bûn L

canh olma, güzel renkli olma, şen olmak.
* damatgeşbûAvv. düğün canlandı, neşe¬
lendi. * grya h zozana geş bû Avv. yayla¬
larda oüar güneşti /Jbûnl A'. gelişme,
şenlenme, büyüme. /-! Af, şenlik, canlılık,
zenginlik, gürlük. /_ kuın L can¬
landırmak, şenlendirmek. * agv geş
kuın Avv. ateş alevinin yükselmesi. * we
maki megeş ku Avv. evimizi şenlendirdi¬
niz, evimize şenlik getirdiniz.
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geşmi AngeşL
geşt lN.m seyahat, gezi * çûn geşte* Avv.

seyahata çıkmak, /-name A'A. seyahat¬
name.

geşt 2 A'. sadaka, dilenci, çingene veya
türkmenlerin ev ev dolaşarak to-
pladıklan sadakayaverilen ad.

gevazhn An gevızandın.
geve Af, rgd aptal budala An gewc
gevende rgd serseri, aylak.
gever A'. L An qiraç. 2. dağınık, taran¬

mamış saç.
gevez 1. rgd kızıl, gül rengi 2. boyacılıkta

kullanılan kırmızı bir ilaç. An gewez.
geveze rgd geveze, çok konuşan, fin gale-

gurt
gevü Afkabüyet
gevızand/ın Lg (dtgevmne, btgevtzine)

ağınmak (at, eşek tipi hayvanların kaşınma
için yerde debelenmeleri). * h erde
gevızandın Avv. yerlerde debelendirmek,
bu fiil ekseri "xwe' zamiri ile beraber kul¬
lanılır. xwe gevızandın. gibi. An ve-
gevızandın.

gevızi/n Lng. (dıgevtze, tngevae) debelen¬
mek, yerde aşınmak. * di xwina xwe de
gevızi Avv. kanının içinde debelendi, fin
vegevızin.

gevızk A'. at eşek cinsi hayvanların yerde
debelenmesi.

gevjol A'. karışık veya kıvrık saç, dolaşmış
saç.

gevnk Af An çırg.
gevz A'. ağırıma, debelenme, /-dan L de¬

belenmek, ağınmak, /-ek Af ağınma yeri.
/_ok rgd ağınma iştahı olan, sık sık eşi¬
nen. /_onek Af hayvanların debelenme
yeri. An gevızin.

gewad AfrgdAkavat
gewaşe AfAnkewaşe.
gewc rgd ahmak.
gewen A'.tn.gwlnt
gewende Af Lçalgıcı, köçek. 2. başıboş ge¬

zen avare kimse, hafif meşrep.
gewer l N. geberme. /- bûn /. gebermek.

/_ kuın L gebertmek.
gewer 2Af dar geçit An asteng.
gevvez rgd ateş kırmızısı rengi An gevez.
geweze A'. An geveze.
gewher ** N. cevher. /_ bûn L mücevher-

leşmek. IS rgd mücevherden, mü¬
cevherle ilgili. /_in rgd cevherden. /_
kuın/. cevherlemek.

gewher N.bn. gewr.
gewherand/m Lg (dıgewherine,btgewheri-

ne) cevherleştirmek.
gewirand/in Lg (dtgewaine, btgemrine) t

beyazlatmak, grileştirmek. 2. cewherleş-
tirmek.

gewixand/m Lg (digewvahe, btgewvahe)
boğazlamak, üstüne çöküp boğmak. Ek¬
seri yırtıcı hayvanların, avına çullanıp
boğması fiili için kullanılır, bn
dewixandm.

gewlaz Affinhevsar.
gewr rgd ağank, boz, beyazımtrak.
gewre rgd S. büyük, iri. * gewre keç Avv.

evin büyük kızı.* gewrelaw fivv. evin büy¬
ük oğlanı.

gewrêle A'. bir kuş türü.
gewrên A'. meydan, fin qad, gasm.
gewnk l Af 1. develeri tavlı eden bir ot 2.

rgd boz renk. 3.yabani bir cins ahlat
gevvnk 2 Af Bj. 1. bir cins saç hastalığı, saç

kepeği 2. Af şafak aydınlığı, alacaka¬
ranlık. * di gewnkê sıbe* de fivv. sabahın
alacakaranlığında.

gewri l Af ant gırtlak, boğaz, yemek
boğazı, imik, ümük. * gewnyê de ma fivv.
boğazında kaldı. * gewnyêde naçe xwar
Avv. boğazından gitmiyor. /- vebûn L
boğan açılmak, iştahı açılmak, bn quik.

gewri 2Afnüfus,keltebaşı.*emmalaxwe
de çar gewri ne Avv. biz evde dört nüfu¬
suz. * sê gewnyan xwedi duam Avv. üç
nüfus besliyorum.

gewrin rgd 1. bozca, grice. 2. içinde boz
veya gri renk olan renkler

gewris A'. önvegöğüs tarafı beyazolan gri
renkli keçi.

gevvrok rgd 1. boz, gri. 2. boz veya grimsi
renk.

gewşin Afözellik./-irgdözelükle.Antay-
betl

gewşir N.P. A bot Opopanax chlronl-
um.

gewz Af sevinç. An şa
geyi/n Lng.(dıgeyi,btgeyi)l.\armak,ye\i%-

mek, kavuşmak, ulaşmak. 2. olgunlaşma
An gıhan.

geyışı/m Lng. (dtgeyije, hgeyije) yetişmek,
yaklaşmak, varmak. An geniştin.

Geylan Af îran güney Kazvinde bir Kürt
taifesi

gez £ A'. ısırma, bir ısırmalık şey./- bûn /-
ısınlmış olmak. * gez lê dan Avv. ısırmak,
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dişlemek./, kuın L ısırmak, dişlemek. *
gez lê xishn Avv. dişlemek, ısırmak. * bı
gezanhatm hev Avv. birbirlerine ısırmak,
birbirlerine dişle saldırmak.

gez 2 Af. ılgın ota Aot Tamarix.
gez 3 Af, 5. endaze, arşın, fin gaz.
gezand/m Lg (dıgezine, bıgezine) ısırmak.

An gez kuın
gezende Af, ısına, ısıran.
gezgezık fgezgezo&JA'.ısırganotu.AoiUr-

tica urens. bn gezok.
gezık A'. süpürge, süpürge otu. An gêrik,

havlêk.
gezikê derewin A'A. 1. ısırgan otu. Aot Ur-

tica 2. ballıbaba. Aot Lamium albüm.
gezing A'. fin gezgezık.
gezize Affinbelaziz.
gezize Af çan çiçeği. Aot Campanula.
gezne (geznek) Af bj. 1. ciltte egzama ha¬

stalığı. 2. An gezok.
geznık AfAnxeleng.
gezo Af kudret helvası. * hehvayi gezo Avv.

gezo helvası.
gezok rgd 1. ısırgan, ısına. 2. ısırganotu.
gezt/ın Lg (dıgeze, bıgeze) ısırmak.
gezûz AfAntizav.
geç 1Af Libre.
geç 2 A'. alçı, alçı taşı. /-kari Af alçı Ue

çalışma, alçılamak./- kuın/. alçılamak,
/-rnris A'A. tebeşir. An geç.

gêdûk A'. gedik (türkçe olabilir).
gêhişt/m Lng. (dıgehije, btgehije) bn gehi-

şlınl, gehiştm2.
gêj Mİ. baş dönmesi. 2. güçveçetin iş, ser¬

semlik. 3. rgd başı dönmüş, sersem.
/-bûn L sersemleşmek, sersemlemek.
IS N. sersemlik. /_in A'. sersemlik, ser¬
sem hah. /_iti Af sersemlik. /_ kum L
sersemletmek. /_ok 1. rgd sersem. 2. Af
duman. An mıj

gejık Af akarsulardaki göllerde dönerek
huni gibi dibe çeken su burgusu.

gcjlok Af kar lapası.
gêjlok 2 Af beşparmak otu, kurt pençesi.

Aot Potentüla anserina
gêjnok Af maydanoz. Aot Petroselinum

crispum.
Gêlaxe Af l.BetMehemyıldızı. 2. fin serêş.
gêle A'. karınca* gêle genû Avv. bazı besin

maddelerinin kannca kokusu benzer ko¬
ku yapması. /_ ketm L bir şeye veya hu¬
bubat vsye kannca girmesi. * gêle pê re
gırtın Avv. kannca salguıı./-penkA'A. ka

natu kannca, atlı karınca, »geleye reş A'A.
siyah kannca. * gêleyê sor A'A. kırmızı
kannca * gêleyê hespê A'A. atlı kannca.
zoa Formica. An gêrik, mûri.

gêlexur A'A. 1. kannca yiyen memeli bir
hayvan.zoa myrmecophaga 2. ichthyo-
saur.

gêlex Af bir cins nebat. Aot Ornithoga-
lıun.

gêndal A'. bakla veya burçakgülerden
herhangi bir bitki.

gêr l Af yuvarlanma, devrilme. /_ bûn L
devrilmek, yuvarlanmak. /_ kuın L 1.

devirmek, yuvarlamak. 2. bir hükümet
veya kuruluşu devirmek, darbe yapmak.

gêr Af 1. tepenin en üst noktası, hattübaa-
la. 2. çok taşlı tarla. An rızde, gır.

ger 3x sonektir. Yapan, eden anlamı verir.
plangêr, şoreşgêr. gibi.

gêran /.5. An geren.
gêrandm L S. bn gerandm.
gereni rgd büluğ,azep,yetişkinkız./_bûn

L buluğa ermek. * keça gereni Avv. baliğ
olmuş bakire kız.

gêrav Af 1. taklit, düplikat /_ kuın L ta¬
klit etmek, tekrar etmek, kopye etmek. 2.
An gerav.

gêraz Af kiraz ve ağacı. An güyas.
gêrbend Af 1. frenleyici şey. 2. takoz.
gêre l Af öküzleri harman dövmek için

harmandaki sapın üzerinde dolaştırmak,
harman dövmek. /- kınn L harman
dövmek van N. harman dövme işini
yapa.. Kimse. * gêre bı gohka nabıt Avv.

harman danalarla olmaz mealinde atasö¬
zü.

gêre 2 rgd karmakarışık, kargaşa. * gêre û
kêşa argoda niza, fitne, hercumerç. /-ve¬
re rgp. aşağı yukan, şöyle böyle, karma¬
karışık.

gerık Af kannca. * genken srtvariAfA. ath
kannca. fin gêle.

gêri Af hububat biti.
gerin /.fin gerin.
germi Af çorba.
gêrûfen Af/nkabilyet, istidat.
gêrûse Af el değirmeni, fin desıar, dıstar.
gesû Af ant fin kezi,guli,gızvanok.
gêşkûn Af kışın güneye göç eden büyük

keklik veya kuş sürüsü.
gêli Af dünya, engel, fin git, gitl
gêwe Af üstü bez bir cins ayakkabı.
gêzbelok Af teke sakalı otu. fiot Tragopo-
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gan protensls.
gezer Af havuç. Aot Daucus carota An

gezuand/m Lg (dıgezaine, bıgezaine)
oyalamak.

gêaak A'.finhavlek.gêzl
gezi Af süpürge, /-kuın /.süpürmek. An

gezüc
geztvan Afcsüpürgeci, çöpçü.
gıbise Af şubabn 29 gün çektiği yıl.
gıcgıcand/m Lg (dıgıcgıdne, btgıcgıcine)

sarsmak, sallamak, silkmek. An daweş-
nndın.

gıdık Af keçi yavrusu, oğlak, fin karık.
gidi! B.l.gidi,adi.2.oğlaklaraçağn.vs.Bu

kelime hem övgü ve hemde yergi mana¬
da kullanılır. *way gidi kerol Avv. vvay se¬
ni eşek herif.

gıdinol R çoğul halde gidi. Ekseri pozitif
manada kullanılır.

gidiş Afbuğdayveyaekindemeti./_kırın
L demetlemek An pırnag.

gıdıyanot R gidüer. An gıdino.
gıdo B. çocuk dilinde oğlak, kuzu, kedi

veya köpek vs.
gıdok Af cav. tümsek, tepe.
gıdûk Af An gıdok.
gıdyano! fiLya cemaat! ey ahali! An gıdıya-

no.

güt Af laf./_û goAf laf, mükaleme, konuş¬
ma.

gına Af yetişme, olgunlaşma * gıha gulı
fivv. kulağa gelme, yayılma.

gınan Af L ulaşmak, varmak, olgunlaş¬
mak,yetişmek./_hev Avv. kavuşmak, rast¬
laşmak. An geyin.

gıhand/m Lg (dıgehine, bıgehine) yetiştir¬
mek, ulaştırmak, -bir şeyi, haber vsyi-. *
gıhandın seri Avv. başarmak, başa götür¬
mek.

gıhar Af suyun sığ yeri. An req. bur.
gıhaşt/ın (dıgehije, btgehije) 1. Lnk olgun¬

laşmak. Ekseri meyve veya bitküer için.
2. Lg yetişmek, ulaşmak. An geniştin,
glhlştın, glhnşlın.

gıhaştl rgd olgun, yetişkin.
güüştm Lg ulaşmak,yetişmek. » gıhlştın

hevAvv. birbirineyetişmek, birbirine ulaş¬
mak, bn. geniştin.

gti Af rgd L şiddetli dağınık. 2. tüyleri
veya saçtan dik ve karışık. /_ bûn L. sa¬
çları diken diken olmak, hücuma
hazırlanmak, (yatıahayvanvekuşlar için).

/_ kuın L saçlarını veya tüylerini dik¬
mek, hayvanlar için hücum vaziyeti al¬
mak. *xwe gd kuın Avv. kendini, tüylerini
dikerek toparlamak. * porêxwe gıj kuın
Avv. saçlarım dikmek, saçlarını darma¬
dağınık etmek, /-o nujo fiıv. rgd karma¬
karışık saçlı.

gıjgıjand/m L Lng. (digqgqine, bgagaine)
horozlanmak, yırtıcı hayvanların veya
kuşların, bilhassa horozların dikilip
omuzlarını .«allaması. 2. Lg sallamak,
sarsmak (ağaç vsyi).

gıjgıji/n Lng. (dtgûgne, btgggde) ürpermek,
tüyleri diken diken olmak.

gıjık l N. funda, bodur ağaç, diken.
güüc 2 Af 1. saç (kadınlar için). 2. krvırcık

saç. * bı güıke* yeki gırtın fiıv. birinin
saçından tutmak.

güüun rgd karmaşık saçlı, arap saçı.
güjok Af yağan ufak kar. fin glüok.
gümj A'. kişniş otu. Aot Conandrum

satıvum.
gynik Afi. hafif kızıl renkte bir cins kene.

2. kenenin en küçük cinsi.
gıjok An güüun
gülAfkil
gü 2 Af yuvarlak, yuvarlamak gibi kelime-"

terin kökü. güdi, güor, güok gibi.
gdahe Af ganimet.
güale Af ant Bj. bademcik. An meraze,

beyvok.
güare lAfantl.gözçukunı,gözünbunına

kadar olan dış çukur. 2. göz alt derisinin
sarkması şekli.

güare 2 Af çene altında sarkan tombul et¬
ler.

güare 3 Af ağaç kütüğü. An gonc
gılav (gı/ovv) rgd necis, mundar, harara
güdi Af yuvarlama. /_ bûn L yuvarlan¬

mak./- kırm/. yuvarlamak. * çavên xwe
di ser hev de güdi kuın fivv. göz yuvar¬
lağını üst üste yuvarlamak (sinirden veya
korku vermek gayesiyle).

gılej Af bîo. ağızdan çıkan salya. /_in rgd
salyalı kimse. /_ kuın L salya akıtmak,
salya bırakmak.

güele Af fırtınanın bükülerek estiği bir si¬
klon çeşidi

güene N.ant gözlerde saydam tabaka
güene 2Af cilban, çok küçük taneli bir cins

fasulye. Aot Lathyrus.
gılgıl A'. akdan, süpürge otu veya mısır

sapuıa benzervedan gibi tohumu olanve
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bitkisi mısırdan uzun olan bir bitki Ku¬
raklığa dayanıklı olduğu için kıtlık
yıllarında ekmek için eküir. Tunceli,
Elazığ veya Bingöl havalisinde çok ekilir.
fiot Panıcum mülaceum.

güık Af ant bızır, klitoris (kaitaryas). bn.
çilık,zilık.

gül ** N. şikayet /_ bûn L şikayet edilmek,
şikayet edilme, /-dar A'. şikayetçi. * çûn
güi Avv. şikayete gitmek. * hatm gül Avv.

şikayete gelmek, /-kar Af şikayetçi. /-
kınn L şikayet etmek. /_mend N. sık sık
şikayet eden. * güi û gazin Avv. şikayetve
yakınma. * güi û gazin kuın Aıv. şikayet
veyakınmak,

güi A'. 1. un, çimentoveya benzeri şeyleri
ıslatırken kuru kalan yuvarlaklar. 2. Bj.
vücutta yel' vardır denilen ur şeklinde
acıvermiyen şişkinlikler.

güif te Af An kuruf te.
güizo Angüejın.
güm Af budak, fin qll
gümık Af ant tümör.
gümût A'. kuzey denizlerinde yaşryan bir

kuş. ing. guıllemot
güok Af yumak. *güoke dezi Avv. iplik yu¬

mağı.
güol An surdar.
güol2AffinxUok.
güol 3 rgd yuvarlak. An güorL
güor l rgd yuvarlak. /_ bûn L yuvarlan¬

mak, yuvarlak hale gelmek. /_ kuın L
yuvarlamak, yuvarlak hale getirmek, fin
gırover, güol

güor 2 Af meşe kozalağı, fin deq.
güor 3Af kitle, fin girse.
güoxe Af palaz, kümes hayvanlarının civ¬

civlikten sonraki durumu. /- bûn L pa¬
lazlanmak, irileşip gelişmek.

güp l A'. rgp lappadak, hamle, an meselesi,
ani. * go güp û ket fivv. aniden düştü, şap-
padan düştü veya lappadan düştü. * güp
îê dan Avv. ağızla veya avuçla bir lokma
koparmak. * güp güpi xwaş bû, güp güp
i ne xwaş bû Avv. kavun - karpuz karışımı
doğrayıp birinin önüne koymuşlar ve o
yiyince de sormuşlar. Bu cevabı Vermiş.

güp 2 B. güp. * güpe güp Avv. güp güp.
gılpe N. yüksek alev, göz kamaştıncı ışık.
güvıçand/ın Lg(dıgdvtçine,btgdvıçme)bn

qunuçandm.
güyas Af m. kiraz. /-J Af, rgd kiraz rengi

Angêraz.

gungunok Af. kertenkele, zoa Lacerta,*
gnngımoka ari A'A su kertenkelesi An
fatfatlk.

gunand/ın Lg (dtgmûne, bıganine) güm-
letmek.

gımi/n Lng. (dıgane, bigane) gümlemek,
an kovanıveya kaya mağara'gibiveya in¬
san topluluğunun çıkardıktan anlaşılmaz
uğultu, gümbürtü.

gıncır Af püskül,yırtıkelbise. 2. üstüpü./-
bûn L yurtık-putık olma /_i A'. yu-tık
pırtık, püsküllü. An vmcır.

gmci lAf hırka.
gmc! 2 A'. püskül. 2. ekseri koyunlarda pis¬

liğin topaklar halinde kuyruğuna yapışıp
kalması. /_ bûn L yünün pislikti olması.
/_ kınn L yünden bu pisliklerin temizle¬
nip arındırılması.

gıncırand/m Lg (dıgtncaine, bıgaıcaine)
yırtık pırtık hale getirmek, iyice eskitmek
(elbise ve kumaş için söylenir).

gıncıri/n Lng. (dıgıncae, bıgmcae) yırtık
pürtük hale gelmek, iyice eskimek.

gındırand/ın Lg (dtgaıdtrine, bıgaıdaine)
yuvarlamak. An güdi kuın.

gmdui/n Lng.(dıgaıdıre,btgatdate)ywar\-
anmak, devrilmek, fin. gêrbûn,güdi bûn.

gındor Af luğ, silindir, fin bandcr.
gındor Af kavun, fin petêx.
gmdore Af fin. kundır.
gıne-gın Af rgp. mınltı. /_ kum L

mırıldanmak.
guıguuk Af rgd mınltı, burundan konuş¬

an kimse, fin vm. vınok.
gmgınok A'. rgd mınlüh.
gmi Af ant beze, bezecik.
gınû Af sandal ağacı.
gu lA'. cax tepe, höyük. * GuêBohtan fivv.

Bohtan tepesi.
gu 2rgd iri, büyük./- bûn/. büyümek./_i

Af. büyüklük, irilik. /_ker rgd büyütücü.
/_ kuın L büyütmek, irileştirmek, mü¬
balağa etmek. * gu û gınft Avv. müba¬
lağalı ve karışık. An mezın.

gu /. 'gu-tin' fiilinin kökü.
gur 4 Af Bj. uyuz, uyuz hastalığı. /_ gutın

/.uyuzlaşmak.
guam * Af saygı, hürmet. /-gırtin /.saygı

göstermek, hürmet etmek. * gırama ye¬
ki gutm Avv. birine saygılı olmak, birine
saygı veya hürmet göstermek.

guam 2Af, Fr.gram. kilonun 1/1000 de biri
olan bir ağırlık ölçüsü.
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gur 4 Af Bj. uyuz, uyuz hastalığı. /_ gutın

/.uyuzlaşmak.
guam * Af saygı, hürmet. /-gırtin /.saygı
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guan rgd 1 ağır. 2. yavaş. /_ bûn /.
ajhrlaşınak,yavaşlamak./J Af ağırlık,ya-
vaşlılık. /_ kuın L ağırlaştırmak, yavaş¬
latmak.* gıran gıran rgd yavaş yavaş.*
guan gıran re* de çûn Avv. ağır ağır yol
yürümek.

guan 2 L rgd zor. 2. pahalh, ciddi/- bûn
L pahalılaşmak, değer kazanmak, zam
gelmek. /-f uoş Nh pahah satan. /_fıroşl
Af pahah s. /SN. t pahalılık. 2. paha,
değer, fiyat /_ kuın L palmUaştırmak,
zam bindirmek. * gu-anıyaxweçendlire
ye? Avv. değeri kaç lira?. * gıranıya male*
Avv. evin pahah veya değerli eşyası. *
hınek dıbejm zmanê Kurdi zor guan e
Avv. bazdan Kürtçenin çok zor olduğunu
söylerler, /-paye rgd Af mühim kimse,
yüksek dereceli biri.

guran Af, 1 değirmen taşının iyi öğütme¬
si için özel bir üslupla püriizlemek. 2. ba¬
lyoz.

guanbıha rgd 1. pahah, değerli. 2. paha
biçilmez.

girene rgd önemli.
gireni l Af Bj. 1. sara 2. mec. doğum

sancısı. * guanıye ketm Avv. 1. saraya tu¬
tulmak, sara nöbeti gelmek. 2. mec.
doğum sancısına tutulmak. 3. ağız dil tu¬
tulması hali bir hastalık.

gireni 2 N. 1. paha, fiyat. 2. bir çeşit Kürt
folklor halayı. /_piv A'A. ağırlık ölçer ale¬
ti. An gırant, guan2.

girer Af pilav (bulgur veya pirinç), bn sa¬
var, pışrûn, pilav, lepe.

gırasle Af manivela
guav Af coxl. ada, dört tarafı su!

arazi parçası. 2. çeltik değirme,
gırde.

gırave A'. cav. yanmada.
giraw Af rehin, bngerev/.
gud A'. An cırd, cerd.
Guda Af Mezopotamyada bir Kürt aşire¬

ti.
gudav A'. 1. su alaborası. 2. uçurum. An

gejık.
gırde Af /n 1. om kalça 2. Af Grm. cümle¬

cik. 3. Af cox ada. An gırav.
güdek Af, m Grm. büyük harf, majüskül.
girdik A'. m ant kas.
guegv A'. rgd ileri gelenler, eşraf, asil

kimse. * gueguen aşiran h ahekı kom
bûn Avv. aşiretlerin ileri gelenleri bir yere
toplandılar.

gurek rgd çokbulanıksu, limliveçamur¬
lu sa * av şêlo bu, bû gurek Avv. su bu¬
landı, çamur gibi olda Arı. şêlo.

guev Af.Fr. grev, işçilerin işi bırakması.
guevêre (gaevae) rgd karmakarışık,

karışık.
guew N.bn geren.
gire l A'. fi/, abse, ur, şişkinlik. *guêketrye

pışta mm Avv. sütuna bir düğüm girmiş.
gire* 2Afmesele,proplem.*gır£xwehı de¬

stemm derman ne keAvv. meseleni bana
yükleme, bana hallettirme.

gire* 3 Af. Grm fıkra, paragraf.
gire 4 Af 1. düğüm, ilmek (hah, dokuma

vsde Umek). /-bend A'. rapor, takrir. 2. bj.
yakı, romatizma vs. için vücuda
yapıştırılan ilaçlı band. /_ bûn L bağlan¬
mak, bağlı hale gelmek, /-can Af ruhi
sıkıntı, can sıkıntısı. /_ dan L bağlamak,
düğümlemek. * pê* ve gnê* dan Avv. birbi¬
rine bağlamak, iliştirmek, /-dan! Af mü¬
nasebet, bağlantı, ilişki * h Ewrûpa
gıredanrya me bı Kurdıstane re kêm
bûye Avv. Avvrupada, Kürdistanla ilişkile¬
rimiz azalmış./ dank Aftpakt, antlaşma
/-dar Nx. müttefik, bağlayıCL /_dayi Af,
bağh, rabıtalı. /_dayibûn Avv. bağlanmak.
* guêdayiya yeki bûn Avv. birine bağlan¬
mak. /_gûz A'. ontomugamn omuz uca
/_hışk A'. sert düğüm, kör düğüm, /-kor
A'A. rgd kör düğüm. /_qutk Af. 1. çözümü
güç olan düğüm. 2. mesele. /_şk Af kör
düğüm. /_tıbü N- anı parmak oylumlan.
br - \k, kawik. /_ya sto Af ant boyun

uurgalan.
>uêba Af fi/ 1. tümör. 2. romatizma.
uebest A'. kese (para).

guêç Af gürültü, uğultu.
guêçk A'. ant An kamk, geh.
guêk 1A'.düğüm./_bûn.düğümlemek.An

* gıreka duta Avv. çift düğümlü, iki
düğümlü. * gıreka yekta Avv. tek düğüm,
fin herbüin, guê4.

guêk 2 Af Grm bağlaç. * gıreka duta AfA.
birleşik bağlaç. * gıreka yekta A'A. basit
bağlaç. An gfhanek, pêwend.

guêk A'. budak. An güm.
guêkok A'. rgd uydu, başkasına veya baş¬

ka bir ülkeye bağımlılığı olan.
gıremıtık NhBj. 1. boğucu bir hastalık. 2.

caxvadi haline gelen arazi.
girêpêç Af An bahoz.
gırfan A'. m cep. /-bu A'A. yankesici An
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benk.
gugu Af. (argo) L gırgır, çok konuşma,

dalga geçme, boşa konuşma 2. araba vs.
sesi.

gırgıre Af. rgd An guegu.
gırgınk Af m. araba, çocuk arabası, oyun¬

cak araba /_van Nx arabacı.
guguok A'. araba şeklindeolan, yuvarlan¬

ma özelliği olan.
gırgışand/ın L (dıgagışine, btgagtşine) bn

daweşandin.
girgin Af 1. hiddet, kırgınlık. 2. rgd asabi,

sinirli. 3. rgd somut.
guhan A'. delik veya bir gediğin kendi¬

liğinden kapanması hali.
guıft rgd karışık, karmaşık.
giriftar rgdl. içice girmiş, karışık, sefil./-

kuın L karıştırmak, /-ari Af karışıklık,
sefalet 2. fin xcmgin, dılgırti.

guık 1 Af m cav. 1. küçük tümsek, höyük.
2. çeltik işliyen küçük değirmen. 3. ço-
cuklan yürümeye alıştırmak için küçük
araba, fin gırgınk, selilank.

guık 2 A'. hamur yumağı vs. şeklinde kü¬
çük yumaklar. /_ kuın L bu tip yumak
haline getirmek, fin kundZ

guık! rgd müphem, belirsiz.
guıng rgd mühim, önemli. An pêşem.
gırıyand/m Lg (dıgayine,bıgayine)agiat-

mak. fin giren.
guı Af ağlama, /-deng rgd ağlamaklı.

/_nok rgd ağlamaklı, ağlamaklı çocuk
veya kimse.

gıri/n Lng. (dıgire, btgire) bn girin.
giriş A'. An gidiş, pırnag.
gırize Af titremek (soğuk veya hastalık ha-

li).
gu-m Af B. güm, gümbür veya gürm gibi

sesler. /_e gu-m Avv. güm güm. * girme
gırnı kuın Avv. güm güm veya gümbür
gümbür etmek.

gırmaçık Af el değirmeni veya su değir¬
menlerinde iki taşın arasındaki ağaç par¬
ça, fin gırmıçag(X).

gırmand/m Lg (değirmine, btgamine)
gümletmek, gümbürdetmek.

gumıçag (k) Af iğ, değirmen taşının üst
taşına geçen eksenli parça An gırmaçık.

gırmık Af yumruk, parmaklan sıkılan el
girnnxi rgd bozulmuş, çürümüş.
gırmi/n Dıg. (dıgtrme,bıgırme)güm\emek,

gümbürdemek. * gumina sazan Avv. da¬
vul gümbürtüsü. * gumina ewran Avv.

bulut gürültüsü. An xumln.
gunas N. rgd kahraman, becerikli. An

gernas.
Gunewas A'. Nuseybin yakınlarında bir

höyük, Çin padişahlarının burada otur¬
duklarına inanılır.

gırnevvût A'. kedilerin çiftleşme hahve za¬
manı. * gunevvûti bûn Avv. kedilerin çift¬
leşme için kızgınlık göstermesi

gunüand/m Lg (dıganıjme, bgandine) 1.

katlamak, dürmek (kumaş vs). 2. gülüm-
setmek, güldürmek.

gunüi rgd güleç.
gunıjin Lng. (dıgande, btgande) gülümse-

mek. fin bışırin.
gunoz rgd 1. kepekli. 2. kaba öğütülmüş,

fingızrc.
gu-nûg Af pıtırak otu. Aot 1. Arctium lap-

pa 2. Xanlhium.
gırofık Af küçük araba.
gırohi rgd Grm kollektif.
gırole Af yük arabası.
guoşk Af tıkaç.
guov A'. yün artığı (taraktan artanyaramaz

kısmı).
guover rgd yuvarlak, küre. * dmya guo-

ver e Avv. dünya yuvarlaktır. /_ bûn L yu¬
varlak olmak./_iN. yuvarlaklık. /_ kuın
L yuvarlak hale getirmek, yuvarlak yap¬
mak. An güol.

gırs l rgd Z. iri, büyük./_iAf büyüklük, iri¬
lik.

An gır.
gırs 2 Af brüt ağırlık, gross.
gırsand/ın Lg (dtgasine, bıgvsine) büyüt¬

mek.
girse A'. kitle.
gırsık Af Anşekok.
guş N. direk, fin keren.
gırtek A'. senet, makbuz, (hawarae geçer).
gut/m Lgl. almak,yakalamak, kapmak.*

gırtın û berdan Avv. alıp bırakmak, yaka¬
layıp salıvermek. * gırtın û dayin Avv. alış
veriş, alıp vermek. 2. ölçü almak. * piva-
na bejna yeki gırtın Avv. birinin boyunun
ölçüsünü almak. 3. tutmak. * pışt gırtın
Avv. taraf tutmak, arka çıkmak, sırt tut¬
mak. 4. tutuşmak. * gırtın hev Avv/ kav¬
gaya tutuşmak, birbirine girmek. S.
tıkmak, tıkamak. 6. tevkif etmek. 7. suy¬
unu almak. 8. kadrini kıymetini almak. *
gıramıya yeki gırtın Avv. birinin kadrini
bilmek/almak. 9. saç kesmek, traş olmak.
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*sunelêxwegirtin bw. bıyıklarım traş et¬
mek. * porê xwe guhn fivv. saçlarını traş
etmek.10. kapamak, örtmek, kilitlemek. *
çavên xwe guhn Avv. gözlerini kapamak.
* deri gırtın Avv. kapıyı kapamak. * gırtın
hemêza xwe Avv. kucağına almak. İL elin¬
den almak. *jc gırtın Avv. elinden almak.
12. satın almak. * mm xaniki xwe gut
Avv. ben bir ev satın aldım. 13. eline veya
ağzına almak. * guhn dev Avv. ağzına al¬
mak. * guhn dest Avv. ete almak, ele ge¬
çirmek. 14. göze almak. * gırtın çavan
Avv. göze almak.

gırtık Af fin kırlık.
gut! Af rgd tutuklu, esir. /-geh Nx hapis¬

hane, tutuklu evi. mahpushane. /_xane
Afx hapishane, mahpushane, tutuklu evi.

gırtole rgd iriyan adam.
gırû N.bnbeyar.
gırûgeç Af ant barsak vsiç organlar. 2.

karmakarışık. 3. hep bir ağızdan karışık
konuşma.

gırûn Lg (dıgure, btgure) bn gurandın.
guûxane Afi mezbaha. An selexane.
gırûz Af 1. kılağı, taşa sürtülen bir kesici

aletin keskin ucunda hasıl olan çok ince
demir tozlan. 2. pürüz.

guûzm rgd pürüzlü.buradasertveya katı
şeylerin pürüzü için öylenir.

gırvvand/ın Lg (dıgnwine,bıgırwine)denyi
yüzmek, fin gurandın.

gıryan Af ağlama. An giran.
gıryand/uı Lg (dıgınyine, bıgatyine) ağlat¬

mak. An girendin.
gış rgd rgp. hepsi, bütün, ne varsa.
gışt rgd rgp. hepsi, bütün, ne varsa, umu¬

mi, genel, hep.
gışti (gışki) rgd rgp. hepsi, bütün.
gıv Af. vınlama, vızıldama. /_e gıv Af de¬

vamlı vınlama, hızlı geçiş. /_gıve Af
fınldak.

gıvale Af bölük (asken teran). bn givale.
gıvand Af çizgi, hat, krvnm.
gıvande N. topraktan yapılan ve Kürtçe¬

de 'qûç' denilen taş yığını şekline benzer
tarla sının, (hakari bölgesi).

gıvandm Lg (dıgıvine, btgıvine) Mayala¬
mak.

gıvar rgd cana yalan, sevimli kimse.
gıvaşb/ın Lg (dıgtveşe,bgıveşe) sıkmak.*

xwe gıvaştın Avv. kendini sıkmak. * al
gıvaştın Avv. elbise sıkmak. An guvaşhn.

gıver A'. 1. hazım. 2. özümleme.

gıverand/m Lng. (dtgwerine, bıgıverine) 1.

hazmetmek. 2. yaramak, hazmine iyi gel¬
mek. 3. özümlemek. * ev xwann h pezê
me taş dıgıvıri Avv. bu yiyecek hayvan¬
larımıza çok iyi yaradı, fin dehandın.

gıveri/n Lng. (dtgtvêre, bgtvêre) L hazmo-
lunmak. 2. özümlenmek. An pişirin.

gıvu Af 1. erkek kedi. 2. yabani kedi. 3.
h/nx.

gıvırt Af Bj. cerahat, irin.
gıv! Af 1. maya 2. mayalanmış süt. An ha-

veyn.
gıvi/n Lng. (dıgıve, btgrve) ekseri süt için

mayalanmak
gnij A'. akdiken. Aot Rhamnus catharti-

cus. fin gijok.
gıvrık rgd gürbüz. /-bûn/. çocuk veya

hayvan yavrulan için gelişmek veya gür¬
büzleşmek.

grvvy Âffengııhy.
gıxüc Af çocuğun ilk konuşma emareleri,

gırtlamaya başlaması./- kum/, çocuğun
beşikte gırtlamaya başlaması.

gıya Af ot, nebat. * gıya çinin Avv. ot biç¬
mek. * gıyazer bû Aıv. otlar sarardı./_nas
A'A botanicus, ot bilimcisi. /_i ot bilimci-
likjıebatolqji./-yirgd 1. ot rengi. 2. ottan,
ota ait.

gıyabenişt A'A. kedi ayağı otu. Aot Anten-
neria neodioca

gıyaberk A'. kanarya ötu. Aot Groundsel
gıyabu A'A otbiçer (malana, insan vs.).
gıyabuiş Af fin xamkêsan.
gıyacnva Af. 1. havacıva otu. Aot a) An-

chusa tinctoria b) Alkanna tinctoria
fin gozuvan. 2.yer fesleğeni. Aot Mercu-
rialis perennis.

giyadawûdi A'A. zofa otu, çorduk. Aot'
Hyssopus officlnalis. An çırdûg.

gıyagezok A'A. bn durzüe.
gıyagesk A'. katır tırnağı ota Aot Genista

scoparia
gıyagueçk Afn çoban değneği ota Aot Po-

lygonom avıculare.
gıyagırmok Afn bir ot Aot Psüolum nu-

dum.
gıyagurg Af canavar ota Aot Orobanche.
gıyahurçi A'A avize ağacı, fiotYuccaglo-

riosa
gryahuşhr Af haşhaş ihtiva eden deve otu

bitkisi Aot Danthonia forskall
gıyajehrin A'A. ağı otu. Aot 1. CoBİamt

maculatum. 2. Cicuta virosa
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gryajeng AfnAnkax.
giyakêçk AfA. papatya, (hakariyöresi), bot

Anthemis nobilis.
gıyakılık Afn kedi otu. AotValerianaof-

ficinalis.
gıyamaran A'A. fin çavmark.
giyamêrg AfA. çayır ota Aot Phleum pra-

tense. An giyarişalok.
giyamêş Afn kasimpati. Aot Cbrysanthe-

mum.
giyamêşxur Af böcek yiyen bir cins ot.

ing. inseciivore plant
gıyan Afnevücut, ruh./- dan/. L can ver¬

mek, ruhunu teslim etmek. 2. can¬
landırmak, diriltmek. * gıyana xwe dan
Avv. canım vermek, hayatım feda etmek.
/_i 1. Af canlılık. 2. rgd ruhsal. 3. rgp. ge¬
nellikle, /-kêş A'. ruh alan, can alan,
ezrail. /_reş rgd N. ruhu kararmış. /_
spartın L 1. can bağışlamak. 2. can ver¬
mek, ruhunu teslim etmek.

gıyandanver Af hayvan. An gıyanieber.
gıyancrmık A'A. ot yumuşağı veya bu tip

yumuşaklık.
gıyanieber Af hayvan.
gıyapırç A'A. kadın saçına benzer bir ot.
giyaqepûşk A'A. cezayir menekşesi, fiot

Vincarosea
gıyarevink AfA. sefer otu. fiot Clematis.
gıyanfk Af Ancerıfk.
gıyarişalok A'A. bir çayır otu. fiot Phleum

pratense. fin gıyamerg.
giyasawûn Afn An kefkefok.
giyasawûnên derya AfA fukusgüler.
gıyasurık Af ebegümeci. Aot Malva syl-

vestris.
gıyaşermin A'A. küstümotu. Aot Mimosa

pudica
giyaxur A'A. rgd m 1. ot yiyen hayvanlar.

2. et yemezler.
giyaxwê AfnAnespûn.
gıyazava A'A. böbreklere iyi gelen bir ot

cinsi.
gıyazerile Afn kanaıya otu. Aot Phalaris

canariensis.
gıyazûre Af taşlık veya kayalıklar

arasında biten otlar.
giyotin Af .Fr. giyotin.
giz 5. Z. sevgi, ilgi, alaka, /-dar rgd alaka¬

dar, ilgili.
giz Af nefret?
gızer Af havuç, yabani havuç. An gêzer.
gızgenk (isterik) Af başın veya vücudun

darbe alması halinde gözlerden çakan şi¬
mşek, pırıltı.

gi7gıl Af 5. bir cins yaş mazı.
gızgız Af titreme.
gızgızand/ın (dıgtzguine, btgtzgtzine) ti¬

tretmek, titreştirmek.
gızgızi/n Lng. (dıgtzgtze, bıgagtze) 1. ha¬

stalıktan veya üşümekten vücudun titre¬
mesi fiili, titremek. 2. bir organın
zonklaması.

gızuıg Af 1. şafak. 2. doğan güneşin ilk
ışınlan. An berbang.

gızır Af iri saman, pürtük, kaba un. An
gızrc

gızir A'. 1. temsilci, başkan. 2. bekçi, polis.
gızori Affintêkûz.
gızre l N. rgd kaba saba öğütülen un vs. *

ardê xwe gızre kuın Avv. ununu kabaca
öğütmek. An gunoz, gızır.

gızre Af An punag.
gızvanok Af saç örgüsü, bukle, saç lülesi.

An keri, guli, gêsû.
gi rgd rgphepsi, bütün, toptan. An gış,

gıştl
gihand/m Lg (dıgehine, bıgehine) yetiştir¬

mek, ulaştırmak, eriştirmek.
gihanek Af Grm 1. bağlaç. An guêk2, pê-

wend. 2. ulak. 3. bağlantı yeri.
gihanleber Af hayvan, fin heywan, gıyan¬

danver, gıyanieber.
gihansûz rgd korkunç.
gihev N. hisse, pay, ikramiye.
gijok Af 1. akdiken, yabani kiraz. Aot

Rhamnus cathartica. fin gıvij. 2. ahç
ağacı. Aot Cretaegus.

gil Af çamur, fin herri.
gün Af ekin demetlerini bağlamak için

uzun buğday veya çavdar saplarım suda
yumuşatarak ucuca getirilip bağlanır ve
bunlarla ekin demetleri bağlanır ki buna
Kürtçede 'ghn' denir.

-gin x sonektir, çabukluk ve bağlantı an¬
lamı verir, vvek: lezgin, mızgin, rengin.

-gir x sonektir. hal ve durum bildirir.
xemgir.

gir A'. fi/, kabız. /-bûn/. kabız olmak.
giran Af /.ağlama, ağlamak.
girand/m Lg (dıgirine, bgirine) ağlatmak.
gire rgd kabızİı.
gül Afi. ağlama. 2. nişana giderken götü¬

rülen hediye, nişan hazırlığı.
giri/n Lng. (dtgire, bıgire) ağlamak, sızla¬

mak.
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gism A'. saban demiri. * gisın lê xistin Z.
çift sürmek, tarlayı sürmek. * du gism
Avv. tarlayı iki defa sürmek. * se* gism Avv.

üç defa sürmek. * gisınjıngar nabe Avv.

çalışan demir pas tutmaz anlamında söz.
fin gasm.

gisk Af 1. teke, erkek keçi An hevor. 2.
oğlak burca

glskok Af 1. berdelacuz, 8 ile 18 mart
arasındaki bir soğukluk dönemi. 2.
kırlangıç fırtınası.

gişe Afgişe.
gişı/ın Lng. (digehê, bigehê) meyvelerin

veya zekanın olgunlaşması, olgunluk.
gişt/ın Lg (dıgıhije, bıgıhije) bir şeyin ar¬

kasından yetişmek veya bir yere ulaş¬
mak. An geniştin.

git Af 1. kaza, bela, insanın başından geç¬
mesi kaçınılmaz olay veya musibet 2.
varta, tehlikeli durum. An gêtl giti.

glhr Af 1. paça üzerine bağlanan ip veya
bez. 2. dar pantalon paçası.

git! Af,dünya,varoIma,mevcudiyetfinge-
a

gitar Af gitar, ispanyolca olan bu kelime
saza benzer bir çalgı aleti.

gitık Af ant kaval kemiği. An çêq.
givale Affc 1. gurup, takım. 2. süvari bö¬

lüğü. An selef, givale.
givar A'. 1. bir ot 2. mantar ve bazı bu tip

bitkilerin saplan.
giz Af fin cêz, rehd.
gizan Af ustura. /-kuın/. usturalamak.
gizer AfAngızer.
glzüc Af ant topuk kemiği, bacak ke¬

miğinin ayak üzerinde iki tarafından ce¬
viz şeklindeki şişkin kemikler, fin
pêgozek.

gizi Af bir nebat. Aot Anacardium.
gizine Af çizme.
glikojen Af Gr. kim. hayvanlann kara ci¬

ğerlerinde bulunan bir mayanın etkisiyle
glikoza dönen karbonlu bir madde.

glikoz Af Gr.kim. üzüm suyunda bulunan
karbon oksijen, hidrojenden oluşan şe¬
ker.

gliserin N.Gr. kim. gliserin.
go ' L 'gotin' fiilinin kökü.
go Af. top. /-baz A'. iyi top oynryan.

/-Usun L top oynamak. An gog.
go 3Af üç parmaklı dirgen.
goc Af rgd çolak.
gocık Af kısa palto.

gocl A'. yavrulara verilen ilk süt, ilk meme
emzirmeye alıştırmak. An fırşik, xıç.

goçan Af baston, hokey sopalan, polo so¬
palan. An gopaL

goçel Af ucu kıvrık baston, ağaç, boru gibi
şeyler. An gopaL

gog Af top, oyun topa * goga fûtbolê Avv.

futbol topu. * goga sepeteA'A. basketbol.
gogend Angaxend.
gogerin Af An gûgnêfk.
gojalk Af bir bitki. ing. colocynth.
gol "" Af cav. göl, su birikintisi./- bûn L sıvı

veya suyun bir yerde toplanması, birik¬
mesi. /- kuın L 1 göl haline getirmek. 2.
kumaşta pavan, desea

gol Af ing. futbolda kaleye atılan topla
yapılan puan.

gole Af öncü hayvan.
goleme Affinknlm.
golf Af ing. golf sporu.
Golgota Af HzJsatun çarmıha gerildiği

yer.
gonk Af. inek yavrusu, buzağı. * gohka

heli AfA vaktinden önce doğan buzağı. *
golıke beşik Avv. alnı beyaz olan buzağı.
/_van Nx. buzağı çobanı. /_vani A'. bu¬
zağı çobanlığı. *bıgohkıni tırsandın Avv.

buzağı iken korkutmak yanı birini kü¬
çükken korkutmak anlamında atasözü. *
zırgohk Af An gohka heli.

gohk 2 Af 1. meyvelerin içinde teşekkül
eden ikinci küçük şekli. 2. midede beliren
şişkinlik, argoda hamile kadınlara da de¬
nir.

gohkêavi A'A. ayı balığı.
golım Af ant kasık, (Elazığ kürtçesi). bn

pızi. rûv.
gom N. 1. yazlık evler. 2. meskûn mahal¬

ler dışında tek aileli evler. 3. kulübe. /_ık
Af 1. küçük kulübe. 2. kuzu, oğlak ve bu¬
zağıların konduğu avlu.

gom 2 Af. küçük göl, gölcük.
gomak Af 1. golf oyunu. 2. Kültlerde ip

veya çaputtan yapılan ve golf oyununa
benzer bir top oyunu ve top.

Gomorah AffinSodom.
gon Af m renk, görünüş. An gwin,reng.
gonand/ın Lg (dıgonine, btgonine) boya¬

mak, renk vermek.
gonc Af ağaç kütük. An güare.
goncal Af çukur, siper. An çaL
gondol Af Fr. gondol.
göne Af ant yanak. An gep.
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gong Af. gonk. 1. Malezya dilinden tokma¬
klavurulunca sesçıkaran tepsi biçiminde
madeni bir levha. 2. boksta her raimden
başında vurulan başlama işareti An
gnng.

gongu L rgd kıvırcık. 2. A'. bodur bir çi¬
çek. 3. Af halka. An xelek.

goni 1 Af dikenli, kökü derin bir bitki, hay¬
van yemi olarak kullandır. An gûni, gwi-
nl

goni 2 N. boya, boyama/-ker Nx boyacı.
fingonanduL

gopal Af asa, baston, fin goçan, çogan.
gor l dç göre. * u gor. ona göre.
gor 2 N. m. mezar. /_evan Nx mezarcı.

/-ıstan Afr. mezarlık. An mezeL
goral A'. 1. vergi. 2. koyunlardan alman

aşiret vergisi.
goran lN.m mer'a, otlak.
Goran A'. Goran, Irak ve Iranda büyük

bir Kürt kolu ve bölgesi. 3. bir Kürt şairi.
Göreni Afi. bir Kürt lehçesi. 2. şarkı, tür¬

kü. An kılam, stran.
gord Af kesici aletlerin körelmesi hah. fin

kuh.
göre l dç göre.
göre (gorewi)N. çorap, kuzey Kürdıstan-

da ekseri uzun çoraplar için kullanılır, fin
kunk.

goreniş /V. iniş pisti. An mşgeh.
gorewilk Af bircuısvaşak, karakulak.zoa

FeliscaracaL
gorgor Af Anhêlanek.(zarai'a/jce^.
gorun Af gelinin kocasının kız kardeşine

çağrısı, elti. An dış j

gori Af m. 1. kurban, fedakarlık, esirge¬
mezlik. 2. Tanrıya bağış. * ez gori Avv. ben
kurban, veya kurbanuvolam veya canım
sana feda anlamında'ünlem. /_ bûn L
kurban olma. /_ kuın L kurban etmek.

gori 2N. nöbet nöbet devresi.
goriçe Af mezar taşı. Arı elhed.
goril Af Gr. Fr. maymunların en iri bir cin-

si, goril.
gori/n Lg S. (dıgore,btgore)t değiştirmek.

2. tercüme etmek. 3. mübadele etmek.
/_ewe Af L mübadele, değiştirme. An gu-
hartın, wergerandin.

gormız Af hardal Anxerdal
gorn Af m mezar. *bergorn Af Avv. ölüler

için verilen sadaka, hayır. /-ıstan Af, me¬
zarlık, /-ebaş Af 1. mezar soyguncusu. 2.
mezarlıklara dadaşan bir cins vaşak.

/-epışk A'. mezar soyguncusu. An gor2.
gorpere Af cenin, embriyon, fin goştpere.
gos Affinkûz.
gosale A'. bir yaşındaki dana
gosan Af. ağustos böceği zoa Cicadis. fin

temoj.
gosartme L rgd nsva, gülünç duruma

düşmüş, soytan. /_ bûn L. nsva olmak. 2.
Af skandal. * gosartmeti kar xisun Avv.

skandal yaratmak.
gospe A'. arıza.
goş Af 1. gemin ağza gelen kısmı. 2. bn

lixab.
goşe Af köşe.* goşeyi çirokan Avv. hikaye

köşesi, /-gir (goşega) rgd 1. münzevi. 2.
argoda köşeyi kapan, /-gir! A'. münzevi-
lik. An quncik.

goşeplv A'A. açı ölçer aleti.
goşkar Af ayakkabıcı.
goşt Af et. * goşt çûye hesti maye. Avv. eti

gitmiş kemiği kalmış. * goştê* canê xwe
xwann Avv. canının etiniyemek, kendisini
çok telaşeye sokmak. * goştê* bıraşti AfA.
pirzola, kebap vs. lozarulmış et. * goşlc
hışkkıri A'A. Avv. kurutulmuş et. * goştê
kızuandi A'A. İzgara et. * goşte* qeli A'A,
kavurma et, kızartılmış et. * goştesorkıri
A'A, kızartılmış et, kavurma et. /_ fnoş
Nh kasap, et satan. /_ gırtın Avv. 1. şişm¬
anlanmak, etlenmek, tavlanmak. 2. et
satın almak. 3. Bj. yaranın kapanması. *
buina wi goşt gırt Avv. yarası kapandı,
/-gir Nx. çabuk tavlanan, çabuk şişman¬
lanan. /_i rgp. rgd etle ilgili, ete ait. /_ ke¬
kindin L et pişirmek. /_ nexur AfA. rgd
fivv. et yemeyen hayvan veya insan. /_xur
A'A. rgd et yiyen hayvanlar. ^

goştpere Af çocuğun ana rahminde ilk
teşekkülü. An gorpere.

gotar Af 1. nutuk, söylev, konuşma. 2. ma¬
kale. /_bêj Af hatip, /-dan L nutuk çek¬
mek, söylev vermek, /-van Nx nutuk
çeken, hatip.

gol L 'gotin' fiilinin geçmiş zamanı.
gotegot (gorgor) Af 1. söylenti, dedikodu,

şayia 2. dırdır.
gotm lN.m söz, kelime, söyleme, konuş¬

ma. * gotına pêşlya A'A. atasözü,
darbımesel.* gotınaxweanin ah Avv. sö¬
zünü tutmak, sözünü yerine getirmek,
dediğini yapmak. * gotına xwe gotm Avv.

demek istediğini demek, dediklerini söy¬
lemek. * gotına xwe kuın Avv. dediklerini
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dediğini yapmak. * gotına xwe gotm Avv.

demek istediğini demek, dediklerini söy¬
lemek. * gotına xwe kuın Avv. dediklerini
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yapmak.
got/m 2 Lng. (dûjêje, bdjêje) söylemek, de¬

mek. * dıbejm ko Avv. deniliyor ki, söylüy¬
orlar ki. * gotm û nekınn Avv. dediler,
yapmadılar.

gotik Af rgd Fr. 1. Xll.ci yüzyılda Avru-
pada gelişmiş sivri yapılı mimari sitil. 2.
eğri yazdan bir yazı türü.

gotûgo Af müzakere, münakaşa.
gov Af bir küme ağaç topluluğu. An bel
gov Af An gom.
govan Af şahit IS Af şehadet, şahitlik.

/-name A'A. şahitlik kağıdı. * govanna-
me ya pakref tarıye Avv. iyi hal kağıdı.

govend Af m halay, dans. /- danin L. ha¬
lay kurmak, /-ger Nx halaya, iyi halay
çeken. /_ guhn L. halay tutmak, halay
çekmek. /_kêş Af halay çeken. /-
kısandın L halay çekmek. * ketm go-
vendê Avv. halaya girmek, fin serçopi.

goxend Angaxend.
goyende Af diyen, konuşan.
goyij Af alıç ağacı. An gijok.
goyin l N. üveyik kuşu. zoo. Cohımba oe-

nas.
goyin Af nöbet, nöbet sırası. /_van Nx

nöbetçi (hakari bölgesi).
goz Af ceviz ve ağacı. An gwiz.
göze Affinkûz.
gozek Af ant bn gvvizık.
gozırvan Af 1. sığırdili otu. fiot Ancbusa

officinalis. 2. havacıva otu. fiot Ancbu¬
sa tinctoria, Alkanna tinctoria fin
gûnz.

grafik Af Gr. grafik.
grafit Af Gr. kurşun kalemi yapılan kar¬

bonlu bir maden.
gram Af Gr. kilonun binde biri olan

ağırlık birimi. 1/1000. fin guam
gramer AfAnrêzman.
gramafon Af Gr. gramafon.
granit N. Fr. granit
gravir Af.Fr. kazma resim.
Grek Af rgd Yunan, Yunanlı. IS Af. Yu¬

nanca, Yunana ait/_o romenA'A. bir gü¬
reş çeşidi. An Yewnan.

greyfurt A'. ing. portakaldan büyük
acımsı, sulu bir meyve.

grêv Affr.girev.tw.guev.
grip A'. fi/ grip. fin peta
grûb NkFr. grup.
gucile Af. köpek eniği
guç Af sınır, kenar, köşe. An gûç

guçık A'. L iki kenarın birleştiği yer, ke¬
nar, köşe. * guçikê xaliçê Avv. halının
köşesi. 2. ant bazı yerlerde kulak kepçesi
için derler.

guftar Af /".konuşma, güfte.
guftûgo Af konuşma, laf, sohbet fin gotû-

g°-
guh A'. n ant kulak. * avetın paş guh Avv.

kulak ardı etmek.* bêguhrgd L kulaksız.
2. sağır. 3. umursamaz. * bıguh rgd ku¬
lağı, delik. * bı guh heldan Avv. hatırlat¬
mak, dikkatini çekmek. *guh bawerbûn
Avv. kulağa inanmak. /_ bum/, kulağı ra¬
hatsız etmek, taciz etmek. * wan güne*
me bu Avv. onlardan tacizolduk, bizi sağır
ettiler. /-bur! Afn kesik kulak. * guh de
gotm fivv. kulağına fısıldamak, /-derz N
kulağı delik, dikkatli, şakacı, /-der rgd
dikkatli, uyanık./_deriAfm 1. dikkatlilik,
uyanıklık. 2. müşahade, dikkat, söz.
/_drejl. N.rgd anımsamaz, söz dinlemez.
2. uzun kulaklı. 3. argoda boynuzlu kim¬
se. * guhê derve AfA An kerüc * guhê
hundurin A'A. iç kulak. * guhê narin
A'A. orta kulak. * guhê xwe guhn Avv. ku¬
laklarım tıkamak. /_fıreh A'A. 1. vurdum¬
duymaz, ihmalkar, aldırış etmiyen. 2.
rahat, asude 3. dertsiz kimse, /-guan Avv.

1. ağır işitir, sağır. 2. rgd hantal, vurdum¬
duymaz. * guh! şeytan ker be! Avv. şey¬
tanın kulağına kurşun anlamında söz. /_
ketm L. kulağa gelmek, birşeyler işit¬
mek. * h ber guh ketm Avv. kulağına çal¬
mak. * vvısa h ber guhê wan ketıye Avv.

kulağıma öyle gelmiş./- kısandın/, ku¬
lak çekmek. /- kun rgd kulağı delik, her
şeyden haberdar. * guh kun kuın fivv.
kulağı ûe\mek.(küpe vs. için)./- leqandin
L kulak sallamak, boş vermek. * guh lê
bûn Avv. AfA haberi olmak, farkına var¬
mak, duymak, işitmek. *guh lê dêran Avv.

dikkat etmek, kulağını açmak. * guh Ie
kuın Avv. kulak vermek, söz anlamak, laf
dinlemek. * gurçıka guh A'A. kulak me¬
mesi. * kenka guh Afn kulak yola *
kevçıka guh A'A. dış kulak kepçesi fin
kenk. *memıkeguhA'A. kulak memesi:
* nernuka guh A'A: An gurçıka guh. /_
nedan L dinlememek, aldırış etmemek.
* paş guh de lê xishn ensesine şaplat¬
mak, ensesine vurmak. * perdeya guh
A'A. kulak zan. * vakuuya guhê navin
Nh orta kulak boşluğa * seramıka guh
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A'A. sarmal, ingilizcede helix. * guh re
avetın Avv. hatırlatmak, kulağına fısılda¬
mak. * guh re kêşan Avv. kulağını çek¬
mek. /_rep rgd eşek kulaklı, aptal,
/-sıvıkA'A. rgdkulağı delik kimse, uyarlı,
hassa. * guh sıvıkl Avv. uyarhlık, hassaslık.
/_ vekırın L. kulak açmak. /- tadan L.
kulak bükmek. * kenkê guh Nh kulak
kepçesi.* xistepışt guh Avv. kulak ardı et¬
mek, nemelazımcı olma

guhan N.mantmeme(hayvanlariçin).bn
gan,çıçık.

guhar A'. küpe, kulak küpesi. An gar.
guharand/ın Lg (dtguharine, btguharine)

değiştirmek, değiştirtmek. An guhartın,
guherandın, gorin.

guhari/n Lng. (dıguhare, btguhare) 1.

değişmek, trampa etmek. 2. tebdil olmak.
* ene xwe guhêrin Avv. elbiselerini değiş¬
mek. * mala xwe diguhêrin Avv. evlerini
değiştiriyorlar. * hewayêxwe hêri Avv. ha¬
va değişti.

guhart/ın l Lg (diguhêre, btguhêre) değiş¬
mek, değiştirmek, kılık veya mesken
değiştirmek, trampa etmek, değiş tokuş
etmek.* bızına xwebı mi yêre guhartın
Avv. keçilerini, koyunla değiştirdiler.

guhartın 2 A'. değişme, trampa, alternatif.
guharto A'. tarz, çeşit.
guhast/ın Lg (dıguheze, bıguheze) bn gu-

haztın.
guhazt/ın l Lg (dıguheze, bıguheze) trans-

port etmek, taşımak, ulaştırmak, naklet¬
mek, yer değiştirmek. * em mala xwe
diguhêzm zozanan Avv. evlerimizi yay¬
laya taşiyoruz.

guhazhn 2 Af nakil, transport
guhda/n Lg (guh dıde, guh bide) 1. dinle¬

mek, kulak vermek. 2. korumak, bak¬
mak. * baş guhê xwe bide pêz Avv.

hayvanlara ryi bak, mukavvat ol. * bı guh
dani rgp. dikkatle, önemle.

guhdar 1. rgd itaatli, yumuşak başlı, söz
dinliyen. 2. A'. dinleyici. /_dari Af dinle¬
me, söz anlama./_dari kuın/. dinlemek.
* tu gahdanya dê û bavê xwe neki, hale
te ew e fivv. ana baba sözü dinlemezsen,
halin odur.

guher Af koyunların dinlendikleri yer. An
gar, mexeL

guhêuuşk Afn tımakotu, farekulağı ota
Aot hieracium. An guhmışk.

guherand/ın Lg. (dtguherihe, btguherine)

değiştirmek, trampa etmek. An gu¬
hartın.

guhêrbar 1. rgd değişebilir, değişken. 2.
Af Grm. çekimi olan kelimeler.

guhêrek L rgd değişken. 2. Af, röle.
guhêrgeh Nx. para bozma yeri, change-

exchange.
guhêri/n Lg(diguhêre,biguhêre)bnguha-

ri/n.
guhêrin A'. m değişme, değişim, alterna¬

tif.
guhêrk Af değişme noktası. * di roj gu-

hêrkê de Avv. 1. gün dönümünde. 2. değiş¬
tirici hal. * guhêrkê zman de Avv. dilde
veya şarkı makamında, aslından değişik
söyleyiş. 3. yedek parça. 4. Grm kelime¬
lerin manalarını değiştiren ekler, mesela:
bûn olmak; vebûn açılmak gibi.

guhêrker Nx Grm değiştirici, ön ve son
ek olarak gelir ve kelimelerin manalarını
değiştirir. An parek, xurdebej.

gulıcz Af nakil, taşıma. IS Af nakliye
/_ker Nx nakliyeci.

guhêzbar rgd 1. değişken. An guhêrbar.
2. üetken.

guhezl/ın Lg (dıguheze, bıguheze) 1. na¬
kletmek, naklettirmek. 2. gelini baba
evinden damat evine götürmek.

guhış Af ayakkabı ökçesi. An pani, gu¬
hşık.

guhij Af yahani vişne, bir ahç türü. Aot
Cratacgus oxyacantha. An gijok, goyij

guhiş A'. hazeran kamışı.
guhişk Af 1vücuttaki fenomenler, vücut¬

taki doğal veya doğaüstü olaylar. 2. hayv¬
anların çengele asılan ayak daman. An
guhşık

guhkerok A'A mayasıl otu. fiot Ranuncu-
lus ficaria

guhkunkere Af fin guhsım.
guhmasi Af 1. ant kulaktaki salyangoz. 2.

zoo. deniz kabuklan.
guhnuşk Af farekulağıotu. Aot Hieraci¬

um pUosella An guhemışk.
guhnedar rgd fütursuz.
guhnêr A'. dağ keçisinin çiftleşme mevsi¬

mi.
guhor Af cav. küçük vadi.
guhsun Af kulağa kaçan, zoa Forficula

auricularia
guhşık A'. ant hayvan topuğundaki kaim

kas, kasapların çengel attığıyer. An guhi¬
şk.
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guhuk LAf ant kulak memesi. 2. Af kulak
memesi gibi çıkık veya sarkık olan bitki
vs. şeyler.

guhûr Af m. çöp, artık, gübre vs.
gnj Af saldın mahiyetinde durum bildiren

terim, /-e-guj Avv. doludizgin anlamında
terim. * gujeguja baranê ye Avv. sağanak
halindeyağmur yağıyor, /-guj fivv. fin gu-
Jegıtf.

gujl/n Lg. (dıguje, btguje) 1. baskın yap¬
mak, saldırmak. 2. gürlemek

gnjm 1. rgd sert, haşin, enerjik. 2. Af hü¬
cum, saldırma * gujmeyi baran Avv. şid¬
detli yağmur. An gurmü.

gul l N.ml. gül bot rosa. 2. gülgillerden
veya güle benzer çiçekler. /Jbejn rgd gü¬
zel boylu kız, gül boylu, narin vücutlu, in¬
ce boyla

gul 2 Af önek olarak kullanılırsa yeni isim¬
ler yaratır. * gula benefş Af menekşe gü¬
lü. Aot Rosa chlnensis. * gula çenet û
cehenemê A'A. papatya, (tunceli bölgesi).
* gula geş Af gür olan ı»ül * gula sorA'A.
kırmızı gül. * gula zer Nh san gül. /-de¬
ste Avv. gül destesi /_rej A'A. desinatör.
/_rengrgdgül rengi, pembe./_rûrgd gül
yüzlü. /-şeker A'A. gül reçeli. /_şen Af çi¬
çek bahçesi. An gülistan.

gula adar A'. An çendfelek.
gulaberbuoj A'A. ayçiçeği. Aot Heliant-

husannuus.
gulac Af m. 1. gülaç tatlısı. 2. ağaç tomur¬

cuklan. An bışku.
gulebicad Nh amber çiçeği Aot Hibis-

cus abelmoschus.
gula ceferi A'A kadife çiçeği, fiot Tagetes

erecta.
gulaçaveşê A'. 1. kadife çiçeği. Aot Ama-

ranthus albus. An gula şêstper. 2. yaba¬
ni papatya. Aot Tagetes erecta. 3. Af öküz
gözü. bot Araka montana An gu-
lepıjmln.

gula dawûdi A'A. bahar çiçeği. Aot Bellis
perennls.

gulal Af sert kanatlılardan siyah gümüşü
renginde mayıs böceği cinsinden uçan
bir böcek, fin moze.

gulan N.ml mayıs ayı 2. 21 nisan 20
mayıs.

gulapayizê A'A. zinya çiçeği. An gule-
payiz.

gulapeçember A'A. asma gül.
gulaş Af güreş,güreşsporu /-guhn/. gü

reş tutmak, güreşmek.
gulaşestper A'A.' kadife çiçeği. Aot Ama-

ranthus albus.
gulav A'A. gül suyu. /-dank Nx. gül suyu

şişesi /-kêşan L gül suyu çekmek, gül
suyu imbiklemek.

gulavdûn Af An delme.
gulav! Af kabuğu çok ince ve tüylü olan

bir elma çeşidi.
gulazerile Nh kanarya çiçeği. Aot Tro-

paeolum peregrinum.
gulbefrink A'A. kardelen çiçeği bot Ga¬

lanthus nlvalis. An bındehlok.
gulbendi şah Nh Iranda yetişen bir gül

fiotFritUlaria.
gulbıhar A'A çuha çiçeği. Aot Primula

veriş. 2. düğün çiçeği. Aot Ranunculus.
gulbori A'A. L boru çiçeği Aot Datura

meteL 2. çan çiçeği, fiot Campanula An
gıüezengul. 3. kahkaha çiçeği. Aot Con-
vulvulus anvensis.

gulçan Af yumrulan yer altından çıkar¬
mak için kullanılan ucu sivri değnek. An
xdç.

gulçiçek Afn. ufak, sarkık ve çeşitli boy ve
renkte, günlük veya kaç günlük ömrü
olan çiçeklerin toptanadıdır. AotTagetes
erecta.

gulçin l Af 1. gül ekicisi. 2. gül biçicisi, ke¬
sicisi. /S Af gül ekiciliği.

gulçin 2 Af çiçekçi, çiçek biçici.
gulçit Afdeliotu.AotAlyssum.
guldank Nx.vazo,sakst
güle (gülle) N. gülle, kurşun. /- baran L

kurşun yağmuru /_ berdan L kurşun
sıkmak. /_ xwarm L kurşun yemek. *
dan ber gulan Avv. kurşunlamak, kurşun
sıkmak.

gulehıngvin A'A. hanımeli otu. Aot Loni-
cera caprif oltam.

guleisk Af fin gurçık.
gulekalane A'A, ısırgangillerden birot ing.

Fench neftle.
gulemêş A'A. L solucan ota Aot Tanece-

tum vulgare. Z crvanperçemi ota bot
Acillea milletolinm. Arı. gulhesU.

gnlemi Af güz çiğdemi bot Coichicum
automnale.

gulenar A'A: yabam nar çiçeği ingilizcede
balaustina

gulendam Af gül boyla
gulenesrin A% bir gül cinsi Aot rosa ca-

nina ingilizcede. dogrose.
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gulenisan Af L yıldızlı numan çiçeği. 2.
anemon çiçeği. Aot Anemone.

-gulepayiz A'A. zinya çiçeği, fiot Zinnia
gulepijmin Mlanüka, dağ tütünü otu, 2.

öküz gözü otu, mastı çiçeği. Aot Amica
montana

guleşêxan /V.l. kanarya otu. AotTropaeo-
lum peregrinum. 2. pire otu.Aot Pulica-
ria 3. boğa yaprağı. Aot plantago
psyUium.

gulexizêm A'. An lale.
gulexor AfA. silahlarda çap, kutur.
gulezengıd Af çan çiçeği. Aot campanu-

la
gulezerile A'A. kanarya çiçeği, fiot Tro-

paeolum peregrinum.
gulgemm A'A. buğday başağı*
gulgeşt Af gül bahçesi, bn gulzar, güli¬

stan.
gulgin rgd gül renkli, gül yüzlü.
gulgoli 1. rgd rengarenk. 2. çiçekli veya

desenli kumaş. 3. rengarenk çiçekli olan
arazi. 4. rgd allı pullu.

gulhesil A'A crvanperçemi otu. fiot Achil-
lea nüllefolium. An gulemêş, beVijan.

gulhırç A'A. bir gül cinsi. Aot iris germa-
nlca

guhk 1 Af gelincik şeklindeki çiçekler. 2.
kadın saç bukleleri. 3. koyun keçi vs.
hayvanların çene altındaki tabu küpeler.
* bızına gııhk A'A. küpeli keçi.

guhk 2 Af L güllü çiçekler. An gulçiçek. 2.
püskül. 3. Kürt kadınlarının fes
etrafındaki püsküllü giysisi. An poxik.

guhnk A'. ant vagüıa. An güık.
guli 1 A'. 1. ant dal, ağaç dalı. 2. Af saç ör¬

güsü, kadın saçlarının arka uzun kısmı,
toka. * guhyê bûkê fivv. gelinin saç örgü¬
sü. An gızvanok, gêsû.

guli 2N. bj. ciizzam hastalığı. An gulL
guli 3 A'. cax eski kürtçede vadi, geçici su

yarması.
guli 4 Af kar lapası.
gulifk A'. 1. minik bir gül cinsi. 2. püskül.
gulin 1. rgd gül rengi, 2. güllü şey.
gülistan Nx\. gül bahçesi.2. kürtçede kız

ismi. * gul û gülistan güllük güneşlik.
gulizar Nx. 1. gül bahçesi. 2. kürtçede kız

ismi. 3. rgd gül yanaklı.
gulkelem Af karnıbahar.
guli AfA/fingulU
gulmexmûr A'A. horoz ibiği çiçeği. Aot

Celerla crlstata

gulmit Af ant budak. An güm.
gulnar Af nar çiçeği. An gulenar.
gulnesrin A'Ayabani gül, köpek gülü. fiot

Rosa canlna fin gulenesrin.
gulnexwin A'A. bir çiçek.
gulokin A'. kanyuvarlan. *gulokincn spi

A'A. akyuvarlar. * gulokinên sor Nh al
yuvarlar.

gulor rgd An güor, guover.
gulp A'. 1. yudum. 2. güp sesi. An güp.
gulper Af Farsçada da böyle denir fakat

türkçesini bulamadık.
gulper! A'. deniz kızı.
gulpık Afi. arıt tomurcuk. Anbışku. 2. Af

yumruk, fin kulm, kol
gulte lAf sütun. An stûn.
gulte 2 A'. kayıkçı küreği./- kuın/. kürek

çekmek.
gubcenderan A'. kudret nan. Aot Momor-

dica charantia
gulzar Nx. bn gulizar.
gum Af fingep.
guman Afne 1. şüphe, ihtimal. 2. tahmin,

talimini. 3. rgp. belki, galiba. * bıguman
rgd tereddütlü, şüpheli. * bı gumana
mm Avv. bana göre, tahminime göre.
zannıma göre /_ kınn L tahmin etmek,
şüphelenmek, ihtimal vermek. * guman
nakun ko wısa be Avv. öyle olacağını
sanmıyorum. * bê guman Aıv. düşünme¬
den, tereddütsüz. * be guman ajote ser
Avv. tereddütsüz üzerine yürüdü* tu gu¬
man nakı? Avv. zanetmiyormusun?.

gumanbar rgd şüpheci, şüpheli./- bûn/.
şüphelenmek, pirelenmek.

gumanza 1. rgd tereddütlü, şüpheci. 2.N.
Grm eril veya dişil olduğu pek belli ol¬
mayan veya bazen değişik mana da kul¬
lanılan kelimeler, fin neronetar.

gumbet Af kemer, kubbe.
gume-gum N. gürültü, gümbürtü, uğultu.

* gumeguma mêşan fivv. an uğultusu.
gumgum Afi. içine gülsuyu konulan kap.

fin gulavdank. 2. katırların boynuna
takılan büyük çıngrak. 3. An gume-gum.

gumgumi/n Lng. (dtgumgume, bıgumgu-
me) 1. gürlemek, uğuldamak. 2. birini
azarlamak. * gumgumin ser Avv. gürliye-
rek üzerine saldırmak. * gumguma
ewran Avv. gök gürültüsü.

gumgumok A'. kertenkele. An fatfatlk.
gumi/n Af /.gümleme,gümlemek, gürle¬

mek.
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gumlat Af küme, yığın.
gumre L rgd kalabalık, gür. 2. malı çok,

zengin. * meşen gumreh Avv. kalabalık
canlı an kovam.

gunuık Af Gr. gümrük.
gums Af topak, avuç hacmi miktan elle

sıkılan topak.
gumsand/m Lg (dıgumsine, bgumsine)

hamur, çamur gibi şeyleri yoğurup ko¬
parmak, avuçla topak yapmak.

gumş Affinguvışk.
gumhl N.Bj. şiş, yuvarlak ur.
gun Afanttestis, taşalcfingurn.
gunc Af. yer alana döşenen ve suyu

dışarıya akıtan boru, oluk.
guncan Af kapsama, havi olma, ihtiva et¬

me, hacım, kapasite.
guncandın Lg (dıgundne, bıguncine) 1.

yerleştirmek, sığdırmak. 2. duymak, işit¬
mek.

guncayişt Af hacım, kapasite.
gunci/n Lng. (dıgunce, bıgunce) duymak,

işitmek.
gund Af köy. * gund ava kuın fivv. köy

kurmak, köyü şenlendirmek. /- çekuın
L köy kurmak, köyü mamur hale getir¬
mek. /_ık Af köycük, bir köy. /_ıki rgp.
köylü gibi, köylü işi. /S Af 1. köylü. 2. me¬
cazi anlamda medeni olmayan kişi. *
gund vala kuın Avv. köyü boşaltmak,
ıssız hale getirmek.

gundırandın Lg (dıgundaine, bıgundai-
ne) gındırandın.

gundor Af kabak, fin kundu, dormük.
guneh rgd N. günah, suç, haram, /-kar

rgd günahkar, suçlu, /-kari Af 1. suçlu¬
luk, günahkarlık. 2. zavallı. * guneh lê
hatm Avv. acımak, merhamet duymak.

gunek *** rgd zavallı, yazık.
gunek 2 Af Bj. fıtık. /S N. fıtık olan. * gu¬

nek! bûn Avv. fıtık olmak.
guneyay AfZ. uygun.
gung l rgd müphem. /_bûn L müphem

kalmak. An benze bûn.
gung 2Af finsılmite,kax.
gunguli rgd sık, gür. * pora keçıke ya

gunguli û hûrgurpık Avv. kızın gür ve in¬
ce kıvırcık saçları.

gunhavuk Af yenen bir bitki.
gunoyi Af. testislerde şiş, fıtık.
gunpısik A'. kedi çanağı otu. fiot Lathy-

rus latif olius.
gupık A'. ayakkabı topuğu, uc, tomurcuk.

* gupikê sole Avv. ayakkabı topuğa
gupkêhuya A'A, ant bn düketüıya
gur l Af dokumacılıkta telleri alth üstlü

eden sistem. An gurd.
gur 2 Af kurt, canavar, zoa Canis lupus. *

guran bırçitu.jımarantazihr Avv. kurt¬
tan ac, yılandan çıplak, yam baldın
çıplak. * guran re xwann Avv. ac gözlü,
obur olmak. * gur di malê keve Avv. ter¬
cümesi evine kurt gire anlamı varsada,
deyim olarak evine kıtlık gire veya dert
gire manasıvar. * gur hatın fivv. kurt bas¬
mak, kurt saldırısına uğramak. * gurkete
nav pez fivv. sürüye kurt girmek. * gur re
goşt dixwe,bı şirin re şinêdike Avv. kurt¬
la et yer, çobanla oturup yasım tutar. *
gur û mih bı ser hev re nas nabe Avv.

kurtla kuzuyu kanştırmak, kimin eli ki¬
min cebinde olduğu belli olmamak. * gur
i gewr Avv. bozkurt. * hemû heywan goşt
dixmndê navê gur derkehye Avv. tüm
hayvanlar et yer, fakat kurdun adı çıkmış
anlamında atasözü.

gun 3 1. rgd gür. 2.R güm. /-egurB. gür-
leme, gümleme. * ne güre gura ewran e,
ne ji hıre hıra meran e Ne bulutların
gümbürtüsü, ne de yiğitlerin narası var.

Gun 4 Af söz tutmak, kulak vermek. * h
gurra dıya xwe kuın Avv. annesinin sözü¬
nü tutmak, annesine kulak asmak. An
guhlêdan.

gurand/ın Lg.(dtgurê,btgurê)l. bu fiil ge¬
çişsiz fiil şeklinde çekilir, deriyi yüzmek.
2. çuval yatak veya yorganlara atılan ka¬
ba dikişler.

guran! Af m nicelik, kemiyet * rengdê-
rên gurani Grm bw. niteleme sıfatlan.

gurbe A'. an kovanı, fin pêlagêmêşan.
gurbık A'. an kovanı, fin pêtag,kewar.
Gurci 1. rgd Gürcü. 2. A'. bir Kürt aşireti.

3. çok güzel kız kadın için kullanılan övgü
sözü. /_stan Af Gürcistan.

gurçık Af ant böbrek. * gurçıka dest Nh
el ayasında baş parmağa bağlı etli kısım.
* gurçıka pê* Nh ant baldır eti

gurd Af tezgahta telleri askıya alan teller.
fin gurL

gure-gur Af L gürlemek (yddaansesi vs).
2. güriildemek.

gureşk A'. karakulak,zoa CaracaL
gurên (dtgurê,btgurê)Lgbn%\aanAm.
gnrêx Af afacan köpek, kurtboğan kö¬

peği.

179 _gur«
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gnrêz İSO

gurêz A'. sakınma, içtinap.
gnrg Af An gur2.
gurge Af canavar otu. Aot Orobanchera-

mosa An gıyagurg.
gürgen A'. bir ağaç cinsi. Aot Carpınus

betulus.
gurgur R Af, gürleme. * gargara ezmin

Avv. gök gürültüsü. * ne gurgura ezman
e, neji xurxura mêran e Avv. ne gök gür¬
lüyor ne de yiğitler, anlamında deyim.

gunk Af domateslere zarar veren bir ot
cinsi.

guri Af flama.
gurri l.rgdkeL2.Afsaçsızbaşveyabitki-

siz arazi, başı kabak. 3. paslı veya lekeli
meyve veya sebze. /Jbûn L kel olmak,
kel hale gelmek. /- kuın L çıplatmak,
kelleştirmek. An zelût, keçeL serzelût

gurri/n Lng. (dıgure, bıgure) gürlemek,
gümlemek. An gurmin.

gurizerk Af fin qerlişin.
gurm B. güm. * gurmegurm A'. L güm¬

bürtü, güm güm.
gurmand/ın Lg (dıgurmine, bıgurmine)

gürletmek.
gunmj A'. hücum.
gunmjand/m Lg (dıgunnnir^bıgurrnıjm-

ne) hücum etmek, tos toparlanıp üzerine
yürümek. Burada ekseri seyrek veya te¬
ker teker yapılan hücumdur. * bızuıan
gumujand ser çüo Avv. keçiler yaprağa
dadanırcasına saldırdılar. * dê
gumujand ser kurê xwe Avv. anne ço¬
cuğuna -kaparcasına- saldırdı.

gurmıji/n Lng. (dıgurmıje, bıgurmüe)
saldırmak, dadanırcasına saldırmak.

gurmık A'. yumruk, fin gırmık,mışt
gunmze Af yabani hardal, fiot Brassica

kabcr.
gurmi/n Lng. (dıgurme, bıgurme) gürle¬

mek.
gum A'. ant testis, taşak. fin gun, helik.
gurtü Af rgd kalabalık, çokluk, yığm.
gurxenêq A'A 1. kurtboğan otu, kaplan¬

boğan otu, büdırcın otu. Aot Aconitum
napellus. 2. kurda karşı saldırgan olan
köpek. An gurêx

gürz Af 1. eski savaşlarda demir tokmak,
gürz. 2. bağlanmış büyük ekin veya ot de¬
metleri. 3. buket /-van Nx gürz kulla¬
nan. An hiwêzL

gust Af ant parmak. An hU.
gustü Af yüzük. /_k M yüzük, »gustilka

büke Avv. gelinveya nişanyüzüğü. * tıhya
gustilkê A'A. yüzük parmağı. An
hıngli.sk.

guş N. kendir, kenevir, elyaf.

guşl/n /gAnguvaşhn.
guşpan Af fin guzvan.
guv B. vınlama. /_guv Avv. Af vmlryarak,

vızır vızır, vızüdryarak. /_ bûn L vınlama
halde olmak. /_ kuın L vınıldatarak.

guva rgp. sırayla, ardarda, tedricen. /-gü¬
ya rgp. yavaş yavaş, şuayla, peyderpey. *
guva guva nêrik te bûm Avv. yavaş yavaş
sana yaklaştım. * ez guva dixwun, tu gu¬
va dıkıye Avv. ben bir yandan yiyorum,
sen bir yandan dolduruyorsun.

guvah Affingovan.
guvand/m Lg. (dıguvine, bguvine) vınlat¬

mak, vızırdatmak.
guvaşt/m l£(dıguveşe,btguveşe)sikmak.-

bu fiil xwe guvaşhn kendini sıkmak ha¬
linde geçişsiz veya bir şeyi sıkmak
halinde geçişli şekilde mana verir- bu tip
fiillerin izahı Kürtçede henüz tarif edil¬
memiştir.

guvaştek Af sıkacak.
guvık Af fırıldak. An fırf ire, gıvgıve.
guvvand/ın Lg (dtguvaine, btguvaine) bn

gıverandın.
guvışand/ın Lg (dıguvışine,btguvışine) her

hanngi bir şeyi sıkmak, suyunu çıkarmak.
guvışk Af elle veya makinayla sıkılarak

yapılan topak, yumak. * guvişkê toraqê
Avv. çökelek topağı. An lopık.

guvi AfAngıvl
guvitand/m Lg. (dıguvaine, bıguvaine) 1.

ayağımyorganına göre uzatmak. 2. maaşı
üe idare etmek.

guware Affinguhar.
gınveşt Af. mu7. güveşte makamında şarkı.
güzaf Af boş laflar. * laf û güzaf Avv. boş

laflar, şundan bundan.
guzer Af P. pasaj, kapalı çarşı, /-gah Nx

istikamet, güzergah. *güzergaha re Avv. 1.

yol güzergahı. 2.x sonektir. belguzer.
guzvan Af 1. yüksük, terziyüksüğü. 2. ko¬

zalak yüksüğü gibi şeyler. An guşpan.
gû Af bok, dışkı, insan pisliği/- kuın Z-

sıçmak, pislemek. Mecazi anlamda ber¬
bat etmek. /- kuın nav Avv. bok etmek,
bok kanştırmak. * gû kuın nav kaxan
Avv. herhangi bir şeyi berbat etmek. /_
xwann Avv. yapamıyacağı bir iş veya şey
hakkında konuşmak veya yapmaya
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ısı

kalkışmak, bok yemek. * a te ne işe, gû
xwanmye Avv. seninki iş değü bok ye¬
mektir. * gûyê* gûxuran xwann Avv. bok
yiyenin bokunu yemek anlamı varsa da,
kölenin kölesi veya çobanın çobanı an¬
lamı taşır.

gûç Af zaviye, açı.
gûfık Af püskül, fin guhk.
gûgerin N. bn gûguêfk.
gûgirêfk A'. Mısırhlann kutsal bok bö-

ceği.zoo. Geotrupes stercorarius. An go-
gerin, mozeê nxê.

gûhesm A'A. maden boku, maden posası,
cüruf.

gûhûr Afçör-çöp,gübrevs.Anguhûr.
gûhûşk Af bir kızılcık ağacı cinsi, fiot

Mesıpüus. fin nxok.
gûjme Af cav. vadi, vadUeşmiş arazi.
gûhk A'. çiriş otu, yabani pırasa, fiot

Asphodelus. fin kewer.
gûmez Af 5. kubbe, kubbeli bina.
gûnuk Af ani parmak uçlan, parmak

uçlanmn yumuşak kısmı.
gûn Af fin gon.
gûni Af geven otu. fiot Astragalus. fin

gwini.
gûp Af antyanağm iç tarafı, avurt. An gep.
gûpa A'. ant işkembe, fin xaş.
gûnz Af, sığır düi, orta boyda, dallı ve tüy¬

leri diken gibi sert, çeşitli renkte çiçekleri
olan bir bitki. Bu küçük çiçekler emilirse
bal tadında bir çeşit usare çıkar, fiot An-
chusa officinalis. An gvvirız, gozırvan.

gûri Af. 1. çiftçilikte evlek, parsel. 2. kur¬
ban, adak. An gori

gûse A'. ant bafik kılçığı. An dasl
gûsık Af l.tesu.Ankûz.2.A'.fi/sargfbezl
gûsınc Af iğde ağacı, fiot Elaeagnus an-

gusüfolla
gûsk Af saat veya benzeri şeylerin ka¬

dranı.
gûstêrk Af ateş böceği, zoa Zampyris

noculuca
gûşi Af salkım. An gwêşl.
gûşidar Af salkım ağacı, akasyaAot LRo-

binia pseudoacacia 2. VVıstana
gûşpü AfAnpişquL
gûv A'. 1. in, hayvan ini. 2. ahır. An qul.
gûz Af ceviz, ceviz ağacı. Aot Juglansre-

gia An dargûz, goz, gwiz. * gûri Hinde
A'A. hint cevizi. An nargil * gûri polke
A'A: fin fıslud enteb.

gûzan N. ustura. An gizan.
gûzek Affingizık.
güzele Af 1. içinde maden parçalan bulu¬

nan org borusu. 2. kamış düdük.
gûzık Mİ. pamuk kozalağı, fin xişik. 2. Af

ani bn gizık, gvvizık.
guzidan Lng. (göz/ dıde, gûri bide) anlaş¬

mak, fin pêkhahn.
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gwişi darda bûn Avv. salkım tutmak,
salkımlaşmak. * gvvişi guhn L salkım
tutmak. * gwêşiyê hri fivv. üzüm salkımı,
fin. gûşi.
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gvvini Af fingûnL
gwinz Af An gûnz, gozırvan.
gvvişi N. gwcşi.
gwiz A'. fin gûz, goz.
gvvizık Af anı ayak bileğinin iki yanındaki

ceviz şeklinde aşık kemiği. * gwizika bê-
çiiê A'A ayak başparmak köküne bağlı
ceviz şeklindeki kemik. An gûzu.
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H
H . Af 1. Kürtçe alfabenin 10ru harfi, ses¬

siz olup ağzın açılmasıyla boğazdan nefes
halinde çıkar. 2. kelime sonlarına sadece
birini diğerinden ayırmak için gelir. Me¬
sela:ji de, da anlamıvarkenjih hallaç ipi¬
ni ifade eder. 3. bazı kelime sonlarında
nefes halinde belirsiz bir ses olarak gelir.
ne = neh. de. = deh. fire = fireh. gibi

ha l fi. 1. nevar manasına ünlem. 2. hayret
ünlemidir. * ew mırov nur ha! fivv. o
adam öldü hal

ha 2 dç böyle, öyle anlamı taşır. Mesela:
jıneka hal, malcke hal

ha 3 rgp. biri, diğeri, öyle, böyle. * çı ferq e,
ha hesp, ha hêşhr Avv. ha at, ha deve; ne
fark eder.

hac AfAhac./_iA'.haci,hacce giden kim¬
se.

hacet Af alet, malzeme.* haceti nav malê
fivv. 1. ev malzemesi. 2. lüzum, gerek, ihtiy¬
aç. * hacet nake ez herim fivv. gitmem
icap etmez. * hacet nema Avv. lüzum kal¬
madı.

had AfAfinheci
hacireşk A'A. kırlangıç, zoa HirundoAn.

hecireşk, qeraeqûçik.
hadi AfA insanı doğru yola sevk eden.
hadis Af A islamda hadis. * hadisi Pey-

xember Avv. Peygamber hadisleri. * hadi¬
si şerif Avv. hadisi şerif.

haf LAfyukan. 2. evin üst katı. 3. yer, ma¬
hal. 4. huzur, cenah. An cem, ta.

hafü Nn&A netice.
hafız AfA hafız, Kukanı ezbere bilen.
hakim AfA hakim, hükmeden.
hakim AfA hakim, yargı hakimi.
haksay Afaşiretlerdeemirlerinaldiği 'mir

payı' vergisi
hal Afn A hal, durum, vaziyet »halbı

hal Avv. halden hale, kolay kolay. /_ bûn
L hal olmak, çaresi bulunmak. * halê
Kurdan xuab e Avv. Kürtlerin hali ber¬
bat. * hale me hale, ya teji sertar e Avv.

halimiz yetmiyormuş gibi bir de seninki!.
* hale w! meze me ke Avv. onun haline
bakma. * halê wi perişan e Avv. onun hali
perişandır. * hale wi fena ye Avv. hali fe

nadır. * halew! mêze ke Avv. onun haline
bak hele.*halê xwenanêre fivv. kendi ha¬
linebakmaz. * hal hal tıştek pê* nayê Avv.

öyle kolay kolay kendisine bir şey olmaz,
»halhale serêw! fivv. başına bir hal geldi.
* hal i hazu fivv. mevcut hal. /_ kuın Avv.

halletmek. *jı hal ketm Avv. halden düş¬
mek, fakattan kesilmek. * ketin halan
Avv. halleregirmek, kötüduruma düşmek.
* te halê me dit Avv. sen lıalimizi gördün.

hal 2 Af Fr. sebze, meyve pazan, hal.
halan B. nara, birbirine cesaret vererek

bağırma. An helhelan.
halet A'. tori bölgesinde karasabana denir.

2. alet. An hacet
halter Af halter, bir spor çeşidi.
hami AfA himaye eden.
hamoş rgd haram.
hamûn Af m ovalık arazi.
hamoşgeh Af. fin amojgeh.
hanê rgp. dç pro. öyle, şöyl, böyle. * ev

nurovê hanê fivv. böyle bir kişi
hang Af Anheng.
har 1. Af Bj. kuduz. 2. rgd azgın, kudurgan.

/_ bû»- ^. Kudurmak, azmak, kuduz ol¬
mak./- i A'. azgınlık, kudurganlık, kuduz¬
luk. /_ kum L kudurtmak, azdırmak. /_
ti Af * har û din Avv. azgın ve deli. * har
û din bûn fivv. azgın bir deli olmak. An ha¬
rı.

harem Af. A harem.
haremasi A'A, testere balığı, zoo. Pristis

pectinatus.
harmoni Af fr. harmoni.
harsım A'. 1. koruk üzümü şırası. 2. koruk

üzüm. fin şüûr.
hasü N.mAl. gelir, irat, kar. 2. hasıl ol¬

ma, sözün kısası. * hasü! kerim fivv. kısa¬
ca. * hasü gıhaye Mûsü fivv. atı alan
üsküdan geçti.

hasüat AfA hasılat gelirler.
haş l rgd anlamsız, abes iş.
haş 2 Af 1. durma, susma, suskunluk. 2.

yatışma. /- bûn L susmak, yatışmak. /_ i
Af suskunluk. /- kum L susturmak, tes¬
kin etmek, yatıştırmak. Bu kelime ekseri
çocuklar için susturma, teskin etme an-
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133 hawêrdor

lamında kullanılır, aynı zamanda "aşıti"
sözcüğünün de köküdür. An aşıti huş.

haşa A fi. haşaL * haşa hızûr fivv. sözüm¬
den dışan.

haşhaş AfA haşhaş bitkisi. Aot Papaver
somniferum.

haşûşe A'. civar.
hat N.L"ha1in" yardımcı fiilinin kökü ve

geçmiş zamanıdır, ekseri şans veya yara¬
mak kelimesiyerine kullanılır./- axaftın
L konuşuldu. * hate boxe Avv. boğaya gel¬
mek. *1£ hat Avv. yaradı. * jê hat Avv. be¬
cerdi * le* hat jê hat Aıv. işi rast geldi de
becerikli oldu.

hathata Af R ateşli heyecan. * hathata
navxwe dan Avv. kime kavgaya tutuşmak.

hat/m Lng. (tê, were) 1. gelmek. 2. yara¬
mak. 3. yakışmak. * bı ser de hatm Avv.

başa gelmek, vukubulmak, birdenbire
üzerine gelmek. /_ ta L yanına gelmek,
nezdine gelmek. /_ ber L. 1. meyveten-
mek, meyveye gelmek, tohumlanmak. 2.
rgpöne gelmek, önünegelmek. /- dinêL
dünyaya gelmek, doğmak, bn zabûn,
wehdin. * hatm lê puslnê Avv/ ziyarete
gelmek. /_ hev Avvi birbirine kavuşmak.
2. kavga için birbirine girmek. /_ kuın L
yapılmak. /_ rû L yüzyüze gelmek, yüz
veya alnından öpmek. * hatm rû hev Avv.

yüzleşmek, yüzyüze gelmek. /_ xwar L
inmek, aşağı inmek. * Je* hatm Avv/ bece-
rebilmek, elinden gelmek. * jı mm tê, lı
mm naye* Avv. elimden geliyor, fakat bana
yaramıyor,yam uğursuzluk getiriyor. * lê
hatm Avv/ yaramak, şansına gülmek, tut¬
turmak, uygun düşmek, yakışmak, uğur
getirmek. * ew çakêt h te nayê Avv. o ce¬
ket sana yakışmıyor. Bu fiil da, der, heL
hıl, lê, pê, pek öneklerini alarakta kul¬
lanılır ve yeni fuller yaratır.

hafi rgd İ gelmiş. 2. gelecek zaman. An
dahatû.

hator (hatûr)N. bulgur dövmek için ağaç
dibek tokmağı, tahta varyoz. An ser-
sindu.

hattûbaala A'A. tepeningök rengi ile bir¬
leştiği en üst noktası. An gaz, asogeh.

have fi. df L dört yönden birini işaret et¬
mek için kullanılan işaretli kelime. * have
hela rast* ye bw. işte bu sağ taraftır. 2.
yöa

haveyn Af maya /- bûn L mayalanmak.
/_ kuın L mayalamak. An hêvên.

havü Af. 1. çare, çıkar, yol. 2. kazanç, isti¬
fade. /_ bûn istifade etmek. An imkan,
desthatın.

havıyar A'. balık yumurtası, havyar.
havi Af kendi sürüsünden ayrılıp başka

sürüye giden hayvan.
havin l Af An haveyn.
havin Af yaz, yaz mevsimi havina na¬

rin A'A. yazın ortasıveya en sıcak günleri.
* havina paşm A'A.yazın son ayı. * havi¬
na peşinNhyazm ilk ayı. * çüeyehavine
Avv. yazın en sıcak olan orta haftaları. /-
gehAftyazlık, mesireyeri, sayfiye./- iAf,
yaza, yazlığa ait /_ ok Af yazlık, yazın ge¬
len veya yaşryan hayvan, bitki vs.

havinehewar Af yaylak.
havlêk Af 1. süpürge. 2. süpürge ota Aot

Sarothamnus scoparius. An gêrik,
pijdanok.

haw S. bn hev.
hawan A'. havan topu.
hawar l N. B. imdat, çağn, S. O. S. * bı ha^

war û gazin Avv. feryad ve imdatla *
hatm hawarê Avv. imdada gelmek. /_
kuın L imdat çağırmak, feyad etmek. *
kuın hawar Avv. imdat çağırmak, feryad
etmek. An hewar.

Hawar 2 A'. Mir Celadet Bedirxanve arka¬
daştan tarafından 25-5-1932 de samda
ilk sayısı çıkmaya başlryan ve Kürt Latin
alfabesinin mucidi ve kurucusu ve de ta¬
kipçisi olan öz Kürtçe bir dergi Bu dergi
çeşitli sebeplerle 3 yıl, 3ay, 3 gün devam
edip ve 26. sayısını da çıkardıktan sonra .

18-8-1935 te kapandı. 1941 de tekrar
çıkmaya başlar ve 1943 te kapanır, ta*_.,
mamı 56 sayısı çıkan bu gazete bugünkü
Latin alfabesi Kürtçenin de temeli ol¬
muştur.

hawari Af Hz, Isaya Uk inanan 12 imam¬
dan her biri.

hawbeş Af ortak, şerik, fin hevbeş.
havve Afne uygun, elverişli
hawêr Af 1. etraf, çevre. 2. rgp her taraf,

tamamı. /_ parêri Af çevre temizliği *,
em hawer genyan me nedlt Avv. her ta-
rafı -bucak bucak - aradık, bulamadık. *
berf bari, oya hawêr spi bûn bw. kar
yağdı dağlar tamamen beyazlaşü. * porf
te hawêr spi bûye bw. saçların tamamen
beyazlaşmış. An hawir.

hawêrdor rgp. dört yanı, daire şeklinde
etrafı, dört bir yara
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haveyn Af maya /- bûn L mayalanmak.
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hawi l A'. muzsazm perdeleri, akort telle¬
ri.

hawi 2 rgd yan deli, aklı dengesi bozuk. /_
bûn/. aklidengesi bozulmakveya bozuk
olmak./- kuın/. akli dengesini bozmak.

hawld N. ant hörgüç.
hawik N.cax ada bn. guav.
hawir A'. etraf, çevre.
hawran A'. 1. pelerin. 2. Mezopotamyada

bir ova
hawsa Af,komşaAndnar,ciran,hevs£.
hawşar A'. mastı köpeği 2. eskiden ayak

değirmenini çevirmekte kullanılan kö¬
pek.

hawta AfmisaLAnwekok.
hawût A'. L deve semeri. 2. kışkırtma /_

kuın Lh kışkırtmak.
hay l Nne. m şuur, bilinç, sezgi * be hay

man Avv. şuursuz kalmak. * haya xwe jı
bayê dini hebûn Avv. dünyadan haberi
olmak. * haya mın jê tüne bû Avv. (on¬
dan) haberim yokta * haya mmjı mm
tüne Avv. kendimden haberimyok./-bûn
Z. şuurlu, bilinçli olma/- dar rgd uyanık,
haberli. /_ dar! Af malûmat. * hay jê bûn

. Avv. haberdar olmak, haberi olmak.
hay 2 R olumluluk bildiren ünlem. * hay

hayB. bw. tastikve kabul ünlemi hay hay,
baş üstüne. * hay û huy fi. şemata.

haydê! R istek veya cesaret verme ünle¬
mi. An adey.

haydut Af 1. eşkiya, yol kesea 2. mecazi
anlamda yabani insan.

haylime İV. L gürültü. 2. gürültü patırtı. *
Iê haylune kuın Avv. gürültüye boğmak.

hazeq Af esnaf, usta.
hazır rgdA hazır. /_ bûn/. hazır olmak,

mevcut olma. /_ i Af hazırlık. /_ kuın L
hazırlamak. * süav h sıfra hazır e Avv. se¬
lam hazır sofrayadır. An eywez.

heb rgd 1. tane, hap. 2. Af pamuk tohumu.
Anlıb.

heta A'A. heba, boşa gitme./- bûn/. boşa
gitmek. /_ kuın/. boşa vermek.

heban Af deri tulum, küçült tıdum. An he¬
lvan.

heband/m Lg (dınebme,bıhebine) sevmek,
kabul etmek. An hez kınn, peürandın.

hebbûl leziz Af. A abdülleziz, akdeniz
çevresinde yetişen otsu bir bitki Aot Cy-
perus esculentus.

hebe /.Kürtçedeki belirli biryardımcı fi¬
il, olmak, var olmak manası verir. * mm

hebe Avv. benim var. * te heye Avv. senin
var. * we hemn Avv. sizlerin var. An he¬
bûn.

hebeko Ghk. yeter ki, elverir ki
hebeşik Af.An.knak.
hebheb Affi.1. nara. 2.rgd tane tane, birer

birer.
hebuman Af loş için kurutulup sa¬

klanılan nar taneleri.
hebışand/ın Lg (dıhebışine, bûıebışine) 1

çabuk yemek, oburlaşmak. 2. ağzına ka¬
dar doldurmak, tıkabasa doldurmak. *
beşe te hebışand Avv. yeter çatlıyacaksm.

hebıt ./.finhebl
heb! l N. 1 çiğitten ayrılmamış pamuk. 2.

bir cins kendir.
heb! 2 dç olsa hebi-nebi. olsa-olmasa.
hebosan Af anason, fiot Pimplnella an! -

sum. An anason.
hebreş Afçöreotu.fiotNigellasatlvaAn

reşreşık.
hebs AfA hapis. /-xaneA'x hapishane. An

gırugeh.
hebûn Lari. (dıhebe, hebe) 1 en çok kul¬

lanılan biryardımcı fiil, malik olmak, var
olmak. 2. "heyin" fiilinin geçmiş zaman
halidir. * mm hebû Avv. benim var. * we
hebûn Avv. sizlerin var. 3. varlık. * heba¬
na Xwedê Avv. Allanın varlığı. 4. sermaye,
varlık, zenginlik. * hemû hebûna mm ev
ferheng e Avv. bütün varlığım bu sözlük-

' tür.* hebûn ûtunebûn fivv. 1. olmakveya
olmamak. 2. varlık ve yokluk.

hec AfA An hac
hecan Af soğuk algınlıklarında hastalara

vurulan şişe. /_ ker Nx şişe vuran kimse.
/_ kuın L şişe vurmak.

hecan 2 A'. aİfabet, harf, harfler.
hece AfA fin. kite.
hecel Af gelir, irat
hechecık Af kırlangıç. An hadreşk, pil-

steng.
hecınand/m Lg (dûıecmine, bûıeanine)

vücutta ezildik, kırgınlık meydana getir¬
mek.

hecmi/n Lnk (dıhectne, bıhecaıe) vücutta
kırgınlık meydana gelmek.

hecıvand/m Lg (dıheavine, btheavine) el¬
lerin veya vücudun uyuşması. An
tevızandın.

hecıvin Lng. (dıheave, bÛKctve) uyuşmak.
heci AfA hacı. An hac
hecllegleg AfA. göçmen leylek.
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185 hejan

hecireşk AfAnhecheak,pilsteng.
heak Af gemi demiri.
heçi l A'. 1. örken veya halatlarda ucuna

takılan ağaç çengel. 2. gemi demirinde
çengelli kısım, gemi demiri. An lenger.

heçi rgd Ghk ise, her, her ki, -gelince,
-olanlar. * heçi bırd ne büa ben Avv. her
kim ki açtır gelsin. * heçi çû rgp giderek.
* heçi ez- Avv. bana gelince- * heçi ko
mar e, dününe mırov e Avv. her ki
yılandır, insana düşman. * heçi henn
masıya,qûna wişü bıbıt Avv. balığa gide¬
nin kıçı ıslanır anlamında atasözü. * heçi
tu fer nabi Avv. eğer sensen, sen öğrene¬
mezsin. An herçi

heçi 3 A'. ant domuz tırnağı.
heçko rgp eğer.
hed A'. had, safha, derece. * hedê wi çiye

ko navê nun kar tine Avv. adımı kullan¬
mak onun haddine mi düşmüş. * be hed
rgd hadsiz. * bı hed rgd miktan belli,
haddi var.

bedan A'ne şüphe. * nişandeka hedanê
A'A, soru işareti. An hêtian, şık.

hedar rgd uyanık, tetikte olan. * kûçkê
me zehf hedar e Avv. köpeğimiz çok uy¬
anıktır.

hedef AfA fin armanc
hedıdand/ın Lg (dûıedıdine, bdıedıdine)

tehdit etmek.
hedıdi/n Lng. (ddıedıde, bthedıde) tehdit

edilmek.
hedunand/m Lg (dıhedanine,bıhedanine)

yıkmak, bozmak. An hehveşandın.
hedımi/n Lng. (dıhedane, büıedane)

yıkılmak, bozulmak. An hehveşin.
hedmand/m Lg (dthedaıine, büıedmine)

teskin etmek, sakinleştirmek. An hedû-
randın.

hedıni/n Lng. (dıhedaıe, bûıedaıe) sakin¬
leşmek, teskin olmak.

hediye N.A hediye, armağan. An dıyari.
hedid AfA fin besin.
hedis AfA hadis.
hedise N.A hadise, olay. An bûyer.
hedûr A'. dişlik, eğlenme veya zaman ge¬

çirme veya yalnızlığım giderme işi. * lı
mal hedûra mm nehat, ez çûm qehwê
Avv.evdedişliğim gelmedi,kahveyegittim.

hedûrand/ın Lg (dıhedûrine, bıhedûrine)
teskin etmek, dişliğini getirmek.

hedûri/n Lng. (dıhedûre, bthedûre) sakin¬
leşmek, teskin olmak, dişliği gelmek.

hefan Af An efan.
hefıdand/ın Lg. (dınefidine, blhefidine)

kaplamak, kapatmak, örtmek. An nuxu-
mnnıtpn.

hefıdl/n Lng. (dıhefıde, bthefıde) örtül¬
mek.

hefık Af arıt yutak, bazı yerlerde boğaz,
gırtlaktaki hava borusa bn gewri, newq.

hefid A'.A 1. torun 2. güney Kürdistanda
1918-30 arası savaş veren şeyh Mahmut
Barzinci içinde söylenir, şex Mehmûdi
Hefid.

hefkln Af 1. hamur parçalarının birbirine
yapışmaması için üzerine serpilen un. 2.
pudra.

hefkwik Af. An hefkln.
hefqas rgp bu kadar, o kadar. An ewqas,

evqas.

hefrid A'. 1. masallardaki dev. 2. bir balık
cinsi, balina An dêv.

hefsar A'. yular, koşu takımı başlığı. /-
bûn L yular takılmak. /_ kum L yular-
lamak, yular takmak. * hefsare* kere Avv.

eşekyulan.
hefsed rgd yedi yüz, 700.
hefsûdank Af çörek otu. fin reşreşık.
heft rgd Af n yedi (7). /_ an rgd yedilere,

yediler, yedinci. /- em, emin rgd yedinci
heftani Af haftalık ücret, haftalık şey.
hef1 bira A'A. büyük ayı takım yıldızı.
hefte Af m ""''.s. * heffa bori Avv. geçen

t-' uefta ko bê Avv. gelecek hafta *
.el ta ko derbaz bû, an hefta ko çû Avv.

geçen hafta. * hefte temam kuın Avv.

haftayı tamamlamak. /_ yi AJ. haftalık.
hefte* Af m rgd yetmiş (70). /_ nun, ye¬

min rgd yetmişinci.
heftık Af meyvelerin sona kalan başa¬

klan, fin efare, qurf.
hefireng AfA. 1. tayf. 2. gök kuşağı. 3. çok

renkli, yedi renk.
heflrengin Af bir kuş. An sihri.
heftrengile Af 5. An zenguok.
heftsed rgd bn hefsed.
hegal Af boyun atkısı, Kültlerde türban

gibi kullanılan atla An egal
hegemomye Af Gh birinindiğeri üzerinde

siyasal baskısı, mesela: türklerin Kürtler
üzerindeki hegemonyası.

hej Af kuru dal çırpt/- ütAf küçük kuru
dallar, çırpılar.

hejale rgd pejmürde.
hejan Af /.sarsıntı, çökme.
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hejand/m Lg (dıhejine, bıhejine) sarsmak,
sallamak, silkmek. * dar hejandın Avv.

ağacı sallamak veya silkmek.
hejar rgd 1. fakir, sefil. 2. zavallı. /-bûn/.

fakirleşmek, sefil olmak, zavalhlaşmak.
/_ i Af fakirlik, sefillik, zavallılık./- kuın
L fakirleştirmek, sefüleştirmek.

hejdeh rgd on sekiz (18). /-em/emin rgd
on sekizinci.

hejesor A'. iğde. fin gûsınc
hejg Af 1. bazı meyve veya sebzelerin di¬

kenli kabuklan. 2. pürüz./- i rgd pürüzlü.
hejhejok Afrgd titriyen şey, titreşimi olan

nesne, sallantıda olan.
hejıhan A'./. sarsılma, sarsıntı, sarsılmak.

finhejin.
hejıkand/m Lg bn hejandın.
hejmand/uı Lg (dthejaüne, bthejmine) bn

hejandm.
heji A'. sevme. /-kuın/. sevmek, hoşlan¬

mak, aşık olmak. An hez.
heji/n Lng. (ddıeje,bûıeje) sallanmak, titre-

mek, titreşmek. * erd hcjin L yer
sarsmtısı. * ba tê dar dıhejm Avv. rüzgar
var, ağaçlar sallanıyor. * têlê sari dıheje
Avv. saz teli titreşir.

hejir AfAnhêjir.
hejmar A'. m sayı, rakam, numara. *

hejmar 14 Avv. ondördüncü sayı. * ye-
kejmar Grm tekil. * puejmar Grm
çoğul. An hêjmar, jmar.

hejmari/m Lg (ddtêjmêre, bdiêjmêre) say¬
mak. * pere hejmartın fivv. para saymak.
* pez hejmartın Avv. davar saymak. An
jmartın, hejmartın.

hejmu-and/m Lg (dthejmaine, bdıejmai-
ne) saymak, hesaplamak, bn jmartın,
hejmartın.

hek! fi. yahu!.
hekani Af m Grm şart kipi. An hekinl
hekanye A'. teş'ir.
heke lrgp. eğer, şayet. *hekearikarinebe

çê* nabe Avv. yardım olmazsa yapılmaz.
heke 2 A'. Z. erkek keklik.
hekem AfA hakem.
hekim AfA doktor. An bjijk.
hekini N.Grm. şart kipi. bn bıjoke.
hekmet rgd A hikmet * vê hekmete*

Xwedê Avv. Allanın bu hikmeti.
hekoke A'. akaç, ekseri bataklıklara kanal

açılır ve üzeri taşlarla kapatarak bir ucu
açık bırakılır. Bundan çeşme halinde te¬
miz su elde edilir ki bunların da ekserisi

yazın kurur. /- vedan L akaçlamak. An
avzê.

hektar A'. Gr. LaL kenarlan 100 metre
olan kare, hektar.

hektolihr Af Gr. 100 litrelik ağırlık birimi.
hektomehr A'A. Gr. 100 metre.
hektoxram Af. Gr. 100 gramlık ölçü. küo-

gramın 1/10. u
hel 1 N. m tesadüf, şans, koruma * feriş¬

teyi hel Avv. koruyucu melek.
-hel 2x önektir, kelimelerin önüne gelirse

manasım yükseliş, kaldırış yönünde
değiştirir, heldan, helkuın, helhahn gi¬
bi

hela lfi. 1. hele. *helawere Avv. hele gel 2.
nara atmak. * hela hela! B. Allah Allah!.

hela 2 A'. tuvalet, ayak yolu.
helab Af rgd dolunay.
helak AfrgdAhelak,ağırhasta./_bûnZ.

bitkin düşmek./- kınn/. bitkin hale ge¬
tirmek, helak etmek.

helake Af derviş semalan.
helal l AfA rgd 1. helal. 2. kanunen evli

kadın. /_ bûn L helal olmak. /_ 1 N. hel¬
allik. /_ kuın/. helal etmek. /_ zade AfAx
kanuni evlat.

helal 2 A'. sümbül, fiot Hyacinthus orien-
talis. fin lolo, pivok.

helalûk A'. krzücık cinsinden bir ağaç. An
lihk.

helamel Af fin arşım.
helan 'A'. fin halan.
helan 2 Af 1. büyük veyassı taş. 2. mermer,

fin sal.
heland/ın Lg (dthelme, bdteline) eritmek.

* rûn helandm fivv. yağ eritmek. * hesm
helandın fivv. demir eritmek. * dü he¬
landm fivv. gönül eritmek, fin helin

helanin l Af rekolte, yılda kaldırılan ürü¬
nün lamamı * helanina genim fivv.

buğday rekoltesi.
helani/n 2 Lg (heltine,heline) 1. saklamak,

götürüp bir yere gizlemek. * helanin
zıvıslanc fivv. kışa saklamak. * dapire jı
bo nun gûz helanin Avv. ninem bana ce¬
viz saklamış. * me qax û çirên xwejı bo
zmstanê helanin Avv. elma ve armut ku¬
rularım kışa sakladık. 2. kaldırmak. *
wan firaqan jı ser masê helinın Avv. o
tabaklan masadan kaldınn. * helanin
danin Avv. ölçüp biçmek, düzenlemek,
hazırlamak. 3. toptan alıp götürmek. *
dunun kete welatê me û hemû made-
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nen me helanin bınn Aıv. düşman ülke¬
mize girip tüm madenlerimizi kaldınp
götürdüler. 4. çekilmek. * bes h peşıya
nun beline Avv. yeter, önümden çekil
artık. 5. gömmek, saklamak. * miri hela¬
nin Avv. ölüyü gömmek/kaldırmak, fin
hüanin, veşarhn, rapeçan.

helar Af alev. An pêt, xuri.
helat lA'./. övünme, palavra atmak. * he-

lat lê dan Avvi palavra atmak. An pesn.
helat 2 Af, L doğma, çıkma 2. kabarma
helal/m Lnk. (helte\helê) 1. doğmak -gü¬

neş, ay, yıldız vs - 2. kabarmak, ekşimek,
-hamur, süt vs -* roja me helat Avv. bize
gün doğdu. * nevir helat fivv. hamur ekşi-
di, yam maya tuttu. 3. kabarmak. * erna
yeki helalin Avv. birinin sinirleri kabar¬
mak.

helaveı/ın Lng. (heldaveje, helavêje) bn
hüavehn.

helaw AfA helva.
helbest A'.şiir./- van Afc şair. »helbestên

Kurdi Avv. Kürtçe şiirler.
heibest/m Lg (heldıbeste, helbeste) bağla¬

mak, fin gıredan,beştin.
helbet rgpA elbet
helbüarhn 'A'. seçim.
helbıjart/ın 2 Lg. (heldûjtjêre, helbdere)

seçmek, elemek, ayırdetmek. * komelê
de serok tê helbüarhn Avv. dernekte baş¬
kan seçilir, bn bıjartın.

helbrjêr Af seçmen.
helburaw rgd seçilmiş, seçkin. An büarte.
helbui/n Lg (heuMxre,helbae)kaldınnak,

yükselurcesine kaldırmak, yükseltmek,
lamba fitili vs. yi yükseltmek. * bare*
guan bı vince tê helbırin Avv. ağır yük
vinçle kaldırılır. * ka vi dari em pev re
helbuın Avv. hele bu ağacı beraber
kaldıralım, bn helgjrtın, helanin, büuıd
kuın.

helbûn *** Af kaldırılma, kabuk vs. de kalk¬
ma An porg.

helbû/n J Lng. (hel dibe, hel be) kalkmak
(kabuk vs).

helak Af hallaç, fin kevan.
helciniqandin Lg (helaniqine). bn

huaniqlne.
helcuuqin Lng. (Ae/amoe) fin hucuuqin.
heıçınand/ın Lg. (heldıçtnine, helçaıine)

yerden toplamak, toplatmak.
helçuü/n Lg (heldıçate,helçate) toplamak

-ekin, tane, yere düşen meyve vs.- * sêv

helçınin kuın pêşa xwe Avv. elmalan to¬
playıp önlüğüne koymak. * tûyan
helçme Avv. dutlan topla. *yên koweşine
tu helçme Avv. düşenleri sen topla * me
gulgenun heldıçuün fivv. biz başaklan
topluyorduk.

helçink Af kurutma kağıdı.
heldan l N. anlatım, izahat
helda/n 2 Lg (heldıde, helde) yukandoğnı

itelemek, kaldırış, kaldınp bir yere koy¬
mak, kabarmak, yerden kabararak
çıkmak, (su, mantar vs). * bar heldan
pışta kere fivv. yükü kaldınp eşeğin
sırana vurmak. * kuvank jı erdê
heldıdın Avv. mantarlar yerden biter. *
helda mile xwe Avv. omuzuna kaldırdı. *
seri heldan Avv. baş kaldırmak.

heldan 3 Af. beygir kuvveti.
heldêraw Af fin ger kuın.
hele Af hata, yanlış. * heleyên veresi Avv.

imla hataları. An şasi, xelet
helekok AfAnşeng.
helem Af tepe.
helez rgd ilginç. * nurovên helez Avv. ü-

ginç insanlar.
helezon Af Gr. kıvrım. /_ i rgd kıvrık,

kıvnmh, kıvrak.
helfırand/ın Lg (heküfnine, helfaine)

uçurtmak, ürkütmek.
helfui/n Lng. (heldfae, helfae) uçmak,

ürkmek, yerinden fırlamak, uykudan
fırlamak. * helfirin ser xwe Avv. ürküp
kalkmak. * di ah de helfırin Avv. aniden
ürküp yerinden fırlamak, fin hucimqm.

helgerand/ın Lg (heldtgerine, helgerine)
yukan doğru çevirmek, istikametini
değişmek -yukariya doğru -başım yukan
çevirmek. * pez helgerandm çıye Avv. sü¬
rüyü dağa yöneltmek. * sere borrye* ber-
jor helgerine fivv. borunun ucunu yukan
kıvır.

helgeri/n Lng. (heldıgere, helgere) yukan
doğruyönelmek, yukan dönmek.

helgut/m Lg (heldıgae,helgae) 1. bir şeyi
almak, alarak taşımak. 2. kaldırmak,
omuzlamak, yüklenmek, yükünü
kaldırmak, mesuliyetini taşımak. 3.5/ya¬
ra bağlamak, yarada azmak, hinleşmek,
fin helbırin, wergulin.

helhaı/ın Lng. (helte, helê) bn helahn,
tıılhfltın.

helhelan l fi. nara* helhela dan xwe na¬
ra atmak, göz korkutmak için bağuıp
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omuzlamak, yüklenmek, yükünü
kaldırmak, mesuliyetini taşımak. 3.5/ya¬
ra bağlamak, yarada azmak, hinleşmek,
fin helbırin, wergulin.

helhaı/ın Lng. (helte, helê) bn helahn,
tıılhfltın.

helhelan l fi. nara* helhela dan xwe na¬
ra atmak, göz korkutmak için bağuıp
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çağırmak.
helhelan 2 Af An helalûk.
helhüand/m Lg. (heldtheline, helhdine)

eritme derecesinde eskitmek,yıpratmak.
helhüin Lng. (heldıhele, helhele) yıpran¬

mak, çok yaşlanmak.
heucand/ın Lg (dûıehcine,bûtelıcine)nal-

laçlamak. An kevan kuın.
heusand/ın Lg (dıhelısine, tanelisine) es¬

kitmek, çürütmek, ezmek, çiğnemek. *
uri di cura de tê helısandın fivv. üzüm
cenderede ezilir. * olên xwe hehsandm
Avv. elbiselerini eskitmek. * xwe di
xenbiyê de hehsandm Avv. kendilerini
gurbette çürüttüler.

helistin /.Anrabûn.
hebşt/ın Lg (dıheleşe, bthelêşe) bırakmak,

müsaade etmek. An niştin.
helıya/n Lng. (dıhele, bdıele) 3. cü hal fiil

şeklidir, erimek anlamındadır. An helin.
hehz Af oğlak ve kuzu yemi olarak kul¬

lanılan bir bitki * hehz di dema xwe de
maqûl e Avv. demir tavında eğilir mealin¬
de deyim.

heli rgd yarım. An zu, niv. * kur heli fivv.

yanm kan (erkek evlat).
helikopter Af Gr. helikopter.
helune N.kaynayan bir sıvının üzerine to¬

planan köpük. Mesela: mercimek, et pi¬
rinçvs. de). /_guhn L köpük bağlamak.

heli/n Lng. (ddıele, bdıele) erimek. *bıha-
rê berf düıele Avv. baharda kar erir. An
helıyan.

helir AfAnbashq.
helise Affinlepe.
heljmar Af istatistik.
helkehelk Af köpeğin dilini çıkararak ke¬

sik kesik nefes alması,yorgunluktanveya
korkudan kesik kesik nefes almak. *
kûçık helke helka xwe ye Avv. köpek de¬
rin derin soluyor.

helket/ın Lng. (hekukeve, helkeve) kalk¬
mak, yükselmek. * helkelın çiyayê Zax-
rosê Avv. Zağros dağına çıkmak. *
helkehn ciyêwali Avv. valiliğe kadaryük¬
selmek.

helkevvt/ın Lng. (helddcêwe, helkewe) bn
helkehn.

hellur/ın Lg (hel dike, hel ke) kaldırmak
(taş, kabuk, toprak vs.). * bexçe hel kum
Avv. bahçeyi bellemek. * kevu hel kuın
Avv. taşı yerinden çıkarmak. An hükınn,
hügavtın.

helkışand/m Lg (helddaşine, heüaşine)
sökmek -diş, kazık vs - kökünden kaldınp
çıkarmak, -ağaç, direk vs. -. * sap
helkışandın Avv. dan, mısır kendir vs. gi¬
bi bitkileri sapıyla çekip çıkarmak. * nux
helkışandın fiıv. çiviyi çekip çıkarmak. *
sturi jı lingê xwe helkışandın Avv.

ayağına batan çiviyi çekip çıkarmak. An
hükışandm.

helkışıya/n Lng. (heldüaşe, helhşe) üçün¬
cü gurup fiil şeklidir, çıkmak, tırmanmak
anlamındadır. * hırç helkışıya darê Avv.

ayı ağaca çıktı. * beran helkışıya ser
nüye fivv. koç koyuna çıktı.

helkişi/n Lng. (fuldıkışe, hdkışe) çıkmak,
tırmanmak, yükselmek. * hclkışin dare
Avv. ağaca çıkmak. An helkehn.

helki/n Lng. (ddıelke, bûıelke) derin solu¬
mak, nefes nefese solumak.

helkuli/n Lnk(heldıkule,helkule)lopalla-
mak.

helkuta/n Lng. (helddcute, helkute) tepin¬
mek, tepinir gibi zıplamak, halayda zıpla¬
mak. * xwe helkutan Avv. 1. halay, dans vs.
de sallanıp tepinmek. 2. mecazi anlamda
itiraz etmek, mırın kuın etmek.

helkutok Af Kültlerde bir halay cinsi,
türkçeye üç ayakveya dik halay olarakta
geçmiş.

helm Af buhar. * helma tencıke Avv. ten¬
cere buharı. * helma devê hespê Avv. atm
ağzından çıkan buhar. *helm û guhn fivv.

buhar ve tütsü karışığı.
helmand/ın (dıhelmme, bûtdrnine) L sü¬

blimleştirmek.
helmeşiyan Lng. (heldoneşe, helmeşe)

tırmanmak.
helmet Af 1. hücum. An eriş. 2. hareket,

eylem, fin çalaki.
helmêjk Af sifon.
helmıji/n Lg (heldonge, helmtje) teneffüs

etmek, içine çekmek, emmek, emer gibi
içine çekmek. Bu fiil mesela yılanın avun
emmesi, veya filin hortumuyla alması,
süpürge makinasının çekmesi, hayvan¬
ların su içişi gibi emme anlamındadır.

helmin 1. Af süblime. 2. L helmin, sü¬
blimleşmek.

helo l A'. keçi sağan, çoban aldatan, zoa
Caprimulgus europaeus.

helo *Af kartal. An huli.
heloderma Af zehirli iri bir kertenkele,

zoa Heloderma

helhelan 188

çağırmak.
helhelan 2 Af An helalûk.
helhüand/m Lg. (heldtheline, helhdine)

eritme derecesinde eskitmek,yıpratmak.
helhüin Lng. (heldıhele, helhele) yıpran¬

mak, çok yaşlanmak.
heucand/ın Lg (dûıehcine,bûtelıcine)nal-

laçlamak. An kevan kuın.
heusand/ın Lg (dıhelısine, tanelisine) es¬

kitmek, çürütmek, ezmek, çiğnemek. *
uri di cura de tê helısandın fivv. üzüm
cenderede ezilir. * olên xwe hehsandm
Avv. elbiselerini eskitmek. * xwe di
xenbiyê de hehsandm Avv. kendilerini
gurbette çürüttüler.

helistin /.Anrabûn.
hebşt/ın Lg (dıheleşe, bthelêşe) bırakmak,

müsaade etmek. An niştin.
helıya/n Lng. (dıhele, bdıele) 3. cü hal fiil

şeklidir, erimek anlamındadır. An helin.
hehz Af oğlak ve kuzu yemi olarak kul¬

lanılan bir bitki * hehz di dema xwe de
maqûl e Avv. demir tavında eğilir mealin¬
de deyim.

heli rgd yarım. An zu, niv. * kur heli fivv.

yanm kan (erkek evlat).
helikopter Af Gr. helikopter.
helune N.kaynayan bir sıvının üzerine to¬

planan köpük. Mesela: mercimek, et pi¬
rinçvs. de). /_guhn L köpük bağlamak.

heli/n Lng. (ddıele, bdıele) erimek. *bıha-
rê berf düıele Avv. baharda kar erir. An
helıyan.

helir AfAnbashq.
helise Affinlepe.
heljmar Af istatistik.
helkehelk Af köpeğin dilini çıkararak ke¬

sik kesik nefes alması,yorgunluktanveya
korkudan kesik kesik nefes almak. *
kûçık helke helka xwe ye Avv. köpek de¬
rin derin soluyor.

helket/ın Lng. (hekukeve, helkeve) kalk¬
mak, yükselmek. * helkelın çiyayê Zax-
rosê Avv. Zağros dağına çıkmak. *
helkehn ciyêwali Avv. valiliğe kadaryük¬
selmek.

helkevvt/ın Lng. (helddcêwe, helkewe) bn
helkehn.

hellur/ın Lg (hel dike, hel ke) kaldırmak
(taş, kabuk, toprak vs.). * bexçe hel kum
Avv. bahçeyi bellemek. * kevu hel kuın
Avv. taşı yerinden çıkarmak. An hükınn,
hügavtın.

helkışand/m Lg (helddaşine, heüaşine)
sökmek -diş, kazık vs - kökünden kaldınp
çıkarmak, -ağaç, direk vs. -. * sap
helkışandın Avv. dan, mısır kendir vs. gi¬
bi bitkileri sapıyla çekip çıkarmak. * nux
helkışandın fiıv. çiviyi çekip çıkarmak. *
sturi jı lingê xwe helkışandın Avv.

ayağına batan çiviyi çekip çıkarmak. An
hükışandm.

helkışıya/n Lng. (heldüaşe, helhşe) üçün¬
cü gurup fiil şeklidir, çıkmak, tırmanmak
anlamındadır. * hırç helkışıya darê Avv.

ayı ağaca çıktı. * beran helkışıya ser
nüye fivv. koç koyuna çıktı.

helkişi/n Lng. (fuldıkışe, hdkışe) çıkmak,
tırmanmak, yükselmek. * hclkışin dare
Avv. ağaca çıkmak. An helkehn.

helki/n Lng. (ddıelke, bûıelke) derin solu¬
mak, nefes nefese solumak.

helkuli/n Lnk(heldıkule,helkule)lopalla-
mak.

helkuta/n Lng. (helddcute, helkute) tepin¬
mek, tepinir gibi zıplamak, halayda zıpla¬
mak. * xwe helkutan Avv. 1. halay, dans vs.
de sallanıp tepinmek. 2. mecazi anlamda
itiraz etmek, mırın kuın etmek.

helkutok Af Kültlerde bir halay cinsi,
türkçeye üç ayakveya dik halay olarakta
geçmiş.

helm Af buhar. * helma tencıke Avv. ten¬
cere buharı. * helma devê hespê Avv. atm
ağzından çıkan buhar. *helm û guhn fivv.

buhar ve tütsü karışığı.
helmand/ın (dıhelmme, bûtdrnine) L sü¬

blimleştirmek.
helmeşiyan Lng. (heldoneşe, helmeşe)

tırmanmak.
helmet Af 1. hücum. An eriş. 2. hareket,

eylem, fin çalaki.
helmêjk Af sifon.
helmıji/n Lg (heldonge, helmtje) teneffüs

etmek, içine çekmek, emmek, emer gibi
içine çekmek. Bu fiil mesela yılanın avun
emmesi, veya filin hortumuyla alması,
süpürge makinasının çekmesi, hayvan¬
ların su içişi gibi emme anlamındadır.

helmin 1. Af süblime. 2. L helmin, sü¬
blimleşmek.

helo l A'. keçi sağan, çoban aldatan, zoa
Caprimulgus europaeus.

helo *Af kartal. An huli.
heloderma Af zehirli iri bir kertenkele,

zoa Heloderma



189 hemoglobin

helpadn Lg (hekkpaçe, helpaçe) bn lûl
kuın.

helpehelp A'. L solumak, nefes nefese
kalmak. Ekseri köpek veya benzeri et
yiyen hayvanların dilini çıkararak solu¬
ması eylemi

helpekand/ın Lg (heldqxkme, helpekine)
sektirmek.

helpeki/n Lng. (heldıpeke, helpeke) tö¬
kezlemek, tökezliyerek yürümek, sek¬
mek, seğmek.

helperani A'. isyaafinserihelanin.
helpl/n Lng.(dû\elpe,bdıelpe) köpeklerde

soluk almak.
helqe Af halka.
helqerêz A'A. zincir.
helsam AfAnrabûn.
helsengandm Lg. (heldısengine, helsengi-

ne) değerlendirmek, bir işin analizim yap¬
mak, saptamak.

helşand/ın Lg (heldışine,nelşine) yıkmak,
bozmak, sökmek, tahrip etmek. * çe dike
û heldışinc Avv. yapar yapar yıkar. * pla-
nê mm helşandm Avv. planımı bozdular.
* xaniyê me helşandın Avv. evimizi
yıktılar. An hehveşandın, ruxandm.

helşi/n Lng. (heldışe, helşe) yıkılmak, sö¬
külmek.

heltûta/n Lnk (heldaûte, heltûte) çömel-
mek, çömelerek oturmak. * şêrl xwe hel-
tûta Avv. aslan arka ayak üstüne oturdu. .

Antot
helû Af.AnhulL
helfib N.küp.flice şivesi).
helûje Af erik, ahç ve ağacı. Aot Prunus.
helûjeyi malta A'A malta eriği, yeni dü¬

nya. Aot Eriobotryajaponica
hehva AfA helva.
hehveşand/m Lg (heldweşine, helweşine)

fin hıhveşandm.
hem GAfchem,ayıa/_bajarlA'naynışe-

hirli, hemşeri. /_ dem rgd aym zaman,
çağdaş. /_ şlre A'A. aym sütü emmiş, kaıv
deş.

hema rgp aniden, hemen. * nema nema
Avv. rgp hemen hemen, ekseriye, nerdey-
se. * hema ko ghk hemen ki, yakında,
_eye,_isen.

hemal Af A hammal /_ i A/ hamallık. /,.. I
kuın /. hamallık etmek. An pıştivan.

hemam AfA hamam.
heman rgp. hemen. An hema
hemand/m Lg(dıhernme,bthemine)oÛak

için bir arazinin etrafını çevirip baş¬
kasına yasak etmek, yasak bölge ilan et¬
mek.

hemane Af S. fin hewan.
hemayil AfA hamayü, omuzdan kalçaya

çaprazlama tutturulan ve üstü süslü kılıç
taşımaya yarayan kayış.

hembajari Af rgd hemşehri.
hembelaz A'. 1. yabani erik, dağ eriği 2.

bazı bölgelerde böğürtlen için de derler.
Andri.

hember rgp. karşı, mukabil bir yakanın
öbür tarafı. * hemberi hevrgd karşıt, zıt
* hemberi newalê Avv. derenin öbür ya¬
kası. An beramber.

hembêz Af Anhemêz.
hemd A'ne m irade, arzu, istek.*bebem¬

de xwe Aıv. isteği dışında, isteksiz. * bı
hemdê xwe Avv. istekli, isteğiyle.

hemdem rgd çağdaş. An hem, heyam,
pêle,nir3.

hemderd Af rgd dert ortağL
hemêz Af kucak, bağır. * hemezê de ge¬

rendin Avv. kucağında taşımak, bağrında
beslemek. * hemêzê hev re çûn Avv. ku¬
cak kucağa girmek, sarmaş dolaş olmak.
* hemêzê hev de ketm xew Avv. birbirle¬
rinin kucağında uyumak. /_ kuın L ku¬
caklamak. /_ vekırın L kucak açmak,
bağrını açmak, şefkat bağışlamak. *
ketm hemêzê Avv. kucağa düşmek. *
ketm hemêzê hev Avv. kucak kucağa gir¬
mek. An hımêz, bawêş.

hemdız A'. ufak bir cins eşek.
hemet N.mA koruma, korumak, him¬

met, fin parastm.
hemgel l N.m mevcut şeyler, varlık, kai¬

nat
hemgel 2 rgd ırkdaş, aym milletten olan,

vatandaş.
hemgel! rgd evrensel, umunu, genel mut¬

lak.
hem! rgd rgp. hep, hepten, tamamı, bütün,

hepsi An hemû.
nemin rgp şimdiden, henüz.
hemlşebıhar AfnAngulaçaveşe*.
hemsin Af bir keçi türü.
heml rgdA hamü,yüklü.
hemnav Nh adaş, aynı adı taşıyan.
hemnışin A'. L beraber aym yerde otu¬

ran, aym yerde kalan. 2. yurttaş, vatan¬
daş.

hemoglobin Af Gr. Bia bileşiminde de-
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mir, azot, oksijen, hidrojen, kömür, kü¬
kürt bulunan alyuvarların maddesi.

hempa L rgd emsal 2. misil
hemster Af kemirici bir hayvan, harman

sıçanı, zoa Cricetus.
hemşar Af fin hembajarl
hemşeri Af rgd P. hemşehri. An hemba¬
jarl

hemşire A'. aynı sütü emmiş kız kardeş.
hemû rgd hepsi, tamam, /-yan rgp. hep¬

sini, tamamım. An nemi, gl gıştl
hemze Af Arap alfabesinde Hemze.
hemzüc Af 1. karındaş. 2. Kültlerde bir

yemek çeşidi.
hemzu Af fin hemdız.
henar Af nar, nar ağacı.
henard/m (henantn)Lg(dûtenere,bûıent-

re) göndermek, yollamak. An nardın,
şandın.

henase Af nefes. /_ dan L nefes vermek.
/- guhn L nefes almak. An bihn, bêhn.

henaw (henav) Af S. ant iç organlar, vücu¬
dun iç kısmı. /_ i Af tıpta dahiliye.

hene Af 1. bir dikiş çeşidi. 2. Grm tire (-)
işareti. 3. rgd ilişik. /_ kuın L iliştirmek.
* raporte bı nameyi ve hene kuın Avv.

raporu mektuba iliştirmek.
hencand/ın Lg (ddıencine, bdıencine) kes¬

mek, parça parça etmek, bez deri vs. yi
çekiçleveya sert bir şeylevurarak yıprat¬
mak, fin kııncandın.

lıcnce Af kopma noktası. * h ser henceki
maye fivv. kopma noktasına gelmiştir,
kopmak üzeredir, fin mûfınk.

hencet Af münasebet
hend Affinhınd.
hendef Af 1. uçunun. 2. cax tümsek.
hendeko Af sulak arazide olan kokulu bir

ot. türkçesini bulamadık.
hendese AfA geometri.
hendıg Af fin. bızmık.
hene Af kına.
hene 2 Af kuma, bir adamın ikinci karısı.

/_za Nx kuma çocuğu.
henefi l Af rgd islamın 4 mezhebinden bi¬

ri.
henefi 2 Af su tavuğu,zoa Fulica atra
henek Af şaka, alay. *henekaxwebı yeki

kuın Avv. biriyle alay etmek. An galte. leq,
yari.

henep Af hünnap ağacı. Aot Zizyphus
vulgaris.

heng L A'. t desise, oyun, hile. 2. eğlence. 3.

naz. 4. askeriyede alay, tabur, /-baz Nx
rgd hileci nazdar. * hela qaytê hengê wl
Avv. hele bak şununyaptığı numaraya. * çı
hengên wi hemn? Avv. ne hileleri var
onun?. * hengan dike Avv. naz yapıyor.

heng 2 Af balansı. /_ iv Af bal An mêş,
hıngıv.

hengame Af gürültü, patırtı.
hengav Af an, adım. * di vê hengavê de

Avv. tam bu anda.
hengü Af S. ant kalça.
hengkuj A'A, nilüfer.
hengur Af alacakaranlık. * hengura şeve

paqd kuın Avv. gecenin alacakaranlığını
seçebilmek.

hengûf Af seviye, hiza.
hengvan Afcl. ana. 2.çadır uşağıotu.fiot

Dorema ammoniacum.
hengxur AffinşalûL
henife A'. musluk.
henisk N.S.bnxisk.
henişk Af ant dirsek, fin enişk.
henzel Af ebucehil karpuzu, fiot Cıtrul-

lus colocynthıs.
hepe B. çocuklar için 'yemek ye" an-

lamınadır.
hepık l N.bn hepê. * hepıkc bide bebıke

fivv. çocuğa mamasını ver.
hepık (Aepo.lA'.kerkit
heps AfAnhebs.
heq A'. A hak, doğruluk. * heq ohê xwe

dibineAvv. hakyerini bulur. * heqê camê-
ran heye Avv. adamların hakkı var, beyler
haklı. * heqê dê û tavan Avv. ana baba
hakkı. * heqê mêran nayê inkar kuın
fivv. yiğit hakkı inkar edilmez. * heqê nan
fivv. ekmek hakkı. * heqê* wi xwann e Avv.

onun hakkını yemişler. * heqê wi heye
Avv. onun hakkı var. * heqê xwe gerin Avv.

hakkım aramak. * heqê xwe bixwe Avv.

hakkım ye./_ gırtın/. hak almak. *heq
helal kuın fivv. hakkı helal etmek. * heq
heye edad niye fivv. hak var adalet yok. *
heq heq kuın Avv. hakkı hak etmek. *
heq heqê me ye Avv. o hak bizim
hakkımızdır. /_ kınn L hak etmek. /_
nekuın Avv. hak etmemek. /_ pirsin Avv.

hak sormak, hak aramak. * jı heq der
hatm Aıv. hakkından gelmek. * heq û ne-
heq dê aşikar be Avv. haklı haksız meyda¬
na çıksın.

beqand/m Lg (dtheqine, btheqine)
kazmak, kakımak, fin kolandın.
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mir, azot, oksijen, hidrojen, kömür, kü¬
kürt bulunan alyuvarların maddesi.

hempa L rgd emsal 2. misil
hemster Af kemirici bir hayvan, harman

sıçanı, zoa Cricetus.
hemşar Af fin hembajarl
hemşeri Af rgd P. hemşehri. An hemba¬
jarl

hemşire A'. aynı sütü emmiş kız kardeş.
hemû rgd hepsi, tamam, /-yan rgp. hep¬

sini, tamamım. An nemi, gl gıştl
hemze Af Arap alfabesinde Hemze.
hemzüc Af 1. karındaş. 2. Kültlerde bir

yemek çeşidi.
hemzu Af fin hemdız.
henar Af nar, nar ağacı.
henard/m (henantn)Lg(dûtenere,bûıent-

re) göndermek, yollamak. An nardın,
şandın.

henase Af nefes. /_ dan L nefes vermek.
/- guhn L nefes almak. An bihn, bêhn.

henaw (henav) Af S. ant iç organlar, vücu¬
dun iç kısmı. /_ i Af tıpta dahiliye.

hene Af 1. bir dikiş çeşidi. 2. Grm tire (-)
işareti. 3. rgd ilişik. /_ kuın L iliştirmek.
* raporte bı nameyi ve hene kuın Avv.
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kopmak üzeredir, fin mûfınk.
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henep Af hünnap ağacı. Aot Zizyphus
vulgaris.

heng L A'. t desise, oyun, hile. 2. eğlence. 3.

naz. 4. askeriyede alay, tabur, /-baz Nx
rgd hileci nazdar. * hela qaytê hengê wl
Avv. hele bak şununyaptığı numaraya. * çı
hengên wi hemn? Avv. ne hileleri var
onun?. * hengan dike Avv. naz yapıyor.

heng 2 Af balansı. /_ iv Af bal An mêş,
hıngıv.

hengame Af gürültü, patırtı.
hengav Af an, adım. * di vê hengavê de

Avv. tam bu anda.
hengü Af S. ant kalça.
hengkuj A'A, nilüfer.
hengur Af alacakaranlık. * hengura şeve

paqd kuın Avv. gecenin alacakaranlığını
seçebilmek.

hengûf Af seviye, hiza.
hengvan Afcl. ana. 2.çadır uşağıotu.fiot
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henisk N.S.bnxisk.
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hepe B. çocuklar için 'yemek ye" an-

lamınadır.
hepık l N.bn hepê. * hepıkc bide bebıke

fivv. çocuğa mamasını ver.
hepık (Aepo.lA'.kerkit
heps AfAnhebs.
heq A'. A hak, doğruluk. * heq ohê xwe

dibineAvv. hakyerini bulur. * heqê camê-
ran heye Avv. adamların hakkı var, beyler
haklı. * heqê dê û tavan Avv. ana baba
hakkı. * heqê mêran nayê inkar kuın
fivv. yiğit hakkı inkar edilmez. * heqê nan
fivv. ekmek hakkı. * heqê* wi xwann e Avv.
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Avv. onun hakkı var. * heqê xwe gerin Avv.
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hakkım ye./_ gırtın/. hak almak. *heq
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heq heqê me ye Avv. o hak bizim
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nekuın Avv. hak etmemek. /_ pirsin Avv.

hak sormak, hak aramak. * jı heq der
hatm Aıv. hakkından gelmek. * heq û ne-
heq dê aşikar be Avv. haklı haksız meyda¬
na çıksın.

beqand/m Lg (dtheqine, btheqine)
kazmak, kakımak, fin kolandın.
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heqi Af ölüm, rahmet *çûheqıyaxweAvv.
öldü, rahmetlik oldu. * çû heqiya Xwedê
Avv. Allahın rahmetine kavuştu.

heqiqi rgdA hakiki.
heqiqet rgdA hakikat
heqiv (heqib)N. heybe.
her l rgd her. * her ali ve rgd rgp. her yan¬

dan, her taraftan. * her car rgp. her defa,
hersefer. * her carekirgp. herdefasmda.
* her cara ko Avv. rgp.her defasında. * her
çendji rgp. -rağmen, her ne kadar. * her
daim rgd rgp. daima, her zaman. * her
demêrgd rgp hervakit, herzaman. * her
der rgp. her yer, her taraf. * her du rgd
her ikisi * herdu seriji pûç in Avv. iki başı
da bozuk. * herdu destan pc gırllye Avv.

iki elle tutmuş, iki elle sımsıkı sarılmış. *
her hal rgp. her halde, her halükarda. *
her kes rgd her kes. * her ne be rgp. hiç
olmazsa. * her roj Avv. her gün. * her rojê
Avv. her günlüğüne * her tışt Avv. her şey.
* her weki rgp. gerçi, her ne kadar. * her
weki mm gotji- Avv. her ne kadar dedim¬
se de- * her weki din (hwd) rgp. vessaire.
(vs). * her yekrgd rgp. herbiri. * her yek!
rgd rgp. herbirisi

her 2 rgp. sürekli, daima, her zaman. * ez
her vi kari dikim fivv. bu işi devamlı ya¬
parım, inadına yaparım. * her û her rgp.
bw. mütemadiyen, ezeli ve ebedi. * her bı
hev hatm fivv. beraber barıştılar. * her
tun rgp. her daima, ebedi.

herac Af müzayede. /_ bûn L müzaye¬
deye girmek. /_ kuın L 1. müzayede et¬
mek. 2. argoda bedavadan avanta, haraç
almak, fin mezat, xerac

heraftm Lg. (diherêfe, biherêfe) bn
heriftin.

heram rgdA haram. /_ bûn L haram ol-
mak./_iharamhlık./_kuın/. haram et¬
mek, berbat etmek, birine bir şeyi
burnundan getirmek. /_ xıu Nx rgd ha¬
ram yiyen. /_ xwann L haram yemek. /_
za/zade rgd gayri meşru çocuk, haram
çocuğu, piç.

heras Af, L nöbet, askeri nöbetçi. 2.rgd ta¬
ciz, rahatsız, bizar.

herbüand/ın Lg (dıherbdine, bdıerbdine)
1. dolandırmak, kandırmak. An xa-
pandm. 2. çökertmek, birbirine geçir¬
mek, düğümlemek.

herbüi/n Lng. (dıherbde, bdıerbde) do-
landınlmak, kanmak.

hercai Af P. bir menekşe türü. fiot Viola
tricolor.

herçi dçrgd pro. hepsi, herşey, kimi, kimi¬
leri, oluş ve şekü bildiren edat * herçi ko
Ghk hangi, hangisi. * herçi ko gire,
bıbıjere Avv. hangileri büyükse seç. * her¬
çi ko bircine werin Avv. aç olanlar gelsin,
yam kimileri açsa gelsin. An heçL

herdem rgd her zaman.
herdemcıvvan A'A. kışında yeşil kalan bit¬

ki familyası.
here L "çûn" fiilinin emir hali.
herekan û merekan Afn güney Kürdi-

standa bir çocuk oyunu.
hereket AfA hareket fin tevger, hvin.
herem AfA harem, fin harem.
heremasi A'A: testere balığı. An harema-

si.
hereme rgd karışık, haram karışığı. An

herımandın.
hereşe Af tehlike, tehdit. * h keşi hereşe

kuın Avv. birini tehdit etmek.
herewez Af 5. ücretsiz iş, angarya.
here rgdrgp.evet/_bûn/.razıolma,mu-

vaffakat. /_ gotm L evet demek, razı ol¬
mak. /_ kuın L razı olmak, muvaffakat
etmek. * mın carê herê gotıye Avv. ben bir
kez evet demişim. * Kurd şerxwazan re
tun herê dıbejm Avv. Kürtler kavga
istiyene hep evet demişlerdir. An ere, be¬
le.

herêm Af mıntıka, bölge, distrikt.
herf AfA harf. An tip.
herfıyen rgp. aynısı, tıpkısı.
herf i Af. kesime gelmiş kuzu.
hergız rgp. asla, ilahi, inaden. * hergız

dixwaze bê* Avv. Ulede gelmek istiyor. An
hergız.

herhe rgd devamlı, herıdand/ın
Lg

(dûıerıdıne, bdıertdıne) gücendirmek,
darıltmak. An xeyidandm, sıh xishn, sü
kırın.

hendi/n JLng. (dıhertde, bitende) küsmek,
darılmak, bn sıh ketin, sü bûn, xeyidin.

henfand/ın Lg (dıhenfine, bûtenfine) bn
herif andın.

henfi/n Lng. . (ddtertfe, bûıertfe) bn
herifin.

henjand/ın Lg (dıhenjûte, tnhenjine) çok
pişirmek, lapa haline getirmek, bn
henşandm.

henji/n Lng. (dthenje, bdıerie) çok piş-
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mek, lapa haline gelmek. An henştın.
henk Af m 1. tohum. An lov. 2. akmtı, ce¬

ryan. An dire.
henkan Af akım, cereyan.
henkand/m Lg (dıhertkine, bûıenkme)

akıtmak, hareket ettirmek. * av
herıkandın Avv. su akıtmak, su salmak. *
leşker henkandın Avv. asker yürütmek.
* pez henkandm Avv. sürü yürütmek.

henkl/n Lng. (dâtenke,bthenke) akmak.*
av dıhenke Avv. su akıyor.

henmand/m Lg (dınenminc, bthenmine)
haram etmek, berbat etmek. An heram
kınn.

henml/n Lng. (dûıenme, bdterane) haram
olmak, berbat olmak, karışmak.

herin Lng. (tere, here) gitmek. * ez terim
Avv. ben giderim. * ez diherim fivv. ben gi¬
deceğim. * ya here ya were Avv. ya git ya
gel veya ya öl ya kal anlamıda verir.

henstand/ın Lg (dıhensuhe, bdıenstine)
kırmak, ezmek. An şkenandın.

herıst/m l Lng. (dıhense, bûıense) 1. ezil¬
mek, kırılmak. 2. basmak. An şkln, pêlê
kuın.

henshn 2 Af salkım gibi toplanma, anların
oğul verirken bir yere toplanması veya
bu tip böceklerin bir yere konması,
karıncaların koloni yapması.

henş Af finfuo.
henşand/ın Lg (dinerisine, bûıenşine) 1.

ezmek. 2. yıkmak. 3. peynirleştirmek. *
dü henşandm Avv. yürek yakmak, gönlü
yıkılmak, fin henjandın, helşandın.

henşt/ın Lng.(ddıertşe,bûıenşe)l. ezilmek.
2.yıkılmak. 3. peynirleşmek. * İmge mm
di bin deri de ma û henşti Avv. kapı
altında kalan ayağım ezildi, fin henjin,
helsln.

heri Af yün. /_ burin Avv. yün kırpmak.
heri 2 (her i) rgd rgp. çok, daha * her i

mezm rgd en büyük. * ew çıyaye heri
bıhnd Avv. şu en yüksek dağ.

herri Af çamur, balçık.
herir l (helil)Af pekmezdenyapılırve par¬

çalar halinde kuru olarak kışa saklanan
bir helva çeşidi

herir Af ipek.
heriri Afi. bir Kürt ozanının soyadı 2,rgd

ipekten, ipek gibi yumuşak.
herkes rgd herkes.* herkesijixwe re he-

val dızani Avv. herkesi kendine dost bilir.
hermel Af tütsü yapılan bitki türü. LaL \

Boswellia
hermê Af armut, armut ağacı, bot Pyrus

commıınis.
hermepışkûan 1. rgp armutların çiçek

açma zamanı, bahann Uk aylan. 2. A'A. 21
mart 20 nisan. Koç burca

herml AfAnhermê.
hero (her ro) rgp. 1. her gün. 2. Zazacada

ulen, lan anlamında ünlem.
herûm Af rgd itaatsiz, söz dinlemeyen

hayvan.
hervvekl rgp. Ghk. gibi, -olduğu üzere, bu¬

nunla beraber, her halükarda * herweki
em nıkann bıçm welatê xwe Avv. her ne
kadar ülkemize gidemiyorsak ta. * her
weki xwe ye Avv. ash gibidir, hep kendine
benzer, hep olduğu gibi durur.

hertvez Af Anherewez.
herzahk Afi. kulübe, kır evi 2. dört direk

üzerine yapılan ve bağ bostan beklerken
üzerineçıkılan taht gibi şey. 3. evlerde ya¬
tak vs. koymak için taht bn holık, nvin-
geh.

herze rgd saçma, gülünç, tutarsız, abuk
sabuk.

herzegi Af intizamsızlık, düzensizlik.
herzü Af iğne yaprakh, ince kamış şeklin¬

de baharat olarak kullanılan bir bitki.
herzin AfAngügü.
hes l Afne duygu, his. fin hest
hes 2 Af Garzan tarafında ağalara

danışmanlık yapan özel kişiler.
hesab AfA hesap./- bûn/. hesaplanmak.

/_ dan L hesapvermek. /_ kuın L hesap
etmek./_ pirsin /.hesap sormak. *jı hev
hesap pirsin Avv. birbirinden hesap sor¬
mak. .

hesan Af biteyi taşı. /_ kınn L bilemek.
hesaneve N.LS.bnvês.
hesand/m Lg. (dıhesine, bdıesine) uyar¬

mak, haberdar etmek.
hesar AfA 1. hasar, zarar, ziyan. 2. mahsur

kalma durumu.
hesas ' Af gece bekçisi, bazar bekçisi. An

heshes.
hesas 2Af sinir, gıcık. * hesasıye ez gutun

Avv. beni sinir tuttu veya gıcık aldım.
Hesenan A'. Dersim, Van, Ağn, Siverek

mıntıkalarında yaşiyan bir Kürt aşiret
kola Bunlardan Dersim ve Siverekteki-
lerZazadır.

hesenl Af çavuş üzümüne benziyen bir
cins üzüm.

henk 192
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hesêb Anhesab.
hesêbgêr Nx. muhasebeci.
heshes Afbazar bekçisi, fin hesasl.
heshesûk A'. yaban keçileri ve geyik boy¬

nuzlarına verilen ad.
hesıband/ın Lg.(dıhesıbine,bthesd>bıe)he-

saplamak, değervermek, saymak, telakki
etmek, zan etmek. * ew mın zaro
düıesıbine Avv. o beni çocuk sayıyor.

hesın Af n demir. /_ ger Nx demirci. /_ i
rgd demirden, demirle ilgili. /_ ker Aft
demirci. * kawayl hesmker/gêr Afi fivv.

Kürt takvim başlangıcının kurucusu de¬
mirci kawa /- kiri rgd demirleştirihniş.
/- kuın L demirleştirmek. * hesm av
kuın Avv/ demire su vermek.

hesincaw A'. cihaz, silah, demir aletler, fin
alet

hesıya/n Lng. (ddıese, bdıese) üçüncü gu¬
rup fiil çekimi haberdar olmak, hisset¬
mek, farkına varmak. * pê hesıyan Avv.

bilmek, haberini alma/., bn hesln.
heside Af pekmez ve undan yapılan bir

Kürt yemeği. An heslre.
hesi/n Lng. (ddıese, bdıese) uyanmak, ken¬

dine gelmek, haberdarolma, farkına var¬
mak. * h xwe hesıya Avv. uyandı, kendine
geldi. * se h gur hesıya Avv. köpek kurdun
kokusunu aldı yam kurda uyandı. *
ketıye qomayê, hê jı xwe nehesıye Avv.

komaya girmiş, hala kendine gelememiş.
hesir Af hasır, fin xcsil, züûk.
heslre A'. kaynatılmış buğday ufağından

yapılan yağlı bir yemek, fin heside.
hesk Af kepçe. * guh hesk fiıv. kepçe ku¬

laklı. * dizkê gof'zikê mın spi ye" heskê
got: ez hê jê derketım fivv. tencere dibin
kara, seninki benimkinden kara deyimi.

Heskif Af Mardin-Dicle üzerinde Eyub-
bilerden kalma bir kale.

heskûyê hırçc A'A. su ile otomatik idare
edilir ve düşüp kalkarak hayvanlan ür¬
kütmede kullanılan bağ bostan korku¬
luğu.

hesp Af nat/_bezandm/.at koşturmak.
hesp dıbeze siwar pesnê xwe dıde fivv. at
koşar süvari övünür. * hesp snvar bûn
Avv. ata binmek. * hesp siwarê xwe nas
dike fivv. at ustasım tanır. * hesp zin kum
Avv. at eğerlemek. * hespê* hesmi A'A. 1
tahta at 2. bisiklet * hespê kihêl A'A. rgd
küheylan at * hespê beza Avv. koşu atı. *
hespe* xwe nal ke, paşê nya xwe hesab

ke. Avv. önce atım nalla sonra yolunu he¬
sapla

hespikê pêxember A'A. uzun bacakh gri
renk bir. çekirge cinsi. ing. stick insect
veya prayer insect

hespikê Xwedê A'A. An hespikê Pêxem-
ber.

hesp i nil A'A. su aygın, zoa Hipopota-
mus (rivayette MemeAlan'aı atı Bozere-
wan bu attır).

hesp i av! A'A. An hesp! n!L
hesret Af A hasret /-kısandın/, hasret

çekmek. * hesreta yeki de man Avv. biri¬
ne hasret kalmak. * hesreta welêt vatan
hasreti.

hest Afne his, sezgi An hış, beş.
heste Af çakmak.* bestele xistm Avv. çak¬

mak çakmak.
hest/ın l Lg (ddıese, bdıese) yalamak (ins¬

anlar için) bn alastın
hest/ın Lng. (ddıese, bdıese) uyanmak, şu-

urlanmak, bilinçlenmek.
hesti N.nant kemik. * çerm û hest! Avv.

bir deri bir kemik. * hesti avetın ber Avv.

önüne kemik atmak, birine sus payı ver¬
mek. /_koj Af kemik kemiren, tabak ya¬
layıcı. /_kûn Afn ant kuyruk kemiği,
kuyruk sokumu kemiği. * hestiyê
bazında dest A'A. ant el bileği kemiği. *
hestiyê bazında pê A'A. ant ayak bileği
kemiği. * hestiyê beleguhê A'A. ant yan
kafa kemiği. * hestiyênbêçlyanA'A. ayak
parmak kemikleri. * bestiyên bihishnê
A'A orta kulak kemikleri. * hestiyê bırçi
A'A içi delik kaval kemikleri, hestiyê
cênikc A'A. ant şakak kemiği * hesliyê
çena jêrin A'A. alt çene kemiği. * hestiyê
çenajorin A'A üst çene kemiği. * hestiyê
eniyêNh alın kemiği. * hesliyê hınarıke
A'A. elmacık kemiği. * hestiyê kanıya çav
A'A göz pınan kemiği. * hesliyê kemaxê
A'A kalça kemiği. * hestiyê kortıka çav
A'A göz çukuru kemiği. * hestiyê panl
Nh topuk kemiği. * hesuyê* parsûyê A'A.
ant kaburga kemiği. * hestiyê patıke*Nh
ant art kafa kemiği. * hesuyê* poz A'A. arıt
burun kemiği. * hestiyê qortix A'A. ant
sağn kemiği. * hestiyl ranê A'A. ant An
hestiyê rûv. * hestiyê rûv AfA. ant apışa-
rası kemiği. * hesliyê sing A'A. ant göğüs
kemiği. * hesuyê şehê destA'A. ant el ta¬
rağı kemiği. * hestiye* şehê pêAfn ant ay¬
ak tarağı kemiği * hestiyê tüıya A'A
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ak tarağı kemiği * hestiyê tüıya A'A



hestlf 194

parmak kemikleri. * kêr gına hesti Avv.

bıçak kemiğe dayandı.
hestif Af hamuru tandırdan almakveya et

vs. yi çevirmek için enli düz kepçe.
hesû l Af tele, vatka pamuğa
hesû 2AfAnaso.
hesfld rgd kıskanç, hain, çekemeyen. /_

bûn L kıskanç olma, çekememe. /_ i Af
kıskançlık, çekememezlik. /_ i kuın L
çekememezlik etmek.

hesûdand/m Lg. (dıhesûdine, bdıesûdine)
kıskandırmak, çekememezlik ettirmek.

heş AfneAnhış.
heşand/ın Lg. (dıheşine, bdteşine) dolgu

yapmak. * heşandına dranan Avv. diş
dolgusu.

heşar l rgd uyanık, bilinçü. /_ bûn L uy¬
anılmak. /_ geh Nx pusa /_ i Af uy¬
anıklık, bilinçlilik. /- kuın L
uyandırmak. An şıyar.

heşar 2 Af S. gizlenme, gizleme, gizlenme
yeri. * xwe heşar kuın fivv. gizlendiler.

beşeri l.rgdhaşan.2.A'.dişisiyleçokcinsi
münasebette bulunmak istiyen hayvan.

heşıfand/ın Lg (dtheştfine, bdıeşıfaıe) 1.

mürekkep dağıtan kağıt veya kalem. 2.
tıkamak.

heşıfi/n Lng. (ddıeşıfe, bdıeşıfe) 1. mürek¬
kebin dağılması fiili. 2. tıkanmak.

heşu Af kıyamet günü.
heşin rgd yeşil, fin hêşin.
heşinati Af 1. sebze. 2. yeşillik. An sewz.
heşt 1. Af rgd sekiz (8) rakamı. /_ an rgd

sekizlere, sekize. /_ em/emin rgd seki¬
zinci 2.Af hafta başı banyosu. * iro heşta
me ye Avv. bugün hafta başı banyo za-
manımızdır.

heştdeh rgd onsekiz. An hejdeh.
heştê* rgd seksen (80)./- yan rgd seksen¬

lere, seksene. /_ yemin rgd sekseninci.
heştu Af deve. /_ van Nx deveci. An hê-

şhr.
heştırme Af deve kuşu. zoa Struthio ca-

melus.
heştpê* Af ahtapot.
heşû Af Anhesûl.
heta dç -ceye, -ciye kadar, -kadar, ka-

dar, halta . * heta dûvvayi rgp. sona kadar,
bitişe dek. * heta hetayi rgp ebedi, son¬
suz. * em şer bıkın heta hetayi ko me
azadıya xwegut Avv. bağımsızlığımızı için
sonsuza kadar savaşacağız. * heta nun
xwe nas ku, emre xwexüas ku Avv. ken

dimi tanıyana kadar, ömrümü tükettim
anlamında atasözü. * heta ko rgp. Ghk
kadar, bile, hatta * heta ko ez nebatime
tu meçe Avv. ben gelmeyene kadar sen git¬
me. * heta ko mm Avv. ben bile. * heta ko
mın negohye ağır melun Avv. ben de¬
meyene kadar ateş etmeyin. * heta ko
pereyexwe negrun naçım Avv. paramı al¬
mayana kadar gitmem. * heta ko tu be,
kwcsi dıçe ser dare Avv. sen gelene kadar
tosbağa ağaca çıkar. * roj heta êvari gün
akşamına kadar.*hetavuAw. buraya ka¬
dar.

hetan Af kaim pamuk veya yün ipliği (ki¬
lim, çuval vsyapmak için).

hetar Af taş ocaklarında çalışan kimse.
hetav Af güneş, eski Kürtçede güneş ışığı.
hetavi Af güneş Tanrısına inanan Zerduş-

tiliğe benzer eski bir din. Etiler ta¬
rafından inanılıyordu.

hetavi Kurd AfA. 1910-1911 de Türkçe-
Kürtçe olarak istanbulda çıkan bir dergi.

heter rgd inatçı
helik AfAl. rezalet, skandal, başkalarının

kötülüklerini açığa vurma, rezil olma¬
larına neden olma, suçlarını yüzlerine
vurma veya skandal yaratma. 2. acizlik. *
bes te hetıka me bu Avv. yeter artık ka¬
famızı şişirdin. /-eti Af rezalet, skandal.
IS rgd rezü olan.

hetıkand/ın Lg (dıhetddne, bdıetddne) re¬
zil etmek, küçük düşürmek, taciz etmek,
usandırmak.

hetıki/n Lng. (ddıetdce, bdıetıke) rezü ol¬
mak, taciz olmak, can sıkıntısına uğra¬
mak.

hetile Af kendir, halat vs. bükmek için haç
şeklinde demirveya ağaçtan alet. An kir¬
man.

hethv rgd yetim, öksüz. /_baz Nx kulam¬
para, oğlancı, homo. An lewate.

hetrek şiddetli darbe, sert vuruş.
hev rgp. Ghkl. birbirine. 2. beraber. 3. bir¬

leştirici, bir araya getirici kelime. * anin
ber hev Avv. yanyana getirmek, birbiriyle
karşüaşürmak. * bı hev ketm Avv. birbiri¬
ne girmek, birbirine karışmak. * bı hevre
(pevre)rgp. beraber, birlikte. * danin ber
hev fivv. yanyana koymak, karşılaştırmak.
/- civandınL toplamak, biriktirmek, bir
araya getirmek. * hev du dan fivv/ kavga
etmek, birbirlerine dalaşmak. * hev du
guhn Avv/ ittifak etmek, birbirine arka
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parmak kemikleri. * kêr gına hesti Avv.

bıçak kemiğe dayandı.
hestif Af hamuru tandırdan almakveya et

vs. yi çevirmek için enli düz kepçe.
hesû l Af tele, vatka pamuğa
hesû 2AfAnaso.
hesfld rgd kıskanç, hain, çekemeyen. /_

bûn L kıskanç olma, çekememe. /_ i Af
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kıskandırmak, çekememezlik ettirmek.
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dolgusu.

heşar l rgd uyanık, bilinçü. /_ bûn L uy¬
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beşeri l.rgdhaşan.2.A'.dişisiyleçokcinsi
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para, oğlancı, homo. An lewate.
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hev rgp. Ghkl. birbirine. 2. beraber. 3. bir¬

leştirici, bir araya getirici kelime. * anin
ber hev Avv. yanyana getirmek, birbiriyle
karşüaşürmak. * bı hev ketm Avv. birbiri¬
ne girmek, birbirine karışmak. * bı hevre
(pevre)rgp. beraber, birlikte. * danin ber
hev fivv. yanyana koymak, karşılaştırmak.
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guhn Avv/ ittifak etmek, birbirine arka
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çıkmak, birbirine tutunmak. * bı hev û
du guhn Avv. birbirine arka çıkmak veya
tersine birbiriyle kapışmak. * hev dûr
rgd aralıklı, birbirinden uzak./- gırtın Z.
birbirini desteklemek, birbirine tutun¬
mak. *jı hev çûn Avvi ayrılmak, küsmek.
* jı hev danin Avv. birbirinden ayırmak. *
jı hevderenin Avv/ tasnif etmek, birbirin¬
den ayırmak, birbirinden çıkarmak. * jı
hev ketm Avv/ birbirinden ayrılmak,
dağılmak. * jı hev kuın Avvi ayırmak,
ayırd etmek, bölmek. * jı hev nêzik Avv.

birbirine yakın. * jı hev vekınn Avv/ aç¬
mak, birbirinden çözmek. * lı hev
gıhandın Avv/ birbirine kavuşturmak,
birleştirmek. * h hev hatm Avvi
barışmak, ihtilafı halletmek. * h hev
ketm Avvi birbirine karışmak, kavga et¬
mek, birbirine girmek, iç içe girmek. An
hem.

heval Af arkadaş, dost, yoldaş, /-bendi Af
1. dostluk, arkadaşlık. 2. ittifak. /_ bûn L
arkadaş olmak, dost olmak, /-dar! Af ar¬
kadaşlık, dostluk, /-kar Nx yoldaş, dost,
arkadaşlık taraftan. /_kıras A'A. kadın
pantolonu. /_ti Af arkadaşlık, dostluk. *
hevalan re hat guran re çû Aıv. dost gel¬
di, düşman gitti anlamında terim. * he-
valti kuın fivv. arkadaşlık etmek, dostluk
kurmak. * nevalen pari naçın ari fivv.
lokma dostundan hayır gelmez an¬
lamında atasözü. * heval û hogu fivv.

dostlar ve yarenler.
hevalbend 1. Af kafadar, sempatizan,

omuzdaş. 2. rgd bağlı, sadık.
hevalok Af ant meşime, son, plasanta. fin

hıji, pızdan.
hevani Af komplo, düzen.
hevani/n Lg (hev tine, hev bine) 1. uydur¬

mak,yakıştırmak. 2. birbirine ateş etmek.
* çend derew h hev anin fivv. bir kaç ya¬
lanı birbirine uydurmak.

hevbend 1. rgd bitişik, birleştirilmiş, bağlı.
2. Grm bağlı, fin hevedudani

hevberki Af mukayese, karşılaştırma. *
hevberki hev kuın Avv. birbiriyle mu¬
kayese etmek.

hevbeş Af rgd ortak, eşit, özdeş./- i Af or¬
taklık, özdeşlik. /_ iti Af. ortaklık, fin
hevpar, hevpışk.

hevcûre Nh rgd aynı cinsten olan.
hevcût N. rgd benzer, eşdeğer.
hevda rgd içice, birbirine girmiş. /- bûn

L içice girmiş olmak./- ketinZ. birbirin¬
den ayn düşmek, yıpranmak, eskimek. *
cüen nun belisine û hev da ketine Avv.

elbiselerim eskimiş de iyice yıpranmış. /_
xistmZ. yıpratmak, birbirinden ayırmak,
sökmek. * me erebê xwe hevda xist Avv.

arabamızı söktük yani parçalarını birbi¬
rinden ayırdık.

hevda/n Lg (hev dıdoı, hev dm) 1. topla¬
mak. 2. münakaşa etmek. *wan h berde¬
ri hev dan Avv. kapı önünde kapıştılar.

hevdar Af rgd ortak. An hevbeş.
hevdeh Af rgd onyedi (17). /_ nün rgd

onyedinci.
hevdel Af un çorbası.
hevdem rgd çağdaş.
hevdeng (hevedeng) 1. rgd Grm eş sesli,

homonim. Mesela: kar = iş, güç. kar =
kar, kazanç, kar = oğlak gibi. 2. A'. kafiye,
ses uygunluğu, ritim. 3. Kürtçede imlaları
ayn ve fakat telefuzlan bir olan kelime¬
ler de bu guruba girer. Mesela : gûz, goz,
gvriz veya jûji,jüi,joji,jrii gibi

hevdesazi AfA örgüt, fin komel, rêxistin.
hevedudani AfA Grm birleşik. * bêjeyên

hevedudani A'A. birleşik isimler. An
dumıl, duçeng, hevbend.

hevenav A'A. Grm cins isim.
Hevêdan Af Zirkan aşiretlerinden biri.
hevêrke Afi. çevre,yöre.2. çember. *he-

vêrkeya roê Afn ast güneş tekeri.
hevêşk AfAnquş.
hevêz Af ağıl frı bêri, hewş.
hevgerm Af rgd izoterm.
hevgu Af destek.
hevgnêdayi 1. rgd birbirine bağlı, bitişik.

2. A'. irtibat.
hevgihander Af derleyici.
hevgihandi rgd derleme.
hevgihand/ın Lg. (hevdıgjhine, hevgihine)

derlemek.
hevhat/ın Lg (hevten,hevweraı) anlaşmak,

barışmak, bn. peyman.
hevıranoVın Lg (ddıevaine, bdıevtrine)

kırpmak, makasla koyun vs. kırpmak.
herir Af hamur. /_ helatın L hamurun

kıvama gelmesi, ekşimesi /- kuın L ha¬
muryapmak./- hrşAfn L mayalı hamur.
2. hamur mayası.

hevjale Af şarkı.
hevjin AfnLh beraberyaşamak, aym yaş-

antryı paylaşmak. * hevjini kuın Lh be¬
raber yaşamak.
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kıvama gelmesi, ekşimesi /- kuın L ha¬
muryapmak./- hrşAfn L mayalı hamur.
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hevkar Af iş arkadaşı, iş birliği yapan. /- i
Af. iş arkadaşlığı, birlikte çalışma, koope¬
ratif.

hevkar Nx meslektaş. /_ i Af L day¬
anışma, beraber çalışma, işbirliği. 2.
yardımlaşma.

hevkuın Lg(hevddce,hevke)l. anlaşmak.
* ew herdu heval h hev nakın Avv. o iki
arkadaş anlaşamıyorlar. 2. ayırmak.

hevhng A'. bacanak.
hevmana Af Grm sinonim, aym manayı

veren ayn kelimeler.
hevnasin A'A tanışmak, tanışıklık.
hevnav A'. adaş, aynı adı taşıyan.
hevnvis Afn dosya. An dosye.
hevo A'A: yabani at sürüsü.
hevok N.mGrmcümle./-sanNhxcüm-

le kuruluşu, sintaks. * hevokê letati A'A.
aktif cümle. * hevokê tebati A'A pasif
cümle.

hevor A'. geyik veya. karaca tekesi, fin
gisk.

hevohn l A'. 1. talim, terbiye. 2. eğitim,
öğretim.

hevot/ın 2 Lg (1 ddıevotine, bdıevoane. 2
ddıevoje, bdtievoje) 1. öğretmek, eğitmek,
terbiye etmek. An ferkuın. 2. korumak,
fin heVışandın.

hevoti Af eğitim, terbiye. An berhevi.
hevpar Af rgd hisse sahibi, ortak. An

hevbeş.
hevpeyivin Af m röpartaj. /_ kum L rö-

partaj yapmak.
hevpeymani Nh antlaşsma, ittifak.
hevpışk A'. rgd ortak, özdeş.
hevpişe Af meslektaş, mesai arkadaşı.
hevqas rgp. öylesine, o kadar, o kadar ki.
hevra rgd rgp. birlikte, beraber.
hevran Af kavak ağacı. Aot Populus.
hevranebor A'. rgd antagonist, birbiriyle

geçinemiyen.
hevrayi A'. 1. ortaklık. 2. yol arkadaşlığı.

finhevrê.
hevraz N.cav, yamaç. An evraz.
hevrês kırın /.Anveçuün.
hevrê Af rgd yoldaş, yol arkadaşı, kader

arkadaşı. /_yiA'. yol arkadaşlığı, ortaklık.
hevrêz Af Grm sıra ve hedefleri birbirine

çok yakın olan kelime silsilesi, mesela:
Ga, mange, cange, gaboxe, gamêş. Kew,
nêrekew, mari, mêkew gibi.

hevnng Af koyun kırpma makası. Ancew.
hevnst A'. 1. ardıç ağacı. 2. lübnan ağacı.

Aot Juniperus. 3. bir cins çam. fin evnst
hevnşk A'. yağa doğranmış ekmek ye¬

meği. An bıçuık.
hevri Af yemek artığı, yenen şeylerden

yiyenin diş artığı. * şorta mın hevri me
ke Avv. çorbamı karıştırma, yam biri
kaşığı batınp ağzına götürür de tekrar
kaşığı çorbaya dalarsa çorba hevri olur.
Bir başka açıklamayla salya bulaşmış
yiyecek.

hevrişun Af ipek, ipekli.
hevrû Af benzeme.
hevrûşi Af 1. müdahele, karışma, engel. 2.

parazit (radyoda vs), bn pelemar.
hevsar Af An hefsar.
hevserdem rgd muassır, çağdaş. An

lıevdcm.
hevsê Af komşu.
hevta Affinmina
hevteşe Af rgd izomorf.

hevtone rgp. böyle, böylece.
hevûri Af 1. karaca, zoo. Capreolus ca-

preolus. 2. üç yaşındaki teke, çepiç.
hevveniu Lg (hev ve dinin, hev venin) bir¬

birlerine sıkmak (tüfek, sUah vs). * tıfing
h hev anin fivv. birbirlerine tüfek sıkmak.

lıevzık N.bn cemi.
hew l dç son, hepsi, bu kadar, yok gibi an¬

lamlar verir. * hew dixwun Avv. artık ye-
miyeceğim. * hew têm Avv.

gelemiyeceğun. Durada olumsuzluk 'na'
edatı alan "naxwin veya nayêm" den

" farklıdır. Zira fhew' olumsuzluk edatmda
inceük veren bir durum var. mesela :

nayêm = gelmem yerine hew têm deyi¬
mi söylenirse "kusura bakmayın gele¬
miyeceğun veya gelemem gibi bir anlam
çıkar.

hcw 2 Af 1. hap, tablet. 2. rgd tek, biricik,
tane. * hevv kınn L ağaçta taneleri tek
tek toplamak. An hb, heb.

hewa l Af hava, atmosfer. * bı hevva ketm
fivv. havalanmak, havaya kalkmak. * bı
hewa xishn fivv. havaya uçurmak, havaya
kaldırmak. * hevva enva fivv. hava cıva,
boş. /_ dan L. hava vermek. * hevva dan
meşke tuluma hava vermek, /-dar rgd
havadar, temiz hava alan yer,yeleken,ye-
leç. /_ gırtın L hava almak. /_ lê hatm
havası iyi gelmek. /_ lê nehahn havası iyi
gelmemek. * hevva sar e Avv. hava soğuk¬
tur. * hevva xwaş Avv. güzel hava, hava hoş.
* hewa say! ye fivv. gök açıktır, hava ay-
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hevkar Af iş arkadaşı, iş birliği yapan. /- i
Af. iş arkadaşlığı, birlikte çalışma, koope¬
ratif.

hevkar Nx meslektaş. /_ i Af L day¬
anışma, beraber çalışma, işbirliği. 2.
yardımlaşma.

hevkuın Lg(hevddce,hevke)l. anlaşmak.
* ew herdu heval h hev nakın Avv. o iki
arkadaş anlaşamıyorlar. 2. ayırmak.

hevhng A'. bacanak.
hevmana Af Grm sinonim, aym manayı

veren ayn kelimeler.
hevnasin A'A tanışmak, tanışıklık.
hevnav A'. adaş, aynı adı taşıyan.
hevnvis Afn dosya. An dosye.
hevo A'A: yabani at sürüsü.
hevok N.mGrmcümle./-sanNhxcüm-

le kuruluşu, sintaks. * hevokê letati A'A.
aktif cümle. * hevokê tebati A'A pasif
cümle.

hevor A'. geyik veya. karaca tekesi, fin
gisk.

hevohn l A'. 1. talim, terbiye. 2. eğitim,
öğretim.

hevot/ın 2 Lg (1 ddıevotine, bdıevoane. 2
ddıevoje, bdtievoje) 1. öğretmek, eğitmek,
terbiye etmek. An ferkuın. 2. korumak,
fin heVışandın.

hevoti Af eğitim, terbiye. An berhevi.
hevpar Af rgd hisse sahibi, ortak. An

hevbeş.
hevpeyivin Af m röpartaj. /_ kum L rö-

partaj yapmak.
hevpeymani Nh antlaşsma, ittifak.
hevpışk A'. rgd ortak, özdeş.
hevpişe Af meslektaş, mesai arkadaşı.
hevqas rgp. öylesine, o kadar, o kadar ki.
hevra rgd rgp. birlikte, beraber.
hevran Af kavak ağacı. Aot Populus.
hevranebor A'. rgd antagonist, birbiriyle

geçinemiyen.
hevrayi A'. 1. ortaklık. 2. yol arkadaşlığı.

finhevrê.
hevraz N.cav, yamaç. An evraz.
hevrês kırın /.Anveçuün.
hevrê Af rgd yoldaş, yol arkadaşı, kader

arkadaşı. /_yiA'. yol arkadaşlığı, ortaklık.
hevrêz Af Grm sıra ve hedefleri birbirine

çok yakın olan kelime silsilesi, mesela:
Ga, mange, cange, gaboxe, gamêş. Kew,
nêrekew, mari, mêkew gibi.

hevnng Af koyun kırpma makası. Ancew.
hevnst A'. 1. ardıç ağacı. 2. lübnan ağacı.

Aot Juniperus. 3. bir cins çam. fin evnst
hevnşk A'. yağa doğranmış ekmek ye¬

meği. An bıçuık.
hevri Af yemek artığı, yenen şeylerden

yiyenin diş artığı. * şorta mın hevri me
ke Avv. çorbamı karıştırma, yam biri
kaşığı batınp ağzına götürür de tekrar
kaşığı çorbaya dalarsa çorba hevri olur.
Bir başka açıklamayla salya bulaşmış
yiyecek.

hevrişun Af ipek, ipekli.
hevrû Af benzeme.
hevrûşi Af 1. müdahele, karışma, engel. 2.

parazit (radyoda vs), bn pelemar.
hevsar Af An hefsar.
hevserdem rgd muassır, çağdaş. An

lıevdcm.
hevsê Af komşu.
hevta Affinmina
hevteşe Af rgd izomorf.

hevtone rgp. böyle, böylece.
hevûri Af 1. karaca, zoo. Capreolus ca-

preolus. 2. üç yaşındaki teke, çepiç.
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birlerine sıkmak (tüfek, sUah vs). * tıfing
h hev anin fivv. birbirlerine tüfek sıkmak.

lıevzık N.bn cemi.
hew l dç son, hepsi, bu kadar, yok gibi an¬

lamlar verir. * hew dixwun Avv. artık ye-
miyeceğim. * hew têm Avv.

gelemiyeceğun. Durada olumsuzluk 'na'
edatı alan "naxwin veya nayêm" den

" farklıdır. Zira fhew' olumsuzluk edatmda
inceük veren bir durum var. mesela :

nayêm = gelmem yerine hew têm deyi¬
mi söylenirse "kusura bakmayın gele¬
miyeceğun veya gelemem gibi bir anlam
çıkar.

hcw 2 Af 1. hap, tablet. 2. rgd tek, biricik,
tane. * hevv kınn L ağaçta taneleri tek
tek toplamak. An hb, heb.

hewa l Af hava, atmosfer. * bı hevva ketm
fivv. havalanmak, havaya kalkmak. * bı
hewa xishn fivv. havaya uçurmak, havaya
kaldırmak. * hevva enva fivv. hava cıva,
boş. /_ dan L. hava vermek. * hevva dan
meşke tuluma hava vermek, /-dar rgd
havadar, temiz hava alan yer,yeleken,ye-
leç. /_ gırtın L hava almak. /_ lê hatm
havası iyi gelmek. /_ lê nehahn havası iyi
gelmemek. * hevva sar e Avv. hava soğuk¬
tur. * hevva xwaş Avv. güzel hava, hava hoş.
* hewa say! ye fivv. gök açıktır, hava ay-
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azdır. * hewa tari bûn Avv. hava karar¬
ması. * hevva vebû Avv. hava açıldı.

hewa 2 Af gök, sema, yukan. /- peyman
A'A. P. hava kuvvetleri, hava yollan. /_ yi
A'. rgp 1. havaya ait, havayla ilgili 2. rgd
havayi, boş. * çeki hewayi Avv. hava silah¬
lan, fin biran.

hevvale l AfA. havale, gönderme, -posta vs.
-fin şandın.

hevvale 2 N. balkon.
hevvan l Af tabak edilmiş ve içine zahire

vs. koymak için tuluk. An heban.
hevvan Af barınmak, sükunet bulmak.
hevvanê ardan A'. iteği, un elerken yere

saçıhnaması için altına serilen bez.
hevvand/ın Lg (dihewine, bdtewine)

barındırmak, sevgiyle karşılamak,
sığman birini kabul etmek, bağrına bas¬
mak, sevmek. An hez kuın, pêrgin.

hevvante rgd avanta, faydasız, beyhude,
bir işe yaramaz. * bı hevvante jiyan Avv.

boşuna yaşamak.
hevvar B. bn havvar.
hevvari Af 1. büyük çadu" otağ. 2. An ha-

vvari.
hevvber Af astar.
hevvcar Af karasaban. * hevvcare hesmi

A'A. pulluk.
hewce rgdA muhtaç, lüzum, lazun./- bûn

/.muhtaç olmak, lazım olmak. /- dar rgd
muhtaç, ihtiyacı olan. /_ dar! Af ihtiyaç,
gereksinim. /_ kuın L muhtaç etmek,
gerektirmek. /_ yi Af muhtaçlık, ihtiyaç
hah. * hevvceyi hşteki bûn Avv. bir şeye ih¬
tiyaç duymak.

hewd l Af fide dikilen tarhlar, fin
sadırgeh.

hewd ^V. 1. banyo, havuz. 2. yalak, cende¬
re. An hevvz.

hevvdel Af 1. un ve bulgur ufağından
yapılan bir yemek. 2. yeni doğan buzağı
vs.yeverilmek üzereyapılan bulamaç, fin
çohk,geboL

nevre pro. siz, sizi, sizin, fin we,wa
hevvedar Nx ütimas. /_ i Af iltimastık. /_

kuın L iltimas etmek.
hewer M alıştırmak, talim.
hevves Nne. heves. /_ kar A'. rgd hevesli,

amatör. /_ kari Af heveslilik, hevesli ol¬
mak. /_ kuın L heves etmek. * hevvesa
xwe guhn Avv. hevesini almak. * hevvesa
xwe ma Avv. hevesi kaldı.

hewêc A'. fiğ, burçak, mercimek gibi ba

harda ekilen baklagiller.
hewêdi Af şahman cinsine benzer fakat

beyaz renkli taneli, ağır bir buğday cinsi.
hevvên Af An haveyn.
hewêrde Af çah kuşu. zoa Troglodytes

troglodytes.
hevves Af 1. el ayası, bn kefa dest 2. fin

kersmı.
hevv hevv fi. köpek sesi, hav hav.
hevvısand/m Lg (dihewisine, bûtewisine)

öğrenmek, alışmak, fin hin bûn, fer bûn.
hevri (hewê) Af kuma, aymadanım birden

fazla kanlarının birbirine çağırmalan. /-
tiAfkumalık.

hevric Af AnntıL
hevvin A'ne niyaz, /-kuın /.niyaz etmek.
hevri Af A gayret, çaba, çabalama /-dar

Af rgd müteşebbis.
hevvldan Lng. (hewl dıde, hewl de) çabala- ;

mak, gayret göstermek, fin melavi kuın.
hevvn Af fin kef.
hevvnas Af ırgat başı.
hevvq Af 1. basamak, merdiven basamağı.

2. sebze bahçesi. 3. sıvıların bir yerde bi-
rikmesi, göl olması, fin pêpelûg, hopık.

hevvT lAffinewr.
hevvr 2 Af sünger.
hevvr 3 A'. kavak. An spindar.
hevrran Af An hevran, evren,
hevvraz N.cav, yokuş,dik arazi. An hevraz.
hevvretan Af merdivenlerin dama çıkan

ve ekseri üstü kapalı kısmı, bn xelpeng. ,

hevvns AfAnevnst
hevvsar A'. fin. hefsar.
hevvsele AfA havsala.
hevvş A'. avlu, etrafı ekseri dal, ağaç veya

çah-çırpı ile kaplı, üstü açık keçi, koyun
ağdı. fin asilan.

hevvşan Af rgp. havaların ısınması ve avlu¬
larda yatma mevsimi, takriben haziran- .

temmuz.
hevvşar Af iri ve kuvvetli bir köpek cinsi, ,

pizdar köpeği, fin havvşar.
hevvşeng Afi. stadyum. 2. arena veya gibi

yerler.
hevri rgd Z. S. bn heft
hevvz AfA havuz, sarnıç, su deposu.
hey! B. hey, ey! ünlemi. * hey hevvar! Avv.

imdaaatl * hey dad Avv. ey adaleti
heya l rgp. dç kadar. * heya vira Avv. bu¬

raya kadar. An heta.
heya 2 Af haya, ar, utanma An şerm, fedi.
heyal AfA hayal./- perestrgd hayalci, fin
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xiyaL
heyam Af, çağ. fin hemdem.
heyas 1.Af ant ayak parmaklarımn ucu. 2.

Af ayak ucuna basarak yürüme.
heyase Af kemer, -ekseri işlenmiş şekli-.
heyat AfA hayat, finjin.
heyber Af Anmnar.
Heyderan Af Van, Siverek ve Dersim ha¬

valisinde büyük bir Kürt aşireti.
heyderi Af bir cins küpe.
heye l L Tiebûn' yardımcı fiilinin şimdiki

zaman hali. 2. bir şey için Vardır' cevabı.
heye 2 rgp. Ghk. belki, belki de. * heye ko

rgp. olur ki, olabilir ki. * heye ko ez bêm
Avv. belki gelirim. * heye ko ez neyêm Aıv.
olurki gelmem, belki gelmem.

heyet AfA heyet. * heyeti idari A'A. idare
heyeti, fin cıvat

heyf N. m 1. üzüntü, acıma. 2. pişmanlık,
nedamet. 3. öc, intikam. * heyf e Avv.

yazıktır, günahtır. *heyfa mm h vri tê Aıv.
ona acıyorum, onun durumuna üzülüyo¬
rum, ona kıyamıyorum. /_ gerandm L
intikam sürdürmek. /_ gutm/. intikam
almak, öc almak. /_ hüanin L öc almak,
intikam almak. * heyfa xwe jê* hüanin
fiıv. birinden intikam almak. * heyfa xwe
h yeki hatm fivv. birine acımak, biri için
üzülmek. /_ hatm L kryamamak, esirge¬
mek. * heyfa mm tê wan xortên envan
fivv. o gençlere acıyorum. /_ niştin L bi¬
rinden öcü olmak, intikamım alamamak.
/- mayin L intikam kalmak. * nan heyf
e, mavejc fivv. ekmek günah (yazde) tır, at¬
ma.

heyıdi rgd sıradan, alelacele.
heyırand/ın Lg (ddıeyaine, bdıeyaine)

şaşırtmak, hayran ettirmek.
hıyui/n Lng. (dûıeyae, bdıeyae) şaşmak,

şaşırmak, hayran kalmak. * lê heyıri
man Avv. bir şeye şaşırmak, hayran kal¬
mak. An heyran.

heyi 1 Af 1. varlık, var olan şey, şeyler. 2.
servet.

heyi 2 Af ant seks organlan, testisler.
heyin Af var olmak, mevcudiyet fin he¬

bûn.
heykel Af heykel. /_ traş A'A. heykeltraş,

heykel yapan. An peyker.
heyle A'. bir aşık kumar oyuna
beyle! B. heyhat! ünlemi -dişil için-
heylo! fi. heyhat! ünlemi -eril için-
heyok Af nesne.

heyran 1 B. hayran, azizlik, sevgiverici ün¬
lem. /_ bûn/. hayran olmak. * ez heyra-
na wan çavên reş bun fivv. kara gözlere
hayran olayım./- kuın/. birine bir şeye
hayran etmek.

heyran 2 Af antilop. An ask.
heyret B.Ahayret,şaşırma./_bûn/.hay-

ret olmak. /_ kum L hayret etmek. /_
man fivv. hayret kalmak.

heyşt rgd Af sekiz, fin heşt
heyştê Af rgd bn beşte.
heyte Af inzibat, askeri polis.
heytehol Af fin şemate.
heyula Af A evrenin ilk maddesi, büyü¬

klüğü, sonsuz görünüm.
heyv Af m ay, hüal, dünyamızın uydusu.

/_ derketm L ay doğması. /_ helalin L
ay doğması. * heyv çûn avan Avv. aym
batması. * heyv hate gutm Avv. ay tutul¬
ması. * heyva çarde şevê fivv. ayın ondör-
dü. * heyvê şiv xvvanye fivv. ayın geç
doğması. * heyv panzdeh bûn fivv. aym
15. ci günü. fin hiv.

heyv 2 Afyılın on ikide biri, ay, 30 gün.* di
heyva gulanê de fivv. mayıs aymda.

heyveron A'A. mehtap, ay ışığı.
heyvvan Af. hayvan. * heywanên kedi Avv.

ehli hayvanlar. * heywanên kovi fivv. ya¬
bani veya vahşi hayvanlar. * heywanên
dirinde AfA. yırtıcı hayvanlar. An
dirinde, lavvu, gıyandarvver.

hez A'ne*-" e,.,istek./_bûn/.sevilmek./_
kum ^. sevmek, beğenmek, hoşlanmak,
aşık olmak. * jê hez kuın Aıv. birini veya
bir şeyi sevmek, ondan hoşlanmak. * ez
dê û bavêxwe hez dikim Avv. ben anneve
babamı seviyorum. * ez te hez dikim Avv.

seni seviyorum. * ez jı vvelatê xvve hez
dikim Avv. vatanımı seviyorum. *
hezkuına dü Avv. gönül sevgisi, fin heji,
hebandın.

hezand/ın Lg. bn hejandın.
hezar Af rgd bin (1000) rakkamı. /_ an

rgd binlerce, binlere, binlercesi. /_ emin
rgd bininci. /_i rgd bini, bine, bininciye. *
sala hezari Avv. bininci sene. * hezar der¬
de Kurda heye fivv. Kürtlerin bin türlü
derdi var. * hezar cari got Avv. bin defa
söyledim. * hezar guot hezar fırot, il-
lam di xetê* cot Avv. bin aldım bin sattım,
topraktan iyisini bulamadım.

hezargez Anhızargez.
hezarpê* A'A fin şehê mêr.
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hezarpırük A'A. ant işkembede bir parça
Anloxane.

hezaz A'. yer kayması, heyelan, kayşa, gö¬
çü. * hezaz I£ ketm fivv. yer kayması,
heyelan olmak.

hezeran Af baston yapılan bir kamış. 2.
bambu.

hezhez Af güvercinlerin yuvalandıktan
yer.

hezu AfAnhızu.
hezlran Af. L haziran ayı. 2. bir armut cin¬

si.
hezin rgdA hazin.
heznı A'./n hazım, sindirim.
hezret rgdA hazret, aziz (Hz). bn ezbeni.
hezring Af 1. dağlama demiri. 2. teessüf,

üzüntü.
Hezro Af Bitliste bir köy, Diyarbakırda

bir kaza
Hezzo Af Sason ve Kozluk üçe merkezi.
hê dç daha, henüz, hala. * mm ev pırtûk

hê temam nekuıye Avv. ben bu kitabı da¬
ha tamamlamadım. * hêji berf heye Avv.

hala karvar. * ez h£ hatun Avv. henüz gel¬
dim.

hêcet Af bahane, fin bafık, hêncet
hecin Af çift höyüklü deve.
hecız AfA haciz.
hêç rgd rgp. dç hiç, boş. * çı bıki ji hêç e

Avv. ne yapsan da hiçtir. * hêç kesek nine
Avv. hiç kimse yok. bn hiç.

hêçand/in Lg (ddiêçine, bthêçine) 1. tecrü¬
be etmek. 2. hiçleştirmek.

hêçi M /n kızgınlık, kuduz, fin hcrs.
hêdan A'. fin şık.
hêdi rgd yavaş. /-bûn/. yavaş olmak./-

hed! rgd yavaş yavaş. /_ ka rgd yavaşça,
gizlice. /_ kuın L yavaşlatmak.

hêdina rgp bundan böyle
hêj rgd rgp. henüz, daha. * hêj behr rgd

daha çok, daha fazla. * hej putu rgd rgp.
fazlasıyla, ziyadesiyle

hêja rgd iyi, değerii, geçerli. /_ bûn L iyi
olmak, değerli olmak. /_ kuın L iyileştir¬
mek. /_ ur rgd daha iyi, daha güzel. /_
tırinrgden iyi, en güzel./-yi A'.iyilik, gü¬
zellik. * hêjayi mal i dine* Avv. dünya
malına bedel. * hêjaye ko tu hat! Avv. iyi
ki geldin. .

hêjan L Af değer bulmak, değer kazan¬
mak, kıymetlenmek. 2. rgd aziz, sayın.

hejand/m Lg (ddiejine,btnêjine) değerlen¬
dirmek, kıymetlendirmek. 2. sallamak, ti

tretmek. An hejandın.
hêjar rgd fakir, zavallı. An hejar.
hêjir Afmcir.fiotFiciis.*hêjWdubl,hê-

jiri herkevani, hêjiri hêknati, hêjiri
rüüc, hcüri şıngall bu çok incir türleri¬
nin türkçesini bulamadık.

hêjiribengal Af hint inciri, fiot ficusben-
galensis.

hejmar Af sayı, rakam. An hejmar.
hejmartın /. fin hejmarfan,jmartın.
hêk Af yumurta * hêk coq kum Avv. yu¬

murta tokuşturmak. /_ kuın L yumurt¬
lamak. * hêke rûn Avv. yağda yumurta,
omlet. /_ sıkandın L yumurta kırmak.
An helke.

hêkani rgd yumurta şeklinde, oval.
hckel Af ant yumurtalık. An helke.
hêki Af örgü, örgücülük. /_ kum L ör¬

mek. /_ yer Nx örgü ören, örgücü. An
mûnandın, mûnln, honanduL

hêl 1N.m civar, çevre, taraf,yön. *h hela
çcpc Avv. sol tarafta

hêl Af ant taşak, testis. An gun, helke.
hêl 3 Af kakule. Aot elettaria cardamo-

mum.
hêla/n Lg (ddtSle, bdıele) bırakmak. An

niştin.
hêlane AfAnhêUn.
hêlanek A'. salıncak, fin hêlekan,deydik.
hêle A'. silahsız keklik avı, yaban kuşlan

avı. * dıçın hêlê. silahsız keklik avına git¬
mek.

hêlekan Af salıncak, mancınık.
helik Af ant 1. taşak, testis, husye, erkek

yumurtalan, er bezi. 2. küçük çocukların
cücüğüne de denir, fin gun, hêl, helke,
nlıl

hêhksan rgd inatçı, şerir, (nedense ekseri
çocuklar ve kadınlar için söylenir)

hêhm Af. S. tutkal
helme Af S. öğümek, kusmaya çalışmak. .

hêhşt/in Lg (ddiêltşe, bdıekşe) bırakmak,
fin hışmı.

hêli ayna. fin hlll
hêlin Afyuva/_ç£kmn/.yuva yapmak.

/_ kınn L yuvalanmak. * hellna kewê
Aıv. keklik yuvası. * hellna çûlke* Avv. ser¬
çe yuvası.

hêlln 2 L (dıhele, bdıele) bırakmak. An he¬
lan, niştin.

helkan Af salıncak. * şewqa sobê weke
hêlkanê dıhejrya Aıv. sobanın ışığı
salıncak gibi sallanıyorda An hêlanek.
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hêlke Afant S. yumurta »helkeyi deleme
A'A. rafadanyumurta * helkeyi gun Nh
taşakyumurtası. * helkeyi kulav Avv. sert
pişmişyumurta * helkeyi şeytanokeAfA.
salyangoz. /_ yi rgd yumurta şekli, oval

helpısing Af. kedibaşı otu. Aot Galeopsls
tetrahit An gunpısik.

hêman A'. unsur, öğe, faktör.
hênuc A'. rgd çürümeye yüz tutmuş elbi¬

se, kumaş vs. fin hıncırin.
hênun 1. rgd ağırbaşlı, soğukkanlı, sakin.

2. A'. sükunet, rahatlık, sessizlik. /_ i A'.
ağırbaşlılık, soğukkanlılık, sükunet An
aram

nemin 1. rgd ıslak, sulak, nemü,yaş, rutu¬
bet 2. çürümek -elbise vs. - An hemıc

hêna/n Lg (ddıerie, bdıehe) getirmek. An
anin.

hêncet Afnem bahane, sebep. *bıhence-
ta gerin Avv. mana bulmak, bahane ara¬
mak. An bafık, hêcet

hêmj Af uyuklama.
hêmjand/m L (dıhehyine, bdrehtjine)

uyuklatmak, dalgınlığa sokmak.
hêmji/n Lng. (dihêruje, bdiêruje) uyukla¬

mak, dalıp gitmek. * h ser xwe de
dıhenüe fivv. dahp gidiyor. An pomjln.

hênik rgd An homk.
hêram A'. kadın çarşafı, gelinlik, Kürt

düğünlerinde renkli gelinlik.
hêrran Lg (ddiêrre, tnhêrre) öğütmek. An

hêrrin.
hêrand/in Lg (dinerine, bdıerine) öğüt¬

mek. * dan hêrandm Avv. öğüttürmek,
öğüüneye vermek. .

herdin Lg (ddiêre, bdiêre) öğütmek. An
hêrrin.

hêre A'. 1. erkeklere ait oda, selamlık. 2.
seyir. /- kuın L seyretmek, fin nêrin.

hergız dç Lülede. 2. ebedi, daima. 3. her-
zaman, durmadan.

hênfand/m l Lg (ddıerifine, bdıerifuıe)
devirmek, yıkmak, (duvar,yığaı gibi veya
istif edilrimiş şeyleri yıkmak, devirip
dağıtmak). * sergin herifandın Avv. tezek
yığınını devirmek.

herifand/m 2Lg (ddıerifine,bdıenfine) bu¬
seyi toz haline getirmek, ezmek. Aslında
bu ikinci şekil "hêrandin" fiiliyle
karışıyor.

hênfi/n Lng. (ddıerife, bdıtrife) yıkılmak,
yıkılıp dağılmak, devrilmek (Ama veya
ddgfıbaşeyveyaytğmvs).

benk A'. ant 1. işkembe. 2. taşlık. An ge-
prûg,xaş.

hêring Af elek.
hêrri/n (herin) Lg (dinere, bthêfe) öğüt¬

mek,öğüterek ezmek. * aşgenim dinere
Avv. değirmen buğday öğütür. * mışk dl-
wêr dinere Avv. fare duvan kemirip deliy¬
or. * kurm dare düıere Avv. kurt ağacı
öğüterek deliyor.

hêro Af hatmi çiçeği, fiot l.ketmia 2. Alt-
hea officinalis. fin hira

hêrs Af, sinir, asap, hırs./- bûn /.sinirlen¬
mek. /- ketm L sinirlenmek. /- kuın L
sinirlendirmek, kızdırmak.

hêrsok rgd sinirli, çabuk kızan. An hêcl
hêrûn A'A. fgd yağda kızartılmışyumurta,

omlet An hêk.
hesan rgd kolay. /- bûn L kolay olmak.

/_ i Af kolaylık. /_ kuın L kolayla¬
ştırmak. An asan.

hesand/ın Lg.(ddiêsine,bdiêsine)ko]ay\a-
şürmak.

hêse A'.A hisse, pay.
nesin Af madde, öz.
hêsir Af rgd esir. An esir, dil, gutl
hêstu A'. m 1. katır./- van Nx. katırcı, fin

qanhr. 2. gözyaşı, fin rondık, hıster.
hê^i 1Afrüzgannçukurlarayığdığıkar.fin

takut,sefl
hêşi 2 Af 1. çadır saçağı. 2. kaim halat. An

nişi
hêşin A'. rgd 1. yeşil. /_ bûn /.yeşermek,

bitmek, -bitkiler için /_ kuın L yeşert¬
mek,yeşü renge boyamak. Nebatve bitki
renklleri için yeşÛ, ekseri canh veya
yaşıyan varlıklar için yeşil cansızlar için
An kesk. 2. Bu kelime bazı yerlerde mavi
rengi içinde kullanılırsada yanlıştır, bu¬
nun için bak şin.

hêşinati Af sebze. Ekseri marul, salatalık,
pancar, yenen bitki vs. için kullanıhr. /_
fuoş AfA sebze satan, manav.

hêşinboz rgd fin şinboz.
heşjv A'. çadır önüne yapılan siperlik.* di

hêşiva malê de Avv. ev önündeki siperlik
içinde.

hêştm /.Anhışun.
hêşhr Af deve. fin heştır.
heşurpıhng AfA. güney Afrikadayaşayan

bir hayvan. Lat Okapia johnslonl
hêşû A'. birleşik salkım, ing. panıcle. An

hêt Afant oyluk, but /_êş Af.fi/. siyatik. An
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nişi
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rengi içinde kullanılırsada yanlıştır, bu¬
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hêşiva malê de Avv. ev önündeki siperlik
içinde.
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hêşhr Af deve. fin heştır.
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bir hayvan. Lat Okapia johnslonl
hêşû A'. birleşik salkım, ing. panıcle. An

hêt Afant oyluk, but /_êş Af.fi/. siyatik. An
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teşk,ran.
hêlûn A'. fin êtun, küre.
hêvên Af An haveyn.
heri A'. umut, ümüt, rica, beklenti, yal¬

varış. /- dan L umut vermek, /-dar rgd
umutlu, ümütlü, ümüt eden. * hêvidanm
ko tu lêyi Avv. ümüt ederim ki sen gelirsin.
/_ kuın /.ümüt etmek. * h hevıya man
Avv. birini veya bir şeyi beklemek. * ez lı
hevıya te mam Avv. seni bekledim. *
hevıya nun e ko Avv. umut ediyorum ki

hevvayi Af rutubet, nemlilik. An revva,
hemın.

hêvver Af kadının kocasının kardeşine
çağrısı. /_ jın A'A. kadının koca kardeşi¬
nin karısına çağrısı. /_ zaNx kadının ko¬
casının yeğenleri. An ti

hêwu Afi. barınak, mesken, konut, konu¬
lacak yer. 2. cesaret. 3. tünek. 4. tüneme.

hêwuand/in Lg(ddie\vaine,bdiêwoine)l.
kondurmak, barındırmak. 2. cesaret et¬
tirmek, cesaret vermek.

hevvırin L (ddiêwae, bdiêwae) 1. konmak,
yerleşmek, kuşların konması, inmesi. 2.
cesaret etmek. * teyr h darê dihêwinn
Avv. kuşlar ağaçlara konarlar. * ez ne-
wênm jı avê derbaz bun Avv. sudan geç¬
meye cesaret edemiyorum. * mêş
dıhcvvırın Avv. anlar konar. An vvêrin.

hêz A'ne 1. kuvvet, güç, metanet 2. aske¬
riyede alay. * amiri hêzNh alay komu¬
tam. * hêzê* berkêşanê* Avv. üretim güçleri
* hêz i pêşmerge Avv. pêşmerge kuvvet I

ri.
hêzan rgd kuvveüi.
hêzar Af çarşaf. An hêram.
hêzun N.S.bnêang.
hıbr Af yazı mürekkebi.
hıcre Af 1. hücre. 2. medrese odaları.
hıçhar Af kınnızı biber.
hıdfld AfAfinsinor.
tujdeh rgd bn heştdeh.
hüdehi A'. mesire zamanı.
luji AfontAnhevalok.
hümekar Afne imrenmek. Anbujin,büin.
hıkım N.m A hüküm, karar. /-kuın/.

hükmetmek. /- xwari rgd mahkûm, hü¬
küm giymiş. An hukm.

hikmet AfA fin hekmet
hıkûmat (hıkûmet) N.A bnhukumat
hüal Af. kürdan.
hüani/n Lg (hdtine, hâine) L kaldırmak,

yükseltmek. 2. saklamak, muhafaza et

mek, fin helanmZ .

hüaveı/ın Lng. (hddaveje, hûaveje) 1. at
veya eşek tipi hayvanların arka aya¬
klarının ikisiyle birlikte çifte atması. 2.
kıç atmak.

hüavrishn Lg (l ddvlawise, bdvlawise. 2
hddiawise, hdbtawise) asmak. An dale-
qandın.

hübehin Lnk. (hdbedıbe, hdbebdx) sıçra¬
mak, sıçrayarak kalkmak. * kuro! hübe
jı dûkanc fivv. ulen! çık dükkanımdan. An
xüdan,xü,xübe,

hüber Af ürün.
hüberand/m Lg (hdddxrine, haberine)

üretmek. * pergalên hüberine Avv. üre¬
tim araçlan.

hüberi/n Lnk. üremek. * nükrob jı
kirêtiyê têne hüberin Avv. mikrop pislik¬
ten ürer.

hüberini Af üretim.
hılbıjarı/m Lg (hdddjqêre, hdbqêre) seç¬

mek. An helbüarhn.
hübüarti seçilmiş. An helbıjravv.
hübıjer Af seçmen.
hübû/n Lg (lıddıbe, hdbe) 1. yanmak An

vêkehn. 2. kalkmak, (toprak, tahta veya
sabit veyayapışmış şeyler için), bn helbûn.

hılcımqand/ın Lg (hddiaruqine, hdaruqi-
ne) müthiş korkutmak, ürpertmek, kor¬
kudan sıçratmak.

hılcımqi/n Lng. (hddicauqe, hdamqe)
sıçramak, ürnermek, acı korkmak. An
ÇPT--

uandın L bn helçınandın.
Içıni/n l Lg (hddıçaıe, hdçaıe) bn
ıclçınin.

uüçıni/n 2 Lg (hddıçaıe, hdçaıe) sarmak,
masure sarmak.

hüço Af. elbise askısı.
hılda/n Lg (hddıde,hdde)bnhe\dan.
hügavt/m Lg. (hddıgaveje, hdgaveje)

kaldırmak. An rakınn, heldan,
helkınn, bıhnd kum.

hügul/m Lng. (hû dıgre, hdgae) bn
helgırun.

hühat/m Lnk (hdtê) hdê) L yukarıya
doğru kalkmak, kabarmak. 2. doğmak
(gök cisimleri için), bn helatın.

huhüok Af kiraz familyasından bir ağaç.
An helalûk.

hüf Af **mliavriçûbûserûkêlawipê
re dmat fivv. bu kelimenin türkçesini bu¬
lamadığımız için cümle içinde kul- *;
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iandik.(Mardinyöresi)
hılket/ın Lng. (htldJceve, hdkeve) tırman¬

mak, merdiven çıkmak.
hılkır/ın Lg (hddıke,hdke) bnhelkırın.
hükışand/m Lg. (hılddaşine, hdkışine) bn

helkışandın.
hukışıyan (hdddaşe, hdkışe) Lng. bn

helkışıyan.
hükışin (hdddaşe, hdkışe) Lng. bn

helkışin.
mim Af An helm.
hümaşt/m Lg (hddanaşe, hdmaşe) 1. kat¬

layıp bağlamak, mesela: at veya öküz
kuyruğunu toparlayıp bağlamak. 2. derli-
toplu olmak.

bilmişti rgd derü-toplu. * ncriki kov! û
hünuşti Avv. vahşi ve gürbüz bir teke.

hüo! L B. kalk, fırlat 2. Af bir ot cinsi, bn
kefkefok.

hüpeki/n Lng. (hddqxke, hdpeke) bn hel-
pekin.

hüperi/n Lng. (hddıpere, hdpere) sıçra¬
mak, ürkmek. fin helcemqin,
hucemqin.

hüpenşi/m Lg (hddıpertşe, hdpertşe)
tırmanmak. An hukışıyan.

hüqetand/ın Lg (hddvjetme,hılqetine)yıı-
kardan aşağıya yutmak. An qlş kırın.

hüşand/m Lg (hadisine, haşine) helş-
anduı.

hüşıya/n ing. (hddışe, hdşe) üçüncü şekil
fiil çekimidir,yıkılma,çökme anlamı ver¬
ir.

hüû rgd düz, pürüzsüz, saydam./-bûn/.
düzolmak, saydam halde olmak. /_ kum
Z. pürüzsüz hale getirmek, saydamla¬
ştırmak.

hüûl AfA bir ruhun ölümden sonra bir
başkasına geçmesi

hüûreşk Af kâra erik. An incas.
hüvveşandm Lg (hddnveşine, hdweşine)

bn hehveşandın.
hdvveşıya/n Lng. (hddaveşe,hüweşe) üçün¬

cü şekil fiü çekim halidir, çökmek,
yıkılmak anlamındadır.

hım GAfc hem. *hmıh vır, hunhvvır fivv.

hem burda, hem orda. * hım tere, nun tê
bw. hem gider, hem gelir, fin hem.

hımbü rgd hantal, uyuşuk.
hımhım B. hum hum diye ses çıkarmak,

ıhhı ıhhı etmek.
himmet AfA himmet
hm rgd rgp bir az, bazı, diğeri. * hm bı

hin fivv. gitgide, gittikçe. * binen din rgp.
diğerleri, bir başkalan. * hm caran rgd
bazan.

hınar Af nar, nar ağacı. /- in rgd nar çi¬
çeği rengi. 2. narla ilgüi.

hınare A'. 1. gönderilen şey. 2. mesaj.
hınarık Af ant elmacık kemiği.
hınar! Af m hıçkırık. /_ anin L

hıçkırmak.
hınart/ın Lg (ddvnêre, bdvnêre) 1. gönder¬

mek, haber yollamak. 2. postalamak, fin
nardın, şandın.

hınarti Af elçi, ulak, gönderilen, götüren,
mesaj.

hınav Af ani iç organların tümü.
hınban A'. fin. humban.
hınbaneborine A'A. tombalaya benzer bir

Kürt oyunu. Hêjar tarafındayazılan söz¬
lüğün ön tarafına da bu kelime yazılmış,
gözünü kapatarak torbadan bir numara
veya kur*a vs. çekmek oyunu.

hıncırand/ın Lg (ddvnarine, bdvnarine)
1. bez, kumaş vs. yi ezmek veya ezilmiş
hale getirmek, lime lime etmek. 2.
sıkıştırmak, sıkmak.

hıncui/n Lng. (ddvncae, bûvnare) ezil¬
mek, lime lime olmak, -ekseri bez, kumaş
vs. için söylenir.

hınd rgp. yan, nezd, kadar, kuzey Kürtçe¬
de 'cem,ba' kelimeteriyerine kullanılır. *
ez çûm hinde w! Avv. onun yanına gittim.
* denge te heta hinde me hat fivv. sesin
yanımıza kadar geldi.

hındav Afyon, istikamet.
hmde rgp. rgd öylesine, _o kadar, ..eğer.*

hinde car rgp. bazen. * hinde kes vi
nızanın Avv. bazdan bunu bilmiyor.

hindeq rgd mukabil.
hindik rgdrgdrgp. az, yetersiz, /-ahi rgd

azınlık, azlık. /_ bûn L azalmak. /_ i N.
azlık. /_ kuın Z. azaltmak. * hindik ma
Avv. az kaldı. * hindik ma bıkevun Avv. az
kalsın düşecektim. * hindik be nndık be
Avv. az olsun öz olsun.

hindi rgd rgp artık, o zaman, o halde. An
edl

hmdok Af biskivit.
tundur rgd içeri, içerde. An hundur.
hine AfAnhune.
hınek rgdrgp. biraz. *hınek nan ûhınek

pivaz biraz ekmek ile bir az soğan. *
hınek pê dımınn, hınek je* re dımuın
Avv. kimi yemekten, kimi uğruna ölür an-
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* denge te heta hinde me hat fivv. sesin
yanımıza kadar geldi.

hındav Afyon, istikamet.
hmde rgp. rgd öylesine, _o kadar, ..eğer.*

hinde car rgp. bazen. * hinde kes vi
nızanın Avv. bazdan bunu bilmiyor.

hindeq rgd mukabil.
hindik rgdrgdrgp. az, yetersiz, /-ahi rgd

azınlık, azlık. /_ bûn L azalmak. /_ i N.
azlık. /_ kuın Z. azaltmak. * hindik ma
Avv. az kaldı. * hindik ma bıkevun Avv. az
kalsın düşecektim. * hindik be nndık be
Avv. az olsun öz olsun.

hindi rgd rgp artık, o zaman, o halde. An
edl

hmdok Af biskivit.
tundur rgd içeri, içerde. An hundur.
hine AfAnhune.
hınek rgdrgp. biraz. *hınek nan ûhınek

pivaz biraz ekmek ile bir az soğan. *
hınek pê dımınn, hınek je* re dımuın
Avv. kimi yemekten, kimi uğruna ölür an-
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lamında atasözü, fin hindik,
hıner Af/n fin hüner,
hıngaft/ın Lg (dthaigêve,bdvngêve)l. var¬

mak. 2. isabet ettirmek, çarpmak, cin
çarpması vs. Bazı yerlerde eğer ölümle
neticelenirse bu tabir kullanılır. 3. darbe
gayesiyle kapmak, yakalamak. * gulê
tıfınge hıngaftın dilê vri bw. tüfek ku¬
rşununu kalbine sapladılar.

hıngari rgp. o esnada, o halde.
hıngavtın Lg (dıhmgeve, büvngeve) bn

hıngaftın.
hınge* rgp. rgd o halde, bundan ötürü, do¬

layı. * hınge korgp. öyle ki, o derecede ki.
* jı hınge ve Avv. ...den beri.

hıngıl Af 1. hayvan derilerinden bacak
bölümleri. 2. tuluk denilen şeyin 4 bacağı.

hıngıme Af keklik döğüşü.
hıngıv Af bal./- irgd bala ait, baldan, bal¬

la ilgili, ballı. /_ in rgp. bala ait, baldan.
hıngıvand/ın Lg (ddvngtvine, bdvngtvine)

ballandırmak, bal haline getirmek, yiye¬
ceği veya söz ve sohbeti tatlandırmak.

hıngıvtın A'ne musibet/- i rgdmusibetü.
hıngi rgp. o vakit. ...den sonra.
hınglisk Af yüzük. /_ guhartm Z. yüzük

değiştirmek, -nişanlılar için-. /_ kirin L
yüzük satın almak. * hınglisk kum
tüıya xwe fivv. parmağına yüzük takmak.
An gustilk.

hıngor rgd rgp. 1. gün batınımdan yatma
zamanına kadar olan zaman vakti. 2. akş¬
am serinliği. An hıngurl.

hıngur l Af akşam serinliği. * hıngura
êvarê. akşam vakti, akşam serinliği. *
hingurê sıbe* Avv. şafak, sabah vakti. An
hıngor.

hıngur 2 N.bn şdûr, engur.
hıngustok Af terzi yüzüğü.
hıngvin Af ballıbaba otu. Aot Lamiuın.
hınık rgd fin hınek.
hınkııf A'. denk, ayar.
hiqûq Af.A hukuk. *hiqûqêbacêA'A ver¬

gi hukuku. * hiqûqê xwezayi A'A. doğal
hukuk. * hiqûqê kar A'A iş hukuku. *
hiqûqê gışti AfA. kamu hukuku, bn dad-
mendi.

hiqûqnas Af hukukçu.
hu rgdbnvn-,hvw.
huç Af ayı. * hırç dılize xwe qilopani

dike Avv. ayı takla atarcasına oynuyor. *
hnçê* B. dişi ayı veya bu tip kadın. * huç
i kelepuç Avv. iri ve kocaman ayı. * huço

B. erkek ayı veya bu tip erkek. * ez
dıbejun hırç, tu dibêji rêç Avv. ben ayıyı
gösteriyorum, sen izinden bahsediyorsun
anlamında atasözü. * hırç û govend Avv.

ayıdan halaya olmaz veya deveden ber¬
ber olmaz karşılığı atasözü. An hınç,

hıre Anêra
hui Af yün. An heri.
hnmet AfneA hürmet/- kar Nx hürmet

eden, hürmette kusur etmeyea /_ kuın
L hürmet etmek. An hürmet

hum! Af armut, fin hermê.
birle Af alet ve makinalarda kelepçe. An

hipe.
hıske Af Süleymaniyede yapılan bir cins

tüfek.
hıslevvr rgd An stevvr.
hısur (hîstêr)N.bnhêshT.
hıstukur A'. ant 1. boyun, ense. 2. hayvan¬

larda omuz başı, boyun.
hış 2A'neaku,fikir,şuur./_azargdA'.ser-

best fikirli, liberal, /-çalaki rgd m sivri
fikirli, deh dolu. /-pak rgd sadık, iyi niy¬
etli, /-sıvık rgd saf, aptal, hafif meşrep.
/-tari rgd cahil, bilgisiz, /-veluri rgd
açık fikirli. /_ çûn Avv. baş dönmesi. * hış
h seri neman Avv. akü başında kalma¬
mak. *bêhış rgd şuursuz. * bıhış rgd şu¬
urlu, fin heş.

hış 2 Af fi. An haş, huş.
hışand/m Lg (dûvşine, bduşine) muhake¬

me etmek, aklı selimle düşünmek.
hışavt/ın Lg (ddvşeve, bdvşeve) yutmak,

fin daqulandin.
hışk rgd 1. kuru. * daren bêxçe hışk bûn

fiıv. bahçedeki ağaçlar kurudu. sêv hışk
kum fivv. elmalan kurutmak. * em h ber
tavc hışk bûn fivv. güneşin altında kuru¬
duk. 2. sert. * texteki hışk Avv. sert bir tah¬
ta. * mıroveki zor hışk fivv. çok sert bir
adam. 3. katı. * herir hışk bûye fivv. ha¬
mur katılaşmış. * hışke dü Avv. katı yüre¬
kli. 4. acele, çabuk. * heval pu hışk
dıbezın fivv. arkadaşlar çok hızlı koşuyor¬
lar. /- bûn L kurumak, sertleşmek,
katılaşmak. /_ i Af sertlik, kuruluk,
katılık. /_ kuın L kurutmak, sertleştir¬
mek, katılaştırmak. 5. sıkı. * hışk pê
guhn fivv. sımsıkı sarılmak.

hışkand/ın Lg(ddvskine,bdvşkine)kurut¬
mak, sertleştirmek. An hışk kuın.

hışkavvız Af rgd erken hasat.
hışkeber l N. bn şıkeber.
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hışkeber A'. aken. Aot Achene.
hışkıya/n Lng. (ddvşke veya hışk dibe, hışk

be) kurumak, duygusuz hale gelmek.
hışkln rgp. kuru Ue ügill kuruya ait
hışt/m Lg Larl (dıhele, bdıele) bırakmak,

müsaade etmek, muhafaza etmek. *
niştin ba xwe Avv. yanında bırakmak. * lı
paş deri niştin Avv. kapı arkasında mah¬
sur bırakmak, mecazi olarak yalnız
bırakmak. * tışt nehışhn Avv. hiç bir şey
bırakmamak. * h dû xwe hışım Avv. ar¬
kasında bırakmak. * şunda niştin Avv. ge¬
ri bırakmak.

hışyar rgduyanık,zeki,açıkgöz./_bûnZ.
uyanmak. /_ i Af uyanıklık. /_ kuın L uy¬
andırmak, uyartniak. An şıyar.

hıvdeh Afrgd onyedi (17). I- nünrgd on
yedinci, (ü. ci). bn. hevdeh.

hiwêzi N.bn gürz.
hızargez Af meryem ana asması, akasma.

Aot 1. Bryonla dioica 2. Clematis rital-
ba

hızeran Af fin heziran.
hızu N.A 1. düşünce. 2. hazırlık. 3. dç hu¬

zur, nezd. 4. tahmin. /_ kuın fivv. tahmin
etmek, düşünmek, fin hini kınn, fıkır
kırın, hızr.

hızr AfA 1. düşünce. 2. hazırlık. * hızra
xwe kuın. fivv. hazırlığını yapmak. 3. dç
huzur, nezd. 4. Afne tahmin. An hızu.

hızûr AfA huzur, sükunet.
-hi xşeyin, _im, in.fina,ya,ye.
hibe AfA hibe.
hirivv N.Ayergi, hiciv, satir.
hicran Nne.A musibet, hicran, üzüntü.
hicret AfA hicret, göç.
hicri rgd AfA rgd hicri.
hiç rgp. S. hiç. * hiç dereke fivv. hiç bir yer,

hiç bir yerde, /-ahi Af hiçlik. /_i Af rgd
hiçlik, boşluk. * hiç kes fivv. hiç kimse. *
hiç ne be fivv. hiç olmazsa. * hiç niye fivv.

hiç yoktur, hiç değildir. * hiç tıştek fivv.

hiç bir şey. * muoveki hiç Avv. faydasız
bir adam, kof adam. * qiseyi hiç Avv. boş
laf.

hiçhar Af Anhıçhar.
hidra Af bir deniz hayvanı, zoa Hydra
hidrojen Af Gr. kim. renksiz, kokusuz ve

oksijenle birleşince su olan bir gaz.iim.ZZ.
hidrolik Af rgd Gr. srvı basmayla işliyen

alet.
hidroloji A'. Gr. su bilimi.
hidrometu A'A. Gr. sıvı ölçer aleti.

hidroterapi Af Gr.srvı ile tedavi.
higromebr Af Gr. nem ölçer aleti.
hikaye Af hikaye, masal /- kuın Z. hi¬

kaye etmek, sözü nakletmek. An çirok.
hiki Af örgü örme işi örme. fin hêkl
hikmet A'. bilgi, felsefe. An hikmet
hilak rgdA bn helak.
hilal AfA yarım ay, hilal.
hlland/ın Lg (dihiline, Mitline) bn hi¬

nindin, lûşkandın.
hilavv rgd temiz, an soy, asil maya.
hile AfA hile, desise, /-baz Nx rgd hileci

/-kar Afc rgd hilekar, hileci. /_ kuın Z.
hile yapmak.

hili Af ayna. An mırek, neynık.
hilo Af bn kefkefok.
hilor A'. zakkum ağacı. LaL Nerium ole-

ander.
him l Af temel, esas. /_ avetınZ. temel at¬

mak, /-danêr Af müessis. /_ danin L te¬
mel atmak, temel kurmak.

him 2 Af büyük veyere sabit taşveya kaya
parçası.

hin 1 rgp. daha. * hin çêtn rgd daha iyi. *
hin pistir rgd daha kötü veya daha pis.

hin 2 Af öğrenim, bilgi, test. /_ bûn Z.
öğrenmek. /_ bûni Af alışkanlık, çıraklık,
/-dar Af öğreten, öğretmen. /_dari Af
alıştırma, talim, /-geh Nx enstitü, öğre¬
nim yeri. /-kari Af tetkik, araştırma.
/_ker Nx 1. alıştırma, egzersiz. 2. öğreten,
eğiten. /_ kuın L 1. öğrenmek, alışmak.
2. öğretmek, alıştırmak. * hinkırın û he-
votın Avv. talim terbiye. * dan hin kum
Avv/ öğretmek. * hatın hin kuın Avvi
öğretilmek. An hu, fêr, hini.

bina rgp. şimdi, henüz. * ez hina hatun
fivv. ben yeni geldim, henüz geldim. * hina
zevvıci Avv. yeni eyjl * a ha! hinıka çû Aıv.
a ha! henüz yeni gitti.

hinga rgp. şimdi, henüz, bu esnada, bu
sırada, fin hina

himk rgd fin homk.
hini Af düşünme, düşünce. /- bûn L düş¬

ünmek. 2. Af, düşünce, üzerinde fikir yü¬
rütme./- bûni Af düşünce, fikir. /_ kuın
Z. düşünmek. * h ser fişteki hini bûn Avv.

bir şey üzerinde düşünmek, fikir yürüt¬
mek. An mıjûl, tün, porujin.

hipe AfAnhırte.
hipermetrob rgd Gr. Bj. yakını göremey¬

en.
hipi Af rgd uzun saçh, kılıksızve örgütsüz
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Avv/ öğretmek. * hatın hin kuın Avvi
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en.
hipi Af rgd uzun saçh, kılıksızve örgütsüz



205 homo

gençlik.
hipodrom Af Gr. at yarışları yapılan yer.
hipotez Af Gr. varsayım, hipotez.
hipnoz Af Gr. sözle, bakışla bir kimseyi

uyku durumuna getirmek.
hipnotize rgd uyutulmuş, etki alana

alınmış.
hipnotizma Af Gr. uyutma.
hipofiz A'. Gr. hipofiz.
hipokrat rgd Gr. hipokrat 2. Af Af. Ö.

460-377 de yaşmaış bir Yunan bilgini.
hipotek A'. Gr. gayn menkule karşı veri¬

len borç.
hirrand/ın Lnk (ddürine, bdıirine) kişne¬

mek.
hire-hir R kişniyekişniye./_kuınZ. arka

arkaya kişnemek.
huri/n 1. Lnk (ddvre, bdıire) kişnemek. 2.

Af kişneme.
hiro Af hatmi çiçeği, bn hêro.
hirog N. kaysı. bn. mışmış.
hiser A'. depo, ambar.
hiş Af rgd renkli toprak.
nişi Af kenar, kıyı. (ekseri dokuma ve halı-

kilim kenarlaratdaki sarkaçpüskülleri için
denir), bn. hêşl

bit l A'. tav, ısı. * hiti ket zevıyan bvv. tar¬
lalara tav düştü. * di bm hiti ya tavê de
bw. güneşin kızgın sıcaklığı altında, bn.
germ.

bit 2 A'. tiftik keçisi.
Hitit N. Etilerin diğer adı. An. hetavi.
hiv A'. dünyamızın uydusu, ay. fin. heyv.
hivaxhn (ddiivêxe, bdtivêxe) Lg bn hi-

vaztın.
hivaztm Lg (ddiivêze, bdiivêze) örgü işle¬

rinde yama yapmak, örgü ile tamir et¬
mek, fin dırûtın, veçınin.

hivık l A'. hilal, yanm ay.
hivık 2 A'. tulum ve tuluğ gibi deri işlerinde

deliği tamir için, mini makara şeklinde
delik altına konan küçücük tahta veya
madeni parça, fin bızmıkL

hhva Af umut, ümüt. An hêvl
hrtver Af kayın birader. An xmami.
hiyerarşi Af Gr. yetkide ast üst düzeni.
hiyexrolif Af Gr. eski Mısırda resim yaza.
biz Af rgd homo. ibne. An levvate.
hiz 2 A'.yağ koymayayarar bagatsız tulum.

/- i Af tulum yağı.
hizar /V.finxizar.
bize Af finhizz.
no! fi. 1. çağırma, uyarma ünlemi. 2. sığır

güderken çağn. /_ kuın Z. sığır güder¬
ken veya çift sürerken öküze seslenme
fiili

ho 2Af öğrenme, bazıyörelerde öğrenmek
füli "hu' kelimesi yerine kullanılıyorsa da
bu yanlıştır. An hu, hut, fêr, hin, hini

hodar Af kuş avlamakta kullanılan
yapışkan bir madde, ağaç dallarına dökü¬
lür.

hodeng Af Grm ünlem, bn baneşan.
hogeç Af 1. koç sürüsü. 2. rgd muarız, aksi

görüşte olan.
hogır Af rgd munis, cana yalan arkadaş.*

heval û hogu Aıv. cana yalan arkadaşlar.
hok Af kolay çözülebilen düğüm.
hoker Af Grm zad. * hokeren cihki A'A.

yer zarflan. * hokerên demkiA'A. zaman
zarflan. * hokeren çiqasi A'A. azkk-ço-
kluk zarflan. * hokeren avraki A'A. du¬
rum zarflan. * hokeren gumani A'A.
soru zarflan. * hokeren neyini A'A.
olumsuzluk zarflan, fin rengpişe, nir.

hol l N. 1. bir yerden bir yere atlama,
fırlayış. 2. bir çocuk oyunu. 3. beyzbol oy¬
unu. /_ bûn Z. yükselmek, yukan kalk¬
mak. /_dari Af. yükseliş.

hol 2Af salon, hol.
hol 3 Af rgd tavuk altına bırakılan ilk yu¬

murta, fin pûnık.
hol 4 N. ortalık, meydan, fin holê.
holding Af. ing. bir yatırım ortaklığı şekli.
Holendi rgd Af Hollandalı, Hollandaca
holê rgp. 1. öyle, böyle. 2. Af meydan, ka¬

ren baş anin holê fivv. iyi iş meydana ge¬
tirdiler. * anin holê fivv. meydana
getirmek.

hohk Af 1. dört direk üstüne atılarak
yapılan tahta veya ağaç kulübe. 2. nokta
ve nöbetçi kulübesi, fin kepir, xecit

holi Af 1. golf oyunu veya buna benzer
Nuseybin havalisinde oynanan bir oyun.
2. golf sopası.

holoxram Af Gr. hologram.
homo l Af Lal insan familyası, /-erektûs

A'A Uk iki ayak üstüne yürüyen insan,
/-gamûs rgd bot erkek ve dişi organlan
aym anda gelişen. /Şen rgd bağdaşık,
/-sapins Af insan./_vabuA'. ilk defa alet
kullanan insan.

homo 2 Af rgd Lat eş cinsel erkek. /_ fil
rgd eşcinsel. /_ seksüel rgd cinsel
sapıklıkla ilgili erkek, fin qûnek, he-
tivvbaz.
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Homa Af Z. Allah, Tann. /-yi rgd Tann
ite ilgili, tanrısal. * bı honıayi fivv. rgp. ta¬
biatıyla, tabii olarak, fin taybetl

hon l pro. Grm siz. * hon hatm Avv. siz gel¬
diniz.

hon 2 Af ekin veya orak biçerken ileriye
doğru önüne katarak biçtikleri evlek.
/-vebuin L ekinde kendi kadar bir biç¬
me evleği ayırmak. /_kêş Nx ayrılmış
evleği ekin tarafında delik halinde biçip
giden kişi.

honan N. örme, teşkilat kurma.
lıoııand/ın Lg (dûıonine, bdıonine) 1. ör¬

mek, kurmak, örgütlemek, teşkilat kur¬
mak. 2. kumaş tamir etmek, örmek, fin
mûnandın.

honüi/n Lng. (ddıoruje, bthonıje) düşün¬
mek, fin porujin

honık rgd serin, serin olma. /-ahi Af se¬
rinlik. /_ba A'A. 1. poyraz. 2. serin rüzgar.
/_ bûn L serin olmak. /_ kuın Z. serin¬
letmek.

honi/n (ddıone, bûıone) 1. Lng. örülmek. 2.
Lg örmek.

hoperlor Af Gr. hoparlör, ses verici.
hopık Af gölet, gölek, küçük su birikintisi.

finhewq.
hoqe Af okka. 400 dirhemlik ağırlık ölçü¬

sü, veya 2, 8 libre veya 1283 gram.
hoqcbaz Af 1. el çabukluğuyla cambazlık

yapan kimse. 2. yalan dolanla iş yapan. 3.
palyaço.

hor Af 1. su akıntısı. 2. rgd taze, müşfik, bn
xcrte.

horg Af meclis, divan (hawar'da geçer).
hori Affi. huri, Çenetteki Melekler.
hormon Af Gr. bio. salgı bezlerinden kana

geçen Ve organların işlemesini düzenley¬
en uyancı madde.

horyes Af Z. çiğ. bn basû.
hosi Af 1. vasiyet. 2. öğüt, nasihat. An şiret
hoste Af usta.
hostes Af ing. uçaklarda görevli kadın, ho¬

stes.
hoşt! B. köpeğe git emri. * hoşt hoşt Aıv.

köpek kovalama ünlemi.
hov rgd kaba, vahşi, görgüsüz, /-beri Af

kabalık, vahşilik, /-iti Af vahşet.
hoy Af koşul, şart. * di hoyên teng de Avv.

dar koşullarda.
hoyand/ın Lg (dûvoyine, bûıoyine) şart¬

landırmak.
hoyıdar rgd koşullu.

hoz Af 1. toplu yaşama, komünüle, aşiret
2. tanınmış, popüler.

/_ki rgd topluca.
hozan Af 1. şair. 2. ses sanaatkan.
hu Af öğrenme, huy, alışma. /_ bûn Z.

alışmak, öğrenmek, dadanmak. /- kum
L öğrenmek, alışmak, fin hut, hin, ho,
fêr.

hücre AfAl. hücre, odak. 2. fiio. hücre fin
tucre.

hücum AfA hücum, fin eriş, pelemar.
hukm AfA emir, otorite, hüküm. /_ dar

Nx hükmeden, nüfuzlu. * hukm i peşin
A'A. ön yargı, peşin hüküm.

hukmat Af An hukumat
hukm i zati Nh otonomi, fin xudmuxta-

ri.
hukumat N.A hükümet.
hulhuü Af rgd dönek, kararsız, maymun

iştahlı.
huli Af kızıl şahin, kartal, zoo. Aquiia
hulibcşi pıçûk A'A. An mışkguk.
huli çal A'A uçarken alt kanatlan beyaz

gibi görünen iri cins bir kartal, step kar¬
talı.

hulilık Af küçük bir kartal cinsi.
hulimarxur Nh yılan yiyen bir cins kar¬

tal.
hulireşk Af bn incaz.
hulizerk Af san renkte bir erik cinsi.
hulkumin Z.AfAntılpekibûn.
hulû rgd fin. hüû.
Iiuma Af Zümrüdü Anka Kuşu.
hümâyûn 1. rgd kutsal, kutlu. 2. Af kral-

liyet, padihşalıla ilgili.
hümanist rgd Lal insancıl, insansever.
hümanizm N.Lat. insan sevgisini yüceve

olgun sayan düşünce.
humban Af 1. zahire, bulgur veya öteberi

konmak için kurutulmuş bagatsız deri.
bn hevvan. 2. anı kese, kanguru veya ku-
bağa gibi hayvanlarda keseye benzer or¬
gan.

humbani Af zoolojide keseli hayvanlar.
humus Af hümüslü toprak, fin gelêş.
hun pro.Anhûn.
hundur rgd rgp. içeri, iç, içerde. 2. Af ant

kann, iç organlar.* lı hundur rgp. içerde.
*jı hundur rgp. içerden. * hundure mm
dıeşi fivv. karnım ağrıyor.

hune l AfA kına./_ bûn /.kınalanmak. /_
kuın L kınalamak. * destê xwe hune
kum fivv. 1. ellerini kınalamak. 2. mecazi
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olarak birisinin başına gelen felakete se¬
vinmek./- gerandm Avv. kına gezdirmek,
kınalamak için kınayı mumla yakıp davul
zuma eşliğinde dans etmek.

hune 2 N. A kına fidanı. Aot lavvsonia
inermis.

hüner Af sanat, hüner, ustalık, ehliyet.
/-geh Nx stüdyo./_mendAf rgd sanaat-
kar, marifetli, hünerli. * hunermendıya
sıvanan snvarbûna keren e fivv. çobanın
marifeti eşeğe binmektir.

Hunkir Af mezara gelen iki sorgu melek¬
lerinden biri.

hur rgdA hür, serbest.
burç Af ayı. An huç.
hunm rgd 1. ademi iktidar kimse, köse,

erkekliği uyanmryan. 2. hiç evlenmemiş
erkek. 3. sakalsız erkek, fin nemer, köse.

huriye! Af A hürriyet An azadi rızgari,
serxwebûni

hurri hurri B. koyuna çağn nidası.
hürmet Af A hürmet, saygı. * hürmet

kuın Avv. hürmet etmek, saygı göster¬
mek, fin graml

Humuz Af 1. Jüpiter yıldızı. 2. Zerdüşti
dininde iyilik tanrısı.

huş S. susma, sus emri. /_bûn L susmak,
yatışmak. /_ kuın L susturmak,
yatıştırmak, fin haş.

huştu Af finhêşhr.
hut Af 1. alışma, alıştırma. 2. yeti, meleke.

/_ bûn Z. bir yere alışmak, dadanmak. *
huli cixarê* bûn fivv. sigaraya alışmak. /-
kırın/, biryereveya şeyealışürmak, da¬
dandırmak. * rovi huti mırişka bûye û
tê Avv. tilki tavuklara alışmış da geliyor. *
hespa xwe baş hut kuıye Avv. atım iyi
alıştırmış. * hut! xuabiyê bûn Avv. kötü¬
lüğe alışmak.

hutbûni Af yeti, meleke.
huhk Af kötek, tokat.
hû fi. dervişlerinveya Bektaşilerin ibadet¬

lerde ki çağn ünlemi.
hûçık Af yen, elbise yeni.
hûd Af çanak çömlek parçalan.
hû ha! R yuh çekme ünlemi.
hûn pro. An hon.
hûnandın Lg (dıhûnine, bdrUnine) bn no¬

tlandın.
hûnek Af An gızvanok.
hûphûpık A'. çavuş kuşu, ibibik, hudhud

kuşu. zoa Upupa epops.
hûr Af ant Lkann, göbek. 2. işkembe./- |

durin Avv. göbek veya karın patlaması. *
hûr meşk fivv. göbeği tulum gibi olan, gö¬
bekli. * hûr lı ser hûr fivv. göbek göbek
üstüne. /_ perçıvin L göbek veya karın
şişmesi. * huri hespê* Avv. at karnı. * hûr!
ga fivv. öküz karnı. * h ser hûr rê ve çûn
Avv. karın üstü yürümek. /_ qehşandin L
göbek veya karın yarmak.

hûr 2rgd ufak, küçük, minik, küçük harf¬
ler. /- mjar Afn. rgd titiz, ince eleyip sık
dokuyan, dikkatli /_ bûn L ufalmak,
parçalanmak. * lê hûr bûn Avv/ (bir şeyi)
dikkatle incelemek. * seri hûr bûn Avv.

kafası kırılmak. /_ hûr Af rgd küçük kü¬
çük, ince ince, ufak ufak, didik didik. *
hûr hûr kınn Avv. parça parça etmek,
küçük küçük parçalara bölmek, didik di¬
dik etmek. /_ kuın L ufak ufak etmek,
parça parça etmek, kırmak, parçalamak,
para bozmak. * czıng hûr kuın Avv. odun
kırmak. * seri çav lê hûr kum fivv. ka¬
fasını gözünü kırmak. * pere hûr kum
fivv/ para bozmak. * marqê xvve di baza¬
ra reş de hûr kuın fivv. Marklarını kar¬
aborsada bozdular. * hûr mûr Af ufak
tefek, ufak tefekyol eşyası veya ev eşyası,
bagaj. * hûr mûran kom keem biçin Avv.

ufak tefekleri topla gidelim, bn dabaş
kum.

hûrand/ın Lg (dıhûrine, bdaaine) 1. ufalt¬
mak. 2. kırmak. 3. tahlil etmek, tetkik et¬
mek, incelemek.

hûrbin A'A mikroskop.
hûrdek Af Grm küçük harfler, miniskül
hûrdem Af dakika, fin deqiqe.
hûredar Nx bn pıçûker.
hûredeng Af. mikrofon.
hûreşop Af izci, iz süren, fin rêçger.
hûrhûrık Af üsküftü doğan, zoa 1. Buteo

buteo. 2. Circus aeruginosus.
hûnk rgd küçücük, minik, ufak tefek, kü¬

çük olan şeyler. * hûnk hûnk baran
dıbare fivv. ince ince yağmur yağıyor. *
hûnk hûnk h ser düe mın de dınje fivv.
yavaş yavaş kalbime işliyor veya kalbime
dökülüyor. * hûnkê sawar Avv. bulgur
ufağı.

hûnng A'. divit
hûr! Affinhori.
hûr kuın Lg (hûr ddce, hûr ke) para

bozmak, aynca 'hûr' kelimesindeki nota
bak.

hûrmêş AfA. sinek, sinek guruba
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hûr mhêri/n 208

hûrnihêri/n Lg (hûrdauhêfe,hurbmdiê-
re) incelemek, araştırmak. * em hûr
nihêrinekê h mesela zmanê Kurdi
büun Avv. bir de Kürtdili meselesini ince-
liyelim.

hût A'. n 1. şeytan, kötü ruh. 2. dev. 3. ba

lina balığı.
hûtık rgd sivri, sivri şey. An şût,şûtüc
HWD (her weki daı) vessaire (vs).
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I
I Af Kürtçe alfabenin İL ci harfi, katın

olupgenizden çıkar.Kürtçedesadeceya¬
bancı kökenli kelimelerin başına' gelir.
Bu harfle başlryan kelimelerin çoğu da
bazen T harfiyle telaffuzkarışıklığına ne¬
den olur.

Dm AfAiliraAnzanıstl
in dç. haber kiplerinde çoğul fiilidir, me¬

sela;em m Avv. biziz, hon m Avv. sizsiniz gi¬
bi

Int Nne. kin. /-dar rgd kindar. /-in/, kin
gütmek.

Iraqi rgd. Iraklı.

Irq AfA ırk, soy, nesil
irs A'.A irs. /-ıyetAf irsiyet, kahüm
-ist x. sonektir, o, ci ekleriyerine geçer.
ispanax Af Gr. ıspanak. An espenax.
-Istan x. sonektir. Yer ve mahal bildirir.

Kurdıstan, gnustan gibi
istere Af köy evlerinde yataklann gündüz

dizildiği raf. An cüdank.
Isterk Af yıldız. /n ster
Işkuap Af devetabanı cinsi bir bitki
Ixlamûr A'.Gr.ıhlamurveağacı.Anehla-

mûr,zilfon.
Ivvaraş A'. kasırga An
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I
t Af 1. Kürtç alfabesinin 12.ci harfidir.

Uzun sesU olup genizden çıkar. 2. Türk¬
çede h, ü, tu, lü ekleri anlamı verir.
Dêrsuni, Boti, Emrikivs. 3. Türkçedeçe,
ça eklerini andırır. Kurdi, Fansi,Tırkivs.
4. "Raweya çêbiwar" de (isimstf'atfiiller¬
de) geçmiş zaman haliyapar, kuşti. öldü¬
rülmüş. Mışti. süpürülmüş. 5.
"Veqetandek" (isim, cins edatı) olarak 'ê'
harfi yerini alır. Bavê nun veya tav i
nun, gaê me veya ga i me. gibi 6. isim
sıfat arasındaçekim edatı olarak bağlantı
ve uyum sağlar, bırae* mm i mezm, gaê
mın i cot, hespê nun i beza gibi. 7. Zarf
isim arasında bağlantı edatı olurve uyum
sağlar. Beramber i dûnun, jêr i gund gi¬
bi. 8. çekim fiilidir. Şali isal,gur! har. gi¬
bi 9. bazen sesli harflerle biten
kelimelerin çekiminde sona gelecek "y"
harfinindeyerini alır. gayêcotyerine gaê
cot,veya dayêka nun yerine dacka mın.
gibi. 10. Kürtçede bazen W kelimesi ye¬
rini alır. Sal sene. isal bu sene, bu yü. Ro
gün. iro bugün, şev gece. işev bu gece gi¬
bi.

iade AfAiade,gerigönderme.Anlêvege-
randıiL

iane AfA iane, yardım.
ibadet AfneA ibadet, Tanrıya dua. /-geh

Aft ibadet yeri.
ibare AfA cümle, paragraf, not.
ibaret MA ibaret
ibiş Af ibiş. zoa ibiş aethiopica
iblis A'. şeytan, iblis.
İbn AfA oğul, evlat.
ibne Af oğlan, homo. fin qûnek.
ibrani Af rgd Yahudi, Yahudice.
ibre AfA ibre. An tirit
ibret Nne. A ibret, acaip, bir yanlıştan

alınacak ders.
ibnq Af.A ibrik.
ibrişim Af ipek. An evrişun.
ibûdi Af. rüşvet
icab A'. A icap, gerek. /_et A'. icabet /_

kuın Z. icap etmek.
ica/icar rgp bu kes, bu defa, bu sefer. *

icar dora nun e Avv. şimdi sıra bende.

icad AfA icat/- kırın Z. icat etmek.
icare A'. A icar, kira, ipotek. /_ kuın L

icar etmek veya icare vermek.
icaze AfA müsaade
icbar A'A cebir, zor./-kuın /.zorlamak,

mecbur etmek.
icra AfA icra. /-kuın /.icra etmek.
içtima AfA'çtima./_lrgdsosyal.fincıva-

kl
idam Af A idam, ölüm cezası. /- bûn L

idam olmak. /- kuın Z. idam etmek.
idare N.A 1. idare, geçim. 2.geçim, geçin¬

me, birisiyle iyi geçinme. /_ bûn L idare
olmak. /_ kuın Z. idare etmek, geçin¬
mek. * idare xwe kuın Avv. geçimini
sağlamak.

iddia Af Â iddia, dayanma, diretme. /_
kuın Z. iddia etmek, /-name Af iddiana -
me.

idea Af Gr. fikir, düşünce, mefkure, inanç.
ideal rgd Gr. düşünülen mükemmel so¬

nuç, kusursuz şey veya kimse, kusursuz,
ülküsel. /_ist rgd ülkücü, mefkureci, fi¬
kir savunucusu. /_izm Af iyilik yapma
hevesi.

ideoloji Af Gr. Fr. herhangi bir kuramın,
düşüncelerin tümü. * bı ıdeolojiyen çevri
kes nagehye armanca xwe fivv. yanlış
düşüncelerle kimse hedefe tam varamaz.

identik rgd identik, özdeş.
id Af An idi
idü NZv-.idil
idman A'. A jimnastik, vücut egzersizi,

spor ön çahşmalan.
idraq A'. A idrak, anlama yeteneği. An

tegıhıştın.
ifa A'.A ifa,yerine getirme./- kuın Z. ifa

etmek, yerine getirmek.
İfade AfA ifade, anlatım, izah. /- dan Z.

ifadevermek./- girim L ifadealmak. /_
kuın L ifade etmek.

iffet AfA iffet
iflah AfA iflah.
İflas N.A ticarette batma, iflas. /_ kuın

Z. iflas etmek.
ifrit A'.A ifrit, cin, şeytaa
İfşa Af A gizliyi açıklama /_ kuın L
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ifadevermek./- girim L ifadealmak. /_
kuın L ifade etmek.

iffet AfA iffet
iflah AfA iflah.
İflas N.A ticarette batma, iflas. /_ kuın

Z. iflas etmek.
ifrit A'.A ifrit, cin, şeytaa
İfşa Af A gizliyi açıklama /_ kuın L
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açıklamak, açığa vurmak.
iftar A'. A oruç açma * iftara xwe

vekırın Avv. orucunu açmak.
iftihar AfA iftihar.
iftira Af A iftira, birine yalandan bir suç

yüklemek, yalandan töhmet altında
bırakmak. * iftira lê kuın Avv. iftira at¬
mak.

ihale AfA ihale.
ihanet AfA ihanet
ihlal AfA ihlal.
ihmal Af A boş verme, ilgi göstermeme,

ihmal, /-kar rgd ihmalci. /- kuın L ih¬
mal etmek, boş vermek.

ihtüal AfA devrim. An şpreş.
ihtimal A'neA olasılık, imkan. * ihtimal

heye Avv. mümkündür. An guman.
ihtimam MA mtimam.fin pûlepêdan.
ihtiram AfA ihtiram, saygı, fin guam.
ihtiyaç A'. A ihtiyaç, gereksinim, fin

hevvce, dıvetın.
ihtıyad AfA ihtiyat, yedek, /-kar rgd ih¬

tiyatlı. An mineq, bergıri mili
ikamet Af A konut, bir yerde oturma.

/_geh Aft konut, mesken, /-kınn L ika¬
met etmek. An niştin.

ikaz AfA ikaz./- kuın L ikaz etmek.
ikbal Af.A ikbal.
ikmal AfA ikmal, tamamlama.
ikrah Af A tiksinme. /- kum L tiksin¬

mek.
ikram Af A ikram. /_ıye Af ek ödenek

veya piyango.
üac MAiıaç./_danZ.ilaçvermek.*uac

e! Avv. bulunmaz, ender şeyler için söyle¬
nir. /_gutm L ilaç almak. /- kuın ilaçla¬
mak, ilaç atmak. /- xwann L Haç içmek.
An derman.

Uah A'.ATann./_irgdTannsal/_iyatA'.
Tannbüim.

ilahe Af ilahe, Tannça
ilan AfA ilan./- kuın /.ilan etmek.
ilavve A'. A ilave, ek, katma, ekleme. /_

kuın Z. ilave etmek, katmak, eklemek.
ile Af küçük ada.
ilet AfA sebep, hastalık.
ilha AfA fail.
ilham N.A ilham./- gutm/. ilham al¬

mak.
ilhaq M.A ilhak./- kırın Z. ilhak etmek,

katmak.
-illa MA fi. ille, mutlaka, fin hergız.
Ulah! A inanç ünlemi

ihm MA ilim, bilim.
İlmihal M. ilmihal.
ilon N.A eylül ayı. fin rêzenan.
ilqah MA ilkah, dölleme./- kuın /.ilkah

etmek, döUemek.
Utıca MA Utica.sığınma./- kınn/. iltica

etmek, sığınmak, fin pena
iltifat M A iltifat, saygı gösterme. An

guam gutm.
iltimas MA iltimas, birini kayırmak, hak

geçme. /_ kuın L iltimas etmek,
kayırmak.

im pro.rgp. S. bu.* im cara rgp. bu kez,bu
defa. * im roj rgp. bu gün. An ev, i-10).

ünal MAtaıal./_atMimalat/_lunnZ.
imal etmek.

imam M. A imam, hoca. * dnvazdeh
imam MA. şü tarikatının Hz. Ali ve ço¬
cuklarının da dahil olduğu 12 imam.

iman MA iman, içten inanma./- kuın L
iman etmek.

imar MA imar, inşa. /-kuın /.imar et¬
mek, fin ava, ava kuın.

imaret N.A imarat
imbiq M. imbik.
imcar rgp. S. bu kez, bu defa. fin icar.
imdat N.A imdat, fin havvar.
imha MA imha. /_ kuın Z. imha etmek.
imkan M. A imkan, olasılık. /-hebûn Z.

imkanı olmak, fin mefer.
imla M A imla, ortoğrafi. fin verês.
imperetor M. it imparator, hükümran. /_i

M imparatorluk, çeşitli ırklan buyruğun¬
da tutan.

imperyalist rgd ing. emperyalist, sömür¬
geci.

imperyalizm M. emperyalizm, sömürge¬
cilik, fin mêtinkari.

ünro M. bu gün. An iro, emro.
imsak M.A imsak, oruca başlama zamam.

/_ıye M. imsakiye.
unsal rgp. bu yıl, bu sene An isal
imtihan M A imtihan. /-bûn/. imtihan

olmak. /_ dan Z. imtihan vermek. /_
kırın L imtihan etmek. * ketm imtıha-
nê Avv. imtihana girmek.

imtiyaz M imtiyaz, öncelik.
imza MA imza./- bûn Z. imzalanmak./-

dan L imza vermek, /-kuın Z. imza et¬
mek. * imza jê* kısandın Avv. imzadan
kaçınmak, imzasını geri almak, fin
destnıvis.

-İn 1 dç sonek olup, kalite, şekil ve özü ta-
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marnlar, jêrin, zerin, cawin gibi.
in 2M.cumagünü.
inad Minat/_iMinatlık./_kuınZ.üıat

etmek. * bı inad rgd inatlı, inatçı. An nk.
ina/n Lg (tine, bine) getirmek. An anin.
inand/ın Lg. (dine, bine) getirmek. An

anin.
inca rgp. o halde, bu halde, bu sefer. An

icar.
incane M saksı.
incare M. salatalık, hıyar.
incas (incaz) M karaerik.
İnci M. inci. fin dun.
incil MincU.
lnç M. ing. inç, 254 cmiik uzunluk ölçüsü.
lndo (Hindu) rgd Hintü, Hintçe, Hindu

ırkı.
İndonezi rgd Endonezyalı, Endonezyaya

ait.
İnfaz MA infaz. /-kuın /.infaz etmek.
informasıyon M ing. bilgi, malûmat, bilgi

sorma yeri.
İngiliz M. ingiliz. /S M 1. ingilizce. 2. rgp

ingilizeaiL
inkar MA inkar./- bûn L inkar olmak.

/S M. inkarkk. /_ kuın L inkar etmek.
inorganik rgd Fr. ton. fiio. inorganik, or¬

ganik olmayan.
inquab M.A inkılap, devrim.
mqişaf M.A inkişaf, gelişim, gelişme.
insaf M.A insaf, merhamet.
insan MAinsan./_ıyetM.insanlık./_lM

insanlık, insanca, insana ait * insan jı da¬
re insan e. Avv. insan, insanoğludur. An
mırov.

inspektor M. ing. müfettiş, polis şefi. An
soraxvan.

inşa M. inşa, yapma
inşaat MA inşaat, yapı, bina
İnşallah R B. inşallah.
intelektûel M. An revvşenbir.
intiba MA intiba.
Intibaq N.A uygunluk.
intihar MA intihar, fin xwekuştin.
inhqal MA geçme, miras kalma
intiqam M.A intikam, öc. /_ guhn Z. in¬

tikam almak, fin tol, heyf.
intizam MA intizam, derli topluluk.
intizar MA intizar, bekleme.
inzibat M A 1. inzibat, disiplin. 2. askeri

polis.
inavva MA inziva
ion M. Gr.fiz. elektron yüklü atom veya

atom guruba Maddenin eriyik içinde çö¬
zülmesinde tonlara ayrılarak elektrik
akımı doğmasını sağlar, /-ize M. ionlaş-
ma. /.ize bûn L ionlaşmak.

iod M Gr. kim. Atom ağırlığı 116. 92 olan
ve sodyum ve magnezyum iyodür duru¬
munda bulunan tıpta ve fotoğrafçılıkta
kullanılan bir madde.

ipek M ipek. fin evrişun.
ipotek M. (t ipotek.
iptal M.A bozma, geçerlilikten kaldırma.
iptida M. A başlangıç. IS rgd ilkel fin

destpêk.
iqbal MA ikbal gelecek.
iqlun MA 1. iklim. 2. bölge, fin avûhevva
lqna N.A ikna, inandırma/- bûn Z. ikna

olmak. /- kuın L ikna olmak.
iqbdar MA iktidar.
iqtisad MA iktisat /_i rgd iktisadi. An ab¬

ori.
iqtiza M.A iktiza.
irade M.A irade, fin vên.
treni rgd iranlı, İrana ait.
İrem M cennette bir bahçe.
irfan MA bilgi. *ilmû irfan fiıv. ilim ve

irfan, bilim ve kültür. An zanyari.
irlandi rgd irlandalı, irlandaya ait
iro rgp. bu gün. * iro heye sibê* tuneye Avv.

bugün var yarın yok. * jı iro û pê* de Avv.

bugünden itibaren.
ironi rgp. günlük, aktüel, bu günlük, bu

günkü.
irs MA irsiyet /_i rgd irsi.
irtibat N.A irtibat, bağlantı. An hevgıre-

dayl peyvvendl
irtica N.A irtica, gericilik, fin konepere-

stl
isa MHz.isa.
isabet M. A isabet, hedefe vurma, yerini

bulma. /- kuın Z. isabet etmek, hedefe
vurmak.

isal rgp. bu yıl, bu sene. * b isal pê de fivv.

bu seneden itibaren.
isan M.A fin insan.
isbat M.A ispat /-bûn/. ispat olmak. /_i

M. ispattık. /- kuın L ispat etmek. * jê
İspatnabe fivv. kendisinden ispat edilmiy¬
or. * halın isbat kuın Avv. ispat edilmek.
fin peyitandın.

isfend M P. üzerlik. Aot peganum har-
mala

isfendan Mfiotakçaağaç.fiotacercam-
pastre.
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İsfendıyar M bir iran mitoloji kahramanı
Guştav'ın oğlu.

ishal MA ishal, cıvık sıçma.
isk M geğirti, geğirme, hıçkınk. fin. qupik,

qilpik.
iskambil M. Fr. oyun kağıdı, iskambil. /_

llstm L kağıt oynamak.
iskan MA iskan, yerleşme. An nişin.
iskandinav! rgd iskandinavyalı, Iskandi-

navyaya ait
iskarpin M it iskarpin, yüksek ökçeli ay¬

akkabı.
iskele M. Gr. iskele.
iskelet M Fr.Ant iskelet.
İslam M. rgd islam, Müslüman olan.

/_ıyed M. islamiyet, islam dini.
Ism M.A isim, ad. fin nav.
İsmailiye M. islamda bir tarikat.
isot M. her çeşit biber ve biber bitkisi, fiot

Piper nigrum, Capsicum. * isota kayen
M. çayen biberi. * isota reş MA, kara bi¬
ber. * isota sor MA. kırmızı biber. * isota
spiMA. beyaz biber. * isota sili MA. sili bi¬
beri.

İspani rgd İspanyah, İspanyolca, İspa¬
nyaya ait

ispat fin isbat
ispenax Mfinespanax.
ispirto M it ispirto, alkol.
ispiyon M. Fr. ispiyon.
isponc M. Gr. sünger, deniz süngeri.
isqat MA ölü içinverilen sadakaveya pa¬

ra.
İsraf M.Aisraf, çok harcama./- bûn israf

olmak. /_ kuın L israf etmek, çok har¬
camak.

İsrail! rgd İsrailli, İsraile ait.
istasyon M. Fr. fin. stasyon, istgeh.
istatistik M Fr. sayılama, istatistik. An sta-

tistik.
istgeh M. durak, istasyon.
istida M.A istida, dilekçe, fin daxwazna-

me.

istifa M. A vazifeden çekilme, istifa. /-
kuın Z. istifa etmek. Arı. xwe kısandın.

istifade M.Afaydalanma, istifade, fin kêr,
kêr bati, berjevrendl

istihbarat M istihbarat, haber alma.
istihsal MA istihsal, üretim.
istila MA istila, işgal
istimlaq MA itimlak, kamulaştırma.
istiqale M istifa, çekilme.
istiqamet MA istikamet,yön. fin ali, hêl.

Istiqbal M.A gelecek, ati. fin dahatû, pêş-
hatL

ishqlal M. A istiklal, bağımsızlık, fin
serxwebûnL

ishrahet M. A istirahat fin vesandın,
behn guhn.

istirham N.A istirham, rica. An tıka.
İstismar M.A istismar, kötüye kullanma.
istisna MA istisna, ayırt etme, ayn tutma
istkan M. çay bardağı.
İsvveçi rgd İsveçli, fin Swêdl
isyan M. A isyan, karşı gelme, fin drira-

bûn, seri heldan.
-İş l x sonektir. o da, -bile, gibi anlamlar

verir. Güney lehçede kullanılan bu edat
Kürtçede 'ji' edatıyerine geçer. Mesela :

mıniş têm. ezji te*m.
İş 2 M. iş. /-guzar rgd becerikli elinden iş

gelen. * işê xvve re ve bınn Avv. işini yü¬
rütmek, işini yoluna koymak. /_ker Mt
işçi, çalışkan. /- kınn/. 1. iş yapmak. 2.
çalışmak, fin kar, xebat

işaret M. A 1. işaret. 2. sembol, simge. /_
kum Z. işaret etmek. An şani, davver.

işarki M Grm işaret. * rengdêrên işarki
Avv. işaret sıfatlan.

işev rgp. bu gece. * işev şeva Qandilê ye
Avv. bu gece KandU gecesidir.

İşık MfinfatûL
işkence M P. birisini ruhen ve bedenen

ezmek, dövmek, yıpratmak, eziyet. Orta-
doğuda en çok Kürtlere tatbik edilen ve
günlük olay haline gelen bu gayn insani
kelimeyi buraya yazmak istemezdim.

iştıha M A iştah. An mad, bujin, dü
xvvastm.

işuraq M. A iştirak, katılma, ortak olma.
fin beşdar, hevbeş, hevpar, tevbûn.

işliraqi M. A sosyalizm, kooperatif.
Işxal M.A işgal, kaplama, ele geçirme. /_

bûn Z. işgal olmak. /- kınn L işgal et¬
mek, ele geçirmek.

itaet M. A itaat, disiplin, /-kar Mt rgd
itaat eden, disipline uyan, saygüi. /_ kınn
L itaat etmek, saygı göstermek.

itali M. fin italyan.
italik rgd Fr. eğri basım harfleri, eğri bir

yazı biçimi.
İtalyan M rgd İtalyah. fin İtall
İtfaye N.A itfaiye. An agnkuj.
ithaf M A birinin adına sunma, ithaf. /_

kuın Z. ithaf etmek.
ithal M. A ithal dışardan mal getirme.
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Guştav'ın oğlu.
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/_at M ithalat, mal getirme işi. /_ kuın L
ithal etmek.

İtham M.A itham, suçlama
itibar M.A itibar.
itifaq MA ittifak, anlaşma, fin tifaq, pey -

man.
itıhad M.A An yekıti
itımad M.A itimat, güven. An bavveri.
ihqad M.A itikat inanç.
ihr 1 rgp. dç artık, o zaman. An êdi
itu 2 rgd rgp. başka, başkası, fin tu3,
itiraf M A itiraf, gizliyi veya bir suç veya

sun söyleme. An xvve anin.
ituaz M A itiraz, karşı gelme, söz veya

yazıyla bir şey veya kimseye karşı çıkma.
fin dıjrabûn, dıjraberi.

iw! fi. ah, wah!.
ixfal MA iğfal, /-kuın /.iğfal etmek.
ixracat M.A ihracat, dışa mal gönderme.

An derve şandım,
ixliyar rgdihtiyar,yaşh./-bûnZ.ihtiyarl-

anmak, yaşlanmak. /_i M. ihtiyarlık, ya¬
şlılık. /_ kırm L yaslatmak,
ihtiyarlatmak.

izafe M.A izafe.
izafet M.A izafet.
izafiyet N.A izafiyet.
izafi rgdA izafi.
izah M A izah, açıklama. /_at M. izahat,

açıklama. /_ kuın Z. izah etmek.
izdnvac M.A izdivaç, evlenme.

izgeh M. radyo evi, radyo yayın istasyonu.
Anistgeh.

izm N.A izin, müsaade. /-dan L izin ver¬
mek. /_ girim Z. izin almak. /_ kuın Z.
izinyapmak. /- xwashn Z. izin istemek. *
çûn izini Avv. izine gitmek, fin etlahl

izmarit M Gr. 1. sigara artığı. 2. bir balık
cinsi.

izn N.A izin. *bıiznaXwede fivv. Allanın
izniyle, fin izni.

izobar M. ast izobar.
İzol M. Hilvan, Siverek, Gerger, Meletye,

Mazgirt ve Karsta kollan olan bir Kürt
aşireti. Bu sözlüğün yazan da izol aşireti¬
ne mensuptur. /_i rgd izol aşiret mensu¬
bu veya izola ait.

izolasyon M. Fr. yalıtma, ayırma.
izole rgd yahtümış. /_ kum Z. ayırmak,

yalıtmak.
izomer M. Gr. lam. aym oran ve aym ele¬

mentlerden oluşan fakat mollekülterin-
de atom guruplaşmalan değişik olduğu
için farklı özellikler gösteren cisimler.

izometrik rgd M. ölçüleri eşit olan.
izomorf M. Gr. eşit şekü.
izoterm M. Gr. ekseri haritaveya şemalar¬

da eş sıcaklığı gösteren çizgiler.
izotop M. rgd Gr.Fiz. atom kitleleri farkli

ve kimyasal yapısı aym olan element.
izzet M.A izzet, büyiiklük, yücelik, ululuk.

finmezınahi.
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J- M.Kürtçe alfabenin 13.cü harfidir, ses¬
siz olup dil ortası ile üst damak arasında
çıkar. Kürtçede kelime önlerine az gelir
amma dilde sık sık geçen bir harftir.

jagvvar M zoa jaguar.
jahr MAnJehr.
iaj M. peynire lezzet veren bir ot, karaman

kimyonu. Aot Canım carri.
aji M. sütün peynir veya çökelek
yaptıktan sonra arta kalan kısmı, ekşi
kısmı.

jajirûn M.jaji, unveyağdanyapılan birye¬
mek.

jakavv rgd 1. vahşi, yırtıcı. 2. buruşmuş,
katlanmış.

jale l M zakkum, gül defnesi, fiot Neriunı
oleander. fin ziqqûm.

jale 2M çiy, şebnem. * vvek düopejaleyan
fivv. çiy damlalan gibi. fin rewa, xûnav.

(an M m sancı, acı, sızı, ağrı, hastalık. /_
dan Z. sancımak, acı vermek, sızlamak,
ağn vermek, /-dar rgd ağn, sızı veya
sancı veren. /_ gutm L ağn, sızı veya
sancıya tutulmak. * jana dü fivv. gönül
ağrısı, gönül acısı, kara sevda. * jana ara¬
na fivv. diş sancısı veya ağrısı. * jana reş
fiıv. kara haberi veren acı. * jana senya
fivv. baş ağrısı. *jana zırav Nh verem için
söylenir. * jmê jan gırtıye fivv. kadın
doğum sancılan içinde, fin eş.

Jan dark M. Fransız milli tarihinde kah¬
ramanlık sembolü olan bir kız.

jane M. An şehêmêr.
jano rgd sakat, hastalıklı.
Japon M. rgd Japonyah, Japonya. IS M

Japonca, Japonyaya ait.
jar Mİ. acı, sızı. bnjan. 2. zehir. An jehr.
jar rgd 1 fakir, zavallı. 2. zayıf, ince ruhlu.

jar û lawaz Avv. sıska ve zayıf. /_ bûn L
zayıflamak, fakirleşmek. /_ ketm L
zayıflamak, fakir düşmek.

jari M L zayıflık, incelik. 2. fakirlik, za¬
vallılık. An hejar. 3. zehir. Anjehr.

jari/n Lnk. (dûare, bûare) inlemek, sızla¬
mak, ağlamak.

jarxane MAx ilk sıhhi yardım yeri, revir.
jehr M. m zehir. /_av Afn. zehirli sıvılar. /_

bûn Z. zehirli olmak, zehirlenmek. /_
dan/.zehirvermek./_iMzehirlilik./-in
1. rgd zehirli, zehir ihtiva eden. 2.M tok¬
sin. /_ kuın Z. zehirlemek. * jehr i mar
Avv. yılan zehiri. * bıjehre çûn Avv. zehirle
ölmek, zehirlenmek.

jehrqende MAnzêç.
jek l M yavru doğumundan sonra ilk süt

fin fuo, gocl
jek 2 (jıyek) rgp. rgd birden, birisinden.
jend/ın l Lg (dıjene, btjene) 1 hallaçlamak.

2. taramak, dokumak. * bırûsk jendın
fiıv. şimşek çakması. * heri jendın Avv. 1.

yünü hallaçlamak.2.yünü özel tarakla ta¬
rayıp büküme hazır hale getirmek. *
pembujendın Avv. pamuk hallaçlamak. *
tevvn jendın fivv. hah kilim vsyi özel
tezgahta yapmak.

jend/ın 2 Lng. (dıjene, bâene) 1. nabız at¬
mak, kalp atmak, titreşim veya titreşim
şeklinde ışık çakması. 2. kavı tutuşturan
çakmağı çakmak. 3. N.fiz. diyapazon.

jendırme M. Fr. An cendume.
jeng l M. pas./_ar rgd paslı. * şûrêjengar

fivv. paslı kılıç, /-dar rgd pas veren, pasa
sebep olan, paslatan. /- dan L paslan¬
mak, pas vermek. * jengê duamın MA.
pesek, diş kiri, diş pası. /_ guhn Z. pas
tutmak, paslanmak. /_i M. paslılık. /_in
rgd paslı, pasa ait.

jeng M A/o. küf. An kıtût
jeni/n Lnk (dıjene, bûene) titreşmek, ışık

çakmak, şimşek çakmak, zonklamak, vü¬
cutta acı veya sızı çakması. * serê mm
dıjene fivv. başım zonkluyor. Anjendın.

jcnosid M Fr.jenosit.An tevkuşün, nıjad-
kujl

jeo M Gr. yer, küre. /_lojl Mx yer bilimi.
/_lox Nx yer bilgini.

jet M. ing. tepkili uçak.
jeton M Fr. Türkçede de jeton, para yeri¬

ne kullanılan pullar.
jev l (jı hev) rgp. rgd birbirinden, birbirin¬

den ayn. * jev de keti rgd 1. yıkılmış, ha¬
rap veya çok eskimiş elbise, alet veya
malana vs. 2. birbirinden ayrılmış veya
bı. oirinden çıkmış. /_ qetiyan Z. birbi-
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ne kullanılan pullar.
jev l (jı hev) rgp. rgd birbirinden, birbirin¬

den ayn. * jev de keti rgd 1. yıkılmış, ha¬
rap veya çok eskimiş elbise, alet veya
malana vs. 2. birbirinden ayrılmış veya
bı. oirinden çıkmış. /_ qetiyan Z. birbi-
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tinden ayrılmak. * deri jev e Avv. kapı
açıktır.

jev M olay, hadise. An bûyer.
jê 'MS.finjıhJih.
jê 2 rgp. dçjlen,jdan,jde, JLa vs. 2kendisin¬

den, kendinden, ondan /_ bûn L 1. kesil¬
mek,kopmak. 2. bir şeyden veya kitleden
ayrılmak. * berxên mejı şü bûn fivv. ku¬
zularımız sütten kesüdüer. * tüıya mınjê
bû fivv. parmağım kesildi. /_ bum Z. üt¬
mek, kumarda kazanmak. * jê da xistin
Avv. düşürmek, fiyatını indirmek. * jê der
bûn fivv/ bir yerden veya bir şeyden
çıkmak, fışkırmak. *jê der hatm Avv/ içe¬
risinden çıkmak, içerden doğup gelmek.
*jêderketm fivv/ içinden çıkmak, bir bü¬
tünden ayrılmak, bir kitleden maddi veya
manevi olarak çıkan veya kopan şeyi
önek gibi mana vererek manalandınr. /_
gutm L 1. taklit veya kopye etmek. 2. bi¬
rinden bir şeyi almak. * Kurdan mafên
muovi jê* hatme gutm fivv. Kürtlerden
insan haklan ellerinden alınmış. /_ gnti
fivv. 1. taklit, kopye. 2. elinden alınmış./-
hatm L becermek, baklandan gelmek.
/_ kum Z. kesmek, koparmak. /- ne-
halın fivv/ becerememek, baklandan ge-
lememek. /_ pırsın Z. kendisinden
sormak. * jê* ve dan fivv/ engel olmak. *jê
xistui L (ondan) düşürmek, (ondan) ko¬
parmak.

jebu M silgi. * pênûsa reş û jêbueke nû
Avv. bir kurşun kalem ile silgi.

jêde rgp. ondan, kendisinden.
jêgerin Lg (jê diğere, jêbigere) vazgeçmek.

* xvve jê* gerandm fivv/ kurtulmak, ken¬
disinden vazgeçilmesini sağlamak.

jclıati rgd muktedir, elinden iş gelir, bece¬
rikli.

jêk (jı yek) rgp. rgd bir'den, birinden. /_
anin Z. ayırmak, koparmak, bozmak.

jekınn Lg (jê dtke,jê ke) 1. kesmek. 2. ko¬
parmak.

jêli ' dç ..den beri.
jêli 2 rgp. aşağdan, alttan. * erd bejin jcli tê

fivv. yer sarsıntısı alttan gelir. *jêli de hat
fivv. alttan geldi. *jêli de ketm bini fivv. alt¬
tan girmek.

jêr ' M. Arap yazısında qasra.
jêr 2 M rgp. 1. aşağı, alt. 2. mecazi anlamda

güney. * berdan jêr Avv. alçaltmak, indir¬
mek. * jêr de rgp. alttan. * lı jêr rgp. dç
aşağıda, alt katta. *welatênjêr Avv.güney

de bulunan ülkeler.
jêrin rgd rgp. alt, alt taraf, alttaki.
jêve kuın Lg (jê ve dike, j ve ke) kopar¬

mak.
jêza M. 1. köken. 2. grm kök. An ra
jı dç _den, .-leyin, -le, -ce, -de, ._da:*jı

ber hev rabûn fivv/ görüşmek, saygı mu¬
kabili birbirinin önünden kalkmak. * jı
ber ko rgp. çünkü, zira, den dolayı, gerçi.
* Jı ber vê hinde rgp. bu sebepten ötürü,
bundan dolayı. * jı ber xwe re anin û
bum fivv. hülyaya dalmak. *jı ber vêyekê
rgp. bwL ...bunun için, -bundan dolayı,
...bu yüzden. * jı ber vi qasi rgp. bwL bun¬
dan dolayı, bu kadan. * jı ber vri qasi rgp.
fivv/ ondan dolayı, o kadan. /_ bili rgp.
bundan baş ka. /_ bo rgp. Ghk için, _. o
için. /_ bona rgp. Ghk için, ...o için./- der
rgp. dışardan, dıştan. * jı der ve rgp.
dışında, ...den başka. *jı derveyi vvelêt fivv.

ülke dışında. * Jı dest berdan fivv.
kaçırmak, elden kaçırmak. * Jı dest ber¬
dan fivv. kaçırmak, elden kaçırmak. * Jı
dêla dç rgp. onun için, ..yerine, ..başka. *
jı dêla vê rojê, rojeke din fivv. bu günün
yerinebaşka bir gün. /_ dü rgd Avv. gönül¬
lü, gönülden, sadakada. *jı dil avetın fivvi
gönülden atmak, unutmak, gönülden
çıkarmak. *jı rlıl derxistin fivv/ gönülden
çıkarmak. * jı dü hatın fivv. kalpten gel¬
mek, gönülden gelmek. * jı dü de hal fivv.

içten geldi, gönülden koptu. * jı dü de
gotm fivv/ içten söylemek. *wijıdüexwe
de dıgot fivv. i. o kendi kendine söylendi.
2. o öyle farzetti, o öyle zanetti * jı hal
ketm fivv/ takattan düşmek, halsiz düş¬
mek. * jı hev dan! fivvi tecrübe, deney. *
jı hev ketin fivvi birbirinden düşmek,
ayrılmak, birbirinden çıkmak. * jı hev de
ketm fivvi 1. birbirinden ayrılır duruma
gelmek 2. iyice yıpranmak. * jı hev de ke¬
ti rgd yıpranmış, hurdahaşs. * jı hev
kırm fivvi 1. birbirinden ayırmak,
ayrıştırmak. 2. imbikten geçirmek, fin ve-
qetandin. * jı hev xistin fivvi ayırmak. *
jı hınge ve Avv. ..den beri. * jı mın pê* ve
fivv. rgp. benden başka, benden sonra. * jı
nedi ve fivvi 1. aniden. 2. gaipten. * jı
mşka ve rgp. aniden, yeniden. * jı pê ve
rgp. bwl öte yandan, başka yerden, itiba¬
ren. *jı qe ne ve rgp. bwl en azından, hiç
olmazsa, bununla beraber. * jı rû xwe
kum fivvi baştan savma yapmak, üzerin-
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den atmak. An suxre. * jı vê pê ve Avvi
bundan başka, bundan sonra *jı vu rgp.
buradan. * jı vu pê ve Avv. rgp. 1. bundan
sonra, bundan böyle. 2. artık. * jı vu ve
Avv. rgp buradan. *jı wêve Avv. rgp oradan,
orada * lo herejı wê ve Avv. üten git ora¬
dan.

Jıber M. ezber, ezbere, ezberden.
jıberku/m Lg (jdxrdtke,jdxrke) 1. ezber¬

lemek, kafada tutmak. 2. altından çek¬
mek -direk, sütun vs.-

jıh M. 1. kiriş, hayvan bağırsaklarından
yapılan ip. 2. kınnap, hallaç yayı veya te¬
nis raketlerindeki ipler. 3. kimi telli
çalgılarda kullanılan kiriş, finjih.

jıhevgenya/n Lg (jdıev dîgerat, jdıev
btgeraı) birbirinden ayrılmak, kavga veya
münakaşada uzlaşmak.

junar M.finjmar.
junarda MAnjmarda
junare Mfinjmare.
jımarnav M.Anjmamav.
junari/ın Lg. (dtjmêre, bdmêre) bn

jmartın.
junêrker M. sayaç.
jm N.ml. kadın. 2. evli kadın. /_ane rgd

rgp. kadın kılıklı, kadınvari. /_ anin Z.
kadın getirmek, evlenmek. /_ap MA. am¬
ca karısı, /-tav MA. üvey anne. An dêma-
rL/_bıraMA. yenge, kardeş kansı./_dost
MA. metres. An doshk. /_ebi MA. rgd dul
kadın./_etiMrgd kadınlık, dişilik, /-kok
rgdN kadmcık, hafif meşrep kadın. * jm
heyejmkok heye fivv. kadın var kadmcık
var. /_mam MA. amca karısı, fin jmap,
amoj./_mar MA. nikahlı kadın. *jm mar
kuın Avvi nikahlamak, evlenmek. An
mehr. /_xal MA. dayı karısı, fin xaloj. /_
xwastm L kadm istemek, dünüre git¬
mek.

jmgar rgd paslı, finjeng.
juuk M. m. kadın, hanım.
jixvve rgp. zaten.
jıyan Mhayat,yaşam,ömür./_iMhayata

ait Anjin.
jryinand/m Lg (duyinuıe,buıyirıine)yaşa\.-

mak, esenlik vermek.
jıyl/n N.Lnk(dtii,btji)yaşmi2k,ömürs,ür-

mek. * buayê mm h Cızire* dıji Avv. kar¬
deşim Cizrede yaşıyor. * ez h Holendê
jıyin dikim Avv. ben Hollandada yaş¬
amımı sürdürüyorum.

1 Ghk. dahi, -de, -da, o dahi, .. o da * ez

ji hatun Avv. bendegeldim. * şevji dişxuli
roji Avv. gecede çalışıyor gündüz de

ji 2L 'jıyin' fiilinin geçmiş hali.
ji 3 (jih) M kiriş, deriden iplik, finjıh,jiy.
jigolo M. rgd Fr. yaşlı ve paralı kadınlan

avhyan, kadm avcısı.
jyk M. kirpi *jljki derya Nh deniz kesta¬

nesi, jykê tlravêjM oklu kirpi. An jûjl
jijo MAnjûji.
jikele rgd körpe.
jUet M Fr.traş bıçağı.
jimnastik M. Gr. jimnastik, vücut sporu.
jin Mhayat,yaşam,ömür./_darrgdcanlı.

/_dari M sağhk, canlılık. /_de rgd canlı,
canlandıncı. /-dewarM rgd canh, ener¬
jik, hayat dolu. /-devvari M. m esenlik,
kalp huzuru, canldik. /-sal M. ömür. An
lemen. /-enıgarl Nh biyografi. An jıyin.

jl/n (dıji, btji) 1. Lng. yaşamak. 2. M. yaşa¬
ma, hayat

jinde rgd canh, enerjik. /_war rgd canh,
enerjik. /_wari M. canlılık, enerjiklik.

jinemgari M. biyografi, hayat hikayesi.
jinguıngi rgd hayati.
jinsal M ömür, hayat.
jir M 1. zeka, akıl. 2. rgd zeki, akıllı. 3. be¬

cerikli, usta. /_ane rgp. zekice, akılhca. /_
bûn L zeki olmak. /_i M. zekilik, zeka. /_
kırm L zekileştirmek, ehil yapmak.

jlvan M. 1. randevu, randevu saati. 2. tak¬
sit, terinin. 3. intikam saati veya randevu¬
su, düello. 4. intikam gütmek. * şıyari
xv' **- ' .lan ' s jivan jı te dixwaze an

<*nr ' uıj,eîe- fivv. uyanık ol falanca
sendi ,, ıtikr.a almak istiyor veya inti-
kamıia anyor.

jiy M 1. aıU. vücutta kasa benzer kaim da¬
marlar. 2. fin jıh, ji3.

jmar M. miktar, sayı, rakam. /_nav MA.
sayı isimleri, /-naven Nh belirsiz sayılar.
/-navên Nh belirh sayılar.

jmare M. numara, rakam, sayı/_edar
MA*, sayman. /_dari M. saymanlık, defter
tutma, fin hesêbgêr. * jmareyi jmarda
Avv. asal sayılar. * jmareyi pareyi Avv. ke¬
sirli sayılar. * jmareyi rêzda (rêzi) bw.
sıra sayılan.

jmart/ın Lg (dumêre, btjmêre) saymak. An
hejmartın.

joker M iskambüde veya bazı kumar oy-
unlannda her kağıdın yerini koz gibi alan
kağıt

joji MAnjûji
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bûn L zeki olmak. /_i M. zekilik, zeka. /_
kırm L zekileştirmek, ehil yapmak.

jlvan M. 1. randevu, randevu saati. 2. tak¬
sit, terinin. 3. intikam saati veya randevu¬
su, düello. 4. intikam gütmek. * şıyari
xv' **- ' .lan ' s jivan jı te dixwaze an

<*nr ' uıj,eîe- fivv. uyanık ol falanca
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jiy M 1. aıU. vücutta kasa benzer kaim da¬
marlar. 2. fin jıh, ji3.

jmar M. miktar, sayı, rakam. /_nav MA.
sayı isimleri, /-naven Nh belirsiz sayılar.
/-navên Nh belirh sayılar.

jmare M. numara, rakam, sayı/_edar
MA*, sayman. /_dari M. saymanlık, defter
tutma, fin hesêbgêr. * jmareyi jmarda
Avv. asal sayılar. * jmareyi pareyi Avv. ke¬
sirli sayılar. * jmareyi rêzda (rêzi) bw.
sıra sayılan.
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jor rgp. yukan, yüksek, /-in rgp. yüksekte,
yukarda * jor û jêr Avv. rgp. aşağı yukan.
* h jor rgp. yukarda * ketin jor Avv. yük¬
selme, tırmanma. * çûn jor Avv. yüksel¬
mek, yukan çıkmak, (arazide veya
makamda).

juni M ant diz, diz kapağı. /-hehsandm
Z. diz çürütmek. * juni pine kuın Avv. el¬
biselerde (ekseri iş elbiseleri) diz uçlarını
yamalamak. * lı junıya xishn Avv. dizini
dövmek. * serjunıyan de ketm fivv. dizin¬
de derman kalmamak, bn çok, ejnû.

Jüpiter M. Jüpiter yıldızı, güneşin 5.ci ge¬
zegeni, fin Perçis.

Jüri M. ing.Fr. fin jüri.

juvvan Mfinjivan.
jû rgp. budur, böyle. *jûpêvergp. bundan

sonra, bundan böyle.
judo M. bir Japon güreşi.
jûji M (jdo,jijo,joji,jijk) kirpi, zoa L Eri-

naceus europaeus. 2. Erethizon dorsa-
tum. Bu sevimli hayvanın Kürtçede
telefuzu çok çeşitlidir. * jûji ya tiravêj
MA. oklu kirpi.

jûji ari MA. deniz kestanesi, finjijk.
jûr M m S. oda, ev odalan. /_an M rgp

sıcaklann bitiminden sonra odalara çe¬
kilme mevsimi.

jüri M ing. Fr. jüri, hakim veya hakimler
kurulu.
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K
K M L Kürtçe alfabenin 14.CÜ harfidir;

sert sessiz harf olup dü ortasından çıkar.
Aslında Kürtçede sert ve yumuşak ol¬
mak üzere iki türlü *K' harfi varsada
praktikte tek olarak kullanılır. Mesela:
ker. eşek, ker. sağır, kar. iş, güç, kar.
oğlak. Bu şekilde telefuz farkı olup fakat
aymyazuan çok kelimevar.2. sesliharfle
biten kelimelerinsonuna gelirveya sessiz
harfle biten kelimelerin sonuna ık, ok,
olarak gelirse nesneye küçüklük şekli
verir, merik, malık,jınkok. 3. Kürtçede
TEK" harfi tarifinin kısaltması olarak
ık, k,okşeklinde degörünür, gayek,ma-
rek,gulek.

K 2 'kirin'' fiilinin kökü. dike, bıke gibi
ka l M. m saman. * agui bm ka Avv. gizli

tehlike, saman alanda suyürütme./- dan
Avv/ hayvanlara saman -yem - vermek./-
lê xishn Avv/ çamura saman katmak,
/-kêşan Nh saman yolu.

ka 2 rgp. Ghk yer ve zaman halinde kul¬
lanılan bağlaç. * ka meze ke Avv. bak hele.
* ka h ku ye? Avuhanı nerede?. * ka
Kudrdıstamm ka Avv. ham Kurdistaıum
nerede.

kab M An kap,
kataret Mitkabaret
kabelMZ.Ankaw.
Kabe 2 N.A Hac yeri, kabe.
kabine M. Fr. kabine.
kabox M. rgd su tutan kuvvetli ziraat ara¬

zisi.
kabre M5.adam,yiğitAnnurov,zulam.
kabus N.A kabus, karabasan. An kaos.
kac M. S. çam ağacı. Aot Pınus. An kaj.
kaçani M mutfak takımı. * Kaçan! û

fırax. Avv. kapkaçak.
kad M küre. * niv kad MA. yanm küre. /_

kuın Z. küreleştü-mek.
kadane M. ülkesi Rusya olan iri bir cins at.

An qedene.
kade M. çörek, pasta.
kadız M şamam/olu. An kakêşan, reya

kavran.
kadin M samanlık. /_mêş M. an kovan-

lannın konduğu bina. fin balix, mereg.

kafu MA rgd müslüman olmıyan.
kafiye MA kafiye. Arz. başavend.
kafur N.A güzel kokulu bir bitki, kafur,

kafur ağacı. IS rgd kafûri. ing. Camp-
hor.

kafyar M mersin balığı, zoo Adpenser
sturio.

kahreta N.Abnkareba.
kahrebl M. lüks lambası.
kaho MmarulAnxes.
kahûr M kama, büyük, bıçak, fin qame.
kainat MA evren, kainat
kaj lN.S. L çam ağacı. An kac 2. Hakan

bölgesinde ardıç ağacı.
kaj N. yılan kefeni. An kefenê mêr.
kaj 3M iplik yumaği. An gaj. gac
kajUe M kakule. Aot-Elettaria cardamo-

nıun.

kak M. ağabey. An kek. 1. bay anlammda
da kullandır. An mirza

kakao M sıcak ülkelerdeyetişen bir bitki
fiot Theobroma cacao.

Kakayi M rgd çoğu İranda olan bir tari¬
kat An Ali heq.

kakêşan M. ast samanyola
kakıl M. 1. çerez, (ceviz, foıddc, fıstık, ba¬

dem içi vs). 2. meyve çekirdekleri, (yenen
veyayenmiyenfarkeanez). * kakJ û kun-
ci fivv. çerez işi 3. öz, çekirdek.

kakıli bazan M/ı martı, fin titılkmaçe.
kakile M ağız, mengene gibi şeylerin iki

parçasından her biri * dreni kakile Avv.

azı dişleri.
kakınç MAngulaşêstper.
kakıros M. 1. kösnü, horozlanma. 2. ho¬

rozlarda cinsi istek. IS rgd cinsi istek
istiyen horoz./_ibûnZ. horozuncinsi ar¬
zuya kapılması, kanatlarını açarak ta¬
vuğun etrafında çırpınması.

kakırosibûni M kösnü.
kaktüs M. Gr. sıcak ülkelerde yetişen di¬

kenli bir bitki Aot Cactus.
kakûçU M şalgam, soğanve ceviz içinden

yapılan bir yemek.
kakül M ant iskelet, kemik statüsü.

"Kürtler bazen birbirlerine küfür etme
nidası". * mı di kaküti bari te gao Avv. ba-
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basının kemiklerine şey ettiğim, derler.
An qerqote.

kakrilk MAnkuvark.
kal lN.rgd ham (meyve, sebze için).
kal 2 rgd ihtiyar, yaşlı./- bûn/. Uıtiyarla-

mak. /_1 M ihtiyarlık, yaşlılık. /_ kuın L
ihtiyarlatmak.

kal3M.ata,ced.
kalan 1 M 1un. (kılıç, bıçak vs.) kun.
Kalan 2 M Tunceli merkez kazası.
kalan! M.birçeşit enlibıçak,kasap bıçağı.

finkahûr.
kale M terlik şeklinde deriden, ve hafif

bir ayakkabı. * kale û pitav fivv. mest ay¬
akkabıları

kaledend M. ham madde.
kaleg l M An hevnng.
kaleg 2 M. böcek, sinek ve anların sokma

iğneleri. An derzi
kalenust M tek mi, çift mi? denilen bir

oyun.
kale-kal M. meleme, (koyun, keçi vs). /_

kuın Z. melemek.
kalepir M. rgd çok yaşh adam. * kalepir

un, piremêr un Avv. aslında aym manaya
gelen bu iki kelime birleşince "yaşh bir
faniyim ve kalenderim" manası verir.

kaler M. ticaret eşyası, mal.
kalheyran M bir yemek çeşidi. An

serbıdevv, geboi
kalık 1M.ata,ced.
kalık 2M çarık. An çanx.
kalimast M. harmanda zekattan ayn ola¬

rak verilen buğday vsJer.
kalimastê M. fin kalenust
kali/n Lng. (dıkale, btkale) melemek. * ka-

lina berxan fivv. kuzu melemesi.
kaliptûs M. Gr. okaliptüs ağacı.
kalisk M at arabası.
kaile M aşiretlerde 0, 1 oranında alınan

vergi.
kalo! B. yaşlıya veya dedeye hitap.
kalori M Lat fiz. 1. bir kg. suyun

sıcaklığını bir derece yükselten ısı mik-
tan. 2. vücutta yanan besinlerin sıcaklık
değeri.

kalorifer MFr. binalardasu ile ısıtma ter¬
tibatı.

kalûme M. rgd Z.S. kesici silahların eski¬
si, kama kılıç eskileri.

kam l 1. nem, rutubet fin hit, tevvlis. 2.
ağzın üst kısmı. An pıdû. 3. An döven. An
gam.

kam 2 rgdrgp. Z.5. hangisi, hangi biri.* la-
cê kamo? Avv. kimin oğlu. * kamyan hat
Avv. hangileri geldi

kam 3 N.m mut, mutluluk, /-perest M
fels. mutçuluk, evdemonizm.

kamar M elek veya tef gibi şeylerin kas¬
nağı, kasnak.

kamaş M. yeşilken koparılıp kurutulan
tütün, /-qelên M rgd aşın sigara içen
kimse.

kamax M. fin kamaş.
kamav M su birikintileri.
kambax M. rgd mutsuz, bozuk, berbat,

pespaye./-bûn/. mahvolmak, berbat ol-
mak./SN. mutsuzluk, memnuniyetsizlik.
/_ kuın L harap etmek, yok etmek, vira¬
neye çevirmek.

kamera M. il fotoğraf makinası. /-man
M. fUm çeken kimse.

kamu rgd A olgun kimse. /- bûn Z. ol¬
gunlaşmak, kemale erme

kamu M. kamış, saz. Aot Trichoon
phragmites. fin qamiş.

kanuran rgd An kamran.
kamp M. ing. kamp, konaklamak, bir yere

geçici olarak çadır kurmak, bir iş için ge-
"çici çalışma veya dinlenmeyeri./- danin
L kamp kurmak, /-ing M kamp kurma
yeri.Anvvar.

kampanya M. İL sıkı çalışma devresi, sıkı
çalışma çağrısı, yardım kampanyası vs.

kamran rgd mesut, saadete ermiş, bah¬
tiyar, başardı, mutlu. /_1 M. mutluluk, saa¬
det, basan. * kamrani jıyin Avv. mesut
yaşamak.

kamûk M üzüm şırası yapan kimse.
kamyon M. ispanyolcadan gelen bu keli¬

me Kürtçeyede kamyon olarak geçmiş.
kamyonet M küçük kamyon, kamyonet.
kan M. kaynak, ocak. (taş veya maden

ocağı).l-avNh mineral suyu kaynağı./_a
kevır MA. taş ocağı. /_geh Nx maden
ocağı.

kanarye MAnkenari
kanc rgd küstah, edepsiz, kaba.
kandcvv M gebe kalmryan ve fakat yinede

süt veren inek.
kanê rgd rgp. hani, nerde, nerede. * kanc

te çı ku? fivv. hani neyaptın. * kanê h ku
ye? Avv. hani nerdedir?. An ka

kanêje M. peygamber çiçeği. Aot Centau-
rea eyanus. fin kanije.

kangrû M zoa Avusturalyada yaşıyan ve
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ocağı).l-avNh mineral suyu kaynağı./_a
kevır MA. taş ocağı. /_geh Nx maden
ocağı.

kanarye MAnkenari
kanc rgd küstah, edepsiz, kaba.
kandcvv M gebe kalmryan ve fakat yinede

süt veren inek.
kanê rgd rgp. hani, nerde, nerede. * kanc

te çı ku? fivv. hani neyaptın. * kanê h ku
ye? Avv. hani nerdedir?. An ka

kanêje M. peygamber çiçeği. Aot Centau-
rea eyanus. fin kanije.

kangrû M zoa Avusturalyada yaşıyan ve
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tavşana benzer yavrusunu cebinde
taşıyan uzun zıplayan bir hayvan.

kani M çeşme, kaynak. * kanıya jınan
Avv. etrafı çevrili ve kadınlara mahsus çeş¬
me. An kan.

kanije M. acımık, belemir, mavi kantaron.
Aot Caphalaria syriaca bn kanêje.

kani/n Lari. (dıkane, btkane) bn karin.
kant N.A şekersiz sıcak sudur ki çay ye¬

rine içilir.
kantin M. Fr. okulveya fabrikaveya toplu

iş yerlerinde ora personeli için açılan
özel restoranı

kanton MFr. isviçre federesyonunu oluş¬
turan eyaletlerden her biri.

kanun l M. ateş ocağı, ocak. An ocax,
bixuig, rojıng.

kanun N.A aralık ve ocak aylarının adı.
* kanuni evıl, kanuni sani

kaos (koos) M. karabasan. An al
kap M. ant aşık kemiği. An kaw.
kap MAnhevsar.
kapan M. 1. dar veyürümesi zor olan yol,

patika. 2. sarp dağ yolu. An şıvere.
kapik M kepek.
kapital M. Fr. sermaye, kapital, /-ist rgd

sermayedar, /-izm M. sermaye taraftan
bilim, sermayecilik. An sermaye, saman.

kapitüasyon M. Fr. şartlı olarak teslim ol¬
mak.

kapitol M. ing. 1.A B. D. meclis binası. 2.
Romadaki Jüpiter mabedi.

kapok l M. hayvanlan -ekseri atlar için -

ayağından bir kazığa bağlıyarak otlat¬
mak, fin ohr.

kapok 2M.antkafatasi.*kapokêwihhev
ketm fivv. kafası zonklamak.

kapol l M. sıva toprağına karıştırılan çok
ufak saman. *

kapol 2 M. ant kafatası.
kapose rgd 1. oturaklı. 2. rgd irice, kosko¬

ca, kodaman.
kapox M. ot toplama işçisi.
kapsül M Fr. 1. fişekte ateşliyen nokta,

kapsül. 2. ilaçlatın konulduğu iğne için
küçük tüp.

-kar l x sonektir. 1. yapıcı, edici anlamı
verir, mesela: xebatkar, cotkar. 2. yine
sonek olarak meslek ve profesyonellik
anlamı verir, xvvandekar, nviskar gibi.

-kar x önek olarak yer ve durum göste¬
rir, mesela: kargeh, karsaz gibi.

kar 3 M geçit, yol, aralık. * pez di vê karê

rederbaz bû Avv. davar bu aralıktan geçti
* ez di vê karê re ketme bêxçe Avv. ben
bahçeye bu aralıktan girdim, fin karıki

kar 4 M. iş, anlaşma, kazanç, yarar. 2. ser¬
mayenin getirdiği para. /_ anin Z. 1. kar
getirmek. 2. kullanmak, /-bend Nx mes¬
lek, sanat /_ niştin L kar bırakmak. /_
berdan L 1. işi bırakmak, grev yapmak.
2. paydos, /-guzav M. servis yapan, hiz¬
metçi, /-guzari M. servis verme, hizmet
etme. /-hatın L kullanışlı olmak, elveriş¬
li olmak, /-ketin L uğraşmak, meşgul ol¬
mak. *jê re kar ketm Avv. biriyle veya bu¬
seyle meşgul olmak. * jı kar ketm Avv. iş¬
ten düşmek, emeldi olmak veya çürüğe
ayrılmak. /_ kınn L I kar etmek. 2.
çalışmak, iş yapmak. /_ man Z. bir şeyde
kar kalmak. * 10 lira jê re kar ma ken¬
disine 10 lira kar kaldı. * kar û zerar fivv.
kar ve zarar.

kar M tuzla, tuz ocağı. An xweylin.
kar M. m oğlak, keçi yavrusu. /_ çe-

randm L oğlak gütmek. /_ berdan L
oğlaklan annelerine emzirtmek, annele¬
rine salıvermek. * karê guhê berxê gut
û karê ku qarin fivv. oğlak kuzuyu ku¬
lağından kapmışda oğlak bağınyor. Hem
suçlu hem güçlü anlamında atasözü. *
çûn ber karan fivv. oğlak gütmek. * kar û
berx fivv. oğlak ve kuzular. /_van Nx
oğlak çobanı.

karak M demir madeni, fin karokZ
karbıdest Nx yetkili, sorumlu, idareci, iş¬

veren, yönetici.
karbirator M. Fr. motorlarda hava ile

yakıtın kanştığı ve pistonlara gönderdiği
alet.

karbon M. Zat kim maden kömürü, linyit
gibi bir element, sim. C.

karbûran M. yakıt.
karcıv M rgd anonim, şirket, tüzel kişi.
karçık M armut, fin hermê, hirmê.
karçin M. 1. bir armut türü. 2. ahlat, fin şe-

kok.
kardan! M. iş, fiil, vazife
kardank Nx ant rahim,dölyatağı, menşe,

finpızdank.
kardar M. memur, iş gören.
karderi M. m kurum, müessese, fin kar-

mendl
kardêr M. işveren.
kardinal MfinkerdinaL
kardû M karabuğdaya benzer bir ot. Aot
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Rumex patientla
Kardûk (Kardav)N. Kürtlerin atalan ol¬

duğu söylenen doğu Bohtanda yaşryan
bir halk.

kare M rgd Fr. dört kenan eşit olan alan.
kareba M S. 1. kehribar. 2. manyetik, ma¬

nyetizma 3. elektrik. An kahreta.
karesat M. bela, felaket, afet. IS rgd be¬

lalı, afetli, felaketli.
karec M. çok parmaklı dirgen, yaba. An

melêb.
karêj M. ant çene kemiğinin kafatası ile

birleştiği eklem, gaganın kafaya birleştiği
oynak eklem ve mafsal.

Karêr M Bingölde bir bölge. /_i M. bölge
halkından.

karez (kar&t) M. yeraltı kanalı, mahzen.
finkank3.

karg MAnkuvark.
kargeh Mt atölye, iş yeri, ticarethane.
karger M işçi /_lMÎ işçilik. 2. idare.
kargerin Lg (kar diğere, kar btgere) iş ara¬

mak, işe müracaat etmek.
kargêr M. idareci. An rêveber.
karguzari M hizmet
karhati rgd elverişli.
kank 1M.mzahireamban,sUo.
kank 2N.m keçi yavrusu, oğlak. An kart.
kank 3 M. rgd aralık, dar geçit, gedik. *

kankê çeperan Avv. bağ veya bahçe
etrafındaki çitlerde delik,geçit arahğı. fin
kari

kari M. An kuvark.
kari 2M lif kabağı.
kari M yılan yastığı otu. Aot Anım ma-

culatum.
kari MAnqari.
karigeh Mx evren, feza.
karikatür M Fr. karikatür, /-ist M kari¬

katürist
kari/n Lari. (dıkare, tnkare) muktedir ol¬

mak, iktidariı olmak, yapabilmek. * pe*

karin Avv. üstesinden gelmek, yapabü-
mek, hakkından gelmek.

karinay M. 5*. ikinci el eşya, müstamel, kul¬
lanılmış, fin kone.

karite M mertek. An kêran.
kariteyi pışt MA. ant bn maripışt
karker Nx işçi, emekçi, amele. /_i M. işçi¬

lik, amelelik. /_i kınn Z. işçilik etmek. *
karker û cotkar fivv. işçi ve köylü, fin
kırekar.

karkei/ın Lg (kar dıkeve,kar keve) bir işle,

şeyveya kişiyle meşgul olmak, uğraşmak.
* cot û cobanya xwe re kar ketin Avv.

kendi iş ve gücü üe uğraşmak. * jı kar
ketm Avv/ 1. işten düşmek, diskalifiye ol¬
mak. 2. emekli olmak.

karkevv M toplu keklik avı.
karkınar M. rgd emekli kişi An malniş.
karkulilk Mfinkuvarık.
karmax M. büyük kalbur. An serad.
karmend Midareci,vazifeli./_iMvazife,

fonksiyon. An kardani
karname M. iş raporu.
kanuyar Nx 1. iş istiyen. 2. iş müracaatı.

/-iM.iş müracaatı.
karo M Fr. L beton döşemelerde dört

köşeli seldiler. 2 iskambilde bir kağıt
karok lM. mantar. An kuvank.
karok 2 M. demir madeni cevheri. An ka-

rak.
karole M. it karyola.
karos M. yenen bir bitki türkçesini bula¬

madık.
karoser M. Fr. karoseri, taşıt araçlan

gövdesi.
karpêk M. eser, yapıt An berhem.
karpit M. Fr. kan asetilen gazı elde edüen

karbon kalsiyum bileşimi bir madde.
karsaz M rgd yapıcı, iş adamı, iş yapan, iş

kuran. /_i M tesis, kuruluş, iş adamlığı
yapma.

kart M. Gr. düzgün kesilmiş karton par¬
çası, kart.

Kartaca M. Cezayirin eski adı ve eski
halkı.

karle M. S.l. senelik ikinci ürün.2. ekin bi¬
çildikten sonra arta kalan. An qurf .

karlık (karta) N. eye, eğe.
kartımûk M. san renkli bir güL
kartol (kertd) M. patates. An patatêz.
karton M. Lat kalın ve sert kağıt, karton.
kartpostal MA. Gr. posta kartı.
karloxraf M. kartograf.
karûbar Nhx teşebbüs, hazırlık, icraat, iş

güç. * karûbare seri Avv. savaş hazırlığı.
karûd Mfinsinm, sirL
karvan Mx 1. iş yaratıcı, işçi adam. 2. ker¬

van, fin karwan.
karvvan Mx kervan, nakliye, konvoy. /_1

M. 1. kervancıhk. 2. nakliyecilik, /-seray
Nh kervansaray. An kervvan.

karvvankuj Nhx 1. bıldırcm kuşu.zoa Co-
turnix coturnix. 2. ast sabah yıldızı.

karxane Nx fabrika, iş yeri. * karxana
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keştisazi Nh tershane.
karxwer Nhx patron, fin patron.
karzana rgd elinden iş gelir, ehil, işini bi¬

lir.
kase lN.mP. bardak, çorba kabı, kase. fin

pıyale.
kase 2 M. it L kasa, para alınıp verilen yer,

evdeveya işyerlerindepara içinçelik do¬
lap. 2. şişelerin dizildiği düzinelik. /-dar
M. kasayı kullanan kişi fin kasıder.

kasık M. topraktan yapılan geniş ve derin
tabak.

kasider M emirin kasadan veya maliye
memuru.

kasni M. hindiba, güneğik, frenk salatası,
fiot 1. Cichorium endivia 2. Cichorium
inlybus.

kasox M. mi. orak. fin das. 2. M. budama
bıçağı.

kasûli rgd 1. çürük, kokmuş. 2. yorgun,
bıkkın, bitkin.

kaş l M. cav. yamaç, yokuş. * kaş i tûmi
Qırtü Avv. Qirtil tepesi yamacı. * h ber vvi
kaşi Avv. o yamacın önünde. * mari kaş¬
an MA. yamaçlardayaşryan gri renkte ze¬
hirli bir yılan. * kaş û kûş Avv. dağ bayır.
An evraz, bervvar, pesar.

kaş 2 M. çekim, çekiş. /_ bûn Z. çekilmek,
arkada sürünmek. /_ kınn L çekmek,
arkasından sürüklemek. * dû xwe kaş
kum Avv. arkasından çekmek, sürükle¬
mek. * tavvûg kaş kınn Avv. kızak çek¬
mek.

kaşan M. 1. dal veya çalı çırpıdan yapılmış
ve harman yeri vs. yi düzeltmek için ta¬
pan. 2. tapan.

kaşane M. büyük ve güzel ev, köşk, villa.
kaşe M. An tavvûg.
kaşıkan M. kayakyeri, kayak yapılan yer,

yamaçh yer.
kaşıng M torbalara kulp olarak takılan

veya semerlerin bağlanmasında kul¬
lanılan kaim yassı ip. fin aşûjm.

kaşi M. 1. fayans. 2. cam vazolar.
kaş kuın Lg (kaş dike, kaşke)bn çekmek,

ardından sürüklemek. kaş2.
kaşme M şeytan tersi otu. Lat Asafoeli-

da
kaşo M. 1 hokey oyunu sopası. 2. iki ağacı

birbirine paralel olarak bağlayıp hayvan¬
ların arkasına yük çekmek için atılan
kızağa benzer tapan şeklinde hacet An
parxêl

kaşokane M hokey'e benzer bir Kürt oy¬
unu.

kaşûl M.finqafik.
kat lM Zerdüşti dininde ayin makamları.
kat 2 M rgd 1. çorak arazi. 2. erken biçüen

buğday.
kat M. m S. zaman, hava, an. /_jmêr Nh

zaman ölçer, saat. * katjmêrê teçıye? Avv.

saatin kaç. fin dem. zeman.
kat 4 M kat, tabaka, fin qat
katalox M Gr. kitap listesi.
katbeş M mukayit, kayit memuru, fin

katıb, hesêbgêr.
kate M.finşıv.
katedral M Fr. katedral, baş kilise, pisko¬

posluk makamı olan kilise.
kategori M. Fr. katagori, bölüm, sınıf, ta¬

baka.
katıb N.A katip, fin katbeş, hesêbgêr.
kalolik M rgd Gr. Hiristiyanhkta Roma

kilisesine bağlı bir mezhep, rgd bu
mezhepten veya bu mezhebe bağlı olan
kimse.

kator M. ant horoz ibiği, fin şen.
kalori gurg MA. bir nebat. An kari4.
katot M Gr.fiz. negatif elektrod.
kav M rgp. findik ve benzeri şeylerin ha-

sad mevsimi, takriben 25 ağustosa dek
gelir.

kavil M. rgd yıkıntı, harabe, yıkık, harap.
/~ bûnL harabe olmak.ISMyıkıntı, ha¬
rabelik. /_ kum L harabe haline getir¬
mek, viraneye çevirmek. * çavva
Kurdıstan kavü kirine fivv. Kürdistanı
harabeye çevirdikleri gibi.

kavır M m. iki yaşında olan koyun.
kavol M anı işkembe, fin xaş.
kavlan Mfinqahk.
kavv M anı aşık kemiği, aşık. /_ listın L

aşık oynamak. /_ hatın L şansı gelmek.
Kavva M. mesleği kılıç kalkan yapmak

olup M. Ö. 612 de Şeddadilerin kralı za¬
lim ve despot Dehhakı öldürerek bir ih¬
tilal yapan ve o gün Kürt halkını
serbestliğe kavuşturan ve o gün bu gün¬
dür kutladığımız 'Nevvroz' bayramının
kurucusu olan demirci Kürt kahramanı.
* Kavvayi hesınger fivv. demirci.Kavva

kavvani M. çekirge kuşu. zoa Sturnus
vulgaris.

kavvdan M kap, kılıf. IS M kılıftık. An
kevvdank.

kavvdız M fin pik.
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kawêj M geviş. /_ anin/kum L geviş ge¬
tirmek, fin kavin.

kavvık M. ara. elve ayak bilekleri eklemle¬
ri, mafsal, boğum, fin geh.

Kav. ıs lN. Keykavuş.
kavvıs fin kaos.
kavvir M deve yemi olan dikenli bir ot.
kax M 1. ekili arazideki yabani otlar. 2. ot¬

lağa çıkamayan hayvanlar için getirilen
yeşil taze ot. /_ anin L özel olarak ekin
arasındaki otlan ayıklayıp getirmek. /_
bûn L otlardan ayıklanmak. /- kırın L
otlardan ayıklamak, bn aşêf, bıjarc

kaxez M m. kağıt. * kaxeza dcrek Avv. çiz¬
gili kağıt. * kaxeza sade Aıv. beyaz çizgisiz
kağıt.

kaxik M çiçek vazosu.
kaxil M çemen otu. fiot LTrigonellafoc-

num. 2. Graecum.
kayin M geviş, gevişleme.
ka/yin Lnk (dtkaê, btkaê) geviş getirmek.

/- kuın L geviş getirmek.
kayman M Amerikada bir kaç cins tim¬

sah, ing. Cayman
ke 'kirin' yardımcı fiilinin emir hali. bı ke.

yap, me kc yapma.
kcbab N.A kebap. /_xaneMx kebapçı.
kebani M. ev kadını, ev işlerini yapan ço¬

luk çocuk salıibi namuslu kadın, fin ke-
vvani.

kebar M 1. fecir, ilk şafak. 2. müezzinlerin
Ramazanda halkı uyandırmak için ezan
veya ilahi okumaları.

kebat M bir sedir ağacı cinsi, fin tırınc,
kcbot

kebok Mfinkcvok.
kcbot M fin kevot2.
kcbs l M. üzüm asmasının dalından ko¬

parılmadan yakınında yere gömülerek
ikinci bir asma elde etme şekli ve bu dal
parçası./- kuınZ. bu şekilde asma üret¬
mek.

kebs 2M. Z. finked.
kcç N. m kız, kız evlat, kız çocuğu. /_ani

M rgp. kızlık, kızlık devresi. /_ anin Z. kız
getirmek, evlenmek. /_ dayin L kız ver¬
mek. /_ê B. kıza hitap. /_ık M. rgd küçük
kız, kızcağız. * keçen azevv Avv. ergin
kızlar. /_in M. rgd bakire kız. /-ini M. be¬
karet fin qizi. /_o B. kıza hitap, sevimli
kız. /_ guhn Z. kız almak. /_ revandın Z.
kız kaçırmak. /- xapandin L kız
kandırmak veya kız iğfal etmek. /_xapi-

nok M. rgd bwL kadın avcısı, jigolo. /_
xwastin kız istemek. * keçen xama fin
keçen azevv. * keçe,gan nişan dayê dıda
fivv. kız annesine göğüslerini gösterir.
Yam bilmez bilene öğüt verir anlamında
atasözü.

keçel M rgd kel, başı kabak./- bûn Z. kel¬
leşmek, kel olmak. /_i M. kellik. /_ kuın
L kelleştirmek, kel hale getirmek, çıplat-
mak. fin gurri, zelût

Kcçelan M Dersimin batısında bir Kürt
aşireti.

keçelok l M bulgur ve mercimekten
yapılan bir yemek.

keçelok 2 M akbaba, jng. Vulture. fin siso-
lek.

keçê/keço B. 'keç' içindeki nota bak.
keçeç M. tavukların eşelendikleri yer. /_

kum L tavukların eşelenmesi.
keçhêli M. üvey kız evlat.
keçin Tceç' içindeki nota bak.
ked M emek. /-kar M. rgd emekçi, /-kari

M. emekçilik. /_ kınn Z. emek elde et¬
mek, ürün almak. /_xwar MA. sömüren,
sömürücü. /_xwari sömürü. /_ xwastin
Z. hakkım istemek, fin xebs, metin,
destnııza.

kedani M kümes hayvanlan.
keder M P. keder, üzüntü.
kcdevv M Bj. hayvanlarda bir nevi nezle.

/S M hayvanın bu hastalığa yakalanması.
kedık M m oğlak veya kuzu derisi da-

bağlanıp boyalanarak yapılan ayran tulu¬
mu. * kedıkc avê M 1. buyot, yatakta
ısınmak için içine su konan torba. 2. de¬
riden küçük su tuluğu.

kedi rgd ehli. /_ bûn Z. ehlileşmek. /_
kırm L ehlileştirmek. * hcywanên kedi
fivv. ehli hayvanlar.

kedink M. 1. testi, bn kûz. 2. fin xinosl
kedûn M 1. küçük su testisi, fin şerbık,

kûzê* pıçûk, lûhk. 2. yağ çömleği, fin
xilik.

kef M m köpük./- danZ. köpürmek, kö¬
pük vermek, /-dev Nh ağızdan çıkan kö¬
pük. /- kuın Z. köpürtmek, köpük hale
getirmek. * kefa sawûnê Avv. sabun kö¬
püğü. * kefa şorta Avv. çorba köpüğü. *
kef i mırcanM mercan köpüğü. * kef i
dest MA. ant el ayası. * kefa dev ağız kö¬
püğü. * kefjı dêv halın Avv. ağzından kö¬
pük gelmek. * kef û xu Avv. köpüklü ter. *
kef û xu ser re avetın Avv. kan ve ter için-
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de kalmak.
kefabeqê MA. kurbağaya atfedilen dur¬

gun sulardaki yeşil renk yosunlu köpük.
An kefzer.

kef i derya M. sünger.
kefalet N.A kefalet /-name MA. kefalet

name.
kefand/ın Lg (dıkefine, btkefine) 1. kö¬

pürtmek, köpürdetmek. 2. bir doku¬
manın kenarlarını baştanbaşa dikmek,
fin kufandın.

kefaret M.A günah affetmek için sadaka
vermek.

kefçi M. kaşık, /-dank Nx kaşıklık, kaşık
sepeti.

kefdev rgd An qevçu.
kefen M ölü bezi, kefen. /_ bûn Z. kefen¬

lenmek. /_ kuın Z. kefenlemek, kefene
sarmak.

kefene mêr MA. yılan kefeni. An kaj2
kefgir Nx süzgeç, kevgir. An qewaş.
kefık lAr. kurutulup sulandırılınca köpük

veren ebegümeciye benzer boz gri renk,
ufakyaptakh bir ot. An kefkefok.

kefık M. palan, semer vs. dikicilerinin el
ayasına taktıkları bir nevi yüksük.

kefi M. 1. erkek baş örtüsü. 2. bazı yerler¬
de bel kuşağı. An çefl

kefil M/t kefil.
kefkefok M. çöven, sabun otu, helvacı kö¬

kü, ekseri koyunlan yıkamak için kul¬
landıktın köpüklü bir cins ot, ufak
yapraklı, bodur, gri renktedir. Aot Sapo-
naria officinallis. An hüo, kıfkıfok,
kcfıkl.

kefş'-M.finküş.
kefş 2 M. anı koltukaltı. fin çeng, kêl, bal
kefşêv M. içinde kuru çökelik eritilen ge¬

niş ağızlı toprak veya ağaç kap. fin kod.
kefşil Mİ. uyurken ağızdan çıkan salya. 2.

salyalı kimse.
keftar M. sırtlan. * keftaro, ber çavan

dıyaro! fivv. halep ordaysa arşın burda.
veya görünen köy klavuz istemez an¬
lamında atasözü, zoo. Hyena

kefteleft (keftûleft)bw.mücadele,ağa.
kavgası, dalaşma, dadaşma. /_ kuın L
dalaşmak, birbiriyle dadaşmak.

kefxwê, kefxo, kefxoy M. i muhtar, ka¬
hya. 2. Hiristiyanlann köy yöneticisi. *
nadim bı eba kefxoyi Bohtan Avv. Boh¬
tan kefxoyinin abası ile değişmem.

kefzer MA. 1. durgun sularda kurbağalara

ait olduğu söylenen yeşü safra rengi kö¬
pük. 2. yosun, su yosuna 3. taşlarda veya
ağaçlarda hasü olan çoğu parazit şeklin¬
deyosunveyasafra rengi bazengrive pa-
razitsel olga Aot L Muscl 2. Alga

kehanet M. A kehanet, önceden sezme.
Anmırvva

kehêl M 1. bir cins at yürüyüşü, kehil. 2.
rgd küheylan yürüyüş. /_an rgd kühey-
lanat.

kehreban MAAnkareta.
kej lM bir eğitim devresi, sömestri. An pêL

danê* dersê.
kej 2 M. yumak bn güok.
kej 3 rgd kumral sanşm. /_ê rgd sevimli,

cici, sansın kız çocuğu. /_i M sarışınlık,
kumralhk./_oL/gd5. cicivesanşmveya
kumral erkek veya bu tip erkeklere
çağn. 2. M. Kürtlerde isim.

kej M. cav. tepe, sarp ve kayalık uçurum.
bnlat.

kejave M. sedye. * kejaveyi nexwaşan fivv.
hasta sedyesi.

keji M. anı beze.
kejok M. Bj. siyatik hastalığı.
kejû M fin. kolanı, tenge.
kek Mİ. büyük kardeş, ağabey. 2. bey. fin

kak.
kel l M kaynama, hararet * kela vri rabû

Avv. öfkelendi, sinirleri kalktı. /_ dan Z.
kaynamaya başlamak. /-hatın /. kayna¬
maya başlamak. * kel lı seri rabûn Avv.

başında ter damlaları çıkması. * kel û xu
de man Avv. kan ter içinde kalmak.

kel 2 M bu yumuşak İc' ile Tcehl' şeklinde
okunur. 1. iki yaşındaki dana. 2. boynuzlu
dişi koyun. 3. boynuzlangüdük kalankoç
veya teke. 4. mecazi anlamda dişi hayvan.
5. hayvanlarda çiftleşme arzusu,
kızEinlık.

kel rgd 1. kuvvetli forslu. 2. döl tutan
verimli. 3. hayvan ve bitküer için gelişme.
4. M görkem. /_ bûn L gelişmek, büyü¬
mek. * genim kel bûn Avv. 1. buğday bit¬
kisinin normaldan fazla büyümesi fiili. /-
kuın L geliştirmek, büyütmek, gür ve
gürbüz hale getirmek, semirtmek.

kelagiri M. rgd ağlamaklı. An kelegiri.
kelan Lnk M. kaynamak, kaynama.
keland/m Lg (dikeline, btkeline) kaynat¬

mak. * av ketendin L su kaynatmak.
kelane M soğanlı bir yemek çeşidi.
kelanter M. polis, zabıta memura
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kelaş M 1. An kelax. 2. An lekaş.
kelat M /n kale, tahkimat, fin kele.
kelax M. ekseri hayvan ölüsü, mecazi ola¬

rak çok zayıf hayvan veya böyle hay¬
vanın eti. An kezax.

kclbetan M A 1. maşa, kelpeten. 2. ant
yengeç vs. hayvanlarda kıskaç.

kele M. kale. bn. kelat
keleba M S. horoz. An dik.
kelebdûn M. duvara örtülü kaneviçe ve

gergef işi süs askılan.
kelebûti Mfinkelte.
keledoş M kuru üzüm ve döğme buğday¬

dan yapılan bir yemek.
kelef M büyük iplik yumağı. An güok.
keleği M. kabul salonu.
kelegiri M rgd hıçkırık, ağlamaklı duru¬

ma gelme. /_ bûn Z. ağlamaklı duruma
gelmek./- kuın/. ağlamaklı duruma ge¬
tirmek, ağlatmak.

kelejm MA. rgd erkek ruhlu, başa oynryan
kadm.

kelek 'M/naltında şişkin deriler bulunan
sala veya kayığa benzer bir su taşıt aleti.
* keleka berdesl Nh 1. şalipe, gemiden
iskeleye geliş gidiş için kayık. 2. kano. *
keleka hawarêM cankurtaran filikalan.
/_van Nx kelek'i idare eden adam.

kelek 2M ata. solungaç, balık organı.
kelem l N.m meşe, meşe ormanı, bodur

ağaç, ormanlık. /_ danin L meşe dik¬
mek, pelit dikmek. /_ bırrin Z. meşe dal¬
larım hayvanlar için kesip getirmek. /_
kolan L meşe kazmak, yerinden sök¬
mek. (Tunceli şivesi) bn çüo.

kelem M. lahana, fiot Brassica*oleracca
* kelemê brûkselê Nh Brüksel lahanası.
/_ sor MA. kızıl lahana.

kelem 3 M engel, kazık, göze batan şey. *
keleme nav çavê tuk û ereb û irani tu
fivv. Bir Kürt şairinin Barzani için yazdığı
methiyeden.

keleme M çift boyunduruğu çubuklan.
finsami

kelemêr M rgd kuvvetli karekterii adam.
kelemêş M. üvez. An kelmeş, kermes.
kelemi M düşük kaliteli tütün çeşidi.
kelemiz M. rgd alana çok işeyen çocuk

veya kişi.
keiemok M. lahana kabuska yemeği.
kelendin M damlarda süpürülüp atılan

ve saçak altına biriken kar yığını.
kelendûr M gavurbaşı dikeni.

keleng M. kenger. Aot Cynara carduncu-
hıs. * kelengê talik MA. acı kenger.

kelepaçe MA. hayvanların baş ve ayak
kısıtlılarından yapılan yemek.

kelepçe M. P. kelepçe.
kelepûr M rgd 1. sahibinin koruyamadığı

ve herkesin alıp gittiği mal, eşya vs. 2.
avanta, bedavadan şey. 3. otlakçılık, baş¬
kasından geçinme. 4. miras ve miras malı.

kelerim M. karnıbahar. Aot Brassica ole-
racea. An keleniz.

kelestûn M. fin keskesor.
keleş l M. rgd güzel vegörkemli insan veya

hayvan. * gaê keleş fivv. cins öküz.
keleş 2 M. korsan, efe. /-i/ti M korsanlık,

efelik. * keleşi derya Nh deniz korsanı.
kelê rgd tuzsuz. An bêxwê, keli
kelêj M. rgd eski çarık, ayakkabı vs.
kclgamêş M manda boğası.
kelh rgd 1. az bulunur, nadir. 2. görkemli

şey. fin kel3.
kelhok M. küçük kale.
kelhoşk M. cav. dığ geçidi.
kehj Mİ. tesir, nüfuz. 2.M. anı koyun kuy¬

ruğunun ucu.
kehk Ml.sepet.finsehk.2.kuru deri par¬

çası vs. fin kelêj, si, keline 3. fin kedık.
keline M. 1. kuru deri parçası. 2. kenger

veya diken biçmede ele kılıf gibi geçirilen
deri mahafaza

kehsı/ın Lg (dtkelıze, bıkeltze) dikizlemek,
dikiz etmek, gizli gözetmek. * tu lı paş
xanika h nun dıkehsti fivv. sen damın
arkasında beni gizlice dikizliyordun.

kelışand/ın Lg (dıkelışine, bıkeltşüte) bn
kelandın.

keli rgd 1. yumuşak 'k' üe okunur, az tuzlu
veya tuzsuz yemek, fin kelê, bexvvê. 2.
kaynamış. * şor û keli fiıv. tuzlu ve tuzsuz,

keliçe M. üç yaşındaki manda boğası.
kelik rgp. an, ..iken, ..zaman.
kelilan M. ısı, sıcaklık, hararet, fin germi
kelim M. Hz. Musanın diğer adı.
keli/n Lnk (dikele, bdcele) kaynama, kay¬

namak. * av dikele fiıv. su kaynar. * şir
dıkele fivv. süt kaynar veya kaynıyor. *
mêjûyê* serê mın dikele Avv. beynimin içi
kaynıyor. An kelandın.

kelk l M düz çatı, dam. An tan.
kelk 2 M fayda, istifade. /_ gutm Z. fay¬

dalanmak, istifade etmek.
kelkel M. 1. öğle sıcağı. 2. fokurdama. *

kelkela h ber dasan Avv. orak biçerken
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öğle sıcağı.
kelkot rgd 1. çapraşık. 2. eğri büğrü, ya¬

muk. 3. eski, köhne. /_ bûn Z. 1. eskimek,
körelmek. 2. yamulmak.

kelle M P. kelle. * kelle paçe Avv. kelle ve
paça fin serûpê.

kelniêş M An kelemêş, kermes.
kelmiz M rgd bn kelemiz, mizel
kelnaş M. finzıriç.
kelpezl M. bukalemun, kertenkele, fin

fatık, kelbık.
kelpık M ant kaburga ile sağn arasındaki

boşluk kısmı, böğür.
kelpiç M. kerpiç, tuğla
kelte M. oynaşma (erkek, kadaı).
kelû M zayiçe, 12 burç yıldız fak. ingiliz¬

cede horoscope.
kelûça çin Nh alabalık, zoa Salmo. fin

keşine.
kelûk M. fin masixatûnk.
kelûmel (kelûpel) M. teçhizat
kehvaz M. şiddetli ayaz soğuğu, fin sayL
kelx rgd çok yaşlı. Arı kerx.
kelxane Nx dökümhane
kem rgd 1. normaldan küçük olan organ.

2. kulaksız hayvan. 3. kısa burunlu insan.
4. küçük diken ağacı. An koL

kemal M. A ergenlik, olgunluk, değer,
kıymet

keman (kemane) M m P. keman. /_ jen
Nhx kemancı.

kemançe M. P. kemence.
kemax M ant kalça. * korhkên kemaxê

M. ant kıç çukuru.
kemtax rgd fin kamtax.
kember Mİ. bele sarılan kemer. 2. köprü¬

lere atılan kavis. * kembera riv Avv. gü¬
müş kemer.

kemberok M dikenli bir meyve ağacı.
kemend M. P. kemend. /Jbestane M. gü¬

reşme.
kemer l M. An kember.
kemer M bir cins yabani gül.
kemerçin MA. bir çeşit renkli işlenmiş ce¬

ket
kemêl M. koyunun kuyruk kısmında ku¬

ruyan pislik. An vunl
kemik M 1. küçük suratlı insan, fin kem.

2. M mendil, fin desmaL
kemıtand/ın Lg (dıkemaine,bdcanaine)l.

sütün kaynamaktan dibi tutmak. 2. elbise
vs. de mesela ütüden yanık hale gelmek.
3. kelle paçanın yakılarak veya kaynata

rak kıllarını gidermek. An qusandin.
kemıti/n Lng. (dıkemıte, bdcemOe) 1 sütte

peynirleşmek, fin qusin.
kemin l M pusu, tuzak. /- gutm L pusu

tutmak. /_ kuın Z. pusu kurmak, pusuya
yatmak. * ketm kemine fivv. pusuya gir¬
mek.

kemin 2 M. mahsulün bolluk bozumu za¬
manı, fin bose.

kemole M tahta fıçı, varil.
kemtıyar Mfinkeftar.
ken l M. kü keçilerinde kü altmda yumuş¬

ak tiftik.
ken 2 M. gülme, tebessüm, heves. * kena

derevvin Avv. yalandan gülüş, kandına gü¬
lüş. * ken û kêf Avv. neşeli, güle oynıya. *
ken di dêv de ma Avv. hevesi kursağında
kaldı.

kenand/ın Lg (dikenine, bdcenine) güldür¬
mek, mutlu kılmak. An kenin.

kenar M. P. kenar, kıyı. An guçık,kevi, ke¬
lek.

kenar! M kanarya. An zertav. * kenar!
sûriyêMA. Suriye kanaryası.

kend Mİ. hendek, ark, dar ve derin dere.
2. M. cav. koyak. * kend û kosp Avv. 1. en¬
gel mania, mani. 2. bozukluk ve zorluk,
kannakarışıkhk. An kosp, asteng.

kendal M cav. 1. dik yamaç. 2. derin dere
veya yarların iki yan tarafı. 3. bayır.

kendu kendir. Aot Cannabis sativa
kenef Mfinkenife.
kenêr M. fin kınerz, şımşad.
kengê (kerigê) rgd rgp. ne zaman. * jı ken-

gê ve rgp. ne zamandan beri.
kengrû M. kanguru.
kenık M. Bj. başlardaki yaraların yara ka¬

buklan.
kenışt M. bir nevi balmumu. An senit
kenışle M. Yahudi tapmağı, sinagog.
keni/n Lnk (dikene, bdcene) gülmek, gü-

lümsemek, tebessüm etmek. An kenz.
kenife M yüznumara, tuvelet. An avdest-

xanc

kenişk M.finqijl
kenok l rgd güler yüzlü, sempatik, güleç.
kenok 2 (kenanok)N. fıkra, espri. An qerf,
kental M. Fr. 100 kg. hk ağırlık birimi.
kenze M fanila, kazak.
kep M. ing. kep, asker şapkası.
kepaze rgd M P. kepaze, rezil, gülünç.
kepek M. hububat kapçığı, kepek.
kepelek M. bazı otlaklarda oluşan bir
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kurtçuk. Bu kurt bazan koyunların ağız
yoluyla beyinlerine kadar gider ve öl¬
ümüne sebep olur. Yalnız koyunlar için¬
dir. IS M rgd kepelekli koyun.

kepen M. keçe, kepenek.
kepenek M. 1. vitrin ve pencereleri kapa¬

mak için kapak. 2. çoban keçesi, fin ku-
lav.

kepere M. kebere. fiot Capparis spinosa
ZütCapra.

kepez M. fundalık, çalılık, fin deri.
kepeze rgd fin kepaze.
kepu M. 1. kulübe. 2. çalı çırpıdan yazlık

kulübe. An holık.
kepıran M. rgp. içinde yatmak içinyapılan

bu kulübelere taşınma mevsimi.
kepi (kepû) M. ant burun. An poz, bevü
kepine M tuvalet. An kenife.
kepir M. dişlerde kireç. /_ guhn L dişle¬

rin kireçlenmesi, dişlerde kireç, bağla¬
ması.

kepûr M konuşurken, yürürken ya da
koşarken ağızda biriken köpük. An kefa
dev.

ker l M. eşek. /-ajo MA. eşek sürücüsü, ar¬
goda eşek çobanı gibi bir mana. /_ane M.
rgp. eşşekçe, eşekvari, eşeksel. * bare ke-
rekl Avv. bir eşek yükü. * çû gergerê hat
kere bere fivv. eşek gitti, eşek geldi. /_ eki
M. rgp. eşşekçe. * kerê de ketm Avv. eşek¬
ten düşmek. 2. eşek sıpası olmak an¬
lamında sövgü. /_ ê! B. 'eşek'diye çağn
(kadın). * ker! deştê M. yabani eşek. /_ o!
B. birine 'eşek' şeklinde çağn. (erkek). *jı
kerê de ketin Avv. eşek kafalı, eşek gibi ol¬
mak, eşekten düşercesine. * düe yeki
dıçû goştê* kerê dıgot: guhê xwe weki ki-
roşkan e Avv. eşek etine iştahı olan biri,
kulaklarım tavşana benzetmiş.

ker M. aşık oyununda aşığın yan, düz ta¬
rafı.

ker 3 (kerr) rgd sağır, az işiten. /_ bûn Z.
sağırlaşmak, sağır olmak. /_ kum L
sağırlaştırmak, sağır etmek. IS M.
sağırlık. * ker û gêj Avv. sersem, bunak. *
ker û lal fivv. sağır ve dilsiz.

ker 4 N. 1. sessizlik, sükunet. 2. tıkanıklık.
3. rgd kapaiı. /_ bûn Z. sessiz kalmak. /_
kuın Z. sessizleştirmek. 2. tıkamak, ka¬
patmak. *xwekerkuınAw.sessizliğebü-
riinmek, duymamazhktan gelmek,
anlamamazlıktan gelmek. * guhê xwe
ker kum Avv. kulaklarım tıkamak. * qul

ker kuın Z. delik kapatmak.
kerafi M bedduaanlamında birdeyim, bi¬

rine afiyet olmasın demek gibi kerafi et¬
mek. An kenf in, ziqûm.

keramet M A keramet şaşkınlığı uy¬
andıracak durum.

keranber M. kuru kenger, fin keleng.
kerene M 1. çekiç. 2. eşekvari, eşekçe.

ker1 kelimesindeki nota bak.
keravi M. fin pelikan.
kerax M. su kenan, sahil. *keraxarêgaye-

ki. fivv. biryol kenan. * keraxa avâ Avv. su
kenan, sahil. An qerax.

kerraxi M. bir tarlayi birinevererek şu ka¬
dar ortak veya faizle ektirmek, çok ucuz
fiatla tarla yancdığı yapmak. * ez kerra-
xê bavê te me lo! Avv. ben babanın
uşağımıyım lan!

kerb M üzüntü. * jı kerta re muin Avv.

üzüntüden ölmek. * bı kerba yeki çûn
Avv. birinin derdiyle gitmek. An keder.

Kerbela M Kerbela, Irakta bir bölge ve
şehir. Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şe¬
hit edüdiği yer.

kerbeng Mçöpleme.fiotHelleborusfoe-
tidus.

kerbeş M. ekseri eşeklerin hoşlandığı di¬
kenli bir ot. fiot Carduus.

kerboki (kerbok) M. olur olmaz şeylere
üzülen, çok canı sıkılan.

kerçık M. keneotu. Aot Ricinus commu-
nis.

kerçüand/ın Lg (dıkerçdine, bıkerçdine)
birbirine karıştırmak, burmak, eğirmek,
fin qurmiçandin.

kerdi M. bostan evleklerive sebze tarlalan
sulama kolaylığı için ayrılan bölüm. Seb¬
ze parseli, ingilizcede flovverbed.

kerdinal M Fr. kardinal.
kene M. Z. taş. rgp. 1. taşlık, taşlık arazi. 2.

çok büyük bir yılan.
kerefz (süıyanice) N. kereviz, sap kerevizi,

fiot Apium graveolens
kerefzimara MA. filicineae family¬

asından bir bitki. 1. kuzgun otu. Aot Pteris
aquilina 2. baldın kara otu.

kereh rgd çirkin./- bûn /.çirkinleşmek.
/_ kuın Z. çirkinleştirmek. /_ti M. çirkin¬
lik.

kenehû M. yazın esen şiddetli bir rüzgar,
sam yeli.

kerem M. A el açıklığı, gönül yüceliği. *
kerem ke B. lütfen. * jı kerema xwe Avv.
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1. lütfen, zahmet olmasın. 2. aslının sevgi¬
lisi olan aşıklardan.

kereng M kenger, fin keleng.
kerenzer rgd yakışıldı, sansın.
kereste M P. kereste.
kerrevval M bir deniz kırlangıcı.
kerevvet M Gr. kerevet, sofa.
kerevvuz M kereviz. An kerefz.
kerexne M maşa
kerg M. tezgah. * gehineka kergê Avv.

tezgah bağlantıları.
kergez N.S. akbaba An siqalk.
kerguh M. kır tavşanı, fin klroşk.
kerha M çıkar, menfaat.
kerıfand/ın Lg (dücenfine, bücenfine.)

zıkkımlatmak, zıkkımlaürcasına yedir¬
mek.

kenfl/n Lnk (dıkertfe, btkerıfe)
zıkkımlanmak ma hebû ko nekenf i fivv.

vannrydı ki zıkkımlamadı.
kenhand/ın Lg(ddcerddr^bıkenhine)ne-

fret ettirmek, tiksindinnek.
kenk l M. ant lades kemiği. An şertık.
kerık 2 M. 1. kolsuz aba. 2. olmamış incir.

3. ceviz içinin ortasındaki bölümleri
ayıran zar.

kenk 3M ant kulak, kulak kepçesi, dış ku¬
lak. * kerıka guh MA. kulak yolu. /_
çıngın L kulak çınlaması fiili. * kcnkê
gism M. pullukta kulak demiri. * kenk
vit kum fivv. kulak dikmek. * kenk dax
kuın Avv. kulağı dağlamak, fin guh.

kernk 4 rgd olmamış meyve sebze vs. fin
xag. (sert 'k' Ue okunur).

kerrık 5 M. altında sehpa ayaklıklar bulu¬
nan ve üzerinde çalışılan (sıvaa, maran¬
goz vs için) masa, tabla, (sert 'k' Ue
okunur).

kenke kerece MA. yeşü renkte bir karga
çeşidi, yuvasını ağaç kovuklarında yapar,
ufak boyuna rağmen kartallara saldırır,
viyak viyak ses çıkaran bir kuş.

kenxand/ın Lg. (dtkervahe, bdaervdne) 1.

küfletmek, çürütmek. 2. bıktırmak,
usandırmak, ekseri sık sık kullanılan şey¬
lerden oluşan bıkkınlık. * ezjı vêxwannê
kemdin Aıv. bu yemekten bıktım. An ke-
rû.

kerod/n Lng. (dikenxe, bikenxe) bıkmak,
usanç getirmek.

keri l M. 1. sürü. 2. parça, dilim. * kerik
nan Avv. bir parça ekmek. /_ bûn Z. par¬
çalanmak, bölümlere ayrılmak. /- kuın

L parçalamak, bölmelereayırmak. * keri
keri kuın L parça parça etmek. * nan
keri kuın Avv. ekmeği bölmek.

keri M**gp.eşeldil(-,aptaM./_uMeşeklik.
/-ti kuın L eşeklik etmek, aptallık et¬
mek.

kerim rgd A bağışlayan, verea * Xwedê
kerim e Avv. Allah bağışlayıcıdır.

kerke M. 5. cav yanm ada An guav.
kerkedan M. gergedan.
kerkol M.finkınkor.
kerkûk M 1. bir cins çalı bülbülü, küçük

kral kuşu. 2. örümcek kuşu. zoa Lanius.
3. çit kuşu. zoa Troglodytes troglodytes.
finkirkok.

kerkûş M. erken yetişen ve rakı ima¬
latında kullanılan bir üzüm cinsi.

Kerman M Kerman, İranda bir Kürt böl¬
gesi. /_i M bir cins kılıç,/-şah MA. İranda
bir şehir. An kırman.

kerme M. 1. kurumuş tezek. 2. kesek, to¬
prak kesek. /_ rakınn Avv. kesek
kaldırmak. An teri.

kermêş M. üvez. zoa 1. Phlebotamus. 2.
Sorbus. fin kelemêş.

kcrmoz Mfinkelmêş.
kcroşk M. kır tavşanı, fin kiroşk, kerguh.
kerpeze M bukalemun. An bokalemûn.
kersele M. 1. karabatak kuşu. zoa Phala-

crocorax carbo. 2. akbaba.
kerseleyi keren MA. akbaba, leş kartalı.
kersını M. su kenarlarında olur, geniş ya¬

praklı ve yapraklan yaralarda kullanılan
bir bitki, fiot L Lepidium sativum. 2.
Tropaeolum majus.

kerşit M. güney Kürdistanda bir yemek
adı.

kert M. fin kêrt, niqir.
kertek rgd çok, bol.
kertik M pirinç tartılan.
kerû M. küf, küflenmek. Ekseri sebze ve

meyvelerin küflenerek çürümesine de¬
nir, fin kerixandin.

kervvan Mfinkarvvan.
kerx rgd çok yaşh, yorgun, takatsiz. * h

me ralur kerx fivv. nefesimiz kesildi
iflahımız söküldü anlamında deyim. An
kebe

kerxane M. kerhane.
kerxur M 1. akbaba 2. mecazi anlamda

nefsi ince veya çok obur olan kimselere
de denir. An kergez, çüek.

kes M. pro. şahıs, kimse.* kese duhemin
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kerevvuz M kereviz. An kerefz.
kerexne M maşa
kerg M. tezgah. * gehineka kergê Avv.

tezgah bağlantıları.
kergez N.S. akbaba An siqalk.
kerguh M. kır tavşanı, fin klroşk.
kerha M çıkar, menfaat.
kerıfand/ın Lg (dücenfine, bücenfine.)

zıkkımlatmak, zıkkımlaürcasına yedir¬
mek.

kenfl/n Lnk (dıkertfe, btkerıfe)
zıkkımlanmak ma hebû ko nekenf i fivv.

vannrydı ki zıkkımlamadı.
kenhand/ın Lg(ddcerddr^bıkenhine)ne-

fret ettirmek, tiksindinnek.
kenk l M. ant lades kemiği. An şertık.
kerık 2 M. 1. kolsuz aba. 2. olmamış incir.

3. ceviz içinin ortasındaki bölümleri
ayıran zar.

kenk 3M ant kulak, kulak kepçesi, dış ku¬
lak. * kerıka guh MA. kulak yolu. /_
çıngın L kulak çınlaması fiili. * kcnkê
gism M. pullukta kulak demiri. * kenk
vit kum fivv. kulak dikmek. * kenk dax
kuın Avv. kulağı dağlamak, fin guh.

kernk 4 rgd olmamış meyve sebze vs. fin
xag. (sert 'k' Ue okunur).

kerrık 5 M. altında sehpa ayaklıklar bulu¬
nan ve üzerinde çalışılan (sıvaa, maran¬
goz vs için) masa, tabla, (sert 'k' Ue
okunur).

kenke kerece MA. yeşü renkte bir karga
çeşidi, yuvasını ağaç kovuklarında yapar,
ufak boyuna rağmen kartallara saldırır,
viyak viyak ses çıkaran bir kuş.

kenxand/ın Lg. (dtkervahe, bdaervdne) 1.

küfletmek, çürütmek. 2. bıktırmak,
usandırmak, ekseri sık sık kullanılan şey¬
lerden oluşan bıkkınlık. * ezjı vêxwannê
kemdin Aıv. bu yemekten bıktım. An ke-
rû.

kerod/n Lng. (dikenxe, bikenxe) bıkmak,
usanç getirmek.

keri l M. 1. sürü. 2. parça, dilim. * kerik
nan Avv. bir parça ekmek. /_ bûn Z. par¬
çalanmak, bölümlere ayrılmak. /- kuın

L parçalamak, bölmelereayırmak. * keri
keri kuın L parça parça etmek. * nan
keri kuın Avv. ekmeği bölmek.

keri M**gp.eşeldil(-,aptaM./_uMeşeklik.
/-ti kuın L eşeklik etmek, aptallık et¬
mek.

kerim rgd A bağışlayan, verea * Xwedê
kerim e Avv. Allah bağışlayıcıdır.

kerke M. 5. cav yanm ada An guav.
kerkedan M. gergedan.
kerkol M.finkınkor.
kerkûk M 1. bir cins çalı bülbülü, küçük

kral kuşu. 2. örümcek kuşu. zoa Lanius.
3. çit kuşu. zoa Troglodytes troglodytes.
finkirkok.

kerkûş M. erken yetişen ve rakı ima¬
latında kullanılan bir üzüm cinsi.

Kerman M Kerman, İranda bir Kürt böl¬
gesi. /_i M bir cins kılıç,/-şah MA. İranda
bir şehir. An kırman.

kerme M. 1. kurumuş tezek. 2. kesek, to¬
prak kesek. /_ rakınn Avv. kesek
kaldırmak. An teri.

kermêş M. üvez. zoa 1. Phlebotamus. 2.
Sorbus. fin kelemêş.

kcrmoz Mfinkelmêş.
kcroşk M. kır tavşanı, fin kiroşk, kerguh.
kerpeze M bukalemun. An bokalemûn.
kersele M. 1. karabatak kuşu. zoa Phala-

crocorax carbo. 2. akbaba.
kerseleyi keren MA. akbaba, leş kartalı.
kersını M. su kenarlarında olur, geniş ya¬

praklı ve yapraklan yaralarda kullanılan
bir bitki, fiot L Lepidium sativum. 2.
Tropaeolum majus.

kerşit M. güney Kürdistanda bir yemek
adı.

kert M. fin kêrt, niqir.
kertek rgd çok, bol.
kertik M pirinç tartılan.
kerû M. küf, küflenmek. Ekseri sebze ve

meyvelerin küflenerek çürümesine de¬
nir, fin kerixandin.

kervvan Mfinkarvvan.
kerx rgd çok yaşh, yorgun, takatsiz. * h

me ralur kerx fivv. nefesimiz kesildi
iflahımız söküldü anlamında deyim. An
kebe

kerxane M. kerhane.
kerxur M 1. akbaba 2. mecazi anlamda

nefsi ince veya çok obur olan kimselere
de denir. An kergez, çüek.

kes M. pro. şahıs, kimse.* kese duhemin
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fivv. ikinci şahıs. * kesen nane Avv. böylesi
kimseler. * kese peşin Avv. birinci şahıs. *
kesêsenemin Avv. üçüncü şahıs. * keşivri
tüne Avv. kimsesi yok, öksüzdür. * kes ke¬
şi nas nake fiıv. kimse kimseyi tanımıyor.
* kes lê nine Avv. ıssız, kimseler yok. * kes
mala keşi çênake fivv. kimse kimseyeyar
olmaz. * kes nabêje dewê mın tuş e Avv.

kimse özrünü kabul etmez, /-nezan rgd
1. kimseyi tanımayan, kimseyi kabul et¬
meyen. 2. bilinmiyen, meçhul. * kes û kûs
Avv. kimüeri, birileri, in cin. *kes û kûs tü¬
ne Avv. in cin olmamak.

kesad rgd kıt, seyrek.
kesand/ın Lg (dıkesaıe, bıkesine)

şahıslandırmak.
kesas M m. muısuz. fin kambax.
kesat M. it salamura.
kesax M budama. /_ kuın Z. budamak,

fin dapitm.
kesaxt/in Lg (dtkestxme, btkesvdne) buda¬

mak.
keser Nne. üzüntü, hüzün. /-berdan Z. içi¬

ni çekmek. IS M. tahasuri, üzüntüluk. fin
kovan, xem, keder.

kesıband/ın Lg (dkesdjine, bdcesd)ine) ka¬
zanmak, zaptetmek, ele geçirmek.

kesıbi/n Lng. (dikesûx, bdcesdx) ka¬
zanılmak.

kesıdand/ın Lg (ddcesıdine, bdçesıdine) eti
kışa saklamak, salamaura yapmak, fin
kesat

kesil M.finkospü.
kesırand/ın Lg (dıkestrine, bıkesaine) 1.

üzmek, üzüntüye sokmak. 2. baza şiveler¬
de yormak.

kesui/n Lng. (dıkesae,bıkestre)l. üzülmek.
2. yorulmak, bitkin düşmek.

kesıxand/m Lg (dıkescdne, bûcescdne) bu¬
damak, fin kesax.

kesin M. Grm şahıs, kimse. * pronavê ke¬
sin Nh Grm şahıs zamirleri.

kesk rgd yeşil, /-ani M. m rgp. yeşillik,
yeşile ait. /_ bûn Z. yeşillenmek. /_ kırm
Z. yeşertmek, yeşile boyamak.

keskankıroj M flurcun kuşu. zoo. Coc-
cothraustes.

keskesor rgd M. 1. renkli, çok renkli. 2.
Kürt bayrağının mecazi tanımı. 3. M gök
kuşağı, alaimi sema

kesmûk M. kaba saman artığı. An xız.
kesp M küspe. An kes.
kesper rgd mavi gözlü.

kespık M nazar boncuğu.
kesrevvan M. bir cins kadm baş örtüsü.
kestane M Gr. kestane ve ağacı. Aot Ca-

stanea sativa An şembelot
keş l M. karavanaya atılan mermi.
keş 2N.ant apış, apış arası. An berzık.
keşe (fosa,) M. An keşiş.
keşf N.A keşif. An kuş.
keşine M.alabahk.zoaSahno.*keşineyi

nevvalMA.derealabahğı.zoo. Salmo fon-
tinalis. * kesmeyi gole MA. göl alabalığı.
zoo. Salvehnus namayeus. * kesmeyi
behre MA. derin su alabalığı, zoa Salmo
trutta

keşiş M. papaz. /_xane M. manastır. An
keşe.

keşk M. S. 1. dizkapağı kemiği. An çorta¬
nok. 2. kurutulmuş çökelik. An çurtan. 3.
eklem, fin geh, kavvık.

keşkana! B. ne olur, ne olurdu!, istek ve
arzu anlatır, fin keşkeL

keşke l rgp. Ghk özlem veya pişmanlık an¬
latan bir duygu sözü. * keşke mın bıgota
fivv. ah söyleseydim.

keşke 2 (keşkek) M bulgur unundan
yapılan bir Kürt yemeği.

keşkêlenê M. saksağan. fin qırık,qclabaç-
ke.

keşkol M. 1. dervişlerin azık çantası. 2.
boyunbağı.

keşkûr M. tezek, gübre tezeği. * keşkûr lê
dan fcw '.^.ık vurmak. * keşkûr hışk
kırm <-vv. tezek kurutmak. * çûn keşkû-
ran fivv. tezek toplamaya gitmek, fin ser¬
gin, azaie, kerme.

Keşmir M 1. Hindistanda bir bölge ve bu
bölgenin merkezi. 2. bir cins kumaş.

keşol M. sussuz yetişen bakla.
keşmûl M.üzümsaıkunınınboşhaü,tane-

siz salkım.
keşt M. gemi, vapur.* keşti agukuji M. it¬

faiye gemisi. * keştiba M. yelkenli gemi. *
keşti balafır hılgır M. uçak gemisi. *
keşti barkêşi M yük gemisi. * keşti
tazugani M ticaret gemisi. * keşti
bıbenkM. kürek gemisi. * keşti hunotor
MA. motorlu gemi. * keşti cengM harp
gemisi. * keşti ceman M nehir gemisi. *
keşti dûkeli M. buharlı gemi. * keşti geş-
tê M. seyahat gemisi. * keşti havvare M
kurtarma gemisi. * keşti kêf û seyranê
M. eğlence gemisi. * keşti masivani M
balıkçı gemisi. * keşti maym ger M.
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maym tarama gemisi. * keşti mayın rêj
M mayın döşeme gemisi * keşti motor!
M motorlu gemi. * keşti Nuh M. Nuhun
gemisi. * keşti nükleeri M. atom gemisi
* keşti petrol keşiM petrol tankerleri. *
keşti rebenyê M klavuz gemisi.

keştigeh Nx liman, rıhtım.
keşti portexali Nh denizanası, zoa Phy-

salia.
keştivan Nx gemici, matros.
keşûşke M. 1. sığırcık kuşu. 2. çekirge

kuşu.zoa Sturnus vulgaris. An keşwêle.
kcşvver Mvatan.Anwelat
keşwêle M beneksiz çekirge kuşu. zoa

Sturnus vulgaris. An keşûşke.
ket M yonca, yumuşak *k' Ue okunur. Aot

Trifoİium. /_a pê kiroşkMA. tavşan pa¬
çası yonca. Aot Trifoİium arvense. /_a
sor Nh kral yonca Aot Trifoİium pra-
tense. /_a tayar MA. yabani yonca. Aot
Trifoİium medlum. /-a zer MA, san
yonca. Yılda iki defa biçilir. Aot Melilo-
tus officinalis. An nefel

ketbexti M. rgd dehalet, sığınma, birinin
bahtına sığınma.

ketelba M. katalpa ağacı. Aot Catalpa
keten M keten. Aot Linumusitatissi-

mum. fin zegerek.
ketevv M. Bj. at ve katırlarda görülen bir

hastalık. /_i M. ketevv olmuş hayvan.
ketin l M düşüş, yıkılma.
kel/m 2 Lari, Lng. (dıkeve, bdceve) 1. düş¬

mek. * ketm û rabûn fivv. düşüp kalk¬
mak. 2. yıkılmak, devrilmek. 3. girmek,
geçmek, nüfuz etmek. * ketm ajnê fivv.
yüzmeye başlamak. 4. 'der* öneki ile
çıkmak. 5. 1e" öneki Ue değmek, isabet et¬
mek. 6. ber' öneki Ue acımak, hayıflan¬
mak. * ber çûn û hatma xwe ketin fivv.

boşuna gidip geldiğine üzülmek. * ber
xwe ketm Aıv/ a) üzülmek, acımak, piş¬
man olmak, b) ar veya utanç duymak. *
ber xwe neketm fivv. utanma veya ar duy¬
gusundan uzak, utanmamak. * ketm er¬
de fivv. yere düşmek. 7. aklına yatmak,
aklına düşmek. * ketin eqlê vvi Avv. aklına
yatmak. /_ ber Z. öne düşmek, bir şeye
yeltenmek. 8. bir şeye başlamak. * ketm
ber cot Avv. çifte koşulmak. /_ gumanan
L düşünceye veya hayale dalmak. /_ paş
Z. arkaya girmek. /_ pêş Z. öne düşmek.
9. 'jê' öneki Ue içinden çıkmak, çıkmak,
-den düşmek. * jê ketm fivv/ çıkmak,

çıkarmak. *jê de ketm Avv/ bir şeyin için¬
den çıkmak. * ber jı ber ketm Avv. döl
veyayavrudüşürmek. *jı heftan çar ket
Avv. yediden dört çıkmak. 10. 1& öneki Ue
vurmak, isabet etmek,değmek. * lê ketm
Avvi vurmak, isabet etmek, hulul etmek. *
kurm le* ketm Avv. kurt düşmek, kurtlan¬
mak. * nişan lê ketm Avv. meyve ve seb¬
zelere Uk olgunluk emareleri. 11 basmak,
çökmek. * tari ket erdê Avv. karanlık
bastı. 12. kuvvetten veya takattan düş¬
mek, tesiri azalmak. *jı zar ketm Avv. dU-
den düşmek, dilini yutmak. 13. mal veya
sermayeden zayıflamak, fakir düşmek. *
belengaz ketm Avv. fakir düşmek. 14.

doğruyoldan sapmak. *jı re de ketm Avv.

kötü yola sapmak.
keti l rgd düşmüş, müflis.
keti 2 M. kaya kuşu. zoa Pterodes arena-

rius.
ketire M. kitre ağacı. Aot Astragalus.
ketxûda M. P. muhtar.
keûçûk M. m. kauçuk.
kev M. keftin ve ketin fiilinin köküdür, tê-

keve, bıkevıye gibi
keva Mrgdyufka,ince,yassi.*nanêkeva

MA. yufka ekmek.
kevan M yay. 2. hallaç. 3. keman yayı. /_

bûn Z. haUaçlanmak. /_jen Nx hallaççı.
/_ kınn Z. hallaçlamak.

kevane M. 1. kemer, (köprü vs. için). 2. M
Grm parantez { } veya [ ] işareti.

kevaşt/ın Lg (ddceveşe, bdceveşe) kemir¬
mek, fin kûtın.

kevçi M. kaşık. * kevçi lê dan Avv. kaşık at¬
mak, kaşıklamak. * kevçi te* de kırın Avv.

kaşık sokmak, kaşık daldırmak. An
kevvçi, kefçL

kevej M. 1. koyun veya tavuk gibi hayvan¬
ları yolarken birlikle gelen kök veya deri
parçası. 2. deri yanığı veya yanık deri. *
kolosen kevej ketine bm hngan fivv. ka¬
fa derisi yapışmış miğferler ayaklar
altında.

kevel M. ant koyun derisi. An meşk, he-
wan\.

kever *M 1. kayalardan oluşan dağ. 2. be¬
nekli keçi. 3. rgd kırçü, kırlaşmaya baş¬
lamış, saça ak düşmüş. 4. rgd beyaz rengi

kevêl M rgp. kenar, fin keri.
kevın rgd eski,yıpranmış. /_are rgd eski,

antik. An kevn. kone.
kevır M taş. /_bır MA taşçı, taş kesen. *
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mak. * ber çûn û hatma xwe ketin fivv.
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yeltenmek. 8. bir şeye başlamak. * ketm
ber cot Avv. çifte koşulmak. /_ gumanan
L düşünceye veya hayale dalmak. /_ paş
Z. arkaya girmek. /_ pêş Z. öne düşmek.
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kever *M 1. kayalardan oluşan dağ. 2. be¬
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antik. An kevn. kone.
kevır M taş. /_bır MA taşçı, taş kesen. *
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kevıre* aramê bw. sabır taşı. * kevuê ava-
hiya bw. inşaat taşı. * kevıre buri MA. An
kevue* şeh kul /_ burin L taş kesmek.
/_ derenin L taş çıkarmak. * kevıre eş
Nh değirmen taşL * kevuê gamê Avv. dü¬
ven dişi, düven taşı, düvenlerin altına
çakılan çakmak taşlan. * kevıre gevvheri
Avv. mücevher taşL * kevuê goraMA. me¬
zar taşı. * kevıre granit MA. gıranit taşı. *
kevıre helan Nh mermer taşı. * kevıre
hesan MA. bUeyi taşL * kevu-i heste MA.
çakmak taşı. * kevıre hetûne* Avv. kireç
taşı. * kevirên xiç Avv. çalol taşlan. *
kevıre hıngliska fivv. yüzük taşı. * kuın
kevu Avv. taşlaştırmak. * kevıre kvvlran
rast te* Avv. körün taşı rast gelir. * kevıre
mermer Nh mermer taşı. An kevıre he¬
lan. * kevıre peşi Avv. Uk taş. * kevıre*
piş/pixtok Nh kolay yontulur, yumuşak
bir cins taş. * kevıresiwarbûnê Avv. binek
taşı. * kevıre* sinorNh sınır taşı. * kevıre
şeh kiri Avv. kesme, taş, yontulmuş taş. *
kevıre şin M göz taşı. * kevu û daf Avv.

taşlı ve ağaçlı. * kevu û kuç Avv. taşlık,
kayalık, dağ taş. * nanê xwe jı kevu de¬
renin Avv. ekmeğini taştan çıkarmak.

kevışk M. saç kepeği.
keri l rgpM/nkryı, kenar./- bûnLkena¬

ra çekilmek, kenarlanmak, kıyı hasU ol¬
mak. /_ kuın L kenarlamak, kenara
çekmek. * h kevıya rêlê Avv. orman ke¬
nan. * kevıya behre Avv. deniz kenan. *
kevıya bajêr Avv. şehir kenan. * keri kevi
Avv. kenar kenar, kıyı kıyı. * oooh he! kevi
kevi Avv. döven sürerken öküzleri kenara
çekmek için çağn ünlemi. * kevıya ne¬
vale* Avv. dere kenan. bn kenar, guçık,
lêvik, temşt

kevi 2 M. yaza saklanan kar.
kerilok M. 1. eğri kenarlı şey. 2. kendini

kenara çeken kimse, kaçamaklı kimse.
kerişen M. kumsal, plaj.
keyjal M. yengeç. * kevjali calcalok MA.

uzun bacaklı bir yengeç, zoa Libinia. *
kevjali derya MA. İstakoz, zoo Homarus
vulgaris. * kevjali peresêlke MA. zoa
Cancriform. * kevjali qaqeledarNh bir
cins yengeç, zoa Pagurus. * kevjali şin
MA mavi renkli bir İstakoz, zoa Camba-
rus. fin kêfşmg.

kevkani M.finqanik.
kevn rgd 1. eski, püskü, yıpranmış. 2. an¬

tik, klasik. /_are rgd 1 eski, antik. 2. kü

lüstür. /_ayi rgp. eskilik. /_ bûn Z. eski¬
mek,yıpranmak. /_eM eski, eski eşyalar,
ikinci eleşya/_ejmM/î. koca kan,çok ya¬
şh kadın. /-emer MA 1. yaşh erkek. 2. eski
adam. /-eperest rgd gerici, muhafaza¬
kar. /_ eperesti M. gericilik. /_epir Nh
rgd çok yaşh kimse. /_eşop rgd gelenek¬
sel, /-eşopi MA. gelenek, tradisyon. /_
fuoş MA. ikinci el eşya satıcısı, eski-
ci/_pûş.6nkevnepir./_salMA.rgdyaşh,
ihtiyar, yUlanmış. bn kevuı, karinay, ko-
ne.

kevnarık M. eski giyim eşyası, ikinci el
eşya

kcvnık M ıskarta, fin tolaz.
kevni M. örümcek, örümcek ağı. * kevnl-

kê pirê fivv. örümcek ağı. fin pink.
kevok M güvercin, beyaz güvercin, zoo.

Columba livia
kevot l M. kumru, zoa Streptopelia
kevot 2 M. meyve vermiyen ve daUannda

kaşık yapılan bir ağaç. isfendan çınan,
akça ağaç. Aot 1 Acer aceae. 2. Acer
campestre.

kevroşk M.Ankiroşk.
kevs M.Ankevze.
kevş M. An kefş.
kevz rgd bn sevvz.
kevz MAnkevze.
kevze M. su mercimeği, su yosunu, su üze¬

rindeki köpük halindeki yosun, kurbağa
köpüğü. An kefzer.

kevv l M. keklik. /_ê beşti MA. bir yere
bağlanarak öteki keklikleri avlamakta
kullanılan keklik. /_çirk Nh çU keklik.
zoo. Perdix cinereus./-ê nbatMn. cesur
keklik, avcı keklik. /_ê serdar MA. kewê
bestiyi bekliyen ikinci fakat ondan te¬
crübesiz olan keklik. /_ê gozel MA. renldi
kekük. /_ê mari Nh rgd dişi keklik. *
gêşkûna kevvan fivv. kekük sürüsü, /-gır
Nh keklik avcısı. * nêçira kevvan Avv. ke¬
klik avı. /-qender Nh. sanmtrak renkte
ince bir cins keklik. /_sûsk MA. bir keklik
cinsi, fin çir.

kevv 2 rgd S. mavi, mavi renk. fin şin.
kevva M. dağlama, yakma /_ker Nx 1.

dağlayıcı. 2. kaynakçı.
kevvand/ın Lg (dtkewine, bdcewine) 1

dağlamak, yarayı veya nişan için hayvan¬
ların kulaklarım vs. dağlayıp yakmak. 2.
kam ilaçla durdurmak. 3. madeni eşya ve
aletlere kaynak yapmak.
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kewani M ev kadını, evli namuslu kadm.
Ankebanl.

kevvar l M. kovan. * kewara mêşa MA. an
kovanı.

kevvar 2M. 1. ambar. 2. köpük. 3. yosun. An
kevze.

kevvaşe M 1. cüruf. 2. çürük dalveya ağaç,
komposto. 3. rgd çok hafif şeyler. /_ bûn
L çör çöp haline gelmek.

kevvbedar M. rgp. 21 Kasım 20 Aralık.
kevvçi M kaşık. * kevvçik nan dan fivv. bir

kaşıkyemek vermek. An kevçL
kewdan (kewdank)N.l. koşul, şart, zuruf.

2. kab, mahfaza, kılıf.
kevvden rgd cahil, okumamış kimse.
kevvderi M yaban horozu, zoa Gallus

sonneratl
kevver MAngûbk.
kevvgiri/n Lnk. (dtkewgire, bdcewgae)

ağlayıp sızlamak. An kelegiri.
kevvışand/m Lg (dtkewişine, bdcewişine)

yıkmak, devirmek.
kevvışi/n Lng. (dtkewtşe, btkewişe)

yıkılmak, düşmek. An vetevvşin.
kevri/n Lng. (ddcewe, btkewe) kaynamak,

dağlanmak. 2. M. kaynak, metal kaynağı,
kaynakçılık. An kewandin, lehim kuın.

kevvkurd M. kükürt. An kukurd.
kevvmar M. zehirsiz bir yılan. zoo. Ciuber.
kevvn l rgd bn kevu.
kevvn 2 M. kondisyon, form, klas. * hê di

kevvna xwe de ye Avv. hala formundadır.
kevvser N.A Cennet suyu, kevser.
kevvsûsk Ml.finsûsık.2.'kew'kelimesin-

deki nota bak.
kevvş M. bağ çubuğunu yanında yere gö¬

merek ikinci bir çubuk elde etmek.
/_duû M. yakacak için bu bağ çubu¬
klarım veya çak çırpı toplayan kimse. /_
kum Z. bu fiili yapmak. An kebsl

kewt M.yumuşak "k'Ue okunursa havlama,
uluma anlamındadır. Fakat sert "k' Ue
bazı Kürt lehçelerinde 'düştü'anlamı ver¬
ir. * kevvt e kewt Avv./f. uluma, köpek hav¬
laması. * kevvte kevvt kuın L ulumak,
mecazi anlamda it gibi du- dır etmek.

kevvtand/ın Lng. (ddcewtine, bdcewtine)
havlatmak, ulutmak.

kevvt/m L S. bn ketm.
keat/in Lng. (ddcewte, bdcewte) havlamak,

ulumak. An reyin.
key Mkral./_anlM.kralliyet,royal./_ba-

nû MA. kraliçe, /-perest rgd monarşist,

kralcı, /-peresti M. monarşizm, kralcılık.
keya M. muhtar, fin ketxûda
keyand/m Lg (dikeyine, bıkeyine) yayık

yaymak, yayık çalkalamak. An kılandın,
kêyin.

keyf M/nkeyf.Ankêf.
keyin (bdceyê)Lg bn keyandm.
keys M.*TCfırsat,sebep,kelepir./_cüıûAvv.

Yahudi gibi fırsatçı. /_o M rgd fırsatçı. *
keys lê hatm fivv. fırsat bulmak, fırsatım
yakalamak. * keysa nun Iê hat Avv. 1
fırsatım buldum, fırsatını yakaladım. 2.
imkanım oldu.

keysgir 1 rgd elverişli. 2. intikamcı.
keysperest rgd 1 fırsatçı. 2. intikamcı. /_i

M yararcılık. * keyspenshya desthelati
Avv. nüfuz ticareti.

keyvan M. 1. kadm aşçı, daha ziyade
düğünlerde geline hazırlık yapaa 2. pi¬
knik organizatörü. 3. ev kadım, fin keta-
ni, kevvan!.

Keyvvan M. Satürn yıldızı.
kezab N.A sıvı durumunda yakıcı bir asit,

kezzap.
kezaxt/ın Lg (dtkezêxe, bdcezêxe) buda¬

mak, ağaç budamak, fin dapiun, da-
pejın.

kezbelok M. bir nebat adı, türkçesini bula¬
madık.

kezeb M ant ciğer. *kezetareş MA. kara¬
ciğer. * kezeta sor MA. ak ciğer.

kczıband/uı Lg (dûcezibine, btkezdme)

. .. j N.msaç örgüsü, saç lülesi, kakül. An
guli, gızvanok, gêsû.

kezwan M. 1. çitlembik, melengüç. fiot Pi-
stacia terebinthus. 2. sakız ağacı. Aot Pi-
stacia lentiscus. 3. dağ bitimi. 4. bitim. S.
çitlembik familyasında bir ağaç. fiot Cel-
tis tourneforti fin qizban.

kê pro. rgd rgp. kim, kimin, bu yakın me¬
safe için kim, uzak mesafe için de kimin
anlamı verir. * kê gotıye? fivv. kim demiş.
* kê gotıye ez ne Kurd un fivv. kim demiş
ki ben Kürt değilim. * kê h te xtstrye? Avv.

seni kim dövdü veya sana kim vurdu?. *
evv ya kê ye? Avv. o kimindir?. * mala kê
şewitiye? Avv. kimin evi yanmış?. * kê
gotıye devvê nun tuş e? Avv. kim ayranım
ekşidir der?.

kêç M. pire. /_ guhn L 1 pirelenmek. 2.
mec. şüphe almak, sabırsızlanmak. /_
ketin Z. pirelenmek. * keç keline çerm
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kevze.

kevvaşe M 1. cüruf. 2. çürük dalveya ağaç,
komposto. 3. rgd çok hafif şeyler. /_ bûn
L çör çöp haline gelmek.

kevvbedar M. rgp. 21 Kasım 20 Aralık.
kevvçi M kaşık. * kevvçik nan dan fivv. bir

kaşıkyemek vermek. An kevçL
kewdan (kewdank)N.l. koşul, şart, zuruf.

2. kab, mahfaza, kılıf.
kevvden rgd cahil, okumamış kimse.
kevvderi M yaban horozu, zoa Gallus

sonneratl
kevver MAngûbk.
kevvgiri/n Lnk. (dtkewgire, bdcewgae)

ağlayıp sızlamak. An kelegiri.
kevvışand/m Lg (dtkewişine, bdcewişine)

yıkmak, devirmek.
kevvışi/n Lng. (dtkewtşe, btkewişe)

yıkılmak, düşmek. An vetevvşin.
kevri/n Lng. (ddcewe, btkewe) kaynamak,

dağlanmak. 2. M. kaynak, metal kaynağı,
kaynakçılık. An kewandin, lehim kuın.

kevvkurd M. kükürt. An kukurd.
kevvmar M. zehirsiz bir yılan. zoo. Ciuber.
kevvn l rgd bn kevu.
kevvn 2 M. kondisyon, form, klas. * hê di

kevvna xwe de ye Avv. hala formundadır.
kevvser N.A Cennet suyu, kevser.
kevvsûsk Ml.finsûsık.2.'kew'kelimesin-

deki nota bak.
kevvş M. bağ çubuğunu yanında yere gö¬

merek ikinci bir çubuk elde etmek.
/_duû M. yakacak için bu bağ çubu¬
klarım veya çak çırpı toplayan kimse. /_
kum Z. bu fiili yapmak. An kebsl

kewt M.yumuşak "k'Ue okunursa havlama,
uluma anlamındadır. Fakat sert "k' Ue
bazı Kürt lehçelerinde 'düştü'anlamı ver¬
ir. * kevvt e kewt Avv./f. uluma, köpek hav¬
laması. * kevvte kevvt kuın L ulumak,
mecazi anlamda it gibi du- dır etmek.

kevvtand/ın Lng. (ddcewtine, bdcewtine)
havlatmak, ulutmak.

kevvt/m L S. bn ketm.
keat/in Lng. (ddcewte, bdcewte) havlamak,

ulumak. An reyin.
key Mkral./_anlM.kralliyet,royal./_ba-

nû MA. kraliçe, /-perest rgd monarşist,

kralcı, /-peresti M. monarşizm, kralcılık.
keya M. muhtar, fin ketxûda
keyand/m Lg (dikeyine, bıkeyine) yayık

yaymak, yayık çalkalamak. An kılandın,
kêyin.

keyf M/nkeyf.Ankêf.
keyin (bdceyê)Lg bn keyandm.
keys M.*TCfırsat,sebep,kelepir./_cüıûAvv.

Yahudi gibi fırsatçı. /_o M rgd fırsatçı. *
keys lê hatm fivv. fırsat bulmak, fırsatım
yakalamak. * keysa nun Iê hat Avv. 1
fırsatım buldum, fırsatını yakaladım. 2.
imkanım oldu.

keysgir 1 rgd elverişli. 2. intikamcı.
keysperest rgd 1 fırsatçı. 2. intikamcı. /_i

M yararcılık. * keyspenshya desthelati
Avv. nüfuz ticareti.

keyvan M. 1. kadm aşçı, daha ziyade
düğünlerde geline hazırlık yapaa 2. pi¬
knik organizatörü. 3. ev kadım, fin keta-
ni, kevvan!.

Keyvvan M. Satürn yıldızı.
kezab N.A sıvı durumunda yakıcı bir asit,

kezzap.
kezaxt/ın Lg (dtkezêxe, bdcezêxe) buda¬

mak, ağaç budamak, fin dapiun, da-
pejın.

kezbelok M. bir nebat adı, türkçesini bula¬
madık.

kezeb M ant ciğer. *kezetareş MA. kara¬
ciğer. * kezeta sor MA. ak ciğer.

kczıband/uı Lg (dûcezibine, btkezdme)

. .. j N.msaç örgüsü, saç lülesi, kakül. An
guli, gızvanok, gêsû.

kezwan M. 1. çitlembik, melengüç. fiot Pi-
stacia terebinthus. 2. sakız ağacı. Aot Pi-
stacia lentiscus. 3. dağ bitimi. 4. bitim. S.
çitlembik familyasında bir ağaç. fiot Cel-
tis tourneforti fin qizban.

kê pro. rgd rgp. kim, kimin, bu yakın me¬
safe için kim, uzak mesafe için de kimin
anlamı verir. * kê gotıye? fivv. kim demiş.
* kê gotıye ez ne Kurd un fivv. kim demiş
ki ben Kürt değilim. * kê h te xtstrye? Avv.

seni kim dövdü veya sana kim vurdu?. *
evv ya kê ye? Avv. o kimindir?. * mala kê
şewitiye? Avv. kimin evi yanmış?. * kê
gotıye devvê nun tuş e? Avv. kim ayranım
ekşidir der?.

kêç M. pire. /_ guhn L 1 pirelenmek. 2.
mec. şüphe almak, sabırsızlanmak. /_
ketin Z. pirelenmek. * keç keline çerm
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Avv. sabırsızlanmak, bir şeyden şüphe al¬
mak, gıcık almak.

kêçi derya MA karides.
kêf M. A keyf, zevk, eğlence. /-ajotın Z.

keyf sürmek, neşe sürmek. * kêfa malê
zar fi zêç? Avv. çoluk-çocuk evin barkın
nasıl?.*kêfa vri h günde* ye Avv. keyfiveya
neşesi yerinde./- denoshnZ. keyf çıkar¬
mak, neşe yaratmak. * bê kêt rgd keyif-
siz, neşesiz. * bı kêf rgd keyifli neşeli *
tu û kêfa xwe Avv. keyfin bilir. * tu kêfa
mm i? Avv. keyfim misin?, sen ne-
kanşıyorsun?. /- hatm L neşelenmek. *
kêfa vvijê* re naye* Avv. neşesi onunla gel¬
miyor veya ona gönlü çalışmıyor. * ket
kefa nun e Avv. tam neşem yerinde, dü¬
nyalar benim anlamında deyim. * kêf ke¬
fa vvi ye Avv. keyfi yerinde, dünyalar onun
anlamında deyim, /-kari M m geçici he¬
ves, kapris. /_ kuın Avv. keyflenmek,
neşelenmek, eğlenmek, sevinmek. An
şayi/- pirsin Z. hal hatır sormak./- re-
vandın L neşe kaçırmak, keyif
kaçırmak./- rerinZ. neşe kaçması, keyif
kaçması. * kêfa te imde?/ kêfa te baş e?
Avv. nasılsın, jyimisin?. /- xwaş bûn Avv.

keyfi düzelmek. /_ xwastinL gönül iste¬
mek, cam istemek. /_ nexwastin Avv. cam
istememek, gönlü istememek. /_xawşi
Nh eğlence, neşe. * kêf xwaşi kuın L
eğlenmek, neşe yaratmak. * kêf xwaşi
xwastm Avv. birine hal hatır sormak. *
hatm kêfê Avv. keyfe gelmek, coşmak,
neşeye kapılmak. /_ xua kuın Avv. keyf
.bozmak, neşe kaçırmak.

kefaret M An kefaret
kefşıng M. yengeç. An kevjal
kêfte M. sulamak için su biriktirilen göl.
kêl1 M. teke.
kêl 2M bir hububat ölçüsü, değişik anlam¬

da kullanılır. Bazı yörelerde bir ölçek,
bazı yörelerde sekiz ölçek, Dersim hava¬
lisinde 16 ölçek için kullanılır, yam aşağı
yukan 500 kg. dır.

kêl 3 M. 1. poligon taşı. 2. diküi taş. (yekpare
taştan abide). 3. mezar taşı.

kêl 4 M kaba ve iri dikiş.
kêla/n l Lg (dikêle, bikêle) beUemek,

kazmak, fin kolan, kolin.
kêla/n 2 Lg (ddcêle, btkêle) çift sürmek.

(Iıakari bölgesi). Bu yalnız çift sürmek
içindir, kazmak için 'kolan' kelimesi kul-
lnni;,,-./-geb.Mx çift sürülm^ _ yarayışlı

yer.
kêfbe M. evlerde saçak altlarına aülan ki¬

riş, fin fiz.
kêlda/n Lg(kêldide,kêlde)kabaveiri di¬

kişlerle dikmek.
kelek l N. ant koltuk, vücudun kaburga

alandaki iki yan taraft An tengal
kelek 2 Mm rgpyan, yan taraf, /-dar rgd

yandaş. /_dari yandaşlık, kêlekdari
' kuın L yandaşlık etmek. * kelek dan

ber kêlekê Avv. koltuk koltuğagirmek,ya¬
nyana dizilmek. * keleka behre Avv. deniz
sahili. * kêleka gund Avv. köyün kenan.
fintenışl

ketendi M. tırpan, fin quun, melexan.
kêlge MAnbênder.
kêhk lN. mezar taşı. An kêU.
kêhk 2 dç an, lahza * kelikê xew Avv. bir

anhkuyka
kêhndi M tırpan. An kêlendl
kêung M tırpan.
kêll rgpdç 1 ikinci, tali (zamanolarak). 2.

ötürü. *jı vê kêliyê pê de Avv. bundan ötü¬
rü.

kêlûde M kabuk, salyangoz kabuğu.
kêlûn M kilitleme, birbirine geçme, ke¬

netleme. /_ kuın Z. tam kapatmak, ke¬
netlemek. An kip kuın.

kêm 1M 1 irin. 2. sümük, balgam gibi şey¬
ler. An nêm.

kêm 2 rgd az, eksik. * kêm bêje zêde bıke
Avv. az söyle, çok yap. * hevalêd me kêm
m Avv. arkadaşlarımız eksiktir, azdır.
/_anl M m eksiklik, yetersizlik. * kema¬
ni sê kes dıvet Avv. en azından üç kişi
lazım, /-asi M. m rgp. yetersizlik, kusur,
hamlık, kabahat, eksiklik. * h ber xelkê
kêmasi ye fivv. halk nazarında eksikliktir.
* kemasıya mın bıbore fivv. kusurumu
(eksddiğimi) atlet. /_ber rgd l. dar, geniş
olmıyan, ensiz. 2. az ürünveren, /-bir rgd
hafızası zayıf olan. /_ bûn L eksilmek,
azalmak. /_ dihn fivv. 1. hor görmek, aşağı
görmek. 2. azveya arasıra görmek, /-di ti
rgd 1 ender, azgörülür.2. görgüsüz. * ke¬
mi xwe ditin Avv. birini kendinden aşağı
görmek, aşağılamak. /_ hatm Avv. yeterli
olmamak. * kêm mırov nine fivv. az adam
değil. /_eyar M. kötü mal, kalitesiz, /-hış
rgd. geri zekah./_iM.eksiklik, yetersizlik.
/. ur rgd daha az. /-tırin rgd en az, pek
v-j': i'- /..tuker rgd 1. azaltan, azaltıcı. 2.
Gun küçültücü. * kêm û zêde Avv. aşağı
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Avv. sabırsızlanmak, bir şeyden şüphe al¬
mak, gıcık almak.

kêçi derya MA karides.
kêf M. A keyf, zevk, eğlence. /-ajotın Z.

keyf sürmek, neşe sürmek. * kêfa malê
zar fi zêç? Avv. çoluk-çocuk evin barkın
nasıl?.*kêfa vri h günde* ye Avv. keyfiveya
neşesi yerinde./- denoshnZ. keyf çıkar¬
mak, neşe yaratmak. * bê kêt rgd keyif-
siz, neşesiz. * bı kêf rgd keyifli neşeli *
tu û kêfa xwe Avv. keyfin bilir. * tu kêfa
mm i? Avv. keyfim misin?, sen ne-
kanşıyorsun?. /- hatm L neşelenmek. *
kêfa vvijê* re naye* Avv. neşesi onunla gel¬
miyor veya ona gönlü çalışmıyor. * ket
kefa nun e Avv. tam neşem yerinde, dü¬
nyalar benim anlamında deyim. * kêf ke¬
fa vvi ye Avv. keyfi yerinde, dünyalar onun
anlamında deyim, /-kari M m geçici he¬
ves, kapris. /_ kuın Avv. keyflenmek,
neşelenmek, eğlenmek, sevinmek. An
şayi/- pirsin Z. hal hatır sormak./- re-
vandın L neşe kaçırmak, keyif
kaçırmak./- rerinZ. neşe kaçması, keyif
kaçması. * kêfa te imde?/ kêfa te baş e?
Avv. nasılsın, jyimisin?. /- xwaş bûn Avv.

keyfi düzelmek. /_ xwastinL gönül iste¬
mek, cam istemek. /_ nexwastin Avv. cam
istememek, gönlü istememek. /_xawşi
Nh eğlence, neşe. * kêf xwaşi kuın L
eğlenmek, neşe yaratmak. * kêf xwaşi
xwastm Avv. birine hal hatır sormak. *
hatm kêfê Avv. keyfe gelmek, coşmak,
neşeye kapılmak. /_ xua kuın Avv. keyf
.bozmak, neşe kaçırmak.

kefaret M An kefaret
kefşıng M. yengeç. An kevjal
kêfte M. sulamak için su biriktirilen göl.
kêl1 M. teke.
kêl 2M bir hububat ölçüsü, değişik anlam¬

da kullanılır. Bazı yörelerde bir ölçek,
bazı yörelerde sekiz ölçek, Dersim hava¬
lisinde 16 ölçek için kullanılır, yam aşağı
yukan 500 kg. dır.

kêl 3 M. 1. poligon taşı. 2. diküi taş. (yekpare
taştan abide). 3. mezar taşı.

kêl 4 M kaba ve iri dikiş.
kêla/n l Lg (dikêle, bikêle) beUemek,

kazmak, fin kolan, kolin.
kêla/n 2 Lg (ddcêle, btkêle) çift sürmek.

(Iıakari bölgesi). Bu yalnız çift sürmek
içindir, kazmak için 'kolan' kelimesi kul-
lnni;,,-./-geb.Mx çift sürülm^ _ yarayışlı

yer.
kêfbe M. evlerde saçak altlarına aülan ki¬

riş, fin fiz.
kêlda/n Lg(kêldide,kêlde)kabaveiri di¬

kişlerle dikmek.
kelek l N. ant koltuk, vücudun kaburga

alandaki iki yan taraft An tengal
kelek 2 Mm rgpyan, yan taraf, /-dar rgd

yandaş. /_dari yandaşlık, kêlekdari
' kuın L yandaşlık etmek. * kelek dan

ber kêlekê Avv. koltuk koltuğagirmek,ya¬
nyana dizilmek. * keleka behre Avv. deniz
sahili. * kêleka gund Avv. köyün kenan.
fintenışl

ketendi M. tırpan, fin quun, melexan.
kêlge MAnbênder.
kêhk lN. mezar taşı. An kêU.
kêhk 2 dç an, lahza * kelikê xew Avv. bir

anhkuyka
kêhndi M tırpan. An kêlendl
kêung M tırpan.
kêll rgpdç 1 ikinci, tali (zamanolarak). 2.

ötürü. *jı vê kêliyê pê de Avv. bundan ötü¬
rü.

kêlûde M kabuk, salyangoz kabuğu.
kêlûn M kilitleme, birbirine geçme, ke¬

netleme. /_ kuın Z. tam kapatmak, ke¬
netlemek. An kip kuın.

kêm 1M 1 irin. 2. sümük, balgam gibi şey¬
ler. An nêm.

kêm 2 rgd az, eksik. * kêm bêje zêde bıke
Avv. az söyle, çok yap. * hevalêd me kêm
m Avv. arkadaşlarımız eksiktir, azdır.
/_anl M m eksiklik, yetersizlik. * kema¬
ni sê kes dıvet Avv. en azından üç kişi
lazım, /-asi M. m rgp. yetersizlik, kusur,
hamlık, kabahat, eksiklik. * h ber xelkê
kêmasi ye fivv. halk nazarında eksikliktir.
* kemasıya mın bıbore fivv. kusurumu
(eksddiğimi) atlet. /_ber rgd l. dar, geniş
olmıyan, ensiz. 2. az ürünveren, /-bir rgd
hafızası zayıf olan. /_ bûn L eksilmek,
azalmak. /_ dihn fivv. 1. hor görmek, aşağı
görmek. 2. azveya arasıra görmek, /-di ti
rgd 1 ender, azgörülür.2. görgüsüz. * ke¬
mi xwe ditin Avv. birini kendinden aşağı
görmek, aşağılamak. /_ hatm Avv. yeterli
olmamak. * kêm mırov nine fivv. az adam
değil. /_eyar M. kötü mal, kalitesiz, /-hış
rgd. geri zekah./_iM.eksiklik, yetersizlik.
/. ur rgd daha az. /-tırin rgd en az, pek
v-j': i'- /..tuker rgd 1. azaltan, azaltıcı. 2.
Gun küçültücü. * kêm û zêde Avv. aşağı
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yukan, az çok. * kân û zêde gah medê
Avv. eksik veya fazla kulak asma * kem
xuab nineAvv. az fena değü. *kêmxwinl
N. Bj. zaafiyet anemi, kansiTİık.

ker lN.m bıçak, çakı. * kera rezan MA
bağ budama bıçağı.

/_bûn Z. bıçaklanmak. /_ kuın Z. bıça¬
klamak. * hatm kêr kuın L bıçaklan¬
mak. * hevudu ker kınn L birbirlerini
bıçaklamak. * ker gıhaştehest! Avv. bıçak
kemiğe dayandı. * gaê ko h kêre dinere
Avv. öküzün bıçağa baktığı gibi

kêr 2 M fayda,yarar, tesir, etki. /_ hatmL
işe yaramak, faydası olmak. * bı kêr
hatm Avv. faydası olmak, yaran olmak. *
bı kêri yeki hatm Avv. birine yararlı ol¬
mak. /_hati rgd yararlı, faydalı, elverişli
/-peresi rgd yararcı, menfaatçı. /-pere¬
si! M yararcılık.

keren M. damlara atılan uzun mertek, ki¬
riş. * kêranê ber çavê* xwe nabine, züıke
ber çavê xelkê dibine Avv. gözündeki
merteği görmezde elin gözündeki çöpü
görür. An beşt

kêrand/in Lg (kêr tine, kêr bine) faydalı
kılmak, yarar hale getirmek.

kêrani/n Lng. (kêr tine,kêr bine) faydalan¬
mak, kullanmak, yararlanmak. An kar .

kêret M. ipek böceğine yararlı bir bitki.
kenk M. küçük bıçak, çala * kêrika ke-

saxêMA. budama bıçağı. An kasox.
kêri M yayıkta ön ve arka bacaklar

arasına atılan ve yayığı gergin tutan ağaç.
kêrt M. oyuntu, kertik.
kes M. An keys.
kes 2 M. dikenli bazı otlan (kenger, deve

dikeni vs), harmanda dövüp saman edil¬
miş şekli, bazan buna baklagiller şamam
da karıştırılır, fin xol.

kese rgd kısa yol kese. /_ burin L kese¬
den kesmek, kısa yoldan gelmek. * kêse
de çûn fivv. keseden gitmek.

kesim M.şekU, biçim.
keş M. çekim, celb, cezb.
kêşa/n Lg (dikişe, bdtieşe) tartmak, çek¬

mek, taşımak. * kêşa keren mina kêşa
barglran nabe Avv. eşeklerin çekişi bey¬
girlere benzemez.

klşand/ın Lg (dikişine, bdceşine) bn
İnsandın.

kêşi/n Lng. (dıkeşe, btkeşe) çekilmek,
tartılmak, taşınmak bn kêşan.

kew M. S. Z. cot dağ. *kewiagupıjin MA.

Avv. yanardağ. An çıya
kêwan MAnkeywan.
kêwe N.bnnnar.
kêyand/m Lg (dikeyine, bdceyine) bn key-

anHın.
kêVyin Lng. (dikeyi, bdceyi) yayık yaymak,

yayık çalkalamak. An keyandın, key¬
findin.

kêz M kıl kanatlılar veya sert kanatlılar
familyasından böcekler. An moze.

kêzezer Nh ispanya sineği, zoa Lytta ve-
sicatoria

kêzêreş Mn An mozêreş.
kêzik M böcek, fin buxuc
kezüca gûgerin MA mayısböceği.An mo¬

ze nxê.
kêzim Meğri-büğrüdirek.
kêzm M boru döşeme, kanalizasyon.
kibrit N.A kibrit An kuTrit
kıdr M. sopa. An ço.
kıçûle M kendir elyafı, in kınıf.
kıdank M ağaç kütüklerinde yetişen bir

cins mantar. An pişo.
kıdase M hayvan yemi yığını. An lod.
kıdû M. güney Afrikaya ait beyaz çizgili

bir ceylan, ing. kudu
lüferi M. ılgın ağacı. Aot Tamarix. fin ku-

fêrl
kıfık M. fiio.l. küf. 2. burunda biriken katı

pislik, fin kuf ık.
kıfkarık M. mantar. An kuvark.
kıfkıfok M. ararotu, su kenarlarında ye¬

tişen koyu yeşU veya beyaz çiçekli yenen
bir ot fiot Antbriscııs silvestris.

kıfkobûn Lng. (krfko ddx,lafko be) küflü
olmak, sümüklü olmak.

kür'MAnluferi.
kür 2M/lküfür./_tazMx küfürcü, ağzı

bozuk. /_ kuın Z. küfretmek. An çêr, xe-
wer.

kür 3rgdM/t kafir, kafirlik./- bûnZ. ka¬
fir olmak.

kıfrit M kibrit, fin petık,mfhk.
kıfş N.A keşif. /-bûn/. keşfolunmak./-

kınn /.keşfetmek.
küte M köfte. /-xorMA. çok köfte yiyen,

mecazi anlamda çok yiyip az iş yapan
kimse.

küple M. dam ihvanlarında kirişlerin üze¬
rine serilen ince çubuklar, bn. max.
merdiyaq.

kü l M gözlere sürülen sürme, rastık.
/_çêvNh sürme kalemi /-dank Mx sür-
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me kutusu. /_ kuın L sürmelemek. An
qewleq.

kü 2 M itme, kakışma. /_ kuın L
kakışmak, omuz vurmak.

kü 3 M sünnet berberi.
küabe M 1 karasaban okunun boyundu¬

ruğa takıldığı halka 2. çapa bn kulbe.
küam M türkü, şarla * küamen goven-

dê bw. halay türküleri * küamen serha-
dê Avv. uzun hava türküler. An stran,
dilok.

küand/m Lg (dikiline, hilaline) yayık yay¬
mak. An keyandın.

küavv M. baş örtüsü.
küb M 1 iri duvar çivisi. 2. ant köpek dişi.

AnqiL
küçan M el feneri.
küçıv M itil' içindeki nota bak.
küeb M fin küabe. /_ kuın L 1 çapala-

mak. 2. toprağı bellemek.
küejl M. ant kuyruk sokumu, kuyruk so¬

kumu kemiği, paldım kemiği, fin kortix.
kilête M. Şemdinanh Seyit Tana ta¬

rafından kullanıldığı söylenen bir Kürt
milli elbisesi

kılık "* M 1. direk veya sütunların üzerine
konan T şeklindeki başlık. 2. M. ant hör-
güç. f küıka mü M. omuz başlan, fin
kuka pil

kılık 2 N.anl kısa kuyruk, güdük kalmış
kuyruk veya keçi, tavşan vs. kuyruğu. An
doç,boç.

küıng Mfinmeroje.
küısandm Lg (di/alisine, bdabsine) kire¬

çlemek, kireç gibi bembeyaz hale getir¬
mek, fin küs.

kılış M. Angeles.
küiiık MAnquqihk.
küilk M anahtar, fin kilit
küis M.l.Antebinbirücesi.2.kireç.3.ki-

lis balığı, zoo. Tenca tenca
kült M kilit anahtar./- bûn Lh kilitlen¬

mek./- çekerNh anahtarcı./- çckınn/.
anahtar yapmak. /_ kuın Lh kitlemek,
kilitlemek. * kilit h dêv xishn Avv. ağzına
gem vurmak. An nuf ten.

kılkepU M. ant omuz başlan.
kilmiş MAnşüop.
kümûç MAnşüop.
küor M. 1 börek, çörek. 2. küçük ve deli¬

ldi tandır ekmeği. /_ revandın L ilk yü¬
rümeye başlayan çocuğun yürümesi
başarılı ve uğurlu olması için özel yapılan

yağlı bir ekmeği ayağına bağlarlar, birisi
bu ekmeği kaçırır ötekiler de kovahya-
rak elinden alırlar ve beraber yerler. An
sewik.

küosk M. çanak, çömlek. An xüık,plrot
küox M ant 1 kafatası. 2. pişmiş hayvan

keUesi.
küs M. kireç./- bûn /.kireçlenmek. /_in

M. bir bitki. /- kuın Z. kireçlemek. *
mırcan jı küse çedıbe Avv. mercan kireç¬
ten hasıl olur. An küis.

küt M. yabani kenevir. Aot Cannabis sa-
tiva

küyar M. An hrozl
kun M. külah. * kun avetın şer xwastin

Avv. bela aramak, hır çıkarmak. An kum.
kunax M. ant Ankemax.
kunber M 1. yabani gül. 2. An kemer.
kime M 1. mantar (şişe mantarı), tapa. 2.

mantar ağacı. Aot Quarcus suber. 3. do¬
malan, yer manian. Aot Tuber melano-
sporum. 4. asalak.

kunt M. An kime. * nevalen kimtê tayê
Avv. rüzgara tutuşmuş mantar gibi.

km rgd kısa, kısa boylu./- bûn L kısa ol¬
mak, kısalmak. /-ık rgd kısacık. IS M
kısalık. /- kuın Z. kısaltmak.

kınar Mİ An qenar. 2. bazıyörelerde ku¬
dret helvası içinde derler, bn gezo.

kine M. elbise, giysi. * kince xwe lı xwe
kınn fivv/ giyinmek. * kince xwe jı xwe
kuın fivv/ soyunmak, elbiselerini çıkar¬
mak. * kine û kol Avv. elbise ve teferuatı,
giyim-kuşam. An cü, kıras.

kıncık M paçavra. An paçık.
kındır M kendir, fin kendir.
kıne-mıne rgp. derme çatma, kör topal,

yanm yamalak.
kmêr l M. san yonca, kokulu yonca. Aot

Mclilotus officinalis. fin kınerez.
kıner M 1. orta boylu dallarında sigara

ağızlığı yapılan bir ağaç. 2. mahlep ağacı,
kokulu kiraz, idris ağacı, fiot Prunus
mahaleb. fin kenêr.

kmêr 3N.Bj. abse, çıban. An kûnêr.
kmêre An gulbendi şah.
kmêre 2 M 1 gazel boynuza Aot Lotus

corniculatus. 2. taş yoncası. Aot Coro-
nilla glauca An kmerL

kıncrok Mfinkınere2.
kıng M. ant 5. but. fin kunax, hêl ran.
kınıf M. kendir,
knıise M. fin dêr.
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kmivval N. sarımsağa benzer bir bitki An
sumok.

kınkor N. kıraç yerlerde biten kuvvetli
köklerivekaim gövdesi, uzun boyuve ge¬
niş yapraklı ve sığır yemi olarakta kul¬
lanılan bir bitki

kınoşe M süpürge, /-ker Nx çöpçü. An
havlêk.

kmte M ant ince barsaklan kann boş¬
luğuna bağlayan zar.

kınûşık rgd pembe renk.
kıp rgd fin kip.
kur M An şaz.
kur 2M rgd kısa kulakh hayvan veya in¬

san. *pezê kur fivv. güdük kulakh davar.
kur M hasımlık, düşmanlık veya bu gibi

dunımlan yaratan ruhi durum. * ketm
kırri hev fivv. birbirlerine zıt gitmek, bir¬
birlerine hasımlık etmek.

kırend/ın Lnk. (düarine, bdarine) 1 kutla¬
mak, kıtır kıtır etmek. 2. kutlamak, (şeker
vs.yerken).

kıras iN.nl. beyaz çamaşır. 2. gömlek. 3.
kumaş.

kıras 2 M kitapçılıkta karton kaplama
gömleği.

kirde Mİ Gr/n özne, fail 2.M iş, ameL An
pişkar.

kutun Z. 5. fin kuın.
kuTe-kuT M kıtır-kıtır.
kuemit M Gr. kiremit
kire M kira, icar. /- bûn L kiralanmak,

/-dar Mc kiracı. /_ dan/, kirayavermek,
kira Ue vermek. * be* kire* rgd kirasız. * bı
kire rgd kira Ue. * dan kire fivv. kiraya
vermek. /_ gutm L kira Ue tutmak, kira¬
lamak. * halın kire* kuın Avv. kiralan¬
mak, biri tarafından satın alınmak. /_
kırın Z. kiralamak.

kıreb M nadas. IS M. nadaslı tarla /_
kuın Z. nadaslamak, nadas yapmak. An
şûv.

kuêc M fin küs.
kırejok M arıt kulak kepçesi An kenk,

kıroje.
kırekar Mx ücretli işçi, yevmiyeli işçi An

karker, sebatkar.
kuêt rgd kiril pk I- bun/, kirlenmek,

pistenmek./_iMkiriüUc,rjisük./_kuın
L kirletmek, pisletmek.

lor/m Lari (dike, bıke) L yapmak, etmek.
2.koymak. 3. jê' öneki Ue koparmak, kes¬
mek. * je* kuın Avv/ kesmek, koparmak.

4. lê' öneki Ue üzerine dökmek, yukar¬
dan dökmek, başına dökmek. 5. istemek:
* kuın hevvar Avv. yardım istemek, imdat
istemek. 6. bazen istek ve arzu büdirir. *
dikim ko bıkun Avv. yapmak isterim am¬
ma- * ez dıkun bmrisun Avv. ben
yazmak isterim veya yazmaya niyetliyim.
* kuın der Avv. a) dışan çıkarmak, kov¬
mak, ihraç etmek, b) idare etmek, yet¬
mek. *bistputûkbesbûnjımerekınn
der Avv. 20 kitapyetti, bizi idare eder. si'
nan me * kesan re kuın der Avv. üç ek¬
mek biz altı kişiye yetti. * kuın erdê Avv.

yere gömmek. * vvê guharên xvve kuın
guhê xwe Avv. o (kadm) küpelerini kula¬
klarına takti. * nav lê kınn Avv/ ad¬
landırmak, adveya isim koymak. * h xwe
kuın Avv/ giyinmek, üstüne çekmek. * av
h xwe kırın Avv/ kendi üzerine su dök¬
mek, çimmek, banyo yapmak. Bu fiil
aynca da, der, hel, lê, pê, ra, ro, m, tê
önekleriyle kullanılırsa başka anlamda
kelimeler yaratır.

kuıtand/m Lnk (dıkmtine, bdantine) bn
kırandın.

kınyar M. müşteri, alıcı.
kıridar M fin kınyar.
kui/n (karin) Lg (dıkae, bdare) satın al¬

mak. * kirin A fırotın Avv. alış-veriş, alıp
satmak, almak-satmak. * hatm kirin Avv.

satın alınmak.
kuisk M cırcır böceği, küçük bir cins çe¬

kirge, zoa Gryllidae. An kuli, arkisk.
kuiv M. Kültlerde sünnet olunurken ço¬

cuğa şahitlik veya velilik eden kişi, kirve.
/-fiM.finkırvau.

lurkaşbınn Avv. paldır küldür götürmek.
kukuık Mİ. keten tohuma 2. M ant fin

kukuk.
kukırok lN.anL soluk borusu.
kırkırok 2 M. hint yerelmasL Aot Dıosco-

rea
kukuok 2 N.bn sorsonk.
kukuk M ant kıkırdak.
kukışl/n Lng(dıkakışe,bdariaşe)enine\e

boyuna çatlamak.
kukût M kibrit/- vensunZ-kibrit yak¬

mak, kibrit çakmak.
kum MAnkurm.
kuman Mİ istihkam, kale, hisar. 2. İran¬

da bir bölge. /_l M. bü" cins kılıç.
Kumanc Mfinkurmanc
Kumanşah M İranda bir bölge ve şehir.

237 Kınnanşah

kmivval N. sarımsağa benzer bir bitki An
sumok.

kınkor N. kıraç yerlerde biten kuvvetli
köklerivekaim gövdesi, uzun boyuve ge¬
niş yapraklı ve sığır yemi olarakta kul¬
lanılan bir bitki

kınoşe M süpürge, /-ker Nx çöpçü. An
havlêk.

kmte M ant ince barsaklan kann boş¬
luğuna bağlayan zar.

kınûşık rgd pembe renk.
kıp rgd fin kip.
kur M An şaz.
kur 2M rgd kısa kulakh hayvan veya in¬

san. *pezê kur fivv. güdük kulakh davar.
kur M hasımlık, düşmanlık veya bu gibi

dunımlan yaratan ruhi durum. * ketm
kırri hev fivv. birbirlerine zıt gitmek, bir¬
birlerine hasımlık etmek.

kırend/ın Lnk. (düarine, bdarine) 1 kutla¬
mak, kıtır kıtır etmek. 2. kutlamak, (şeker
vs.yerken).

kıras iN.nl. beyaz çamaşır. 2. gömlek. 3.
kumaş.

kıras 2 M kitapçılıkta karton kaplama
gömleği.

kirde Mİ Gr/n özne, fail 2.M iş, ameL An
pişkar.

kutun Z. 5. fin kuın.
kuTe-kuT M kıtır-kıtır.
kuemit M Gr. kiremit
kire M kira, icar. /- bûn L kiralanmak,

/-dar Mc kiracı. /_ dan/, kirayavermek,
kira Ue vermek. * be* kire* rgd kirasız. * bı
kire rgd kira Ue. * dan kire fivv. kiraya
vermek. /_ gutm L kira Ue tutmak, kira¬
lamak. * halın kire* kuın Avv. kiralan¬
mak, biri tarafından satın alınmak. /_
kırın Z. kiralamak.

kıreb M nadas. IS M. nadaslı tarla /_
kuın Z. nadaslamak, nadas yapmak. An
şûv.

kuêc M fin küs.
kırejok M arıt kulak kepçesi An kenk,

kıroje.
kırekar Mx ücretli işçi, yevmiyeli işçi An

karker, sebatkar.
kuêt rgd kiril pk I- bun/, kirlenmek,

pistenmek./_iMkiriüUc,rjisük./_kuın
L kirletmek, pisletmek.

lor/m Lari (dike, bıke) L yapmak, etmek.
2.koymak. 3. jê' öneki Ue koparmak, kes¬
mek. * je* kuın Avv/ kesmek, koparmak.

4. lê' öneki Ue üzerine dökmek, yukar¬
dan dökmek, başına dökmek. 5. istemek:
* kuın hevvar Avv. yardım istemek, imdat
istemek. 6. bazen istek ve arzu büdirir. *
dikim ko bıkun Avv. yapmak isterim am¬
ma- * ez dıkun bmrisun Avv. ben
yazmak isterim veya yazmaya niyetliyim.
* kuın der Avv. a) dışan çıkarmak, kov¬
mak, ihraç etmek, b) idare etmek, yet¬
mek. *bistputûkbesbûnjımerekınn
der Avv. 20 kitapyetti, bizi idare eder. si'
nan me * kesan re kuın der Avv. üç ek¬
mek biz altı kişiye yetti. * kuın erdê Avv.

yere gömmek. * vvê guharên xvve kuın
guhê xwe Avv. o (kadm) küpelerini kula¬
klarına takti. * nav lê kınn Avv/ ad¬
landırmak, adveya isim koymak. * h xwe
kuın Avv/ giyinmek, üstüne çekmek. * av
h xwe kırın Avv/ kendi üzerine su dök¬
mek, çimmek, banyo yapmak. Bu fiil
aynca da, der, hel, lê, pê, ra, ro, m, tê
önekleriyle kullanılırsa başka anlamda
kelimeler yaratır.

kuıtand/m Lnk (dıkmtine, bdantine) bn
kırandın.

kınyar M. müşteri, alıcı.
kıridar M fin kınyar.
kui/n (karin) Lg (dıkae, bdare) satın al¬

mak. * kirin A fırotın Avv. alış-veriş, alıp
satmak, almak-satmak. * hatm kirin Avv.

satın alınmak.
kuisk M cırcır böceği, küçük bir cins çe¬

kirge, zoa Gryllidae. An kuli, arkisk.
kuiv M. Kültlerde sünnet olunurken ço¬

cuğa şahitlik veya velilik eden kişi, kirve.
/-fiM.finkırvau.

lurkaşbınn Avv. paldır küldür götürmek.
kukuık Mİ. keten tohuma 2. M ant fin

kukuk.
kukırok lN.anL soluk borusu.
kırkırok 2 M. hint yerelmasL Aot Dıosco-

rea
kukuok 2 N.bn sorsonk.
kukuk M ant kıkırdak.
kukışl/n Lng(dıkakışe,bdariaşe)enine\e

boyuna çatlamak.
kukût M kibrit/- vensunZ-kibrit yak¬

mak, kibrit çakmak.
kum MAnkurm.
kuman Mİ istihkam, kale, hisar. 2. İran¬
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kırnas M. çiçek hastalığından dolayı yü¬
zünde iz kalmış kimse.

loroje M ant kulak kepçesinin iç büklüm¬
leri ve kıkırdak kısmı. An kırejok.

kırosk M. ahlat. An şekok.
kuot M bir cins üzüm.
kuTotl M /^raşitizm denUen bir cins ke¬

mik hastalığı.
kırp M&mvurga
kırpand/ın Lg Grm (dıkapine, bdarpine)

vurgu Ue söylemek, vurguimak.
kutan M kısırlaştırılmış erkek manda. /_

kuın L mandayı kısırlaştırmak.
lortek M. buz veya don'un erimesi.
kute-ku-t /i kıtır kıtır.
kırten M. Grm imla (**) işareti veya (")

tepeden virgül işaretleri, fin apostrof .

kırtık M.ant kıkırdak, finxirpik, kukuk.
kut kuın Lg (kat dike, kat ke) bir şeyi

ucundan koparmak, dişle veya makasla
çırpmak.

kut-mırt B. 1. pıh-pırtı.2. ufak tefek eşya¬
lar.

kırtnak M. oklava, fin tir, tink.
kırtûpan MA. rgd üstünkörü, baştan sav¬

ma.
kırû M. olgu. An bûyer.
kuûr rgd 500 000 rakamı, yarım milyon.
kırûzan (farûze) M fin kûrrin.
kırvati M kirvelUc./- kınn Z.kirveUk tut¬

mak, birbûiyle kirve olmak.
kirwê M. Bj. meyve ağaçlarında çıkan ur,

çürütme hastalığı.
ku-yar M. An kınyar, kirde.
kısbûkar Nx.l. sanat, el sanatlan, meşgu¬

liyet. 2. ticari meşgale.
kısıl M. An küs.
kısûr M. 1 kumaş, ettariye. 2. rgd küsur.
kış 1 M satrançta şaha yapılan saldın İh¬

tan.
kış2 R kuş veya kuş cinsi hayvanları kov¬

ma için ünlem. /_ kuın L kovmak, kuş-
lan kovmak.

kış 3M kışkırtma, teşvik etme./- kınn/.
kışkırtmak.

kışand/m Lg (ddaşine, bdaşine) çekmek,
tartmak. * kısandın ser xwe Avv. üstüne
çekmek. * şunda İnsandın Avv. geri çek¬
mek, fin kêşan.

kışü M fin kils.
kışi/n Lng. (dikişe, bıhşe) çekilmek,

tartılmak.
kışkışand/m Lg (dıhşktşine, bdaşhşine)

kışkırtmak, fin kış3.
kişmiş M. kuş üzümü. Aot Pyrus aria
kışre M. kızak (hakkariyöresi) bn tavvûg.
kıştek M kınnap, kalın iplik.
kıştûkal Mİ. tarım, ziraat. 2. uğraş.
kışvver Mfoıkişvver.
kıtan M. 1 keten. 2. ketenden fabrika be¬

zi. An keten, zegerek.
kitle M.Anpış-pış.
kıteb N.mA kitap. * kitêba unqaddes

Nh bw. mukaddes kitap, din kitaptan. 2.
IncU. /-dar! M. kitapçılık. /_xane Nx ki-
taphane, kütüphane. * kıteb xwandin
Avv. kitap okumak. An pırtûk.

kıtık M. kedi. fin pısing.
kıtıkl rgd fin kufüd, geni, zınıx,kıtût.
kıtkıte Maynnü,teferuat.Anbeş,cûr.
kitre M.Anketire.
kıtnm M rgd umum, genel /_i rgd umu¬

mi, genel. fin. gelemper.
kıtût (kaûk) M. rgd bayat ekmek, küflü

ekmek. An nujû, kıtıki.
kivi M. dar ağızlı bir cins küp.
kıvloşk rgd kırışık. An qurnuçL
kixe R çocuklar için bir şey yerlerken

onun pis olduğunu anlatmak ve onu ye¬
mekten caydırmak için ihtar sözü ünle¬
mi.

kıxi/n Lnk (dıkvce, bdaxe) finkuxin.
kixse M. soğan arpacıkları, tarlaya ekmek

için küçük soğancıklar. AotAllium asca-
Ionicum.bn. fisqe.

kıyas M. vasiyet, bn. vvasıyet
kız rgd meyus, sönük, alçak seviyede. *

lambc kız bıke Avv. lambayı kıs. * bê vvest
û kız bûn bw. dinmeden dinlenmeden
anlamına gelen deyim.

kızavbızav fivv. alış veriş.
kızbelok M kökü yenilen küçük yumrulu

bir bitki, fin çavreşok.
kızık M. kakırdak, koyun kuyruğu veya

içyağuun eritilmesinden sonra arta kalan
erimez ufak parçalan, fin silik.

kızücaseri M. ant bn kiska seri.
kızın M 1 burçak. Aot Vida ervilia An

küşne. 2. M. bazıyörelerde danve akdan
için söylerler. An gans.

krarand/ın Lg (dıkmrine, btkzarine) 1 et
veya yolunmuş tavuk gibi yenmeye
hazırlanan şeylerin ateşe tutularak
kızartılması. 2. hızlı ateşte çabuk pişir¬
mek. 3. yünlü bir şeyi ateşe tutmak veya
yün, saç gibi şeylerin ateşte tutuşup yan-
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ması hali fiili 4. kavurtmak. 5. ızgara çe¬
virtmek.

kızui/n Lng. (dıktztre, btktzve) yanma, tu¬
tuşma hail

kizir M 1 muhtar yardımcısı, köy bekçisi
2. hakem.

kızmık Mfinxız,kumık.
ki pro. rgd rgpkan* ki dü>ebüa bıbe Avv.

kim olursa olsua * ki dızani Avv. İtim bi¬
lir. * ki dike ki dıkşine Avv. kim eder, kim
çeker. * ki hat ki ma Avv. kim geldi kim
kaldı. * ki jı kê dıfarse? Avv. kim kimden
korkar. * ki ter e, ki buçl ye Avv. kimi
açtır, kimi toktur.

kibar rgd fin kubar.
klf MP.elçantasL
kijan pro. rgd rgp hangi, hangisi. * kijan

ali Avv. hangi taraf.* kijan hat Avv. hangisi
geldi. * tu kijan! dıbüeri? Avv. sen hangi¬
sini seçiyorsun?.

kijüc pro. rgd rgp hangi.
kil M fin kille.
kilküohk M. fin kutkutok, darkunkere.
kUo M. m Gr. küo, 1000 gramlık ağırlık öl-

çüsü./_mehrMA. kilometre (km)./~vtat
Nh 1000 vatlık elektrik ölçü birimi.
/-xrarn (kg. ) kUogram.

küte M. kil toprak, (hakari bölgesi).
kimono M Fr. kimono.
kimye MAkinya./_gerMxkimyager,ki-

myacı. /_vri rgd kimyasal.
kimyehrişke M kimyaelektrik.
kimyon M. Gr. kimyon adında bir baha¬

rat. Aot Cuminum cyminum. An zire.
kin M. m kin, garez, /-dar Nx kinci, kin

besliyen. /_ gıredan kin tutmak, kin bes¬
lemek. /- guhn Z. kin tutmak. /_ hebûn
L kini olmak. * kina xwe bı hev re hene.
birbirlerine kinleri var. /_oyi rgd kinci,
nefret edea An mûd.

kinin M. Fr. kınakına ağacı kabu¬
klarından yapılan ve sıtmaya karşı kul¬
lanılan bir ilaç.

kip rgd 1 sıkı, sımsıkı. 2. kesinkes, deri
kip ke fivv. kapıyı iyice ört *xwe kip guê
de Avv. kendini sıkı bağla * kip pê bıgue
fivv. sıkı tut/- bûn/. sıkı kapanmak, içiç^
geçmek. IS N. sıkılık. /_ kuın L sıkıla-
ştırmak, sımsıkı örtmek.

klper (kipdc) N. ant ince bağırsak. An
buntar.

kir M. ant penis, yarak, bu kelime incele'
Ue okunur.

kirkok M. örümcek kuşazoa Lanlus. fin
kerkûk.

kirman M eğirmen, halat bükmek için
haç şeklinde bir alet An hetite.

kiroşk MtavşaaAnkerguh.
kiroşki hmdl MA kobay, zoa Cavıa co-

taya An kobay. An kobay.
kis M kise, kese, torba * klseyi hemam

Avv. hamam kesesi * İaşeyi pare Avv. para
kesesi, /-keş Nx tellak, /-üt M 1 küçük
kese. 2. para kesesi

kisel M küçük su kaplumbağası, fin req.
kiskaseri M ant arka kafa kemiği
kiso M 1 tospağa, kaplumbağa An kûsL

2. köz, köz parçası.
kispet (kiswet) MA kispet, elbise.
kişvver M. S. 1 Udim, diyar. 2. ülke. 3. kıt'a.
kitabet M.A kitabet, yazıt
kite M Grm hece.* bıkit gotm Avv. hec¬

elemek. An parkite.
kivar M. deve dikeni cinsinden bir bitki

fin qivar.
kive rgp. l.nerdea 2. nereye.
Kbvan M. ast Satürn yUdıâ.
khri M 1 Zelandada yaşıyan bir kuş. ing.

kim. 2. bir tropikal udimi meyvesi
klasik rgd Fr. klasik, eskiden kalma olup

gelenek durumunu almış olan şey.
klemantin M ing. elementine
klinik M Gr. hastaya bakılan yer, küçük

hastahane, klinik.
klitoris M ant Gr. kUtoris,venüs tepesi An

gıhk.
kloç Mantbuynuz.Anqoç.
klor M. Gr. kim atom ağırlığı 35, 5 olan ve

gaz halinde bir element
klorofil M. Gr. bot bitkUereyeşü rengi ve¬

ren madde.
kloroform M. Gr.kim. renksiz ve uyuştu¬

rucu bir madde. Hasta bayılmakta kul¬
lanılır.

Ko l M ast Ülker yüdızı, Süreyya burca
ko 2 pro. Ghk dç1 türkçede "ki' zamiri. Z

istek ve dilek kiplerinde tamamlayıcı ek¬
tir. * ez ko hatun Avv. ben gelirsem. * ko
tu hati jı xwe re bine Avv. geldiğin zaman
beraber getir. * mırove ko nun dit Avv.

gördüğüm adamveya o adam ki ben gör¬
düm.* roja kobe Avv. gelecek günveya o
gün ki gelecek. An kul

koahsıyon M Fr. koalisyoa Siyasi parti¬
lerden oluşan bir birlik.

kobald M Ger. kim. atom ağırlığı 59 olan
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Ue okunur.

kirkok M. örümcek kuşazoa Lanlus. fin
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bir element
kobay M. fare cinsinden olan ve ekseri la-

boratuvarlarda kobay olarak kullanılan
bir deney hayvanı, zoo. Cavla cobaya An
kiroşki hindi.

kobra M iri bir cins yılan, gözlük yılanı.
zoo. Cobra

koc MasmakUit
koç M. oba,göçerlerin konakladıkları yer¬

ler. 2. yüklenen ev eşyası. 3. göç. 4. hicret
/- bûn L göç etmek, hicret etmek./- ek
M köçek.

koçak M. fin merdiyaq.
koçer M. rgd göçer, göçebe./-! M. göçebe¬

lik.
Koçglri M Koçgiri, Tunceli ve Sivasa ka¬

dar uzanan bir Kürt aşireti.
koçık M. kabul salonu, misafir odası.
koçmêş MA. 1 kayalarda veya kovuklarda

yuvalanan bal arılan. 2. kovanların arazi¬
de konulduğu mahal.

Koçûşağı M. Dersimde şeyh Hesenan aşi¬
retinin bir kolu.

kod l M. 1 çobanların süt sağdıkları ağaç¬
tan kab. 2. küçük maşrapa 3. saz gibi
çalgı aletlerinin ses veren şişkin kısmı. 4.
içinde çökelik vs. eritilen ağaçtan derin
çanak, /-alês MA. rgd çanak yalayıcı.
/-qelên rgd uğursuz, fin kefşev.

kod M iki loloağırlığında birağırlık ölçü¬
sü.

kode M. otlak ücreti fin koderi.
koderi Mİ mera parası, otlak, meravs. de

verilen kira ücreti. 2. dağ keçisi derisi.
kodık l M. 1 ağaçtan çanak. 2. An kod2. *

kodık rüjn Avv. şansı kötüye dönmek, ta¬
lihi ters gitmek anlamında deyim. * carê
kodık njıye ez çavva bıkım! Avv. bir defa
talihim ters dönmüş ben ne edeyim. *
kodık hji kuın fivv. dengini vurmak,
köşeyi dönmek.

kodık 2 M. ant kalçada havsala. An legan.
* Kodum pışteMA, ant bel.

kodoş rgd pezevenk. An qodoş.
kofi M Kürt kadınlarının süs için fesleri¬

nin ahn üstünde yaptıktan düğüm. /-
gıredan L kofı bağlamak, feslerine kofi
takmak. /_ xar M rgd fiyakalı kız-kadın
için denir.

koga M. büyük mağaza
koh M 5. fin çıya
koj M. bir yaşında manda
kojo rgd çıkarcı, mideci, cimri kimse.

kok 1 1 rgd süslü, güzel. 2.M akort /J/iti
M güzelleşme, güzellik. /_ kınn Z. 1 gü-
zeueştirmek,donatmak. 2. akortetmek. *
xwe kok kuın Avv. kendini güzelleştir¬
mek, kendini donatmak.

kok 2Mbircins teşbihağacı, kukabotCo-
conuL

kok 3 M. kök./- aninL kökünü getirmek,
kökünü kazımak.

kok 4 M akort /- kuınL akort yapmak.
koka M. güney amerikada yetişen bir bit¬

ki, fiot Coca
kokain M. koka yapraklarından yapılan

uyuşturucu bir madde.
kokand/ın Lg (dtkökine, bdcckine) güzel¬

leştirmek, donatmak. An kokl
koka zer An zerçûbe, nha zer.
kokenar M haşhaş.
kokun rgd 1 çok yaşh, ihtiyar, ekseri ins¬

anlar için kullanılır. 2. "piri fani anlamı
verir. * have kal û dıya kokun Avv. yaşh
baba Ue ihtiyar anne.

kokos M. nargile.
kokteyl M. ing. 1 karışık içki. 2. içkili to¬

plantı.
kol l M rgd boynuzu olmıyan koyun veya

keçi. 2. ucu kırık veya körelmiş kazma,
balta vs.

kol 2 M. yumruk. * kolê wi guan e Avv.

yumruğu ağırdır. /- kuın Z. yumrukla¬
mak, kolê xvve guvıştın Avv. yumruğunu
sıkmak.

kola M. bir meşrubat, coca cola
kolan l M yük hayvanının karın altından

geçen kayışı veya özel ipi. An tenge.
kolan 2M.sokak,cadde./_iM.aynısokak-

ta oturanlar.
kolan 3 M ant omuz başlan veya bazı yer¬

lerde iki omuz arası. /- kuın L omuza al¬
mak, omuzda taşımak.

kola/n 4 Lg (dıkale, bdcole) kazmak, eşele¬
mek, araştırmak.

koland/ın Lg (dtkciine, bdadine) kazmak,
eşelemek.

köle rgd N. 1 köle, esir, kul. 2. Kürtlerde
kendi çocuklarım takdim ederlerken de
bu terim kullanılır. * köleye te ye Avv. kö¬
len olur./- bûn /.köle olmak./- kuın/.
köleleştirmek, köleyapmak./_tl M köle¬
lik.

kolej M Fr. kolej, lise ayan okul.
kolek Mİ tahtakaşıkveya kepçe oymak¬

ta kullanılan bir alet 2. kolom, sütun. An
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stfin.
koleksiyon M Fr. koleksiyon.
kolektif rgd Fr. kolektif, fin guohl
kolera MB/. kolera hastalığı, trıkulemar.
kohk lM 1 nişangah, işaret taşlan levha¬

ları. 2. objektif, (fotoğraf makmalan vs)
için.

kohk 2 M güdük hale gelmiş şey. /_edar
Nh ağaç kütüğü. An gonc, karite.

kolmc M ant bn. qohnc
koung M.Ankuhng.
koli/n Lg (dıkole, btkole) kazmak, eşele¬

mek, araştırmak. An kolan.
kolit M. 1 kümes. 2. kulübe. 3. gecekondu.
kolonıyalist rgd Fr. kolonyaUst, sömür¬

geci. An mêtinkar.
kolonryalizm M. Fr.koloniyalizm, sömür¬

gecilik.
koloni 1 M Fr. sömürge, müstemleke. An

mctineeh.
koloni M Fr. göçmen topluluğu, (insan,

hayvan, art, karaıca vs), vtya böyle bir to¬
pluluğun yerleştiği yer.

kolonist rgd sömürgeci, fin kolonıyalist
kolos (kcioz) M. 1 zırhlı elbiselerle gjyUen

üniforma. 2. madenden savaşta giyilen
başlık, çelik mihfer. 3. keçeden bir nevi
Kürt külahı.

kolyar M. kazı, taş yazması.
kom M kalabalık, topluluk, birikinti, »ko¬

ma nurovan Avv. insan topluluğu. /_ bûn
Z. toplanmak, bir araya gelmek, birik¬
mek, /-bûni M toplantı, merasim.
/-cırin MA. toplantı, kongre. /_ kum L
toplamak, bir araya getirmek, biriktir¬
mek.

koma M rgd Bj. bazı duygularım kaybet¬
mişçok ağırhasta. * ketm komaê fivv. ko¬
maya girmek, ölü gibi olmak.

komal MAnkomeL
komar M. cumhuriyet/_iM cumhuriyet¬

çi. * komari Mahatat Nh Mahabat
Kürt cumhuriyeti. 1946 da İranda kurul-
muştu./_parêzM. cumhuriyet savunucu-
sa /-parezi M cumhuriyetçilik, /-perest
M cumhuriyete bağlılık, /-perest! M
cumhuriyetçilik. /_xwaz M cumhuriyet
taraftan, /-xwazi M cumhuriyet taraf¬
tarlığı.

komava M komün. /_yl M komünizm.
kombej M Grm. gurup isim, toplum isim.

mesela: ref, selef, bare, tek, ordi gibi
komedi M<>.güldüriipiyes./_yenMko-

mik, güldürücü.
komel M m örgüt, cemiyet, dernek, to¬

plum, topluluk. * komela karkeren
Kurd h HolandêMn Hollanda Kürt işçi
derneği

komela M 1 cemiyet, örgüt, topluluk. 2.
Iran Kürdistanmda bir örgüt /-yeti N.
rgd toplumsal, sosyal

konuk Mfcl gurup.2. küçük toplumveya
birlik. * konuka sfenyan MA. ast kuzey¬
de bir takım yıkhz.

konur M kömür. * konura madeni Nh,
maden kömürü. * konura kevu- MA. taş
kömürü, /-van Nx kömürcü.

komisyon M. Fr. komisyon, % şu ka¬
darına ortak olup iş yapmak.

komlnist rgd toplum haklarım ön planda
alan siyasi ve ekonomik bir felsefe akımı
taraftan olanlar, kominist

kominizin M toplum çıkarlarını gözeten
veya herkese eşit hak tanıma gayesini gü¬
den sınıfsız toplumdüzeni, kominizm. fin.
komelayati, crvakL

komik rgd Gr. güldürücü, şakacı. An
qerd.

komite M LaL 1 siyasi topluluk, (silahlı
veya silahsız, gizli veya açık). 2. bir partiyi
veya örgütü idare eden gurup. * konuta
merkezi Nh merkez yönetim kurula *
komita rêvebinni gjşitlMA. genel kurul¬
da yönetim kurula 2. genel yönetim ku¬
rulu. An lıjne.

komkeşti Mlfilo.2.stoL
kompere M. 1 meblağ,yekûn. 2. kumbara.
kompitûr /compuierJM ing. bilgisayar, fin

xêvjmêr.
kompleks MFr.lbirandakavranamrya-

cak şekilde çeşitli unsurlardan veya'
kısımlardan oluşmuş, karışık. 2. şuu¬
raltında beraber, birlikte olma hayaUeri-
nin bütünü, fin gu-êcan.

komplo M. Fr. komplo
komzık M. fin kombej.
kon L rgdS. bn kem.
kon 2M çadır./-guêdanZ.çadır kurmak.

/_ rakınn L çadırkurulanyerdenkalkıp
gitmek.

kondensor M. Fr. kondansatör.
kondısryon M Zr. kondisyon.
kondiktor M Fr. kondüktör.
kone'MAnknb.
kone 2 rgd S. /-penstrgd gerici, muhafa-

zakar. fin kevn.

241 kone

stfin.
koleksiyon M Fr. koleksiyon.
kolektif rgd Fr. kolektif, fin guohl
kolera MB/. kolera hastalığı, trıkulemar.
kohk lM 1 nişangah, işaret taşlan levha¬

ları. 2. objektif, (fotoğraf makmalan vs)
için.

kohk 2 M güdük hale gelmiş şey. /_edar
Nh ağaç kütüğü. An gonc, karite.

kolmc M ant bn. qohnc
koung M.Ankuhng.
koli/n Lg (dıkole, btkole) kazmak, eşele¬

mek, araştırmak. An kolan.
kolit M. 1 kümes. 2. kulübe. 3. gecekondu.
kolonıyalist rgd Fr. kolonyaUst, sömür¬

geci. An mêtinkar.
kolonryalizm M. Fr.koloniyalizm, sömür¬

gecilik.
koloni 1 M Fr. sömürge, müstemleke. An

mctineeh.
koloni M Fr. göçmen topluluğu, (insan,

hayvan, art, karaıca vs), vtya böyle bir to¬
pluluğun yerleştiği yer.

kolonist rgd sömürgeci, fin kolonıyalist
kolos (kcioz) M. 1 zırhlı elbiselerle gjyUen

üniforma. 2. madenden savaşta giyilen
başlık, çelik mihfer. 3. keçeden bir nevi
Kürt külahı.

kolyar M. kazı, taş yazması.
kom M kalabalık, topluluk, birikinti, »ko¬

ma nurovan Avv. insan topluluğu. /_ bûn
Z. toplanmak, bir araya gelmek, birik¬
mek, /-bûni M toplantı, merasim.
/-cırin MA. toplantı, kongre. /_ kum L
toplamak, bir araya getirmek, biriktir¬
mek.

koma M rgd Bj. bazı duygularım kaybet¬
mişçok ağırhasta. * ketm komaê fivv. ko¬
maya girmek, ölü gibi olmak.

komal MAnkomeL
komar M. cumhuriyet/_iM cumhuriyet¬

çi. * komari Mahatat Nh Mahabat
Kürt cumhuriyeti. 1946 da İranda kurul-
muştu./_parêzM. cumhuriyet savunucu-
sa /-parezi M cumhuriyetçilik, /-perest
M cumhuriyete bağlılık, /-perest! M
cumhuriyetçilik. /_xwaz M cumhuriyet
taraftan, /-xwazi M cumhuriyet taraf¬
tarlığı.

komava M komün. /_yl M komünizm.
kombej M Grm. gurup isim, toplum isim.

mesela: ref, selef, bare, tek, ordi gibi
komedi M<>.güldüriipiyes./_yenMko-

mik, güldürücü.
komel M m örgüt, cemiyet, dernek, to¬

plum, topluluk. * komela karkeren
Kurd h HolandêMn Hollanda Kürt işçi
derneği

komela M 1 cemiyet, örgüt, topluluk. 2.
Iran Kürdistanmda bir örgüt /-yeti N.
rgd toplumsal, sosyal

konuk Mfcl gurup.2. küçük toplumveya
birlik. * konuka sfenyan MA. ast kuzey¬
de bir takım yıkhz.

konur M kömür. * konura madeni Nh,
maden kömürü. * konura kevu- MA. taş
kömürü, /-van Nx kömürcü.

komisyon M. Fr. komisyon, % şu ka¬
darına ortak olup iş yapmak.

komlnist rgd toplum haklarım ön planda
alan siyasi ve ekonomik bir felsefe akımı
taraftan olanlar, kominist

kominizin M toplum çıkarlarını gözeten
veya herkese eşit hak tanıma gayesini gü¬
den sınıfsız toplumdüzeni, kominizm. fin.
komelayati, crvakL

komik rgd Gr. güldürücü, şakacı. An
qerd.

komite M LaL 1 siyasi topluluk, (silahlı
veya silahsız, gizli veya açık). 2. bir partiyi
veya örgütü idare eden gurup. * konuta
merkezi Nh merkez yönetim kurula *
komita rêvebinni gjşitlMA. genel kurul¬
da yönetim kurula 2. genel yönetim ku¬
rulu. An lıjne.

komkeşti Mlfilo.2.stoL
kompere M. 1 meblağ,yekûn. 2. kumbara.
kompitûr /compuierJM ing. bilgisayar, fin

xêvjmêr.
kompleks MFr.lbirandakavranamrya-

cak şekilde çeşitli unsurlardan veya'
kısımlardan oluşmuş, karışık. 2. şuu¬
raltında beraber, birlikte olma hayaUeri-
nin bütünü, fin gu-êcan.

komplo M. Fr. komplo
komzık M. fin kombej.
kon L rgdS. bn kem.
kon 2M çadır./-guêdanZ.çadır kurmak.

/_ rakınn L çadırkurulanyerdenkalkıp
gitmek.

kondensor M. Fr. kondansatör.
kondısryon M Zr. kondisyon.
kondiktor M Fr. kondüktör.
kone'MAnknb.
kone 2 rgd S. /-penstrgd gerici, muhafa-

zakar. fin kevn.
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konferans M Fr. konferans.
konfor MFr.komfor.
kongre M Fr. 1 bir cemiyet, parti vs. üye¬

lerinin belirli bir zaman içinde yaptıktan
toplantı. 2. devlet temsUcUerinin fevkale-
de hallerde yaptıkları toplantı, kongre.

konik M kuş tüyü. Arı pûrt
koni Mgeomkoni.
konik rgd konik, koni biçimi.
konseri M m Fr. müzik sunma, konser.
konserv M. Fr. konserve.
konsolos M Lat konsolos. An konsuL
konsül M konsolos. /_ xane Nx. konso¬

losluk.
kontrat M. Fr. kontrat
kont M. Fr. kont
kontes M. Fr. kontes.
kontra M tt kontra, karşıt An dü.
kontragerila Nh kontragerüla, karşı ge¬

rilla
kontrol M Fr. kontrol. /_ kuın L kontrol

etmek. An sen, seni, sehêt
konvektör M konvektör, ısıyayar.
kop M zirve.
kopal M fin gopal goçel
kopan M. semer.
kopare M ant deve hörgücü, kambur.
kopi M Fr. kopya An pegut
kor l rgd 1 kör, ama 2. zayıf, çıkmaz.

/_ayi M körlük. /_ bûn L kör olmak, kö-
relmek. /_i M. körlük, görmemezlik. /_
kuın L köreltmek, kör etmek. /_ ocax
Avv. çocuksuz, ocağı kör. /_bext Avv. bahtı
kör, şanssız. An kvrir.

kor M muz. toplu halde müzik yapmak,
koro. * kori gorani Avv. toplu halde türkü
söylemek. An koro.

kor 3M badem, ceviz gibi meyvelerde içi¬
nin çok sıkı olması ve çıkarılması zor
olan.

koravri M. buğday başaklarına vuran isli
bir hastalık, ingilizcede smut

korax MAnmozereş.
korak Mmpipo.finqelûn.
korderri Mâ toplu iğne.
kordûnde rgd bn. kurdûnde.
köre M körlük./_famM.rgd kavrama ye¬

teneği kıt kimse.
koremar Nh kör yüaa zoa Typhlops

vennicularis.2.arg(Xİalıamkimse.
koremışk MA. kör fare, köstebek, fin kos-

nig, mışke kor, konnışk.
korizan M. rgd geri zekan.

korm M çukur, fin çaL
kormık M küçük çukur. * kormıke çav

MA. ant göz çukuru.
konnışk MA. köstebeğin kazıp yer üstüne

çıkardığı toprak yı&ncıklan.
koro N.Gr.bnkorK
koroc M. hayvan mayısından yapılan ve

tepsi gibi kullanılan yayvan bir kap. Ba¬
zen sepetten deyapıürve içi sıvanarak ta
kullanılır

korox Meşekansı.zoaVespaAnplzang,
mozeqirhk.

korpê M. köprü. An pu.
kors M örgü, örgü örme işi. /-ker Nx ör-

gücü. bn m(İnandın, mûnin, ho-
nandın.

korsan M it korsan.
kort l rgd çukur, çukurca, fin koruk,

korm.
kort N.m halk meydanı.
kortal M m cav. 1. uçurum. 2. çok geniş

çukur. 3. krater.
kortık M. 1 çukur, çukur yer. 2. dolma

(sebze, meyve vs.). * kortıke* çav MA. ant
göz çukuru. * kortıke pü M. ant koltu¬
kaltı çukuru. * korhka poz Nh ant bu¬
run çukuru.

kortix M. ant 1. kuyruk sokumu kemiği. 2.
sağn kemiği. An qormatix.

korvve M Z. nehir kenarlarında köpük gi¬
bi ve süngere benzer fakat taş gibi sert ve
çok hafif bir madde, demir paslarını sil¬
mekte kullanılır.

köse M rgd 1. köse, sakalsız. 2. kılçıksız
buğday. 3. ademi iktidar. An nemêr.

kösele M. P. kösele.
kosnig M. kör fare, tarla faresi, köstebek.

zoa Talpa europaea
kosnigiavi MA. Avustralyada yaşıyan bir

fare, ornitorenk. zoa Ornithorhynchus
ana tin us.

kosp M. 1 engel mania, gizli engel. 2. ma¬
nia Ue etrafım çevirmek. /_ayi M. yasak
bölge. An kend.

kospü M. at, eşek dışkısı.
köstek M köstek.
koş M 1 yedek elbise, eteklik. An peş. 2.

ant bağır, böğür. An kelpık.
koşan M 1 çalışma, çabalama, uğraş. 2.Z.

An koşin.
koşin 1 M uğraş, mücadele. 2. L uğraş¬

mak, mücadele etmek. * te* koşin 1 M
mücadele, uğraş. 2. mücadele etmek,
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köşk M köşk. * köşk û seray Avv. köşk ve
saray.

köşke M. bir armut türü.
kot l M. çit An çeper.
kot 2 M. ant om, kemiklerin yuvarlak ucu.
kota M. son, bitim. An kuta
kotan M. ağır pulluk. /-keş Mc pulluk iş-

leyicisl
kote Mfingonc
kötek M. 1 kötek, dayak. 2. zor, gasp. IS

M. zorla, zorluk, cebren. * bı koıeki Avv.

cebren, zorla
kotel MAnhrihk.
koter M. 1 kolye. 2. fin kotu.
kot/m Lg (dıkoje, bdcoje) kemirmek. * şer

hesti dıkoje Avv. aslan kemik kemiriyor.
/ytkûtm.

kotu M 1 kumru, zoa Sırepıopelia tur-
tur. 2. kumru ve güvercin familyası, zoo.
Columbidae. * kohra kedi Nh evcil
kumru. * kohra teqlebaz Nh eğitilen ve
canbazlık oyunlan öğretilen bir cins gü¬
vercin. * kohra nıvisber MA. fal çektire-
bUen bir güvercin cinsi. * kohra perh pê
MA. ayağında kanatçık olan bir cins gü¬
vercin, posta güvercini * kotua dar MA.
tahta güvercini, zoa Columba fasciata
An fatfatlk, fatık, goyin.

kot! lrgd kötü. /-bûn/. kötülenmek, kö¬
tü olmak. /- kuın Z. kötülemek. /_ti M.
kötülük, fin xuab.

koti M.Bicüzzamhastahğı./_bûnZ.cüz-
zamh olmak. An guli

kotiko i?, pis herif! anlamında bir hakaret
ünlemi.

kotûkeş MA. toplum, kalabalık, güruh.
kov rgd 1 kambur, bükey. 2. eğri, yay gibi.

3. dış bükey. fin qov.
kovan M m hüzün, üzüntü, keder, /-bar

rgd hüzünlü, kederli. An keser.
kovar M dergi mecmua. * kovara hef-

teyiMn haftalık dergi. * kovara mehane
MA. aylık dergi * kovara nivmehiMA. 15
günlük dergi * kovara se* men! Nh üç
aylık dergi * kovara salane Nh yıllık
dergi * kovara şeş meni Nh altı aylık
dergi * kovarawerziAvv. belirli aralıklar¬
la çıkan dergi.

kovık l M huni
kovık 2 N. pelit, kozalak ve benzeri şeyle¬

rin meyve gövdesini tutan yüksük. *
kovıke ampûlan N. duy, elektrik ampu

lünün girdiği duy. * kovıke berfiyê Nh.
pelit yüksüğü.

kovık M. ant kıç, anus. * kovıke kûnê Avv.

kıç deliği.
kovık 4 M terzi dikiş yüksüğü.
kovık 5 rgd l. çukur yüzlü, konkav. 2. dar

ve büklüm olmuş şey, hafif kambur.
kovi rgd yabani, vahşi, saldırgan. /-bûn/.

yabanileşmek. /_ti M yabanilik, vahşilik.
kovvboy M. ing.AB.D. de ekseri silahlı, ge¬

niş şapkalı sığır çobanlan. An gavan.
kox M. kümes. An Us.
koxik M. küçük kümes. * koxuca mıriş-

kan Avv. tavuk kümesi.
koxi M. S. kulübe, kümes.
koy M. P. dağ. An çıya
koz M. m 1 kulübe. 2. kuzu ve oğlak ağılı,

üstü açık ağıl. An koxi, hohk, gom.
kozane M. bir üzüm cinsi.
kozere M. 1 iri saman. 2. taneleri ayrılmış

ekin kapçığı. An xız.
kozık l M 1 avcılann ya da savaşçıların

ateş etmek için gizlendikleriyer, mevzi. 2.
kulübecik. 3. evcik, çocukların oy-
nadıklan evcik. 4. oğlak veya kuzu ağdı.
An koz.

kozık 2 M hücre.
kozu M köz, ateş közü. An traf.
kozi Mİ köşe. fin. quncik. 2. yığın. /-dan

Nx tezek yığuu.
krater M. Fr. jeolojide krater. An kortal
kravvat M. Fr. kravat.
Kremlin M. Sovyet meclisve hükümet bi¬

nası.
kriko M. Fr. araba vs. kaldırmak için

kaldıraç.
krinuniloji M Gr. psikoloji, sosyoloji ve

istatistiklerden faydalanarak cinayetle¬
rin nedenlerini ve çeşitlerini araştıran bi¬
lim dalı.

kristal M. rgd Gr. 1 saydam ve parlak
cam. 2. billur.

kritik rgd Fr. 1 tehlikeli, endişe verici. 2.
eleştiri, bn rexne.

kriz M. Fr. ani hastalık nöbeti. 2. ruhsal
dengesizlik. 3. ruhsal veya ekonomik bu¬
nalım.

kroki M. Fr. kroki, taslak, plan.
krom M Gr.ldm. 1514 derecede ergiyenoY

97 yoğunluğunda bir element sim. Gr.
kromozom M Gr. kromozom.
kronoloji M. Gr. tarihi olaylan zaman ve

yer göstererek inceliyen büim.
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kronomehr MA. Gr. kısa zaman ölçer bir
alet

ku1pro.GA/tdc.Anko2.
ku 2 pro. rgdrgp nere, nerde, nerede.* ez

jı ko zanım! Avv. nerden bileyim?. * ku
de? Avv. nereye?. * ku de dıçi? Avv. nerden
gidiyorsunveya nereyegidiyorsun?. * ka
güüşfaye kul Avv. nerden nereye ulaşmış!
* küre? fivv. nerenin, nereye. Bu şekU ek¬
seri içinden veya türkçede -e, _a, -den,
-dan Ue biten soru foradan üe izah edilir.
* ku re bışinım? Avv. 1 nereden gönder¬
eyim. 2. nerden göndereyim. ku ve rgp.
nereye,nereden. * ku veçû,ku vehat Avv.

nereden gitti, nereden geldi * ku ve
hemn ser xani? Avv. dama nerden
çıkayım. * ku re bati ji! Avv. ne çabukta
geldin. * jı kurgp. dç nereden. * h ku dç
rgp. nereye. * ew jı ku tên? bw. nereden
geliyorlar?. * tu h ku, hesp siwarbûn h
ku! Avv. sen nerde, ata binmek nerde.

kubar rgdA kibar, nazik.
kucık M. köşefinquncik.
kuç M. eüe kaldırılabilir iri taş.
kuçık M 1 ocakta tencere vs. yi tutmak

için kullanılan taş veya kiremit 2. An
kucık.

kuçk M. 1 divan, huzur. * çû kuçka şêx.
Avv. şeyhin huzuruna çıkmak. 2. fin kuçık.

kuçkani M eski bir savaş aleti, türkçesini
bulamadık. " firkevan fi kuçkani" cüm¬
lesinde geçer.

kuçke M 1. kör nokta, çıkmazsokak.2. as-
subaylann veya çavuşların forma işareti

kuçqulêp MA. ocağı sönen, felakete ma¬
ruz kalan kimse. /_i M rgd evi başına
çökmüş, yam felakete uğramış kimse.

kudand/ın Lg (dıkudine, bdaıdine) sür¬
mek, devam etmek, hızlı sürmek, can
sıkıcı mahiyetinde uzun sürmek. * emre
vvi geleki kudand Avv. onun ömrü epey
sürdü. * sere Barzani 59 salan kudand
Avv. Barzani savaş mücadelesi 59 yü sür¬
dü, (devam etti). * serkehna mlnnnn zê-
de nakudine Avv. zalimlerin başarısı fazla
sürmez (devam etmez).

kuder rgp. neresi.
kudere rgp nerede.
kudık l Myırtrcı hayvanyavruları, enik.
kudık 2 rgd. bodur, kısa
kudi Mdomuzyavrusa*kudryêdabestl

Nh besili domuz. An kudık.
kudi/n Lng. (dıkude, bdaıde) sürme, de

vam etme, temaddi etme.* roj 24 saetan
dıkude Aıv, gün 24 saat sürer.

kutandın 1 (dıkufine, bdaıfine) Lng. bn
kefandın.

kufand/m 2 Lng. (dıkufine, bdaıfine) 1
püff etmek, puflamak. 2. ydan vs. sürün¬
gen cinsi hayvanların veya davar, sığır
cinsi hayvanların uflryarak çıkardığı ses.

kule kuf R uf püf etmek.
kufêri M ahlat ciminden bir meyve, ılgın.

An ku*eri, kür.
kufık M 1 küf. 2. burunda sertleşen pis¬

lik./- avetınZ. küflenmek. /S rgd küflü,
/-nü rgd küflü 2. burnu her zaman sü¬
müklü olan kimse. * kufkê poz Avv. burun
pisliği * kufke* guh Avv. kulak pisliği

kufn M An kofr.
kııfıristan Nx kafirler ülkesi.
kufkank M mantar, fin kuvank.
kufr M. A 1 kafir. 2. küfür, /-baz M kü¬

fürbaz. An çêr, xevver, kufri.
kufri Mküfür.finçer,xewer,kufr.
küfte M. köfte. fin kutlık, lopık.
kuj L "kuştin" fiilinin maştan.
kujahk Mfinkuzark.
kujandıneve L S. öldürmek, söndürmek,

imha etmek.
kujaneve L S. ölmek, sönmek.
kujêlêvê MA. ant iki dudağm yanakla bir¬

leştiği yerde hasıl olan çizgüer.
knkurd M.finkevvkurd.
kul 1Mlyara,çıban.2.keder,elem.*ku-

la reşM/ıBj. karayara,verem * kulabm
çeng Nh Bj. köpek memesi. /_bûn Z. ya¬
ra olmak./_darMA. rgd kederli, dertli./-
ketm L dert girmek. * kul ketm mala
yeki Avv. birinin evine dert girmek. /_
kuın L yara yapmak, dert etmek. * kul
kuın zıke nun Avv. içimedert ettiler, yani
içimiyedUer./_xwann/.löfkeve sinir¬
den patlar hale gelmek. 2. zehir zıkkım
yemek.

kul 2M.in.Angeh5,quL
kulabe LM An küabe, saml.
kıüabe2 M ant diş kökleri.
kulabe 3M oklann yivleri, okun giriş de¬

likleri.
knlane M An helm.
kulav M 1 keçe. /S N. rgd keçeden, ke¬

çeye ait 2. bircinsyazlık elma.Bu cins el-
ma hafif tüylü olup tatil ve erken yetişir.

kulavkure M.Anpezkuj.
kulb MrgdAnçuek.
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kronomehr MA. Gr. kısa zaman ölçer bir
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kufbe Mnalcak,çapa/_bûnZ.çapalan-
mak. /_ kırın L. çapalamak. * bostan
kulbe kuın bw. bostanı çapalamak. An
xepuandin.

kuleh M külah, ribinlik.*kule avêun,şer
xwastm Avv. bağrını açıp bela aramak an¬
lamında deyim. An kum.

külek lM. fin kuçık.
külek 2M.rgdtopal,aksak./_bûnZ. topal

olmak./-!M topallık./-kırın Z. topallat¬
mak. An leng.

külek 3 N.m delik. An qul quhk.
kıüemar MA 1 çaylak, zoa Mttvus. fin

kolare. 2. bir cins zehirli yılan. 3. mecazi
olarak yılan hayinliği.

kulemergi M S. ağır ve can sıkıcı iş, can
sıkıa varlık.

kulenani M S. cinsi iktidarsızlık için
yapılan büyü.

kuleng l M ağaçtan bidon şeklinde orta
boy ve etrafı çemberli bidoa Ekseri ba¬
kraç gibi kullanılır. An elb.

kuleng 2 M duvar içinde oyulu pencere
büyüklüğünde dolap. An qebalok.

kıüeşûhk MA. karakoncolos, sivri külahlı
cin, şeytan. Çok uzun kırmızı külahı olan
ve külahında garip püsküller sarkan bir
iblis.

kulêre M bir cins pasta, çörek.
külfet M. m 1 külfet 2. aile, kadm eş.
kuhnd M. kabak, fin kundu.
kıümg l M. 1 çift ağızlı, bir tarafı murca

benzer kazma. 2. murc, beton murca
kuhng 2 N.bn kulengZ
kul! M çekirge. * kuliyê beşik MA. ataı

beyaz bir cins kırmızı iri çekirge. * kuli-
zer Nh san çekirge. An sûsnk.

kuli 2 M pamuk yumağı, pamuk koza¬
lağından çıkan pamuk parçacddan. 3.
kar taneleri, kar lapası.

kuliçe M. bir cins pasta, bir çörek cinsi.
kuliik M. çiçek, kû- çiçeği. * kulilka ada-

re An gangüok. * kulilka mü Nh ant
köprücük kemiği. * kulükezarAn guleş-
êxan,çûng.

kulimek M ant oyluk kemiği
kulin lM.l. köy evlerindeyataklann gün¬

düz toparlanıp üzerine konulduğu raf. 2.
bazı yerlerde çardaklardaki yarun duvar
içindederler. * kevokful û h serkoline
dani Avv. güvercin uçup Toılin'e konda
Ankûlin.

kull/n 2 Lng. (dıkule, bûade) topallamak,

aksak yürümek.
kulkull N. rgd yara bere içinde.
kulkuli/n Lng. (dıkulkule, btkulkule) gü¬

çlükler içinde sürüklenip gitmek, çabala¬
mak, debelenmek.

kulm M 1 yumruk. 2. avuç. /_ık M avuç,
avuç miktan. fin kol mıst

kakınç MAnqohnc.
kuluvank M ant başın en üst kısmı.
kulu M 1 yumak, iplik veya pamuk yu¬

mağı. 2. kar taneleri. An güok, kull
kum M takke, başlık, külah. * dest dan

kum Avv. mec. kendi hatasını kabul et¬
mek, elini vicdana koymak. /- avetın Z.
mec. kavga istemek, bela aramak. * kum
avetınqedaxwasbnAvvi bela aramak./-
danin Avv/ 1 başlık örtmek. 2. külah in¬
dirmekveya mecazi anlamda antlaşmaya,
oturmak veya birinin başarısına şapka
eğmek. * kumê xwejı yeki re danin Avv.

birine saygı ve hayranlık duymak. * kü¬
me reşMA. kalpak. * kumê sorNh fes. *
kumê xiço h serê pıço, ne hat û ne dıçû
Avv. birinin külahını ötekine giydirmek
anlamında atasözü. An kuleh, kun.

kumax Mfinlaqûn.
kumbed M. kümbet, kubbe.
kumbır M. cav. dağ oyuklan.
kunıet rgd kırmızı.
kunuk M 1 küçük külah. 2. iri saman

veya daha ziyade mercimek, burçak gibi
nebatların kapçık samanına denir.

kumışand/ın Lg (dıkumışine, btkumışine)
içice sokmak, içice geçirmek, bn.
kunsanduL

kumışi/n Lng.(ddatmışe,bdaantşe)l.içiçe
girmek. 2. yıkılmak.

kumpıyale M. ticari çek, hesap kağıdı.
kumzu M kenarsız şapka
kumzirx M miğfer.
kun lM 1 delik. 2. hayvan üıl/- bûn/.

delinmek. * kunetace Nh baca deliği *
kunederzi Nh iğne deliği * kuneguh
Nh kulak deliği * kunemışk Nh fare
deliği * kime hurçe Nh ayı ini * kunê
maran MA. yılan delikleri, fin qul

kun 2N.ant anus, kıç.
kunand/ın Lg (dıkûnine, bdatrine) 1 del¬

mek, delik açmak. Z daraltmak, bn
sum tandın, teng kınn.

kunc Mköşe.Anquncık.
kuncand/m Lg(ddaaıtine,bdaıncme)diş¬

le ezmek, dişle bir şeyi ezercesine kemir-
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mekveya bir paçavra vs. şeyi taş veya bu¬
seyle çürütürcesine ezmek.

kund M susam. Aot indicum. * kunci-
kerk MA. yabani susam cinsi

kunci/n LJıg. (dtkunce,bdaaıce) dişleveya
herhangi bir şeyle kemirümiş gibi ezilme,
prynm pıynm olmak.

kuncre M. mersin bitkisi. Aot Vinca mi¬
nör.

kund l M. baykuş, zoa Striglformes. *
kunde çiçk Nh zoa Athenenoctua *
kimde borNh puhu kuşa zoa Buta bu¬
ta. * kundê gora Nh bataklık veya me¬
zarlık baykuşu, zoa Aslo flammens. *
kundê şevê Nh alaca baykuş, zoa Strix
aluca

kund 2 M. pazı, ekmek yaparken kesUen
bir yumakhk hamur. * kunde herir Avv.

hamur yumağı ve burdaki "k" sert oku¬
nur.

kundır Mkabak.AotCucurbita/_patm
Avv. kabak pişirmek. * kuudirê* beravê
Nh bn kundır! ari. * kundıre mirani
MA. helvacı kabağı, kış kabağı. Aot Cu-
curbita maxima * kundirê qerewe M.
bal kabağı. Aot Cucurbita moschata. * h
kundır xistin Avv. 1. laf dokundurmak. 2.
tam yerinde konuşmak.

kundıriavi MA su kabağı. Aot Cucurbita
pepo.

kunêr M. m Bj. cerahatü şiş, abse, çiban.
fin kûnêr, kmêr3.

kungi M. 1. çardak veya damın üstünde
yarım duvar şeklinde burç. 2. kalelerde
burç, çıkıntı. 3. kale burçlanndaki
mazgallı siper, fin pahqe.

kungire MAnkungl
kunkunoşki rgd delik delik, delikli olan,

gözenekli.
kur L rgd kısa. fin kurt
kur 2 M. oğul, erkek çocuk. An lavv. * eqlê

kur! teyra re ful Avv. gençlerin aklı bir
kanş havada anlamında atasözü.

/_ap MA. amca oğla An pısmam. * kur-
dûnde M çocuksuz, ocağı sönük. * kurê
bavê xwe ye Avv. böyle baba, böyle oğlu,
babasının oğludur. /_mam MA. am-
caoğlu.

kur M ani baş, kafa, keUe. * kurê xwe h
kevu xislm başını taşa vurmak. Bu keli¬
me ekseri Dersim kurmancisinde kul¬
lanılır, fin seri.

kur *N. traş olma /-kuın/. traş etmek.

* serê xwe kur kuın Avv/ başım traş et¬
mek. * sunêlê xwe kor kuın Avv/
bıyıklarım traş etmek.

kurbeşk (kurbeşik) N. porsuk, zoa Meles
taxus.

kurçl M.AnqurçL
Kurd M. rgdM. Ö. 5000 yıllarına uzanan

karanlık bir tarihi, Zerdüşti dininin Zend
Avesta dilini konuşan 'ari' ırkının babası
olan bir millet Orta doğuda m. ö. 612
yılında Kavvayi hesıngenn devrimiyle
kurulan Med imparatorluğunun sahibi
olmasına rağmen bugün okullarda oku¬
nan bir dili ve sahibi olduklan bir devleti
olmadıklarından kesin kimliğini ver-
emiyeceğimiz bir halk. Aym zamanda ön
Asyada yaşryan Karduklann ve Urartu-
lann bugüne kadar uzanan bir neslidir-
terde.

kurdayeti M. Kürt halkuun haklarını sa¬
vunma fikri.

kurdevvari M. rgp. Kürde ve Kürt gelen¬
eklerine uygun.

Kurdıstan Nx Kürtlerin ülkesi. Maha-
battan Akdenize ve Hürmüz boğazından
Kafkaslara uzanan 520 000 km2. lik bir
ülke.

Kurdıstani rgd Kürdistan halkından ol¬
anlar, Kürdistanh.

Kurdi M rgd Kürtçe lisanı, Kürtçe.
Kurdmanc MAnKurmanc
kurdı>- . «er Nx Kürt yurtseveri, Kürtle¬

rin uısani haklarım savunan kimse.
Kurêş M. 1 Arabistanda bir kabüe. 2.

Dersimde bir aşiret.
kunk ' M. çorap. * kunk çêkuinL çorap

örmek. * kunk kuın pê* fivv. çoraplarım
ayaklarına geçirmek, çorap giymek, fin
göre.

kunk M genç erkek çocuk.
kunsand/ın Lg (dtkurtsine, bdamsine)

tıkmak, sokmak, zoriryarak geçirmek, fin
kumışandın.

kunsi/n Lng. (ddamse, bdaartse) tıkılmak,
sokulmak, oyulganmak.

kunşkenuşk Nh güney Afrikada
yaşryan ve uzun arka ayaklan üzerinde
sıçrayan bir cins fare. 200. Zaculus zacu-
lus.

kurri M 1 eşek yavrusu. 2. bazen at cinsi
hayvanların da yavrudan için söylenir. /_
avııın Z. 1 yavru atmak, yavru düşür¬
mek. 2. mecazi anlamda nefsine zayıf

kund 246

mekveya bir paçavra vs. şeyi taş veya bu¬
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ta. * kundê gora Nh bataklık veya me¬
zarlık baykuşu, zoa Aslo flammens. *
kundê şevê Nh alaca baykuş, zoa Strix
aluca
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kimselerin bir şeye olan arzusu içinde
söylenir. * kurriye hespê Avv. at yavrusu,
tay. * kurriye behre* Avv. Memê Alan de¬
stanında balıkçılar tarafından denizden
çıkarıldığı söylenen Mem'ın atı. An caş.

kork M kürk. An kürk.
korkum Lg (kur dike, kur ke) 1 traş et¬

mek. 2. kısaltmak.
kurm M n kurt, kurtçuk. /_i rgd kurtla

IS bûn L kurtlanmak. * kurm i berfê
MA. kar kurda * kurm i ciğer Nh ciğer
trematodu. zoa Fasciola hepatica *
kurm i darê MA. ağaç kurda * kurm i
hevrişım Nh ipekböceği kurdu. /S
kuın L kurtlatmak, kurtlu hale getir¬
mek. * kurm 1 xwine*Nh kanda bulunan
bir asalak kurt bj. Bllharzla. /- ketm L
kurt düşmek, kurtlu olmak. * kurm
ketm dranên nun Avv. dişlerim çürüdü,
dişlerime kurt girdi. * kurm ketm düe
yeki Avv. mecazi anlamda birinin kalbine
şüphe girmek, içine kurt düşmek. *
kurm lêgerin Avv/ kurtlanmak,kurt düş¬
mek. * kurm seride lirin Avv. 1 içine şey¬
tanide girmek. 2. tepesi atmak. /_xur Nh
kurtçuk yiyici.

kurmam Nh amca oğlu. An pısmam.
Kurmanc M rgd Kürt, Kürtçenin en çok

konuşulan bir lehçesi ve bu lehçeye men¬
sup olan.

Kurmanci M. Kürtçe dilinin bir lehçesi.
kurmatix M. ant fin qormatix.
kurmêfêkl M ağ kurda
kurnuk M. 1 kurtçuk. 2. kavun, karpuz

veya hıyar gibi sebzelerin cüce kalmış
ufakları.

kurmkêz M. 5/. bir iç hastalık.
kurmûri MArcgerik.
kurnlşk MAnquncik.
kurp M. küspe.
kurs Mİ funda, çah.2.M kurs. fin qurs.
kursi Mİ kürsü, sandalye. 2. dindebir te¬

rim. * Ayeti kursL
kurt 1 rgd kısa, güdük. /_ayi M kısalık,

kısaca, hülasa, özet olarak, özetle. * bı
kurtayi tgp. özetle. /_ binin/, kısa kes¬
mek. /_ bûn L kısalmak, kısa olmak. *
korte paresûMA.arıt alttansonuncu kısa
kaburgalar. /_i M kısalık. * bı kurt! rgp
özetle, hülasa, kısaca /-Jln rgd loşa
ömürlü. /_ kuın Z. kısaltmak, kısa kes¬
mek.

kurt 2 N. rgd kuluçka, kuluçka tavuk. /-

bûn Z. kuluçka olmak. /_e kurt R guk
guk etmek, kuluçka tavuğu sesi/- danin
L tavuğu kuluçkayayatırmak./- kuın/.
1 tavuğun gurk gurk edip yavrularını
çağumasL 2. kuluçkaya hazırlamak. *
kurt sar kuın Avv/ kuluçka olunmasını
istenmiyen tavuğu soğuk suya batırarak
veya başka bir metotla kuluçka olmasına
mani olmak.

kurt 3 M. akbaba. * kurta kelaxa MA. leş
kartalı. An siqalka guri.

kürtaj M. Fr. kürtaj.
kurtan M. eşek palam, palas, semer. /-çe¬

ker Nh palancı. /_ kuın L semerlemek,
palanlamak. An palan.

kurtbin MA rgd 1. uzağı göremiyen, miy¬
op. 2. dar görüşlü, kısa görüşlü. /_i M 1
miyopluk. 2. dar görüşlülük.

kurte M. rgp. 1 özet, hülasa. 2. kısa
/_dem rgp. kısa zaman, /-gotar Avv. kısa
söylev, özetli nutuk./_kelaxeM akbaba
Ankurt3.

kurte 2 M. cins olmıyan at
kurtek M. gömlek, rob, bluz. An fistan.
kurtepank MA. çipura, mercan, karagöz

cinsi balıklar, zoa Abranüs brama
kurtêl M. ekmek ufağt /-e M şunun bu¬

nun ekmeğiyle geçinen insan.
kurtûpıst Nh dedikodu, komplo, kulis.
kurufte M damlardaki karlan süpürmek

için geniş ve tahtadan bir kürek.
kusk M. rgd mavi gözlü adam. An çavjeng.
kusur MA artan kısım, kesirler, küsur. *

pênc lire û kusur Avv. beş lira Ue küsuru
veya beş küsur lira

küşne M burçak. Aot Vida satlva bn.
kızın. * küşne reş Nh bir cins burçak,
fiot Vida ervillla

kuşlar Mkaatil.
kuşte l M. alçı. /-kari MA. ince alçı Ue

yapılan sanat eseri.
kuşte 2 M. rgd öldürülmüş kimse, maktul

fin kuşu.
kuşı/m Lg (dıkuje,btkuje) 1 öldürmek. 2.

lağvetmek, geçersiz kılmak. * kuşuna
meran kuşuna male* ye Avv. erkeğin öl¬
dürülüşü evin sönmesidir. * dûnun ku¬
şun Avv. düşman öldürmek. * pasporta
xwe dan kuşhn Avv. pasaportunu öldürt¬
mek, iptal ettirmek. * mafêwikuşan Avv.

hakkım öldürdüler. /_xwaz! MA. m. 1 ka-
til ruhlu kimse. 2. suikast

kuşu rgd öldürülmüş, maktul * merov
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kuşu* yê şêran be lê ne kuştiyê roriyan
be fivv. insan aslanlara yem olsun da tilki¬
lere olmasın, fin kuj, kuşte.

kut l B. köpeğe çağn. An kûç, kûço.
kut 2 B. 1 tık sesi, kuşların tık tık diye yem

yerken çıkan ses. 2. duvar veya kaprya
vururken çdcan ses. /_ kut B. tık tık. /_
kut kırın/, tıkırdamak, tak tak vurmak.

kuta l L "kutan' fiilinin geçmiş zamanı ve
maştan.

kuta 2 rgd rgp. son, netice. /_ bûn Z. bit¬
mek, sona ermek, sonu gelmek. * kuta-
bûna roja teng Avv. dar günün sona
ermesi. /- hatm L sonu gelmek. /_ kuın
Z. bitirmek, sona erdirmek. /_ yiM sonu,
nihayeti. 2. devam müddeti. * kulayi ya
vi kari sê rojan dom kır Avv. bu işin bit¬
mesi üç gün sürdü. /_yi anin Avvi sonunu
getirmek, bitirmek, fin davri, paşi.

kuta/n l Lg. (dikitle, bdaıte) dövmek, vur¬
mak, yere çakmak. * hevalê xwe kulan
Avv. arkadaşını dövmek. * ung kutan er¬
de fivv. ayak diremek. * savvar kutan Avv.

bulgur dövmek. * su- kutan fivv. sarımsak
dövmek. * sıng kutan Avv. 1 kazık çak¬
mak.2. bu fül bazıyerlerde sokuşturmak,
bastırarak sokmak anlamında kullanılır
ve mecazi anlamda cinsi münasebet yeri¬
ne de kuUanılır. /_xane M. ezim evi, toh¬
umların ezilip yağ çdcarddığı yer.

kuta/n 2 Lg (ddaıte, bdaıte) çalmak (müzik
aletleri için). * dehol kutan Avv. davul çal¬
mak. * tembûr kutan Avv. saz çalmak. *
zurne kutan Avv. zurna çalmak.

kutand/ın Lg (ddaıtine, bdaaine) bu fiil
'kutan1 Ue kulan2" fiilleriyle aym anlam¬
da kullanılır.

kutek M. 1 dayak, türkçeyede 'kötek' ola¬
rak geçmiş. 2. tokmak. 3. ağır olan bir
şeyin veya binaların altına vurulan direk,
kazık. 4. payanda.

kutekyari M S. cebir bilimi.
kütük Mfinkuthk.
kuti/n L(dıkute,bdaUe)ekseri'ısimîülha-

lidir, dövmek, çalmak, vurmak anlamı
verir.

kutkutok M. ağaçkakan, zoo. Picidae. *
kutkutokê kesk Nh zoo l'icus viridus.
* kutkutokê çinık Nh <.uo. Dendroco-
pus. in darkunkerc, kili ılotık.

kutlık M. içli köfte, ı- ' köftesi An
lopık.

kuva (ku ve) rgp. İn- _. nereye. An

ka
kuvan M mermi kovanı.
kuvank ffaıvor^JM mantar. /-êbarankl

M ekseri yağmurdan sonra topraktan
çıkar ve şemsiye gibi açılan lezzetli bir
mantar cinsi. /_ê hevqeloşk M. iri ve ge¬
niş bazan tepsi gibi açılan ve toprağı ya¬
rarak dısan çdcan bir mantar cinsi ki et
gibi lezzetlidir. /_ê hurçê M çoğu yeşü
renkte toprak üstüne çdcan ve ekseri ze¬
hirli bir mantar. /_ê miki M. koyun gö¬
beği. /S\ bızuıki MA. biber acısına
benziyen tadı Ue küçük cins bir mantar.
Aot Agaricus campestris. /_ê miki M.
küçük ve yerden dışan çdunayan tüylü
bir cins mantar, fin kufkank.

kuvvare M. fin pêtagê mêşan.
kuwarg M. An kuvank.
kux M. öksürük. An kuxik.
kuxar M. rgd köşe, kavşak.
kuxik M. öksürük. /- gırtın Z. öksürük

tutmak.
kuxi/n Lng. (dikuxe, bdaae) 1 öksürmek,

aksırmak. 2. mecazi olarak dert yanmak,
teklemek. * motora ereba nun dikuxe
fivv. arabanım motoru öksürüyor veya te¬
kliyor vs. * h ber cixarê dikuxê Avv. siga¬
radan öksürüyor. * evv jı ber jına xwe
dikuxê Avv. o karısından dert yanıyor.

kuxe-kux B. aksınp öksürmek./- kırın/.
aksınp öksürmek.

kuzark M. hanzal, it hryan. Aot Citrullus
colocynihis.

kuzel M roka otu. Aot. Eruca sativa.
kûç B. köpeğe çağn. * kûç kûç!/?. oşt oşt!

diye köpeğe çağn. An kûço.
kûçe M. 1 sokak. 2. dar sokak. * kûçe û

bazar Avv. çarşı sokak. * kûçe û hazar ge¬
rin Avv. sokak sokak dolaşmak. /_gerMx
rgd sokakçı, sokak adamı. /_vanNx rgd
1. sokak adamı. 2. müspet anlamda sokak
inşaatçısı anlamı verir.

kûçık Mit,köpek./_aviM.köpeldik,itUk.
* kûçık berdan yeki Avv. birinin üzerine
köpek saldırtmak. * kûçık gire* dan Avv.

köpeği bağlamak. * kûçıkjı kêbıtırse bı
vvi ali de direyi Avv. it kimden korkarsa o
tarafa havlar. * kûçık xwedl kuın Avv.

köpek beslemek. * kûçikê erwana Nh
geceleri evlere giren hırsız köpek. *
kûçıke* har Nh kudurgan köpek. *
kûçikê nêçirvan MA. av köpeği veya po¬
lis köpeği * kûçıke motkaMA. kümesle-
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umların ezilip yağ çdcarddığı yer.

kuta/n 2 Lg (ddaıte, bdaıte) çalmak (müzik
aletleri için). * dehol kutan Avv. davul çal¬
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re girip yumurta çalan köpek. * kûçıke
sıvanan Avv. çoban köpeği * menv
kûçıke* malê be, ne pıçûke* malê be Avv.

evin köpeği ol da, küçüğü olma an¬
lamında atasözü. An se, seg, kûtl

kfiçk M. An kûçık.
kûço kûço R köpeğe çağn. An kûç.
kûd N.rgdBj. felç, felçli kimse An falmc
kûê MAnkwê.
kufi M. eski bir Arapyazı çeşidi
kufi/n Lng. (dıkûfi, btkûfê) fosurdamak,

püflemek. * kûfina ga, kûfina mar Avv.

öküz fosurdaması, yılan püflemesl
kûh M körelmek (kesici aletler için). * kê-

ra nun kûhi bûye nun dıvet vvê bısûm
Avv. bıçağım körelmiş, bUemem lazım. An
kone, kor.

kûjeke MAnkespık.
kûji M kenar, köşe. An kevi, guçuc
kul M. 5. An kondu-.
kukla M. rgd Gr. 1 oyuncak şeklinde ve

hareket verilebüen bebek. 2. mecazi ola¬
rak oyuncak gibi kullanılan kimse.

külek M.Z.finkûl
kûlin M. 1 buğday amban veya sUo. An

pêtag. 2. evlerde gündüzleri yatak konan
iskele, bn kullu. 3. bazı yerlerde de küer
anlamı yerine kullanılır.

kulis M. Fr. kulis.
kûn M ant anus, kıç, göt. /_ avetın L kıç

atmak, göt atmak. /_ dan L kıç vermek.
* kûna çıye Avv. dağın kıç eteği. /_ek rgd
ibne, götveren. * kûnê dixwari, qahbek
sawûnji bı ser de dixwazl Avv. hem götü
ister, bir kahpta sabun ister. * kûn.'
de dıde Avv. kıçı da üstteverir. * h pey t. .

na yeki ketm Avv. birinin kuyruğuna
takılmak. * ne bme kûnê dinan, ne ji
kûna xwe bide dinan Aıv. ne deliye kıçım
ver ne de deliden kıç iste. An qûn.

kûnderz M. iğne ardı dikiş şekli.
kûner N.Bj. bn kunêr.
kûnhewcar MA. karasabanın yere giren

kısmı.
kunza M tek deliklüer, yumurtlayarak

çoğalan kuş gibi hayvanlara denir.
kûpn M. küp. küpe* ave* Nh su küpü. /_

bûn/. şişmek. * zücevri perçrvıyeû bûye
kûn Avv. karnı küp gibi şişmiş.

kâp M cav. 1 derin çukurlar, volkanik
çukurlar. 2. çöküntüsü olan şey, yayvan
ve geniş sulu veya sussuz kuyu veya çu¬
kur.

kûpand/ın Lg (dtkûpine, bıkûpine) çö¬
kertmek, (sac, metal vs.).* trambêlê vri
kûpandme Avv. arabasında çöküntü
yapmışlar.

kûpi/n Lng. (dıkûpe, btkûpe) çökermek,
içe çökmek.

kupon M Fr. kupon.
kûr l rgd deria /-ahi M derinlik. /_bûn

L derin olmak,derinleşmek./-çûn/.de¬
rine gitmek, derinden yoklamak. /-İ N.
derinlik. /_ kuın L derinleştirmek. /_
kûr Avv. derin derin. * kûr û dûr Avv. de¬
rinden derine, enine boyuna.

kûr 2 rgd kör. An kor, kvrir.
kûrand/ın Lg (dıkûrine, bddbine) derin¬

leştirmek. An kûr kuın.
küre 1Mdemircüerin ateş fırını, gaz fırını.

/-vanMcocakçL
küre 2M.ankovani.finpêtagêmêşan,ke-

war.
kûrebesk M parsa benzer bir hayvan, çi-

tah.
küre kûr R hızh olarak ağlama, çığıra

çığıra. Yumuşak k Ue okunur./- kuın/.
hızh sesle ağlamak. An kûrin.

kunk 'M cep. An tank, cêw.
kûnk 2 M. körük, kalaya körüğü.
kûrri/n lLnk (dikûre, bddtre) sesli ve ken¬

di kendine ağlamak.
kûri/n 2 Lnk (dikûre, bddtre) üveymek, gü¬

vercin, üveyik gibi kuşların göğüsten ses
çıkararak ötmeleri.

kûr'- ' ,,,ıkurk.
S\r M. fin belik.

üûrmeş MAnvızüc
;ûrnıgan M. buğdaya kanştınlarak ek¬
mek yapılan bir hububat

kûsel MfinkûsL
kûsi M. karada yaşryan kaplumbağa bn.

kvrisl
kûşk M. kum kırlangıcı, zoa Riparia ri-

paria
kûl M tam pişmeden düşen ve şekli bozu¬

lan ekmek.
kûtal M ticaret eşyası, mal, kumaş, bn

pırtu,pırtal
küte M bir cins uzun hıyar. An qitik, sa¬

rat
kût/m Lg (dıkoje, bdcoje) kemirmek. An

kotın.
kûti M it, köpek. /- berdan bw. köpek

saldırmak. /_ bûn Avv. itleşmek. /_ kıs
kuın Avv. köpek kışkırtmak. * knUyê
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malê direyi xwediye* malê bw. evin iti ev
sahibini ısınr. * kûti naxwe Avv. it yemez!
anlamında ünlem ifadesi /-ti rgp. M 1
köpeklik, itlik. 2. fesatlık. * kûtiti kum
Avv. itlik etmek. * kûtiuyê dike. Avv. 1 itlik
ediyor. 2. fesatlık ediyor. * kûtlyê sıva¬
nan Nh çoban köpeği /- xwedl kuın
Avv. köpek beslemek. * kena kûtiyan pê
tê* Avv. buna köpekler bUe güler an¬
lamında deyim, fin kûçık.

kûvi rgd fin kovi.
kûz M. testi, çömlek, /-çeker Nx çömlek¬

çi. An pirot
kûze M sansar. * çermê kûze Avv. sansar

postu,zoa Martes folna * kuzeyi av! M.
kunduz. An darbu-2. * kuzeyi daran M
ağaç sansarı.

kûzele M roka bitkisi, fiot Eruca sativa
AnkûzeL

kûzık M testi, küçük testi.

kûzi lM. su teresiAotNaslurtium offid-
nale.An.qid.

kûzi 2 M. dilim, kısım.
kuzin Lng. (dıkûze,btkûze) köpek ve cinsi

hayvanların inlemesi fiili. An kûzkûz.
kûzkûz l M it, kurt vs. hayvanların inle¬

mesi, yalanması. /- kuın L inlemek. An
kuzin.

kûzkûz 2M likenotu. Aot Lichen.
kûzrok M. pişirilerek yenen bir bitki.
kwê M bilardo sopası.
kwêsi M. tospağa. kaplumbağa. *kwêsiçû

ser darê Avv. türkçede "balık kavağa
çıkar" deyiminin karşılığı.

kwirawi M.finkoravvi
kwisi Mfinkwêsl
kwit M ıslık.
kvritand/m Lnk. (dıkavitine, bdawkine)

ıslık çalmak. An fItık.
kvvit/m Lg(ddwje,bdcoje)bnkiıtm.
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L . M. Kürtçe alfabenin 15. ci harfidir, ses¬
siz olup dil ucu Ue dil ucu ortasından
çdcar.

la l rgp. S. taraf, yön, istikamet * layi çepê
Avv. sol taraf. * layi yeki guhn Avv. birine
taraf çıkmak. * h layi Dersime Avv. Der¬
sim taraflarında. An pi, hêl, ali, layen.

la 2 M. müzikte bir nota.
labık Mfintapık.
labirent M. Gr. L labirent 2 ant labirent,

iç kulaktaki girintili boşluk.
laborant M. Fr. laboratuvariarda çalışan

kimse.
laboratuar M. Fr. laboratuvar. bilimsel

araştırma ve deney yeri.
labûte M. çift sürerken saban demirini te¬

mizlemek için övendereye geçirilen, de¬
mir keski, fin lavvûte.

lac M. Z. erkek oğlan./_ek M. küçük oğlan.
* tu lace* kamo? fivv. kimin oğlusun?.

lace MUticaci./_yiMUtica.
lachverd / M bir kumaş cinsi. 2 M bir

renk.
laçik M / keten şerit, kurdele. 2 baş örtü¬

sü. 3. bn kav.
laçın M. bir cins ayakkabı, mest.
İade M. şehir dışında kurulan bahçeli ev¬

ler, ing. countryside.
laf M. laf, kelime, boş söz. /_ avetın L söz

atmak, laf atmak. * laf û gef fivv. sözle teh¬
dit. * laf û gef xwarin fivv. sözle tehdit et¬
mek. * laf û güzaf Avv. övünme, boş söz
söyleme.

lafavv M. şiddetli sağanak, sel, tufan.
lafazan L rgd çok konuşan, laf yetiştiren.

2 hazır cevap kimse.
laflafok M. sarmaşık otu. bot Hedera he-

lix. fin pêçek.
lahane M. Gr. lahana, türkçe yoluyla

Kürtçeye de geçmiş, fin kelem.
Lahey M Lahey, uluslararası adalet di¬

vanının bulunduğu Hollandanın Den
Haag şehri.

lahiye N.A sun'i, taklit. (saçd'
lahmacun A N. lahmacun.
lahor M. / kaliteli bir kılıç cinsi 	 -ü cins

bel kuşağı. 3. Hindistanda bir şehir. * şûrê

Lahori fivv. Lahor kıha.
lahût N.A temiz sıfatlar, tanrısal
laln N.rgd A taklitçi, komedyen.
laiq rgd Fr. bn layiq.
lajvverd M. metal.
lak M. /bulamaç sekimde köpek yemeği.

2 yassı küçük taş ve bununla yapılan bir
oyun. An şolık, paşık.

lakin l rgp.A lakin, fakat
lakin 2 M köpek yalağı.
lal l /. M. inci, yakut 2 rgd koyu kırmızı

renk.
lal 2 rgd dilsiz. /_ bûn L dili tutulmak. /_i

M. dilsizlik, sessizlik./_kerM sessizlik oy¬
ununda kim önce konuşursa tokat yer
oyunu. /_ kum L dUsizleştirmek. /_
man Z. dilini yutmaktan tabir. * lal û bê-
deng man fivv. sessiz ve sedasız kalmak.

lale M. P. lale çiçeği. /_gûn rgd lale rengi,
lale renkli. * laleyi iran! Nh acem lalesi,
güneş topu. /-zar Nx lale bahçesi.

lalelal B. yalvarış, haykırış. An lava
lalengi M. / mandalina. 2 lale rengi, gül

rengi.
lali l M. tepsi. * lalika şkesti çêhr e jı ya

xvvesti Avv. kınk tepsi minetten iyidir an¬
lamında atasözü, bn. seni

lali M. /dilsizlik. 2 sessizlik.
lalilk Mfinteyfık.
Ialo /. M dilsiz. 2 B. dilsiz olana çağn. 3.

dayı. fin xal 3. Simko isyanında bir kah¬
raman.

lam l N.anlL çene. 2 N.bn gep * lama
jêrin Nh alt çene. * lama jorin MA. üst
çene.

lam 2 M Arap alfabesinde V harfi.
Iam3 M Fr. mikroskop camı.
lama l M İspanyolcadân gelen bu isim gü¬

ney Amenkada yaşryan koyuna benzer
deve şeklinde hörgücü olmıyan bir hay¬
van.

lama 2 M. Tibet ve MoğoUarda Buda ra¬
hibi, /-izm M Budizmin bir kolu.

lambe M. lamba, (her çeşidi).
lanıc. N. ant. yanak, avurt, bngep.
lü.-neiif M Arap alfabesinde bir harf.
lan M. vahşi hayvan ini bn qul
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landık (laruk)N. beşik, bn dergûş.
lanet M. A lanet, uğursuzluk. * lanet lê

kum Avv. lanet etmek, lanet okumak. *
lanet lı şeytan Avv. şeytana lanet An na-
let

lap rgd çok, fazla. * lapi heri mezm Avv.

en büyük nevale.
lapçın MAnlaçin.
laper M. tırmanma, kalkma
laperand/ın Lg (ladtperine, laperine) 1

grammerde fiil çekimi fiili, fin tevvandın.
2 yaklaştırmak, birleştirmek.

Iaperi/n Lng. (ladtpere, lapere) fiil çekimi,
deklinasyon. An tevvang. /-kırın Z. ya¬
klaştırmak, birleştirmek.

lapûşk M. pençe. An lep.
laq M. zayıf et
laqirdi Malalardı, söz, kelime.
laqûn LN.ant but, kalça, kıç tarafı, argo¬

da popo. 2 rgp. vücutta arka kıç tarafı.
lar l M. / öküzve manda ahin. 2 danabur¬

nu, bn cobu.
lar 2 / M. S. eğilim, temayül, meyU. 2 rgd

ima yolu, dolaylı. 3. rgd eğik, bükük.
İare M eğri çizgi.
lareş M. Bj. kangren.
lart M. An paşık.
las M. tırpan biçmede önüne katılan yol

bn hon.
lasar rgd dik kafalı, inatçı.
lasayi M. S. taklit.
laser lN.seLbn lesar, lehi
laser 2 M. şua Ue işliyen bir çeşit ışık.
laserk M. telsiz aracı fin bêtêL
lask M. / sap, bitki sapı. 2 harf vs de

uzantı, müzik nota işaretlerinde kuyruk
uzunluğu. 3. muz hevengi, kadeh ayağı vs

lastik M. mGr. lastik, elestik.
laş M. ant vücut, gövde. /_ guan M. rgd

vücutta kırgınlık, hantal, /-guani M.
kırgınlık, hantallık.

lat ' M. islam öncesinde bir Arap tanrısı
şefi, şetpul

lat 2 M 1. parça, tarh, parsel. 2 cav. massif
kaya. * ketin nava lat û zinaran Avv. ta¬
şlık, kayalıklar arasına düşmek. 3. ka¬
paklık, tıpa. 4. dönümün 1/4. yani 250m2.
lik alan birimi. /Sarın L parçalamak,
bölmek, tarh veya parseUere bölmek.
(arazi için), bn tej.

lateks M ing. sun'i lastik, latex.
İnfık V / sebze tartılan fin qarix. 2 par¬

sel, evlek. An kerdi, lat

latife MAAngalte,henek.
Latin M. rgd l ilaryada eski Roma devle¬

tini kuran Latium halkı. 2 Latinceyi ko¬
nuşan milletler. /S M Latince, Latinlerle
ilgili. * tipên Latin! Avv. yazdığımız bu al¬
fabe harfleri.

latûlût rgd bw. çok fakir, yoksul. Bu, yer
ve arazi içinde söylenir.

laûte MAnlabûte.
lava M. yalvarma, /-kar Nx L yalvaran,

yağedde eden. 2 rgd arzulu, çekici. /_
kuın Z. yalvarmak. /_ti M. yalvarış, ri-
cayi.

lava 2M volkanlardan çdcan kül/av. fin la-
vva

lavaj MAnlavvü.
lavalav M. / yakınma, yalvarma. 2 menfi

anlamda aşın yakarış, fin kevvte kevvt
lavlak M sarmaşde otu. fin lavlav, lavvlavv.
lavlav l M. An lava1.
lavlav M. An lavvlavv, lavlak.
lavlavok M. rgd çok yakınan kimse, yalva¬

ran kimse.
Iaw M. / erkek evlat, oğlan, erkek çocuk,

genç.2 güney Kürdistanda taze anlamına
gelir. * lobıya yên lavv fivv. taze fasulye./_i
M. / gençlik, çocukluk. 2 tazelik.

lavva M. Fr. yanardağlardan çıkan lava.
lavvabo M. Fr. lavabo.
lavvand/ın Lnk (ddawine, bdawine) L nes¬

ne Ue kullanıldığı zaman rahat, İcomfor
anlatır. 2 nesnesiz kullanddıği zaman
ağlamak, inlemek, figan etmek, matem
tutmak anlamı verir.

lavvani M. / gençlik, çocukluk. 2 tazelik.
lavvante M. İL Latin çiçeği bitkisinden elde

edUen bir nevi parfüm.
lavvaz M. zayıf, cılız, açlıktan veya ha¬

stalıktan zayıflamak, bir deri bir kemik
kalmak. /_ bûn L zayıflamak. /_ kınn Z.
zayıflatmak.

lavvekar 2 yalvaran, yakaran. 2 fin lava1.
lavvıj M dini Uahüer, şarkı, fin Iavvjc.
lavvık M. / genç oğlan çocuk. 2 destan,

ağıt. 3. dost, erkek arkadaş (kadın için).
An. lavv.

lavvıni M gençlik. An lavvani.
lavvje MAnlavvü,
lavvlak M. fin lavvlavv.
lavvlavv M. / sarmaşık otu. bot hedera he-

lix. 2 kahkaha çiçeği, gündüz sefası. * de¬
re mala me lavvlak c fivv. kapımızın önü
sarmaşıklarla kaplıdır, fiot Convolvulus.
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An peçek, laflafok.
lawûte MAnlaûte.
lax kınn Lg (lav dike, lav ke) biçip de¬

virmek, silahla taramak, tırpanlamak.
layen M. S. yön, taraf. /- guhn Lh taraf

tutmak, /-gir Nx taraf tutan, partizan. /_
negirNxrgd tarafsız, fin la

Iayiq rgd Fr. layık.
layka M roket.
Laz M Laz, Anadolunun kuzeyinde

yaşryan, Grek menşeli, dili ve kültürü
kendine özgü bir millet /-ıstan Nx laz
ülkesi.

lazım rgd^-1 lazım, ihtiyaç./-bûnL lazım
olmak. /_i M lazım olma hail * evvjı mm
re ne lazım e fivv. o bana lazım değil

lazût M mısır bitkisi ve kocam. Aot Zea
rnays. fin zurat

leb M P. ant dudak, /-aleb Avv. ağzına ka¬
dar dolu. An Iêv.

lebat M. / hareket 2 organ, bir kitlenin
üyesi. 3. anı organ. An hbat

lebati rgd grm aktif, aktif cümle.
lebê! B.bnhbê.
lebık M. uğraşma.
lebıkand/uı Lg (ddebıkine, bdebdane) 1

depreştirmek. 2 bir işi kanştırmak, için¬
den çıkdmaz hale getirmek.

lebıki/n Lng. (ddebdce, bdebıke) 1 de¬
preşmek. 2 uğraşmak.

lebıfand/ın Lg (ddebuine, bdebuine) ha¬
rekete geçirmek, kımddatmak,
çalıştırmak, depretmek. fin levvıtandın.

Iebıti/n Lng. (ddebüe, bdebde)deprenmek,
harekete geçmek, fin levvıtin.

lebkok rgd uğraşan.
leblebi M. P. kavrulmuş nohut, leblebi.
lebt M. deprenme, kımddanma.
lebûdi M. keçe yapımcısı.
lebzine M S. 1. bir çeşit acı badem ku-

rabbiyesi. 2 baklava biçimi pestil. 3. eşke¬
nar dörtgen. 4. diamant, elmas.

lec M kavga, münakaşa, tartışma. /_ kum
L kavga veya münakaşa etmek,
tartışmak. * lec û lûc Avv. kavga gürültü.

leç rgd yanlış, fin çevvt
lef M kesir, parça. * lefen jmaran fivv.

sayıların kesirleri. * jniarên lefi Avv. ke¬
sirli sayılar, finjnıar.

lefaf Mfinlcsar.
lefand/ın Lg (ddefine, bdefine) sarmak,

dolamak. An lifandın.
lefi/n Lng. (ddefe, bdefe) sarılmak, do

lanmak.
Iegan l M karavana * Iegana herir MA.

hamur karavanası, hamur teknesi.
Iegan 2N.anl kalçada havsala
legand M bir tabanca çeşidi
legel Ghk dç Ue, te, la, beraber, birlikte. *

legel hevalan em dıçm bexçe Avv. arka¬
daşlarla beraber bahçeye gidiyoruz. * le¬
gel kê kar diki? Avv. İçiminle
çalışıyorsun?. * ez legel te me Avv. senin¬
leyim, senden yanayım veya seninle aym
fikirdeyim. An gel2.

legleg M. leylek, zoa Ciconia ciconia.
Leh rgd M. /"o/ Polonyalı. /-İstan M. Po¬

lonya.
lehd N.A bn yekşem.
leheng rgd yiğit, kahraman.
lenf M cav. etek.
Iehıqand/m Lg (ddehiqine, bdehtqine) 1

iki şeyi birbirine yaklaştırmak. 2 ekle¬
mek, ulamak.

lehiqi/n Lng. (ddehıqe,bdehıqe) eklenmek,
ulanmak.

lehi M. sel /_ hatm Z. sel gelmek, sel bas¬
mak. /_ rabûn Z. sel kalkması, sel taş¬
ması. An lesar.

Lehican M Hazar denizinin batısında bir
bölge ve şehir. (Dondan zamanaıdald
Kürt bölgesi)

lehim N.A 1. lehim, kalay. 2. güney Kür-
distanda kaynak yerine geçer. / bûn L.
lehimlenmek, kaynak olmak. /_ kum L.
kaynak yapmak, lehimlemek, bn. kevvin,
kevvandın.

Iehn MAnlend.
Iejvvard MAnlajvverd.
Lck lN. güney Kürdistanda İran-Irak hu¬

dut bölgelerinde konuşulan bir Kürt leh¬
çesi. /_i rgd. Lekçe, bu lehçe halkı.

lek 2M. büyük askeri birlik.
Iek3 M. rgd. adedi 100 000 olan bir birim

ölçüsü.
lekan M Z. üstü post ve altı geniş ve yay¬

van olan bir kar ayakkabısı.
lekaş M. 1 topuksuzveçoğuzaman arkası

olmayan ayakkabı. 2. eski ayakkabı. An.
sol.

leke M P. leke, kir. Türkçeden bize geç¬
miş. /- bûn L. lekelenmek. /_ kuın L.
lekelemek. .

Iekıti/n Lng. (ddekıte, bdekue) otlanmak,
fin çerin.

lel1 M. fin lal
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lel M.5.5.ses,çxt*kesnevvêrebêjelelAw.
kimse ses etmiyor veya kimseden çıt
çıkmıyor. ,

lele M / vezir. 2 çocuk bakıcısı, lala.
lele 2 M. boyun prangası, boyuna' takdan

kelepçe.
lelengi M. yağ ve yumurtadan yapılan bir

cins ekmek, bn küor.
lem M. tevek, kavun, karpuz, kabak gibi

bitki türlerinin teveği, fin mêvv, tevveg.
lemlatelM.sel,su hızlanması, fin lesar, le¬

hi.
lemlate 2 M. ata. adale, kas.
lence M. S. iki yana veya Ueri geri sallana¬

rak yürüme.
lenci/n Lnk (düence, bdence) hantalca yü¬

rümek. * hespi lence fivv. çökük sırtlı at
lend M. aslan ini, ayı ini, yabani hayvan ini

bn lan, qul
lendık M fin landık.
lenf N.Bj.lenl(lymph).
lenfa M bj. lenfa (lymph).
Ieng rgd Z. topal, aksak. /_in M. topal ola¬

rak, aksak.
lenger M. bir cins geniş tepsi.
lenger 2M astrolojide uçan daire.
İcnger3 M. çipo, çapa demiri, gemi demiri.

/_ avetın L demir atmak. /_ berdan Z.
demir indirmek. /_ gutm Z. demir al¬
mak, vapurun hareket etmesi. . /_geh Nx
iskele. /_ hıldan L demir almak.

Icnger4 M. denge, muvazene.
Ienger5 M. fötr şapka. IS rgd yayvan, len¬

gerle ilgili olan. * şewqa lengeri fivv. fötr
şapka, geniş kenarlı hasırveya kovvboy ti¬
pi şapkalar.

leopar M zoo. leopard.
lep M. ant. el ve parmakların tümü, pençe.

* lepi hırçe fivv. ayı pençesi. * lepi şer fivv.

aslan pençesi. /_ kuın fivv. avuçlamak,
pençe atmak. * lep Iê dan fivv. pençe at¬
mak, bn lapûşk.

lepe M. pilav. /_tir M pilav, bn pilavv, sa-
vvar, helise.

lepık M. eldiven. * lepık kum destê xwe
fivv. eldiven giymek. * lepıke heri fivv. yün
eldiven. * lepıke feranMA tutacak, mut¬
fakta sıcak tencere us tutmaya yarayan
kalın fiez.

lcpıra rgd ansızın, aniden
lepkcxur M deniz saksağpnı. zoo. haemo-

lomı.s y t rs pal us.
lepra A'. Bj. lepra hastalığı.

leq l M. kıpırdama, laçka. /_ bûn L gevşe¬
mek. * dıranc nun leq bûye fivv. dişim
sallanıyor. /_ kuın Z. gevşetmek, fin sıst
bûn, hv.

leq 2 M şaka. /_ kınn L şaka yapmak. * h
hev leqan dikin fivv. birbirleriyle şaka¬
laşıyorlar.

Ieq3 M. ısırma. An gez.
leqand/in Lg (ddeqine, bdeqine) kıpır¬

datmak, İcmuldatmak, sallamak, gevşet¬
mek, hareket ettirmek. An hvandın.

leqayi Mrastlantı./_bûnZ.rastlantı, rast¬
lamış olmak. * leqayi ... bûn Avv. birine,
bir şeye rastlamak.

Ieqe M. tekme, fin pin.
leqeb N.A lakap, isim takma.
leqi Mfinleqayl
leqi/n Zng. (ddeqe, bdeqe) kıpırdamak,

kımüdamak, yerinden oynamak. An
lıvin.

leqiya/n L (ddeqe, bdeqe) bn leqin.
Ier rgs. sıska, zayıf. /_i M sıskalık, zaafiyet.
lcraneve LS.bn lerzin.
lerızi/n Lng. (düertze, bderıze) bn lerzin.
lcrz M. titreme, sallantı, ürperme
lerzand/ın Lg (düerzine, bderzine) 1. ti¬

tretmek, sarsmak. 2 M Bj. sıtmaya tu¬
tulmak, sıtma hastalığı.

lerzck M. bataklık.
lerzeta M. Bj. sıtma, malerya. fin tan, 1er-

zandın.
lerzin l M. Bj. sıtma, fin ta, teksir.
lerzi/n Lng. (düerze, bderze) titremek, sall¬

anmak, sarsılmak, titreşmek, saUantı yap¬
mak, soğuktan veya korkudan titremek.

lerzok rgd L titreyen, sallantıda olan şey. 2
eli ayağı titreyen insan.

lesar M. sel bn laser, lehi.
leş M ölü. (ekseri hayvanlar için), kadavra.
leşker M. asker. /~geh Mx kışla, kıt'a. /_i

M askerlik. * leşkeri kırın fivv. askerlik
yapmak. /_xane Mx kışla. * leşkerc sor
Nh bw. kızıl ordu. bn. esker.

let M fin lef.
leta/n Lnk (düete, bdete) susmak, uslu uslu

oturmak. 2 rgd uslu, asude.
leland/ın Lg (düetine, bdetine) susturmak,

sessizlik yaratmak, uslu durmasını sağla¬
mak.

leti/n Dik (düete, büete) uslanmak, bn Ic-
tan.

letnı rgd güç,zor./_iMgüçlük,zoriuk.fin
zehmet
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levaların Lg (leva ddce, leva ke) bn parve
kuın.

leven M. kamış, saz. bol Trichoon phrag-
mites. * Ievenê şekır MA. şeker kamışı,
fiot Saccharum officinarum. fin çiq,
qamiş.

levv dç 1. onun için An levvma 2 eğer.
levvan M. 5. bambu, fiot Bambusa arun-

dınacea.
Ievvante Mfinlavvante.
levvaş rgd müşfik.
levvaşe M bir cins Kürt yemeği.
levvate M. rgd homo, ibne, oğlan. An qû-

nek, homo.
Ievvazım N.A levazım.
levvçe rgd S. çok konuşan, geveze, boş¬

boğaz.
levve M. rgd çökelge, balçık, liğ, alüvyon,

sulu çamur, killi ve pis çamur. /_ kırın Z.
alüvyon yığmak, ıiğlamak.bn. Ioslık, alû-
de, niam.

levvend rgdP. /serbest, kendi başına buy¬
ruk. 2 maceracı, sorumsuz.

levvcr M S. otlak, mer'a. /_in Z. otlatmak.
bn çcrandın.

levvha N.A levha.
Ievvuand/m Lg (ddewtrine, btlewtrine) ot¬

latmak, fin çerandın.
levvıri/n Lng. (ddewae, buewtre) otlanmak.
levvıland/ın Lg (ddewaine, bdemtine) bn

lebılandın.
levvıti/n Z^ıg. (ddewae, büevnte) bn. lebıtin.
lcvvleb M. ayran tulumunun iki ucundaki

ağaçlar, bn lole.
levvlevvi M fin leblebi.
levvm Mfinlom.
levvma rgp. zira, onun için, ondan dolayı,

bundan dolayı. * levvma ko rgp. çünkü,
gerçi.

levvra rgp. gerçi, zira, çünkü, onun için. *
levvra mın evv nas dikir ji fivv. gerçi onu
tanıyordum amma. An levvma

levvs M. rgd sarkık dudaklı insan veya hay¬
van.

levvt M. leke. An leke.
lexem M. / lağım. 2 mayın. /_ kuın Z. /

lağım kazmak, lağım döşemek. 2 mayın
döşemek, mayınlamak. * sinorê navina
Kürden Tırkiye û Suriye hatiye Iexem
kuın Avv. Türkiye ve Suriye Kürtleri
arasındaki hudutlar mayınlanmıştır. An
mayin, tepink.

lexşan Lng. (ddexşe, bdexşe) kaymak, kay

ma. An xijbûn.
leyi M An lehi
leyişo rgd Z bulanık. An şêlo. 2M sel, hızh

sel bn lesar.
leyimışt Nh büyük sel sulan. An Iênuşt
leyistand/ın Lg (ddeyizine, bdeyizine) oy¬

natmak.
leyistevan M. oyuncu.
leyistık M. oyun. An Iistık.
Ieyisı/ın Lng. (düeyize, büeyize) oynamak.
leyistok M. oyuncak.
leyizand/m Lg (ddeyizine, bdeyizine) bn.

Ieyistandın. ,
leyla M. A l kadın ismi. 2 Mecnunun

sevgilisi.
lcylan M / serap. 2 kumaşta muare.
leylank M zambak, fiot Lilly.
leylaq M. bir çiçek, fiot Şyringa vulgaris.
leylek M bn. legleg.
I.cyl û Mecnûn MA. / ikizler burcu, ikiz¬

ler yıldızı. 2 Leyla Ue Mecnun.
ieymûn M. bn. limon.
leyz M oyun. fin leyistık.
lez rgd hızlı, acele, çabuk, /-ahi M. / ace-

lelik, çabukluk, hızlılık. 2 sürat * lezahi
ya lırijc fiıv. ışık hızı. * lezahi ya trênê fivv.
trenin suratı. /_ bı lez rgp. acele acele,
çarçabuk. /_ bûn Z. acele olmak. * lez
dan xwc fivv. acele etmek, acele olmak,
hız almak. /_ kuın L acele etmek, hızh
olmak. * de lez lan em herin Avv. çabuk
olun gidelim. /_ki rgp. aniden, süratle, ça¬
bukça, acele ile /_ û bez rgp. alelacele,
çarçabuk. /_xwer rgd obur, çabuk yiyen.

lezand/ın Lng. (ddezine, bdezine) bu fiil
aslında hem geçişli ve hemde geçişsiz ola¬
rak yerleşmiştir, acele etmek, acele et¬
tirmek anlamındadır. *xwe lezandın Avv.

acelesi olmak, telaş etmek. * makine le¬
zandın fiıv. makinayı hızlandırmak. * de
bıke bdezine fivv. çabuk toparlanıp acele
et.

lezbot M. surat motoru, çevik gemi. ingi¬
lizcede launeh.

lezet N.Alezzet.
Iezgin rgd hızlı, acelecl/_iMhızhhk,ace-

lelik.
lezin /M. hız, sürat 2 Z. hızlanmak, sürat

almak.
lê l dç L dişilik cins edatı.2 kadına hitap. *

lêfatêifl. kız fatma!.
lê2dç üstüne, üzerine *süavek lêdan Avv.

bir selam vermek.
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levaların Lg (leva ddce, leva ke) bn parve
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bir selam vermek.
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lê3 dffüUe beraber kuUanıhrsajjna, .üze¬
rine, .e, .a anlamı veren geniş anlamlı bir
edattır. /_ borin Z. / affetmek, bağışla¬
mak. 2 kendisini geçmek, Ueri geçmek. /_
genyan L (birini, bir şeyi) aramak. /_
hatm L uygun gelmek, şansı olmak,
şansına yaramak. /_ kuın L giydirmek,
üzerinden dökmek.

Iê4 dç (fiil ile) fİU öneki olarak yeni keli¬
meler türetir veya kelimelerin manasını
değiştirir, mesela: lêgerin, lêrabûn,
lcpırsin.

Iê5 dçB. ya, öyle, işte, gibi anlamı vardır. *
lê tu! B. ya sen!.

İe6 Ghk fakat, amma, lakin. * mın nıvlsi
lê tu çıma naxwini? fivv. ben yazdım fa¬
kat sen neden okumuyorsun?. * ez dıçım
lê tu nayc fivv. ben gidiyorum fakat sen
gelmiyorsun. * mm dit lê te ncdit fivv. ben
gördüm fakat sen göremedin.

lê ani/n Lg. ( lêtine, lebine veya lê weyne) L
uydurmak, tutturmak. 2 fırsatım yakala¬
mak, pundunaya getirmek. * tu çavva
devvlemend bûyi? eh! Welleh me lêani
fivv. sen nasıl zengin oldun? eh! uydurduk
işte.

lêbclê Ghk fakat, bununla beraber.
lêbok rgd dalkavuk, soytan.
lebıiyi M var olma, hazır bulunma.
lêç M doğru yoldan sapma.
lêçek M. türban sarkıntdan, püskül, fin

reşalûk.
lê çû/n Lg (lê dıçe, lê bıçe) benzemek, çek¬

mek. * bırayc mın lı xalên xwe çû ye fiıv.
kardeşim dayılarına benziyor veya
daydanna çekmiş. * Kurd lı Kurd dıçe
fiıv. Kürt Kürde benzer. /_çûyi rgd ben¬
zer, aynısı.

lêdan Lg (lê dıde, lê de) vurmak, dövmek,
işkence etmek, darbe vurmak, isabet et¬
tirmek. * gulc lcdan fivv. / kurşun
sıkmak. 2 M. vuruş, darbe, vurma.

lef M. kar tutmayan kışlık bölgeler.
lê geri/n Lg (lê diğere, lê btgere) 1 aramak,

araştırma yapmak. * Iê* diğerim na-
binını fiıv. arıyorum bulamıyorum. 2
sarılmak, bulaşmak. * mışk lê genya ye
fivv. fare bulaşmış veya fare tarafından
yenmiş şey. * gele lê gerin fivv. kannca Ue
sanlmış, kannca bulaşmış, fin legerıyan.

lê gerıya/n Lg (lê diğere, lê bıgere) aramak.
*jı hev genyan Avv. birbirinden aynlmak,
kavga veya münakaşada uzlaşmak. * lı

hev genyan Avv. birbirine bulaşmak, da-
daşmak. An lêgerin.

lêgoran M m şüphe, kuşku.
lê halı/n Lg (lê tê, lê were, an lê bê) 1. yara¬

mak, yakışmak, iyi gelmek, şansı olmak,
şansına gülmek. * Iê hat jc hat Avv. şansı
güldü de övünür mealinde söz. 2 uymak,
uygun düşmek. 3. uğur getirmek, nüfuz
etmek, firsalini bulmak. * keysavvi lêhat
fivv. o fırsatını buldu.

lêhati rgd layik, talihli.
lehelbıri/n Lg (lê helddjae, lê helbtre)

kaldırmak, (el, silah vs.).
lê heldan Lg (lê heldıde, lê helde) L

kaldırmak. 2 ihbar etmek. An gıü kum.
lêk (lı yek) rgd rgp. birlik, teklik, /-anin

Lh uzlaştırmak, barıştırmak. /_ bûn Lh
birleşmek, dost olmak. /_ çûn Lh birbiri¬
ne benzemek, /-daneve M. L analiz, tahül
etmek. /_ geran/gerin Nh kavgada
yatışmak, sulh olmak.

lêker M. Grm fİU, eylem. * lckera arikar
Mı yardımcı fiil. * lêkera bcrgdaMA. ge¬
çişli fiil. * lêkera bêrezMA kuralsız fiü. *
lckera bıngehin MA. esas fiü. * lckera
gerani MA. geçişli fiü. * lckera hevedu¬
dani Nh birleşik fiil. * lckera nebcrgda
Nh geçişsiz fiil. * lêkera nebıservahati
Nh kuralsız fiil. * lêkera ncgerani MA.
geçişsiz fiil. * lekcra nekesin Nh gayri
şahsi fİU. * lêkera pronavki Nh zamirsel
dönüşlü fiil. * lêkera rêzdar/biservehati
MA. kurala uygun fiil. * lckera scraniMA.
basit fiil. * lêkcra xwerû Nh basit fül. bn
pişk, pcşıng.

lê ket/ın Lg. (lê dtkeve, lê keve) 1. değmek,
isabet etmek, vurmak, girmek, nüfuz et¬
mek. 2 meyve ve sebzelere olgunluk işa¬
retleri girmesi. * kurm lı dırane mın
ketm fivv. dişlerime kurt girmiş olmak. *
qcda lı caneyekı ketm fiıv. birinin canına
dert girmek. * güle 1c ketm fivv. kurşun
değmek. * rezan nişan lekelin Aıv.
üzümlerde tek tük olgunlaşma işaretleri
belirmesi. * genıman zeri lc ket Avv.

buğday tarlalanna Uk san renk girmesi.
Iê ketı/n 2 Lg (lê dtkeve, lê keve) hayv¬

anlarda çiftleşmeyi izah için bu fiU kul¬
lanılır. * çêlekêboxe lê ket Avv. ineğe boğa
değmesi yam ineğin boğaya çekilmesi.

lekhaı/ın Lg (lêktên,lêkwerm)xrzlaşmak,
barışmak.

lêlar/in Lg(lêdtke,lê kejbir şeyi diğer bir
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şeye yukardan dökmek veya geçirmek,
yukardan dökülmek. * kine I£ kuın Avv.

elbisegiydirmek. *av lêkuın Avv. üzerine
su dökmek veya duş yaptırmak. * bar Iê
kuın Avv. yük yüklemek. * taranê lê ku
Avv. yağmur dökülmeye başladı.

lêkolan M. L araştırma, inceleme.
lê koli/n Lg (lê dıkole, lê bdeole) ara¬

ştırmak, incelemek, etüd etmek. * lê-
kolin h ser zmanê Kurdi Avv. Kürt dili
üzerine inceleme.

lêk ve kuın Lg (têk ve dike, lek ve ke) böl¬
mek.

lêlat M. i ova 2 rgd düz, yassı. 3. apartman
dairesi.

lêlav M. yağmurla karışık yağan kar. bn
berf elik, şılope.

İcmışt M. sel bn. lesar.
le* nehal/ın Lg (U nayê, lê neye) yara¬

mamak, uğur getirmemek, şansı olma¬
mak. * b nun nayê fivv. bana yaramıyor
yam bana uğur getirmiyor. * derevv h
mm naye Avv. yalan bana yaramıyor. * ro¬
ja sêşembê* h me nayê Avv. sah günü bize
yaramıyor, uğursuzluk getiriyor.

lêp M. hUe, entrika, fin dek, fen.
lêpêçan Lg (lêdtpêçe, lêbtpêçe) sannak,

sanlmak. * mari xvve lê pêça Avv. yılan
sanldı.

lê pırsi/n Lg (lê dıpase, lê bıpase) 1 sor¬
mak, soruşturmak. 2 ziyarete gitmek, hal
hatır sormak. * çûn lêpusinê Avv/ birini
ziyarete gitmek. Ekseri baba tarafının
evlenmiş kızım ziyarete gitmeleri, sor¬
maya gitmek. * hatm lê pusinê Avvi ziya¬
rete gelmek.

lêpok M.finlêbok.
Iêra rgd S. bura, burası, bn vira
lcrabû/n Lg (lê radıbe, lê rabe) saldırmak,

isyan etmek, birine veya bir şeye karşı
ayaklanmak, harekete geçmek.

iêsi/n Lg (ddese, bdêse) bn alastın.
Iê sor kum Lg bwL (lê sor dike, lê sor ke)

birini sıkıştırmak, kıstırmak, bir kimseyi
tahrik etmek.

lêv lN.ant dudak. * leva jêrin MA. alt du¬
dak. * lêva jorin MA. üst dudak. /_ çanx
Avv. sarkık dudaklı, çanğa benzetme du¬
dak. * lêvek erdê û yek h ezmin Avv. bir
dudağı yerde bir dudaği gökte. * Iêv gez
kuın Avv. dudak ısırmak. /- gezhn L du¬
dak ısırmak. * lêri xwe gezim Avv/ duda¬
klarını ısırmak./- guran/. kalın dudaklı.

* lêv guran bûn Avv. sinir veya korkudan
dudak sarkması. * lêv guran kuın Avv.

dudak sarkıtmak, surat asmak. /_ki rgp
dudaktan, dil ucundan. * vver lêvki dıbeje
Avv. yalandan söylüyor. * lêv maç kum
Avv. dudak öpmek. /_ malêz rgd duda¬
ktan salyah. /_ qehşt M. Bj. tavşan du¬
daklı, dudağı ortada yank olan. * lêv û
poz Avv. yüz, çehre. * lêv û poz kuın Avv.

surat asmak, küsmek, yüzünü buruştur¬
mak. * lêv xar kum fivv. dudak bükmek,
dudak sarkıtmak.

Iêv 2 M kıyı, kenar. * di lêva behre Avv. de¬
niz kıyısı.

lê veda/n Lg (lê vedıde, lê vede) 1 bağla¬
mak, kendine ram etmek. 2 hedef almak.

lê vegerand/ın Lg (lê vedtgerine, lê vege-
rine) L iade etmek, geri çevirmek. 2cevap
vermek. 3. karşı gelmek. * name lê vege-
randın Avv. mektubu iade etmek. * Iê ve-
gerandm û gotm Avv. dönüp söylemek.

lê venêri/n Lg (lê vedaiêre, lêvenêre) saçta
veya üstte bit pire vs aramak. An seh.

Iêvik M. kenar, kenarcdc./_a re Avv. ağzına
kadar, tıklım tdelun. * levıka re tul kum
fivv. ağzına kadar doldurmak. * levıka re
tûi me fivv. ağzıma kadar doluyum veya
patlayacak raddeye gelmişim. * levıka re
kırm Avv. tıklım tıklım doldurmak, ağzına
kadar doldurmak.

lê vverdan Lg (lê werdtde, lê werde) bula¬
ştırmak, kanştırmak. * av lê vverdan Avv.

su Ue çalkalamak.
lêxistin Lg (lê dixe, lê xe) vurmak,

dövmek, müzik aletleri vs. yi çalmak.
lêxûyabûn Lg(lêxûyaddx,lêxûyabe)bi-

rine, bir şeye görünmek, nazU olmak. * lê
xûya ye ko tu dê bıçi Avv. görünüyor ki gi¬
deceksin.

lê xweş hatm Lg (lêxweş tê, lêxtveş were).
L kendisine hoş gelmek, hoşuna gitmek,
tatlı gelmek, gönül okşayıcı olmak. 2 cin¬
si birleşme esnasında zevk duymak.* ta¬
va roje* h daran re lê xwtştê. gün ışığı
ağaçlara iyi gelir.

lêzun M aile, akraba. *lêznna mm fivv. ai-:
lem. An xêzan.

lêzoki Nne. kapris.
h dç /.de, -da, .içte, içinde. 2 ismin e, a,

i, i halini verir. * h berrgp. ön,önünde, ön-
de.*hber... dan Avv/ karşı gelmek. * h
ber sekini Avv. önünde durmak. * h ber
çav ketm Avv. gözüne ilişmek. * h ber çav
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şeye yukardan dökmek veya geçirmek,
yukardan dökülmek. * kine I£ kuın Avv.

elbisegiydirmek. *av lêkuın Avv. üzerine
su dökmek veya duş yaptırmak. * bar Iê
kuın Avv. yük yüklemek. * taranê lê ku
Avv. yağmur dökülmeye başladı.

lêkolan M. L araştırma, inceleme.
lê koli/n Lg (lê dıkole, lê bdeole) ara¬

ştırmak, incelemek, etüd etmek. * lê-
kolin h ser zmanê Kurdi Avv. Kürt dili
üzerine inceleme.

lêk ve kuın Lg (têk ve dike, lek ve ke) böl¬
mek.

lêlat M. i ova 2 rgd düz, yassı. 3. apartman
dairesi.

lêlav M. yağmurla karışık yağan kar. bn
berf elik, şılope.

İcmışt M. sel bn. lesar.
le* nehal/ın Lg (U nayê, lê neye) yara¬

mamak, uğur getirmemek, şansı olma¬
mak. * b nun nayê fivv. bana yaramıyor
yam bana uğur getirmiyor. * derevv h
mm naye Avv. yalan bana yaramıyor. * ro¬
ja sêşembê* h me nayê Avv. sah günü bize
yaramıyor, uğursuzluk getiriyor.

lêp M. hUe, entrika, fin dek, fen.
lêpêçan Lg (lêdtpêçe, lêbtpêçe) sannak,

sanlmak. * mari xvve lê pêça Avv. yılan
sanldı.

lê pırsi/n Lg (lê dıpase, lê bıpase) 1 sor¬
mak, soruşturmak. 2 ziyarete gitmek, hal
hatır sormak. * çûn lêpusinê Avv/ birini
ziyarete gitmek. Ekseri baba tarafının
evlenmiş kızım ziyarete gitmeleri, sor¬
maya gitmek. * hatm lê pusinê Avvi ziya¬
rete gelmek.

lêpok M.finlêbok.
Iêra rgd S. bura, burası, bn vira
lcrabû/n Lg (lê radıbe, lê rabe) saldırmak,

isyan etmek, birine veya bir şeye karşı
ayaklanmak, harekete geçmek.

iêsi/n Lg (ddese, bdêse) bn alastın.
Iê sor kum Lg bwL (lê sor dike, lê sor ke)

birini sıkıştırmak, kıstırmak, bir kimseyi
tahrik etmek.

lêv lN.ant dudak. * leva jêrin MA. alt du¬
dak. * lêva jorin MA. üst dudak. /_ çanx
Avv. sarkık dudaklı, çanğa benzetme du¬
dak. * lêvek erdê û yek h ezmin Avv. bir
dudağı yerde bir dudaği gökte. * Iêv gez
kuın Avv. dudak ısırmak. /- gezhn L du¬
dak ısırmak. * lêri xwe gezim Avv/ duda¬
klarını ısırmak./- guran/. kalın dudaklı.

* lêv guran bûn Avv. sinir veya korkudan
dudak sarkması. * lêv guran kuın Avv.

dudak sarkıtmak, surat asmak. /_ki rgp
dudaktan, dil ucundan. * vver lêvki dıbeje
Avv. yalandan söylüyor. * lêv maç kum
Avv. dudak öpmek. /_ malêz rgd duda¬
ktan salyah. /_ qehşt M. Bj. tavşan du¬
daklı, dudağı ortada yank olan. * lêv û
poz Avv. yüz, çehre. * lêv û poz kuın Avv.

surat asmak, küsmek, yüzünü buruştur¬
mak. * lêv xar kum fivv. dudak bükmek,
dudak sarkıtmak.

Iêv 2 M kıyı, kenar. * di lêva behre Avv. de¬
niz kıyısı.

lê veda/n Lg (lê vedıde, lê vede) 1 bağla¬
mak, kendine ram etmek. 2 hedef almak.

lê vegerand/ın Lg (lê vedtgerine, lê vege-
rine) L iade etmek, geri çevirmek. 2cevap
vermek. 3. karşı gelmek. * name lê vege-
randın Avv. mektubu iade etmek. * Iê ve-
gerandm û gotm Avv. dönüp söylemek.

lê venêri/n Lg (lê vedaiêre, lêvenêre) saçta
veya üstte bit pire vs aramak. An seh.

Iêvik M. kenar, kenarcdc./_a re Avv. ağzına
kadar, tıklım tdelun. * levıka re tul kum
fivv. ağzına kadar doldurmak. * levıka re
tûi me fivv. ağzıma kadar doluyum veya
patlayacak raddeye gelmişim. * levıka re
kırm Avv. tıklım tıklım doldurmak, ağzına
kadar doldurmak.

lê vverdan Lg (lê werdtde, lê werde) bula¬
ştırmak, kanştırmak. * av lê vverdan Avv.

su Ue çalkalamak.
lêxistin Lg (lê dixe, lê xe) vurmak,

dövmek, müzik aletleri vs. yi çalmak.
lêxûyabûn Lg(lêxûyaddx,lêxûyabe)bi-

rine, bir şeye görünmek, nazU olmak. * lê
xûya ye ko tu dê bıçi Avv. görünüyor ki gi¬
deceksin.

lê xweş hatm Lg (lêxweş tê, lêxtveş were).
L kendisine hoş gelmek, hoşuna gitmek,
tatlı gelmek, gönül okşayıcı olmak. 2 cin¬
si birleşme esnasında zevk duymak.* ta¬
va roje* h daran re lê xwtştê. gün ışığı
ağaçlara iyi gelir.

lêzun M aile, akraba. *lêznna mm fivv. ai-:
lem. An xêzan.

lêzoki Nne. kapris.
h dç /.de, -da, .içte, içinde. 2 ismin e, a,

i, i halini verir. * h berrgp. ön,önünde, ön-
de.*hber... dan Avv/ karşı gelmek. * h
ber sekini Avv. önünde durmak. * h ber
çav ketm Avv. gözüne ilişmek. * h ber çav
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xishn Avv. göz önüne getirmek, açıkla¬
mak. * h ber xwe ketm Avv/ utanmak,
kendisinden utanmak, sakınmak, kendi-

, ne acımak. * lı ber xishn Avv/ alıştırmak,
yol yöntem göstermek. * rêya xrrab h
ber hevalê xwe xistin Avv. arkadaşına kö¬
tü yol göstermek veya yanlış yola sevket-
mek. * h bm rgp. altında, altta. * h dar
xistin Lh 1. kurmak, organize etmek. 2
asmak. * h dereke Avv. bir yerde. * h de¬
reke dm Avv. başka bir yerde. * h êra rgp.
burada. * h êvarê rgp. akşamleyin, akşa¬
ma. * lı gel rgp. birlikte, beraberinde, be¬
raber. * lı hev (lev) rgp. Ue, birbirine, ine,
-iyle. * h hev anin fivv/ barıştırmak, uzla¬
ştırmak, uydurmak. * çend parçe h hev
anin û meklna xwe çêku fivv. bir kaç
parçayı birbirine uydurup makinasını
yaptı. * lı hev genyan fiıv. / bulaşmak, da-
daşmak, birbirine karışmak. 2 birbirine
dolaştırmak. * lı hev gerin fivvi birbirine
dolanmak, ayrılmak, sarmaş dolaş ol¬
mak. * h hev gezızin AıvZ kasılmak, panik
hale gelmek, kargaşa haline gelmek. * lı
hev hatm fiıv/ / anlaşmak, uzlaşmak,
banşmak. 2 birbirine uymak. ** h hev ha¬
li fiıv. rgd anlaşmış, uygun, mevzun. * lı
hev ketin fivvi kavga, curcuna,
çarpışmak, birbirine karışmak. * h hev
keti rgd kanşmış, karışık, çarpışmış. * h
hev re rgp. beraber. * lı hev xistin fivvi
birbirine katmak. * lıjêr rgp. aşağıda. * h
jor rgp. yukarda. * h ku Avv. nerede. * h
nav rgp. içinde, içerisinde. * lı paş rgp. ar¬
kada, geride. * lı peş rgp. önde, derde. * lı
ser rgp. üstünde, üstte. * h ser babcıa jo-
rin fivv. yukardaki mevzu üzerine. * h ser
kanıya mezm Avv. büyük çeşmenin
üstünde. * h ser re rgp. üzerinde, üstten
doğru. * lı ser rê rgp gider ayak. * h vu
rgp. burda, burada. * lı vıargp. orda, ora¬
da. * h yek rgp. birlik.

hb M tek, tane./- kırm Z. tane tane yap¬
mak. * hb û hb Avv. tek tek, tane tane. *
hezar hb pırtûk denostın Avv. 1000 adet
kitap çıkarmak.

iıbade M yorgan gibi doldurulmuş par-
desü.

libas M.A libas, elbise.
lıbat fin lebat
hbê! B. efendim, buyrun.
lıbs M. fin libas.
hbûdi N.yay. bn kevan.

hfke M. türbanın yandan sarkan parçası.
Iıhafc Msank, eşarp.
hhêf M. yorgan.
hjne MA komite, kurul.
uk M. / mühür yapılan bir cins plastik. 2

gomalak. 3. gomalaktan yapdan cila.
hm (lanûz) M ant domuzun üst dudağı.
hmûzzuav Nh turna balığı, zoo. Esox

hıcıus.
hng 1 M. ant ayak. 2 bacak. 3. M. adım, ay¬

ak. 4. tetik. /_ avetın fivv. ayak atmak, bir
yere ayak basmak. * hng avetın ser he-
spê* fivv. ata binmek. * hng avetın ser
lıngan Avvi ayak ayak üstüne atmak. *
hng dan erdê fivvi / ayak diremek, inat
etmek. 2 yere sağlam basmak. * hng da¬
nin fiıv. ayak indirmek. * hng danin erde
fiıv. yere ayak basmak. * Iıng duêj kırm
fivvi ayak uzatmak. /_ gıredan fivv. ayak
bağlamak. * lmg jı ber xistin Avvi aya-
klannı alttan çekmek, ayağını
kaydırmak. * lmg jı bini kısandın fivvi
alttan ayağını çekmek. /_ kısandın L 1.

tetik çekmek. 2 ayağım çekmek. * hng lê
hatın fivvi ayağı uğur getirmek. * hng lı
paş lıngan ketm fiıvi tökezlemek, ayağı
ayağına takümak. * hng maçi kuın fivvi
ayak öpmek. * hngek peş de hatın fiıv.
bir ayak öne gelmek, bir adım beri gel¬
mek. * gırtın bm lıngan Avv. ayaklar
altına almak. * lı ber lıngan çûn fiıvi aya¬
klar altında ezümek. * h ber lıngan gerin
fivvi ayaklarına kapdmak. * h ser lıngan
sekinin fivvi ayak üstü durmak, ayakta
durmak. * rakımı ser lutgan fivv. ayağa
kaldırmak. * xwe avetın lıngan fivvi aya¬
klarına kapılmak. * lı ser lıngan sekinin
fiıv. ayak üstü durmak. * tıf ing lı ser hng
e Avv. tüfek tetikte. * hngê vvi h paş hev
dıkevın fivv. ayaklan birbirine takılıyor. *
İmge pepelıngcMA. merdiven basamağı.
* lı ser lıngan rgp. gider ayak. * lmg x\j
bûn fivv. ayak kaymak, fin nıg.

hngmelık Nh rgd düz taban, düztabanlık.
hpmav rgd düzenli, fin bırez.
hq M kısım, şube, bölüm. * hqê partiye

Aıv. parti şubesi. * hqê yek fivv. birinci şu¬
be.

hqa M. P. yüz, çehre, veçhe. /Jbûn Z. ka-
rşdaşmak, yüzyüze gelmek. * evv hqayi
gelek kesan bûn Avv. onlar bir çok kişiyle
karşdaşülar.

hqat N.L mahsûlün sonunu toplamak./-
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xishn Avv. göz önüne getirmek, açıkla¬
mak. * h ber xwe ketm Avv/ utanmak,
kendisinden utanmak, sakınmak, kendi-

, ne acımak. * lı ber xishn Avv/ alıştırmak,
yol yöntem göstermek. * rêya xrrab h
ber hevalê xwe xistin Avv. arkadaşına kö¬
tü yol göstermek veya yanlış yola sevket-
mek. * h bm rgp. altında, altta. * h dar
xistin Lh 1. kurmak, organize etmek. 2
asmak. * h dereke Avv. bir yerde. * h de¬
reke dm Avv. başka bir yerde. * h êra rgp.
burada. * h êvarê rgp. akşamleyin, akşa¬
ma. * lı gel rgp. birlikte, beraberinde, be¬
raber. * lı hev (lev) rgp. Ue, birbirine, ine,
-iyle. * h hev anin fivv/ barıştırmak, uzla¬
ştırmak, uydurmak. * çend parçe h hev
anin û meklna xwe çêku fivv. bir kaç
parçayı birbirine uydurup makinasını
yaptı. * lı hev genyan fiıv. / bulaşmak, da-
daşmak, birbirine karışmak. 2 birbirine
dolaştırmak. * lı hev gerin fivvi birbirine
dolanmak, ayrılmak, sarmaş dolaş ol¬
mak. * h hev gezızin AıvZ kasılmak, panik
hale gelmek, kargaşa haline gelmek. * lı
hev hatm fiıv/ / anlaşmak, uzlaşmak,
banşmak. 2 birbirine uymak. ** h hev ha¬
li fiıv. rgd anlaşmış, uygun, mevzun. * lı
hev ketin fivvi kavga, curcuna,
çarpışmak, birbirine karışmak. * h hev
keti rgd kanşmış, karışık, çarpışmış. * h
hev re rgp. beraber. * lı hev xistin fivvi
birbirine katmak. * lıjêr rgp. aşağıda. * h
jor rgp. yukarda. * h ku Avv. nerede. * h
nav rgp. içinde, içerisinde. * lı paş rgp. ar¬
kada, geride. * lı peş rgp. önde, derde. * lı
ser rgp. üstünde, üstte. * h ser babcıa jo-
rin fivv. yukardaki mevzu üzerine. * h ser
kanıya mezm Avv. büyük çeşmenin
üstünde. * h ser re rgp. üzerinde, üstten
doğru. * lı ser rê rgp gider ayak. * h vu
rgp. burda, burada. * lı vıargp. orda, ora¬
da. * h yek rgp. birlik.

hb M tek, tane./- kırm Z. tane tane yap¬
mak. * hb û hb Avv. tek tek, tane tane. *
hezar hb pırtûk denostın Avv. 1000 adet
kitap çıkarmak.

iıbade M yorgan gibi doldurulmuş par-
desü.

libas M.A libas, elbise.
lıbat fin lebat
hbê! B. efendim, buyrun.
lıbs M. fin libas.
hbûdi N.yay. bn kevan.

hfke M. türbanın yandan sarkan parçası.
Iıhafc Msank, eşarp.
hhêf M. yorgan.
hjne MA komite, kurul.
uk M. / mühür yapılan bir cins plastik. 2

gomalak. 3. gomalaktan yapdan cila.
hm (lanûz) M ant domuzun üst dudağı.
hmûzzuav Nh turna balığı, zoo. Esox

hıcıus.
hng 1 M. ant ayak. 2 bacak. 3. M. adım, ay¬

ak. 4. tetik. /_ avetın fivv. ayak atmak, bir
yere ayak basmak. * hng avetın ser he-
spê* fivv. ata binmek. * hng avetın ser
lıngan Avvi ayak ayak üstüne atmak. *
hng dan erdê fivvi / ayak diremek, inat
etmek. 2 yere sağlam basmak. * hng da¬
nin fiıv. ayak indirmek. * hng danin erde
fiıv. yere ayak basmak. * Iıng duêj kırm
fivvi ayak uzatmak. /_ gıredan fivv. ayak
bağlamak. * lmg jı ber xistin Avvi aya-
klannı alttan çekmek, ayağını
kaydırmak. * lmg jı bini kısandın fivvi
alttan ayağını çekmek. /_ kısandın L 1.

tetik çekmek. 2 ayağım çekmek. * hng lê
hatın fivvi ayağı uğur getirmek. * hng lı
paş lıngan ketm fiıvi tökezlemek, ayağı
ayağına takümak. * hng maçi kuın fivvi
ayak öpmek. * hngek peş de hatın fiıv.
bir ayak öne gelmek, bir adım beri gel¬
mek. * gırtın bm lıngan Avv. ayaklar
altına almak. * lı ber lıngan çûn fiıvi aya¬
klar altında ezümek. * h ber lıngan gerin
fivvi ayaklarına kapdmak. * h ser lıngan
sekinin fivvi ayak üstü durmak, ayakta
durmak. * rakımı ser lutgan fivv. ayağa
kaldırmak. * xwe avetın lıngan fivvi aya¬
klarına kapılmak. * lı ser lıngan sekinin
fiıv. ayak üstü durmak. * tıf ing lı ser hng
e Avv. tüfek tetikte. * hngê vvi h paş hev
dıkevın fivv. ayaklan birbirine takılıyor. *
İmge pepelıngcMA. merdiven basamağı.
* lı ser lıngan rgp. gider ayak. * lmg x\j
bûn fivv. ayak kaymak, fin nıg.

hngmelık Nh rgd düz taban, düztabanlık.
hpmav rgd düzenli, fin bırez.
hq M kısım, şube, bölüm. * hqê partiye

Aıv. parti şubesi. * hqê yek fivv. birinci şu¬
be.

hqa M. P. yüz, çehre, veçhe. /Jbûn Z. ka-
rşdaşmak, yüzyüze gelmek. * evv hqayi
gelek kesan bûn Avv. onlar bir çok kişiyle
karşdaşülar.

hqat N.L mahsûlün sonunu toplamak./-
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kum L L son mahsulü toplamak. An
qurf. 2 taklit.

üv M hareket, kımıldama. * hv lê dan Avv.

harekete getirmek. * hv lê xistin Avv. ha¬
rekete getirmek, tekrar cardandırnıak.

hva M ince kuzu yünü, inceyün An kürk.
Iıvand/m Lg (ddtvine, bdıvine) kımddat-

mak, depretmek, harekete getirmek. * si-
nor hvandm Avv. sınır tecavüz etmek,
sınır taşım oynatmak.

Iıvın M. kiremit, tuğla. * hvinê serandi fivv.

pişmiş tuğla.
hvi/n Lng. (ddtve, bdtve) kımddamak, de¬

prenmek, yerinden oynamak, harekete
gelmek. * di cihê xvve de hvin fivv. / yerin¬
den kımddamak. 2 yatakta kımıldamak.
* hvina erde fivv. yer sarsıntısı.

hvok M. i ani eklem. 2 rgd oynak, gevşek.
hxab M. gem, at gemi. /_ bûn Z. gem vu¬

rulmak. /_ kum Z- gem vurmak.
uxêz rgd fin zelqok.
hyan jV. 1. ski, kayak. 2 fin lekan, iiyan.
liberal rgd Fr. açık fikirli, serbest düşün¬

celi. /-ist M. liberalist, serbest fikirli kim¬
se. /_izm M toplum çıkan için ferdi
düşünceleri şartsız serbest bırakmakla
gelişeceğini savunan sosyal ve ekonomik
görüş.

libre M ing. yarım kiloya yakın bir ağırlık
ölçüsü.

liç M gölek, gölet, küçük su birikintisi,
yağmur suyu birikintisi, bn 1. hopık, kef-
tc

lider N.irıg. lider, önderce/. fin pcşder,lc-
dcr.

lif M. 1. kendir ve benzeri bitkilerin elyafı.
2 helezon. 3. çelikyay. 4. M. krvnlma. * lif
lc dan Aıv. kıvrıntı vermek, kıvırmak. *
mar xwc lif dıde Aıv. ydan kıvrılarak otu¬
rur şekli.

lifand/ın Lg (ddıfine, bdıfine) burmak,
kıvırmak. * giya Ulandın fivv. otu burup
burma yapmak.

lifık M. / burulmuş yumak. 2 hamam ke¬
sesi. 3. tuvalet kağıdı.

hfk M. burulmuş yumak, kıvrım. * lifke
şamiM.finkari. *lifkê mcjiM/ıant bey¬
in krvnmlan, beyin helezonUeri.

hjne M/finlod.2MAfinhjne.
lik (lücav) M. bio. salgı, balgam salgısı, yara

salgısı, salya, sümük. /_o rgd sümüklü
kimse, fin çüm.

Iikor M Fr. mayasız bir cins alkollü içki.

lihk M. / göz bebeği, fin bibok. 2 M. ardıç
veya kızdcık cinsinden bir yabani kiraz,
fin helalûk.

libyand/ın Lnk (ddüryine, büUıyine) çok
sevinme veya neşelenme anında gösteri¬
len şaşalı hareket

lilili! B. kadınların düğün vs terde bu şe¬
kilde ses çıkanp nara atmaları, lilili çek¬
mek.

Iilûper Mfinsosm.
liman M. Gr. liman.
limon M limon. /_i rgd limon rengi.
limonate M. limonata.
limondûz M &wı asit strik.
Iinc rgd L yapışkan. Anzelqok. 2 sıcak ve

nemli şey.
lincav M.finbışav.
linç M ing. bir suçu için halk tarafından

dövülerek öldürülme olayı. /_ bûn Z. linç
edilmek. /_ kum L linç etmek.

line Mfinşkehk.
lingûistık M. Fr, dilbilim.
links M karakulak, zoo. Caracal mela-

notıs. bn. gıvu.
lir ' M Gr. nutz. telli bir çalgı.
lir 2 M Bj. vücutta benek. fin. sanık.
lire (a)N. lira adındaki para birimleri.
liret M italya para birimi.
lirik rgd Gr. duygulu şiir veya müzik.
lirizm M. Gr. lirikle Ugili.
liri/n Lng. (düire, bdire) bağırmak, ulu¬

mak, fin zûrin.
üs M i. tünek. 2 kümes, fi/ı tar.
lisan M. Abu /man.
lisans M Fr. ehliyet, sertifika, lisans.
lise M Gr. lise okulu.
lisık M tavukçu dükkanı.
lisp M örgü kenan.
üsle M ing. liste.
listık N. oyun, oyuncak, /-van Nx oyun¬

cu. /_vani N. oyunculuk. An leyz.
üst/in ing. (ddize,büize)oynamak,oynaş-

mak. bn leyistın.
Uslok M oyuncak.
litav M. bataklık.
litu N.Fr. litre. An mûçık.
litoke rgd kirii,ydcanmamış.
Utoxrafi M. Gr. kalker denilen yumuşak

bir taşa kazılıp yapdan yazı baskısı, taş
basması.

İhva N.A kaza, nahiye.
İhvan M. gem bn hxab.
Uyan M. ski sporu, kayak. An hyan.
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harekete getirmek. * hv lê xistin Avv. ha¬
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lo IR erkeğe çağırma nidası. Hayret ve se¬
vinç hallerinde nida * na lo! fi yok be!. *
wey lo! B. vvay be/. * wey lol lo ! R hay gidi
gidil

lobiye M fasulye (yaş ve kuru), bn fasûll
loca M İL /tiyatro, sinama ve benzeri yer¬

lerde üç beş kişilik özel bölme. 2 tekke. 3.
Masonların toplanma yeri.

lod M.yığın./- bûnZ. yığın haline gelmek,
yığdmak. /_ kuın L yığın yapmak,
yığmak. /- nümandın Z. yığın örmek,
yığın yapmak. * lod der ve kuın Avv. yığın
açıp çalmak. * lodê keşkûran Avv. MA. te¬
zek yığını. * lodê gıya Avv. MA. ot yığını.

lok (idce) M. erkek deve * lokê kêş Avv.

kudurgan deve.
lokal M. ing. yer, mahal, lokal fin pevvar.
löke M. pamuk, fin pembû.
lokomotif M. ing. treni çeken vagon, lo¬

komotif.
lole M ayran tulumunun ayaklarını tutan

dd yuvarlak ağaç çubuklar. An levvleb.
lolo B. erkek için ehey, yahu! nidası.
lolo 2M / sünbül. An helal 2 eski bir Kürt

devleti.
lom M ayıplama, serzeniş. /_ bûn L

ayıplanmak. * lom lê bûn Avv. ayıplan¬
mak, serzenişte bulunmak. /_ kırm L
ayıplamak, serzenişte bulunmak. * lom lê
kuın Avv. ayıplamak, serzenişte bulun¬
mak. * lom Iê nabe Avv. ayıplanmaz, çok
görülmez. * mêvanan loma xwe kuın
fivv. misafirler (ev sahibini) kötülediler
yanı aleyhinde dedikodu yaptdar. Bu ke¬
lime daima negatif olarak biri aleyhinde
konuşma anlamında kullanılır.

lonıe Mfinlom, levvm.
lopcr rgd keskin renkleri olan nakış. * ci¬

ne loperfivv. keskin renkli nakış. * çinên
loper lı goreyên te hene fivv. çoraplannda
çok keskin renkli nakışlar var.

lopık M. içli köfte, fin kutlık.
Ioq M. at, eşek cinsi hayvanların zıplıya-

rak, sarsdarak yapüklan koşu.
loqand/m Lnk (ddaqine, bdoqine) at veya

eşekleri kıç atarak yürümeleri.
loqi/n Lnk (ddoqe, bdaqe) L loq halinde

yürüme. 2 kıçım Icıvırmak, seksi cUve
yapmak, kadının kıntıkhğı.

loqanle M it lokanta, bize türkçeden geç¬
miş.

loqle M. anı Z bağırsak. An riri.
loqawt M. işveren tarafmdan yapılan boy

kot, ingilizcede lockout'
loqman MAnluqman.
Lor lM rgd İranda bir Kürt şivesi ve kolu

ve bu bölge. /-İstan Mx lorlar ülkesi, fin
Iûr.

lor 2 M. S. durum, vaziyet
lorand/ın Lg (dtlorine, bdorine) beşik sal¬

lamak, ninni söylemek, ağıt yakmak. Bu
fiil aym zamanda geçişsiz olarakta mak¬
buldür.

lonk lM.ninni.*lonkgohnAvv.ninnisöy-
lemek. * lonkên dıya nun Avv. annemin
ninmleri-Anlori.

lonk 2 M. peynir suyundan elde edUen çö-
kelik. An çohk, toraq.

lori M. ninni. * de lori lor! bv. B. de ninni
ninni, ciğeri yanık durumda kullanılan
bir ünlem, fin lonk1.

lori/n Lng. (ddore, bdcre) ağıt söylemek,
serzenişte bulunmak.

lostık lM. çökelge,balçdc, killi veyapışkan
çamur, fin lewe.

lostık 2 M. jeol lös, kU ve kum karışımı san
renkli verimli balçdc. fin levve.

losıyon M Fr. bir kolonya türü.
lotık M. atlama, sıçrama. * Iolık dan xwe

Avv. kıçını zıplatarak kaçmak, kanguru ve
tavşan koşusuna benzer bir tarif. * jma
ko dıya du dolan, dıde xwe du lotan; ne
h vu neji Cızira Botan Avv. annesine bak
kızını al mealinde bir atasözü.

lotıkand/m Lng. (ddotddne, bdotddne)
kıçım bükerek koşmak, zıplamak. An loq,
lotık.

lolını M. hisse, pay, üo-amiye. An beş, par.
loti M dansöz, çingene çalgıcısı.
lotke M. kayık, tekne.
lovvık (lodc) M. fasulye, fin lobiye
lovvi Mfinlovvık.
lox M. sulu kar. bn şüope.
loxane M. ant bn hezar pırtık.
Lozan M. isviçrede bir şehir. 1923 te Kür¬

distan bu şehirde siyasi olarak dörde bö¬
lündü.

lozender rgd 1 iri yapılı, bünyesi kuvveüi,
yiğit kimse. 2 sadık parti üyesi.

luq M loğ, silindir. An alûç, bagurdan.
luqman N.A hekimlikle meşhur efsanevi

birisim.
luqme NAL lokma. 2 özengi kayışı. *

loqme qadi Avv. kadı lokmasi.
Iuquni M lokum.
lütfen N.Abntermü.
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261 Iûtke

luxat N.A lügat, fin ferheng.
lüzum N.A lüzum. An hevvce, dıvet
lûbıye M fa. lobiye.
Iûç M oyun, hUe. * lûç û lisk Avv. oyun ve

bile.
lûde M. An lod.
lûhin MAnmhûn.
lûl lMağaçlaraavı/_bûnZ.aşdanmak./_

kınn Z. aşdamak, ağaçlara aşı yapmak.
lûl 2 rgd S. krvnşdc (saç vs ), kıvrım. /_

kum L kıvırmak, krvnm yapmak.
1Û13 M. sedef, sedef gibi. * lüle û zincir Avv.

mücevharat işi
lûlan M. * "hclbest û beyt û lûlanên

wisa" cümlesinde geçen bu kelimeyi ter¬
cüme edemedik.

Iûlaq M. arıt baldır kemiği, dizden aşağı in¬
cik kemiği. * lûlaqa zırav MA. anı fibula.
* lûlaqa stûr Nh ani tibia.

lüle M. Z tüp, boru. 2 çaydanhk ağzı. * lû-
letümgMA. tüfek namlusu, namlu.

lûleper Nh su zambağı. Ekseri Fransa
krallanmn aile arması olurdu. Aot Nym-
phaea alba

lüleyi püedar MA. dereceü sıvı ölçer aleti.
lûhk M /çaydanlık tipi küçük testi. 2 de¬

likli boru vs * lûbkê avê* Avv. su testisi.
lûhk 2 M dokuma mekiği ortasındaki de

lik.
lûmbago M. Lat Bj. belde ağrılı hastahk.
lûr lN.Bj.ürt'ıker,vücutta behren ve ateş¬

in yükselmesine yol açan kızarıklık.
Lûr 2 M Kürtlerin 4 büyük kolundan biri.

Iranda Bahtiyar ve Babaniler arasında
yaşarlar. /_i M. rgd Lûrca, lûrlara ait
/-ıstan Nx Lûrlar ülkesi. An lor.

lûrand/ın Lg (ddûrjne, bdûrine) bn lo-
randın.

lûrk M. zakkum ağacı, fin ziqûm.
lûs lM. zeytin vs gibi yağlı bitkUerin yağmı

almak için tezgah.
lûs 2 M. /. makam,yer. * navên lûs fivv. yer

isimleri. 2 fin Us.
Iûs3 rgd parlak, lolsız.
lûsi/n Lg (düûse, bdûse) maddeyi tezgaha

koymak.
lûşkand/ın Lg (ddûşkine,bdûşkine) kişne¬

mek, fin hirandın.
Lût l M Incdde Hz. Ibrabimin yeğeni. *

qevvmi Lût Avv. Tevratta geçen Sodom
şehrinin kötülükle meşhur halkı.

lût 2M ant An poz.
lflti (lod) M / sersemlik, avarelik. 2 kö¬

çek.
lûtke M. cav. dağın ucu, dağ zirvesi.

261 Iûtke

luxat N.A lügat, fin ferheng.
lüzum N.A lüzum. An hevvce, dıvet
lûbıye M fa. lobiye.
Iûç M oyun, hUe. * lûç û lisk Avv. oyun ve

bile.
lûde M. An lod.
lûhin MAnmhûn.
lûl lMağaçlaraavı/_bûnZ.aşdanmak./_

kınn Z. aşdamak, ağaçlara aşı yapmak.
lûl 2 rgd S. krvnşdc (saç vs ), kıvrım. /_

kum L kıvırmak, krvnm yapmak.
1Û13 M. sedef, sedef gibi. * lüle û zincir Avv.

mücevharat işi
lûlan M. * "hclbest û beyt û lûlanên

wisa" cümlesinde geçen bu kelimeyi ter¬
cüme edemedik.

Iûlaq M. arıt baldır kemiği, dizden aşağı in¬
cik kemiği. * lûlaqa zırav MA. anı fibula.
* lûlaqa stûr Nh ani tibia.

lüle M. Z tüp, boru. 2 çaydanhk ağzı. * lû-
letümgMA. tüfek namlusu, namlu.

lûleper Nh su zambağı. Ekseri Fransa
krallanmn aile arması olurdu. Aot Nym-
phaea alba

lüleyi püedar MA. dereceü sıvı ölçer aleti.
lûhk M /çaydanlık tipi küçük testi. 2 de¬

likli boru vs * lûbkê avê* Avv. su testisi.
lûhk 2 M dokuma mekiği ortasındaki de

lik.
lûmbago M. Lat Bj. belde ağrılı hastahk.
lûr lN.Bj.ürt'ıker,vücutta behren ve ateş¬

in yükselmesine yol açan kızarıklık.
Lûr 2 M Kürtlerin 4 büyük kolundan biri.

Iranda Bahtiyar ve Babaniler arasında
yaşarlar. /_i M. rgd Lûrca, lûrlara ait
/-ıstan Nx Lûrlar ülkesi. An lor.

lûrand/ın Lg (ddûrjne, bdûrine) bn lo-
randın.

lûrk M. zakkum ağacı, fin ziqûm.
lûs lM. zeytin vs gibi yağlı bitkUerin yağmı

almak için tezgah.
lûs 2 M. /. makam,yer. * navên lûs fivv. yer

isimleri. 2 fin Us.
Iûs3 rgd parlak, lolsız.
lûsi/n Lg (düûse, bdûse) maddeyi tezgaha

koymak.
lûşkand/ın Lg (ddûşkine,bdûşkine) kişne¬

mek, fin hirandın.
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qevvmi Lût Avv. Tevratta geçen Sodom
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M
M1 N.l. Kürtçe alfabenin 16. cı harfidir,

sessiz olup dudak uçlarından çıkar. 2.
Kürtçede sessiz harfle biten kelimelerde
önüne 'i' harfi alarak, sesli harfle biten
kelimelerde ise 'e' harfi alarak. " bûn " fü-
lini oluşturur, mesela : Ez un . benim. *
ku me Avv. nerdeyim. * ez tu me? Avv. ben
sen miyim? gibi. 3. ekseri güney Kürtçe¬
de malikiyet sıfatım oluşturur. * bavım
hatiye fivv. babam gelmiş. * putûkım ge-
vvrc ye fivv. kitabım büyüktür. 4. fiil kiple¬
rin oluşmasına yarar, dıçım, dikini gibi.
5. tekrar edden kelimelerde ikinci keli¬
menin ük harfi yerine geçerse ona, şöyle
böyle gibUerden bir mana verir, mesela:
Hesen meşen fivv. Hasan masan. * pez
mcz fivv. davar mavar. 3. bazen tekran ha -

ünde ikinci kelimenin şeklini de değişti¬
rir, mesela: * mar mûr fiıv. yılan mılan. *
mal melal fiıv. ev mev. * masi mûsi fivv.

balık malık gibi.
M 2 M. "man, mayin" fiilinin köküdür,

dimine, bımine gibi.
ma l dç soru takısı. * ma ne vcılo ye? fiıv.

öyle değil mi?. * ma tu nızani? Aıv. bil-
miyormusun?.

ma M. rgd ana, dişi. makcr, makcvv gibi.
mabcyn M. A ara, arası. * mabeyna du

çavan. fivv. iki gözün arası.
macera M. A macera, fin serpêhati, ser-

hati.
macun A N. macun.
maç M. ing. maç, spor maçı.
maç M.öpüş,öpücük./_bûn/.öpülmek.

/_ kırın Z. öpmek. * dest maç kırın fivv.

el öpmek, fin ramûsan.
maça M. iskambilde maça kağıdı.
maçık M. öpücük, fin maç2.
Maçin ' M. Hindi çini, Çin Hindi.
maçin 2 1. Lg. (danaçe, banaçe) öpmek. 2.

M. öpüş.
maçlek 1. M. anı mafsal. 2. M. makinalar-

da mafsal.
mad M. m 1. iştah. * madê vvi çûye Avv.

rengi atmış veya iştahı kaçmış. * nıade
mın jê ma ye Avv. tiksinti duyuyorum
veya iyice bıktım anlamı. 2. yüz rengi *

mad kuın Avv. surat asmak. * mad û
mirçûkên xwe dikir fivv. suratını asıyor¬
du, surat asmak.

Mad2MAnMed.
madak M. dişi manda.
madam lM Fr. evU kadın.
madam Ghk.A bn madem.
made l M. madde, temel, nesne. * yeke¬

min made Avv. birinci madde.
made 2 M. tandura ekmek atmakla kul¬

lanılan bez yastık.
madem Ghk ...göre, ..için, ..madem,

diği.
maden M. n maden. IS rgd madenden,

madeni olan şey.
nıader M. m anne. * zmanê mader fivv.

anne dili. /_şahi M. P. anaerkil. /-zad rgd.
P. yaratılıştan, doğuştan, anadan doğma,
Tann vergisi, fitri. fin da, dê, mak.

madik M. kundak, fin dergûş.
maeş M. ayhk. fin mahiye, mehmang.
maf Nne. hak. * nıaf ê çarenûsi M. kendi

kaderini tayın hakkı. * mafê penaberi
fiıv. Utica hakkı. /_i M. hakşinaslık. /_nas
rgd hakşinas. /_teqini M hakkaniyet. *
mafi Kur-" w. Kürd hakları.

nıafır . p. madem. /_ko Ghk. madem ki,
zaten.

Mahabad M. fin Mehabad.
mahfûr M. hah. fin nıelıfûr.
magest M makas, fin meqes.
mahiye M. ayhk ödenek, ayhk ücret.
mahi Mbeyazbirkemik,fildişi./_zerdM.

cav çıplak dağ tepesi.
mahkûm M. rgd mahkûm, bn gali.
mahlû M. tapan./- kınn/. tapanlamak. .

mahne Nne. bahane. /_ ların Z. bahane
etmek, fin balık.

mahû M. dişi domuz.
mahr M.Anmehr.
mahzere M üzüm sıkma makinası. An

cura, mehsere.
maide M. matara. An metare.
mak N.mrgd ana, dişi, kaynak, fdiz, anaç.

Anma
makder M. Grm mastar. An zayend,ra
maker M. m dişi eşek.
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makêş M. m büyük süzgeç.
maki M. il kuzey akdenizve türkiyeye ka¬

dar uzanan alandayetişen bodur bir ağaç
cinsi.

makine M. m il Gr. makina An mekine.
makûk M fin mekik.
mal lN.mev, barınak, ocak, ade. * mala

nun Avv. evim, aüem. * mala te ava fivv.
esenlik düeği, eline sağlık, evin şen ola. *
mala pirê, gora pirê Avv. böyle başa böyle
traş anlamında deyim. /_ ava M rgd evi
şen, zengin. /_ ava kuın Avv. ev kurmak,
evi şenlendirmek. * mala Xwedê fivv.

tann evi, tapınak. /_ axme fivv. evi darma¬
dağınık olan. /_ bav Avv. baba ocağı, baba
evi. /- erin M. rgd mal ve servet düşkünü
kimse, /-ker M. rgd evini iyi kuran, ismi
bden kimse ve bu tipteki ev kadım. /_
mışt Avv. ev kadını. * mal miştê malê Avv.

ev kadım, fin bcrmali. /_ mirat fivv. evi
miras olan, ocağı sönen. * mal mirato tu
çı diki? Avv. ocağın sönesice sen ne
yapıyorsun?. /_ şevvıti Avv. 1 evi yanan. 2.
nida olarak evi yanasıca, evi ydolası. *
mal şevvıtıyo! te çıma vvısa kır? Avv. evi
yanasıca neden öyle yaptın. * bı mal ve
Avv. aüece, evce. * h mal rgp. evde. /_ wê-
ran rgd evi viran olmuş, evi başına
yıkılmış, miras olmuş, tamı tamına iflaz
etmiş * Xwedê nurovan mahvêran ne
keîAUah kimsenin evini başına ydcmasın.
/_ xirab rgd evi ydok, ocağı sönük. /_
xirab bûn L ocağı sönmek. /_ xuab
kum L ocak söndürmek, bir evi veya ai¬
leyi yok etmek. * nıaborabo ! B. evi
yıkdası, ocağı sonesi anlamında beddua.
/_xwê M. ade reisi, /-xvvêti M. ade reisliği.

mal M. n mal, servet, akar, gelir. * mala
nun mala te Avv. evim senindir, evimi
kendi evin gibi bU. * malê ticarete Avv. ti¬
caret eşyası. /_ê miri Nh demirbaş eşya.
/- ku M. rgd bn malker. /_ kuın L ev
kurmak. /_ melal Avv. varlık, ev bark. /_
perest rgd haris, tamahkar, malı çok se¬
ven. /_ revandm Z. ev kaçırmak, evini
alıp göç etmek. * mal û menal Avv. mal-
mülk veya çoluk-çocuk. * mal û ıııük
Avv. mal-mülk. /_ xıra kuın Avv. ev
yıkmak, ocak söndürmek. * xwedi mal
fivv. servet sahibi, mal sahibi. * xwedi mal
bûn. fivv. 1 servet sahibi olmak. 2. ev bark
sahibi olmak.

mal 3 M. n davar.

mal xsonek olarak gelir ve yeni kelime¬
ler türetir, dısmal rûmal, pêşmal, dest-
nıalgibi.

mala M. mala. fin maline
malava rgd bn malL
malava 2 B. yahu!, be adam!
malaxme M n dövenlenmiş sap, harman.
malbat M ade, soy sop, sülale.
malbati M. aristokrasi.
malbêçi M/t ant döl yatağı.
maldar rgd 1 zengin. 2. cömert. IS M cö¬

mertlik, zenginlik.
malena M. it Bj. sıtma, malarya.
malesef B.A maalesef. An mixabin.
malêz M. n bulamaç, ekseri hayvanlara

verilmek için undan yapdır.
malık * M. bağırsak şeridi demlen asalak,

tenya. Lat Taenla
malık 2 M. 1 beyit, mısra 2. şiirde kıt'a
malık 3 M tek ev, evcik, evlek, göze. *

malık leyishn Z. çocukların evcik oy¬
unu, /-malık Avv. göz göz, kare kare.

malık 4 N.bn qanx (hekari).
malüuyet M/lmalildyet, sahiplik.
maline M. duvarcı malası. An melik.
mahşt/ın Lg. (danale, banale) süpürmek.

An malin.
maliye M. maliye. An saman.
mali l rgd mali, eşyayla ilgili.
mali M. Hakkari yöresinde tarla düzmek

için kullanılan tapan. An kaşa
malikane M. P. malikane, büyük ev. An

kaşane.
mali/n Lg. (danale, banale) süpürmek. fin

mistin, malıştın.
malniş M. S. bn kamıkar.
malû M. tapan, kesek kırma makinası.
malûlk M. yer solucanı, zoa Lumricus

tenestris. fin tizmar.
malûm rgdA malum, bilinen.
malûmat M. A malumat, bUgi. fin agah-

darl
mahvênçe A'. çalapa. Aot exogonium

purga
malxvvê M aile reisi. * du malxwê di ma-

lekê de nabın fivv. bir evde iki reis olmaz
anlamında atasözü.

malzeme N.A malzeme.
mam M nl. amca.2. saygı lakabı olarakta

kullanılır. * mam eli Avv. AU amca. An ap.
maman M ebe. /_i M. ebelik. * paşma-

man Mı ebe yardımcısı. * pêşmaman
MA usta ebe.
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mamberan M. fin merekori.
mambız M. geyik, karaca cinsi zoa Cer-

vus.
Mamedxan M. Ağnda bir Kürt aşireti.
mamê M amca kelimesinin çekilmiş hali.

* mamc nun. fivv. amcam.
mamüc M bUmece, çözümü zor şey. fin

tıstık.
mamır M 1. kümes hayvanlan, evdi kuş.

2. kaza benzer bir kuş.
mamız M fin mambız.
nıamiran LM yılan otu. Aot Gentianalu-

tea.
mamiran 2 M. kırlangıç otu. Aot Chelido-

nium majus . An marin.
mamo B. amcaya çağn.
mamosta M. n öğretmen, profesör, usta.

/Si/yi M. hocalık, öğretmenlik, ustalık. *
mamostayi kuın, an mamostati kuın
fivv. öğretmenlik etmek.

mamur rgd fin lêbok.
mamur rgd A 1. imar edilmiş, mamur. 2.

memur.
mamut M. Fr. eski hayvanlardan Mamut.

zoo. Mammoth.
man lx S. pro. sonek olarak gelir biz, bize,

bizim, nıştiman, xaki man gibi.
man 2 Lng. (dorıine, banine) kalmak, dur¬

mak, artmak. * man di malê de Avv. evde
kalmış olmak. * em dereng man Avv. biz
geç kaldık. * lı benda man fivv. beklemek,
intizar etmek. * tışt nema bejim fivv. diye¬
cek bir şeyim kalmadı, fin mayin.

mana N.A tın mane.
mand M. gelecek, istikbal. /_c rgp. gele¬

cekte. * di dema mandê de fivv. gelecek
zaman içinde, fin. dahatû, pêşhatl

mandarin M. it portakalgUlerden man-
dalin.

mandelin M. fin mandarin.
mandêrek M kan kurutanotu, muhabbet

otu, hacıotu, adam kökü otu, adam otu.
bot. Mandragora officinaüs.

nıandi rgd yorgun. /_ bûn Z. yorulmak.
/_ kırm L yormak. /_ti M yorgunluk. *
nıandi nebin fivv. iyi yoculuklar veya eli¬
nize sağlık veya Allah kolayhk versin an¬
lamında deyim, fin vvestan.

mandolin M. it. muz. saza benzer bir çalgı.
mane M/l İmana, anlam. An vvale. 2. se¬

bep, bahane, bn mahne. /_dar rgd an¬
lamlı. man:ı!ı. * lı manan gerin Aıv.
bahane aramak. * bı mane rgd manalı.

manegi M 1 eyer. 2. bir cins asd at * ma-
negi kuın Z. eyerlemek, fin zin.

manej M. Fr. at koşturulan yer, manej.
manek M. soylu at. An manegi
manend rgdrgp.P.gibi,benzer,misU,em-

sal * numendi bübü jare dü Avv. gönül
bülbül gibi dertlidir. /S rgp. gibi, benzer.
finvvek.

manevri rgdX manevi./_yatM maneviy¬
at.

manevvra M. Fr. manevra.
manêle M. it manivela.
mang M. S. ay, yıhn on ikide biri. fin meh.
mange M. m. inek.* mange doşin fivv. inek

sağmak. * mange doşin û qezwan fıro-
ştm fivv. bir koltukta iki karpuz taşımak
anlamında deyim. * mange şar kuın fivv.

inek sağmak.
mangekovi MA. S. afrikada iri bir ceylan.

ing. oryx.
mangemıjok MA. fin peznujok.
mangêr M. eküen tarlada tezekleri

kırmak için tırmık şeklindeki alet, külti-
vatör. /_ bûn Z. tırmıklanmak, tırmıkla
işlenmiş olmak. /_ kuın Z. tırmıklamak.

mangır M. 1 kötü bir işte devam ve ısrar
eden. 2. rgd inatçı, mütemerrit 3. sikke,
para.

mango M. mango, sıcak ülkelerde bir
meyve.

mani N.A mani, engel. /_ bûn fivv. mani
olmak, /-dar rgd manaü.

manifetûre M it. manifatura.
maniple M. it. telgraf yazısını yazmakta

yarayan telsiz, mors gönderici aleti, ma¬
niple.

manker M.finmaker.
manken M. Fr. manken.
manometu M. Gr. gazölçer aleti.
manşet M. Fr. 1. gazetelerde baş yazılar,

manşet, fin scrnûçe. 2. gömlek kol
düğmelen.

mantiq M. A mantık. * bunantiq rgd
mantıklı.

manto M. Fr. kadın paltosu.
manyaq rgd Fr. manyak.
manyetik M. Gr. manyetik, fin kareba,

maxnetik.
manyeto M. Gr. manyeto.
niaqarne M. it makarna.
maqûl rgdA makul.
mar l rgd 1. mukaddes. 2. eski Mczopota-

myada bir Kürt devleti, bn piroz.

mamberan 264

mamberan M. fin merekori.
mambız M. geyik, karaca cinsi zoa Cer-

vus.
Mamedxan M. Ağnda bir Kürt aşireti.
mamê M amca kelimesinin çekilmiş hali.

* mamc nun. fivv. amcam.
mamüc M bUmece, çözümü zor şey. fin

tıstık.
mamır M 1. kümes hayvanlan, evdi kuş.

2. kaza benzer bir kuş.
mamız M fin mambız.
nıamiran LM yılan otu. Aot Gentianalu-

tea.
mamiran 2 M. kırlangıç otu. Aot Chelido-

nium majus . An marin.
mamo B. amcaya çağn.
mamosta M. n öğretmen, profesör, usta.

/Si/yi M. hocalık, öğretmenlik, ustalık. *
mamostayi kuın, an mamostati kuın
fivv. öğretmenlik etmek.

mamur rgd fin lêbok.
mamur rgd A 1. imar edilmiş, mamur. 2.

memur.
mamut M. Fr. eski hayvanlardan Mamut.

zoo. Mammoth.
man lx S. pro. sonek olarak gelir biz, bize,

bizim, nıştiman, xaki man gibi.
man 2 Lng. (dorıine, banine) kalmak, dur¬

mak, artmak. * man di malê de Avv. evde
kalmış olmak. * em dereng man Avv. biz
geç kaldık. * lı benda man fivv. beklemek,
intizar etmek. * tışt nema bejim fivv. diye¬
cek bir şeyim kalmadı, fin mayin.

mana N.A tın mane.
mand M. gelecek, istikbal. /_c rgp. gele¬

cekte. * di dema mandê de fivv. gelecek
zaman içinde, fin. dahatû, pêşhatl

mandarin M. it portakalgUlerden man-
dalin.

mandelin M. fin mandarin.
mandêrek M kan kurutanotu, muhabbet

otu, hacıotu, adam kökü otu, adam otu.
bot. Mandragora officinaüs.

nıandi rgd yorgun. /_ bûn Z. yorulmak.
/_ kırm L yormak. /_ti M yorgunluk. *
nıandi nebin fivv. iyi yoculuklar veya eli¬
nize sağlık veya Allah kolayhk versin an¬
lamında deyim, fin vvestan.

mandolin M. it. muz. saza benzer bir çalgı.
mane M/l İmana, anlam. An vvale. 2. se¬

bep, bahane, bn mahne. /_dar rgd an¬
lamlı. man:ı!ı. * lı manan gerin Aıv.
bahane aramak. * bı mane rgd manalı.

manegi M 1 eyer. 2. bir cins asd at * ma-
negi kuın Z. eyerlemek, fin zin.

manej M. Fr. at koşturulan yer, manej.
manek M. soylu at. An manegi
manend rgdrgp.P.gibi,benzer,misU,em-

sal * numendi bübü jare dü Avv. gönül
bülbül gibi dertlidir. /S rgp. gibi, benzer.
finvvek.

manevri rgdX manevi./_yatM maneviy¬
at.

manevvra M. Fr. manevra.
manêle M. it manivela.
mang M. S. ay, yıhn on ikide biri. fin meh.
mange M. m. inek.* mange doşin fivv. inek

sağmak. * mange doşin û qezwan fıro-
ştm fivv. bir koltukta iki karpuz taşımak
anlamında deyim. * mange şar kuın fivv.

inek sağmak.
mangekovi MA. S. afrikada iri bir ceylan.

ing. oryx.
mangemıjok MA. fin peznujok.
mangêr M. eküen tarlada tezekleri

kırmak için tırmık şeklindeki alet, külti-
vatör. /_ bûn Z. tırmıklanmak, tırmıkla
işlenmiş olmak. /_ kuın Z. tırmıklamak.

mangır M. 1 kötü bir işte devam ve ısrar
eden. 2. rgd inatçı, mütemerrit 3. sikke,
para.

mango M. mango, sıcak ülkelerde bir
meyve.

mani N.A mani, engel. /_ bûn fivv. mani
olmak, /-dar rgd manaü.

manifetûre M it. manifatura.
maniple M. it. telgraf yazısını yazmakta

yarayan telsiz, mors gönderici aleti, ma¬
niple.

manker M.finmaker.
manken M. Fr. manken.
manometu M. Gr. gazölçer aleti.
manşet M. Fr. 1. gazetelerde baş yazılar,

manşet, fin scrnûçe. 2. gömlek kol
düğmelen.

mantiq M. A mantık. * bunantiq rgd
mantıklı.

manto M. Fr. kadın paltosu.
manyaq rgd Fr. manyak.
manyetik M. Gr. manyetik, fin kareba,

maxnetik.
manyeto M. Gr. manyeto.
niaqarne M. it makarna.
maqûl rgdA makul.
mar l rgd 1. mukaddes. 2. eski Mczopota-

myada bir Kürt devleti, bn piroz.



265 masjjehr

mar M yılan. * bı marki genyan Avv. 1
sürünmek. 2. sinsice gezmek. /-İstan Nx.
yılanlar yurdu, ydanlann bol olduğu yer.
* mar be* jar nine Avv. ydan zehirsiz ol¬
maz. * marê yeki _ hatm fivv. rüyada
ydan taaruzuna uğrayan kimse bunun bi¬
rine aU nefis olduğuna inanıhr./_i aviMn
su yılanı. * mar geztijı vvens dıhrse Avv.

ydan tarafmdan sokulan halattan korkar
veya sütten ağzı yanan yoğurdu üfliyerek
içer ardamında atasözü. /_i gewrNh boz
veya gri yılan. /_i kaşan MA, yamaçlarda
yaşryan gri renkte zehirli birydan. IS qoç
MA. buynuzlu bir ydan çeşidi/_i reşMA.
siyah yılan. /S sor Nh kırmızı ydan. /_i
şilanc MA. S. mercan ydanı. zoo. Micnı-
rus çoraİlinus . /S zengul MA. çmgu-akh
ydan. zoo. Cirolalus. /_nnjM ydan zehiri
elde eden kimse. * mar nabıt yar Aıv.
yılan dost olmaz. * mar û mazelilk Avv.

ydan böcek vs. * mar û mûr fivv. ydan
vessaire aıdamında deyim. /_xur M. rgd
bn margır.

maraton M. Gr. maraton, 42.19^ km. lik
koşu.

mard M. mart ayı. fin adar.
mare MAnmehr.
marek M. eyer. /_ kum L eyer vurmak,

eyerlemek, bn manegi, zin.
marengez rgd ydan tarafmdan sokulmuş,

ydan tarafmdan ısırılma.
mareşal M ing. en üst askeri rütbe, mareş¬

al.
marcz MA sergi.
margn M. 1 yılan yakalayan, ydan avcısı,

ydan yiyen, yılancıl. 2. ydan kapanı.
margıros M erkek keklik.
margise M. bukalemun, zoo. Chamaele-

on vulgaris. An. bokalemon.
margisk M. 1 kobra. 2. engerek ydanı. 3.

mecazi anlamda hayin ve kötü kimse.
marifet N.A marifet.
marjjok M. 1 sürüngen. 2. kurtluca otu.

fiot Aristolochia.
marin M. kırlangıç otu. fiot CheUdoni-

um majus. An mamiranZ
Marine M. Nuseybin çizre arasında tarihi

bir harabe.
maripışt MA. ant bel kemiği. An mûrege.
maris rgd dinsiz, ateist.
mark M alman parası.
marksisf M rgd marksa inanmış kimse,

marksist. / iMmarksizm.

marmarok M. 1 kertenkele cinsi sürün¬
genler. 2. rgd ydankavi, helezoni. An fat-
fa tık, gumgumok.

marmaroşk M. ydan yastığı, dana ayağı
otu. fiot Anım maculatum.

marmasi M ydan bahğı. zoa Anguila *
marmasıyi kahretayi Nh elektrik sa¬
çan iri bir ydan bahğı. zoa Electropho-
rus.

marmelke M S. bn fatfatlk, marmarok.
marnuj M. çeşitli yöntemlerleyılan zehiri

elde eden kişi.
nıarmot M. dağ sıçanı, zoa marmota
maro M. atın alnındaki beyaz nokta, fin

beş.
marpelas M. An terlere, kerpeze .

marpêç M. nargile hortumu, marpuç,
pompa hortumu. /S rgd helezoni, spiral.

marqe M. it marka.
mars 1Mtavladaikipuan./-bûnZ.iki pu¬

an kaybetmek. /_ kuın/. iki puan kazan¬
mak. An merz2,

Mars 2 M. Mars, güneşin 4. cü yUdızı. An
Merix.

marş M. Fr. marş, askeri müzik./- gotm
Z. marşlar söylemek. An merşZ

marşmg M.Anspmg.
nıarlir M. ing. şehit An cangori.
maruf rgdA maruf, arif olan.
nıarûm rgdA mahrum, fin mehrûm.
marxarin M. Fr. margarin.
Maryaqûb M. Nuseybinin eski adı.
masaj M Fr. çcjiıiı yöntemlerle vücudu

o>-' ., masaj./- bûn /.masaj olmak./-
i^. m L masaj etmek.

mase N.Lat masa. /_nûs MA. yazı masası,
büro.

masi M. balık. /- gutm Z. balık tutmak,
balık avlamak. * masi di seri de bihn
dıde fivv. balık baştan kokar. /_van Nx.
balık üreticiliği yapan kimse.

masibıhûşt M. cennet bahğı. zoo. Macro-
podus viridiauratus.

masiçakûç M. çekiç bahğı. zoo. Sphyrna
zygaena malleus.

masigu l M. 1 balıkçı, balık tutan. 2.
balıkçd hayvanlar.

masigu 2 M emircik, yalı çaplanı, iskele
kuşu. zoo. Alcedo atthis. An kersele.

masihespık MA.denizaygırl.Zoo.Hıppo-
campus.

masihûrk MA.fi/tmasivvurk.
masychr M. balıkotu. Aot 1 Anamirla
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cocculus. Z Anagallis paniculata.
nıasijûji MA. kirpi bahğı. zoo. Diodon hy-

strix.
masikartûxk M kalkan balığt.zoo. Pselta

maksimus.
masüke M. aletlerde el tutan parça, kol.
masilûlû M. yem için kullanılan ufak tatlı

su bahğı.
masimırcan MAfinmasiziv.
masimûsa M. ddbahğı. zoo. Solea vulga¬

ris.
masipank Nh sazan, kefal. zoo. Cypri-

nus carpio.
masiperk MA. 1 uçar kefal bahğı. zoo.

Exoceetus. 2. uçan kırlangıç, zoo. Dacty-
lopterus volitans.

masipısik M. yayın bahğı. zoo. SUurus.
masistêrk MA. deniz yıldızı.
masişûr M. kılıç balığı.
mashva M. Allahtan başka yaratddar,

mahluk.
masivvûrk MA. sardelye. zoo. Sardinapil-

chardus.
masixatûnk Msom balığı ve buna benzer

alabalık, zoo. Salmo salar, fin kelûk.
masbark M. kirpi bahği. zoo. Diodon hy-

strix.
masixor MA. 1. gerdanlı dalgıç.zoo. Gavia

2. bahkçd cinsi hayvanlar. An masigul
masiziv MA. gümüş balığı.
masizurne MA. ydan iğnesi bahğı. zoo.

Syngnathus ophidion .
maske M. Fr. maske. * bı maske fivv. mas¬

keli.
maskot M. Fr.l. maskot, uğur işaretli sem¬

bol. 2. bn kcspık.
mason M. rgd mason adında bir örgüt ve

bu örgüt mensubu. /_i M. masonluk.
mast M. yoğurt. /_av Nh su katılarak ay¬

ran yapdan yoğurt, fin çeqilmast /_
fuoş M. yoğurtçu. * mast meyandın fivv.

yoğurt mayalamak.
mastar M. numune. * maşta rê tıtiine fivv.

tütün numunesi (mardin havalisi şivesi).
mastbu Nh Bj. koyun-keçi gibi hayvan¬

ların tırnaklarında hasd olan bir hastalık.
mastênk M. 1 huni, tuluğ, tulı. ı, veya

şişelere mayi doldurmak için 1 landan
huni. 2. anı. çanak, çiçeğin en dışında bu¬
lunan yeşil yaprakların tümü.

nıastodon M Gr. nesli bitmiş bir fil cinsi.
ınasûl .V. lamba fitili, fin fitil
masûle (masüre) N. bobin, makara.

masûlke M. ant adale, kas.
maş M.l.böriUce.AotDolichossesquipe-

dalis, Vigna sinensis. 2. Hint fasulye¬
si/bezelyesi, fiot Ocimunı.

maşand/ın Lg. (danaşine, banaşine) sür¬
tünmeden dolayı bir şeyi yıpratmak,
aşındırmak.

maşe M. 1 maşa. 2. tetik, silah tetiği. 3.
elektrik düğmeleri vs. de kontak levha-
lan.

maşel M. balık tuzağı.
maşelah £..AL\faaşallah. 2. kadın ve ço¬

cukların tal'.tıklan bir nevi nazaride.
maşelan M. meltem riizgan.
maşere M.Zİ/.ydancdc.
maşespi Nh beyaz cinsli hint fasulyesi.
maşêne M. bezelye çorbası.
maşêngeh M. kuzine, üzerinde yemekte

pişirilen ısıtma sobası. (Elazığ Kürtçesi).
maşık M. bir cins börülce. An maş.
maşiq rgdA kadm sevgili, fin dılkcti.
maşi/n Lng. (dartaşe, banaşe) sürtünme¬

den dolayı yıpranmak, aşınmak. * hestiy-
cn mm maşiyan e Avv. kemiklerim
aşınmış. * ninûkên te maşiyan e fivv.

tırnaklann aşınmış.
maşingeh M. fin maşengeh.
maşot M. 1 tırtU. 2. makinalarda katarpü

zinciri, fin tutul
mat l M. satrançta şahın esir olması. /_

bûnZ. mat olmak. /_ kırın L mat etmek.
mat 2 rgd sessiz, sükut kalma veya olma,

şaşkın olma. /_ bûn L şaşkına dönmek,
baka kalmak. /_ kuın L şaşkına çevir¬
mek.

matador M. ispanyada boğa güreşçisi.
male rgd olmamış, çiğ. (meyve ve sebzeler

için), bn xag.
matem M. yas. /_ gırtın L matem tutmak,

/-i rgd yaslı. bn. şin, reş gıredan.
matematik M. Gr. matamatik.
matenyal M. Fr. madde, materyal. /_ist

rgd maddeci. /_izm M. maddecilik.
malık M. göz sürmesi, bn. kıl
matine M Fr. sinamada bir film saati.
mavve 1. M. m mühlet, aralık, müddet. 2.

rgd bakiye, artık, kalan. 3. M fırsat An.
dem. ' -ı, keys, bermayi.

ma ıahû.
m:. bir tüfek cinsi.
m. ada direkler arasındaki her

tv . .. .an bölümleri.
maxazin M. ing. bn kovar.
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su bahğı.
masimırcan MAfinmasiziv.
masimûsa M. ddbahğı. zoo. Solea vulga¬

ris.
masipank Nh sazan, kefal. zoo. Cypri-

nus carpio.
masiperk MA. 1 uçar kefal bahğı. zoo.
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maxeza MA büyük dükkan.
maxnetik M Gr.fiz. mıknatısla dgüi.
maxnetizma M. Gr.fiz. mıknatıslı alanda

görülen fiziki olay.
maxolan M. rgd Bj. melankoli.
mayesu M Bj. bn bawesir.
mayin l rgp. ara, aralık. * mayina mın û

hevalan gelek xweş e fivv. arkadaşlarla
aram hayli iyidir. An mabeyn.

ma/yin 2 Lnk. (danine, banine) kalmak,
yerleşmek, durmak, artmak. * mayina
me êdi ne hevvce ye fivv. kalmamız artık
icap etmez. An mani

mayin M ing. patlayıcı silahlardan
mayın. An lexem, tepink.

mayo M. Fr. mayo, spor veyüzme donu.
mayonez M Fr. yumurta şansı, limon ve

zeytinyaği Ue yapılan ekseri patatese kul-
laıulan bir salça.

maz M. 5 yaşında veya 5 yaşım geçkin koç.
/-mal Nh kartlaşmış koç.

mazbu M. Bj. bn mastbu.
mazi l M. P. servigiUerden yapraklarını

kışın koruyan bir meşe cinsi.
mazı M. meşe ağacı. /-çin M. yaprak ke¬

sen, bn çılobu.
ma/.ma/.k M. anı lumbago, bel.
mazot M.Rusçadan gelen bu kelime türk¬

çede de mazottur, dizel.
mazû M fin mazi.
mazû M. ant. pazu. fin zipcr.
mazûl rgdA azledilen.
mazûvan Nx. ev sahibi, misafir kabul

eden ve uğuriıyan kimse.
mazûvan M fiio. konakçı, konak.
me l pro. biz, bizim, bize. * me ku fivv. biz

yaptık. * mala me fiıv. evimiz. * dan me
fivv. bize verdüer.

me dç fiillerde olumsuz emir kipi takısı.
mebêje, me ke, meçe. gibi.

meaf rgd.4 muaf.
meafe N.A devenin sırtına konan bir nevi

tahtırevan.
meamele N.A muamele.
mebeh rgd geniş, ferah, fin firen,
mebest M. 1 maksat, gaye, amaç. 2. konu.

3. niyet, kasıt * mebesta nun ji evv bû Avv.

niyetim de oydu. An tabet, armanc
mebus N.A milletvekUi.
mecal M.A olanak, fırsat, takat
mecani rgd mecani, bedeva.
mecazi rgdA mecazi.
mecbur rgdA mecbur, zorunlu. /-bûn/.

mecbur olmak./-enrgd mecburi olarak,
zaruri olarak. IS rgd mecbur olarak.
/_iyet M. mecburiyet, zorunluluk. /_
kuın L mecbur etmek. /_ man L mec¬
bur kalmak.

mecele M. A 1 osmanlı şeriat kanunu ki¬
tabı. 2. kitap, cüt.

mecerfe M. 1 damlarda karlan temizle¬
mek için tahta kürek. 2. kayık, sandal vs.
küreği. 3. marangoz aleti olarak rende.
Anxûşure.

mecidiye M. A Osmanlı devrinde 20 ku¬
ruşluk para.

meclis M/l meclis. An cıvat, komel.
mecmua N.A mecmua An kovar.
mecnûn rgdA 1. deli, çdgın. 2. rgd aşık. 2.

M. Leylanın aşığı.
mecrefe M. fin mecerfe, parû.
Mecûsi M. rgd A eski iran ve Medyada

ruhban sınıfı, mecusUer.
inecek M. ani S. bUek, büek kemiği. An

zend.
meçhul rgd^L meçhul bilinmiyen.
med l N.A denizin yükselmesi.
Med 2 M. Med, Kürtlerin atalan olan bir

kavim. Kavvamn ihtilali Ue devlet oldu¬
kları nazariyesi vardır. /S rgd Medyalı,
Medlere ait.

medalyc M. it madalya.
meded M.A medet, imdat. An hevvar.
medek M. manda ineği, fin madak.
medeniyet N.A medeniyet fin şarezayl
medeni rgd medeni, uygar. An şareza
medrcb M 1 koruluk ağaçlar. 2. kanallar¬

la sulanan arazi. 3. pirinç tarlası.
medrcbaz M. 1 madrabaz, inançsız sulu

adam. 2. şehir dışında ucuz alıp şehirde
fahiş fiyatla satan kimse.

medrese N.A medrese, okul An xwande-
geh.

meerıs M. B. karısı zinaeden erkekler için
kullandan bir sövgü. An qevvad.

mefer M. imkan, fırsat An keys.
mcfreq M. bronz.
mefsık M. An kefgir.
meftûl N. dikenli tel (erivankürtçesi)
meftun rgd /1 meftun.
mega M. Gr. önek olarak gelir ve bir mily¬

on " 1 000 000 " rakamı değrini verir.
/_bayt Nh bilgisayarda bir milyon bitlik
hafıza, /-ton Nh bir milyon ton. /_wat
MA. Fr. Gr.fiz. bir milyon wat

megafon M Gr. sesi yükselten huni şe-
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klinde araç.
megaloman M Gr. megalomanyak.
megalosefal M.Fr.Bj. iri kafalı, büyük ka¬

falı.
meğer rgp. dç Ghk oysa, .ancak, _şu ka¬

dar ki, -halbuki. * meğer ko rgp. halbuki.
meges M.S.Anmêş.
megese M. tetik korkuluğu.
megiz M.finmıcez.
meh M. m ay, ydın 12. de biri. * meha ko

be* fivv. gelecek ay. * meha bori fivv. geçen
ay. * meha Newrozê fivv. Nevvroz ayi.
Kürtçede çok çeşitli ay isimleri vardır,
sıralayacak oınsak şöyle: 1 ci gurup
sırasıyla: 1 Çüe. 2. Sıbat 3. Adar. 4. Ni¬
san. 5. Gulan. 6. Heziran. 7. Tirmeh. 8.
Tebax. 9. Rêzenan (ilon). 10. Çiriya peşin.
11 Çiriya pasın. 12. Berede. 2. ci gurup
sırasıyla: 1 Rebendan. 2. Reşeme. 3. Xa-
lelêw. 4. Banemer. 5. Cehzerdan. 6. Pûş-
per. 7. Xermanan (behderan). 8. Gelawej.
9. Rezber. 10. Gelerezan. 11 Sermawêz.
12. Berfbaran.

Mehabad N. 1 eski Iranda Zerduştilikte
tanınmış bir peygamber. 2. Mahabat,
Iran Kürdistanında tarihi bir şehir. 1946.
da geçici bir dönem için bağımsız Kürdi-
stanın başkenti olmuştu.

mehal rgdA imkan, lüzum.
mehani M. aylık ücret, fin mahiye.
meharet M.A maharet.
mehder M. şefaat/_iM. şefaattik./- kırın

Z. şefaat etmek.
Mehdi M/4.1şiüerdel2.ciimam.2.islam

inanışına göre ahır zamanda tekrar dö¬
nüp Islamı ve dünyayı düzene sokacağına
inandan kişi.

mehdık M An dergûş.
mehebet N.A muhabbet.
mehel N.A mahal.
mehele MXmahale.fcn tax.
meheleb MAmahaleb.Aot Prunusma-

haleb.
mehf N.A rnahv./- kum Z. mahvetmek.
mehf eze A muhafaza.
meni rgd 1. mayalanmış, mayalı. 2. ayhk

ücret. An mahiye.
menin l M. dişi at, kısrak. * meluna ari

Nh su aygın. * meluna şinboz Avv. doru
kısrak.

menin 2 rgd bn. melun .

mehi/n 3 Lnk. (danehê, banehê) mayalan¬
mak, durulanmak. An meni, meyandm,
meyin.

mehinka M. bir cins çekirge

mehir M. ayran çorbası, yayla çorbası.
mehkeme MXmahkeme./_bûnZ.mah-

keme olmak. /_ kuın L mahkeme et¬
mek, yargılamak.

mehki M. ayhk. An mahiye.
mehkûm rgdA 1. mahkûm, hüküm giy¬

miş. 2. firar, suç firarisi. /_ bûn Z. hüküm
giymek, mahkûm olmak./_ kuın Z. mah¬
kûm etmek, hüküm veya ceza vermek.
Angırtl

mehkûmıyet N.A mahkûmiyet
menli M. tapan, tarla eküdikten sonra çe¬

kilir. An şafun, sak, kaşo.
Mehmedi M. Kunnancinin üç şivesinden

biri. Suriye çiyayê Kurd den başhyarak
Urfa, adryaman, ErzurumveErivana ka¬
dar olan hat üzerinde konuşulan şive. *
Bohti û Mehmedi û Süıvi, hm lal û
hınek ji zêr û ziv i Avv. Ah. Xani'nin bir
şiirinden.

mehmûz M. mahmuz.
mehr 1. M. nikah, bağ./- bûn /.nikahlan¬

mak. /_ kum L nUcahlamak. 2. rgd muk¬
addes. An marl.

mehrûm rgd A 1 mahrum, yoksun. 2.
Kürtçede aynca mecazi olarak becerik¬
siz, eh yakışdcsız anlamda da kuUandır. fin
marûm.

mehrûmıyet M. A mahrumiyet, yoksul¬
luk.

mehsere M. üzüm, şıra sdonak için cende¬
re. An mahzere.

mehşer N.A mahşer. * roja mehşerê fivv.

mahşer günü.
mehter M. P. 1 çoğu Osmanlı ordusunda

kullanılan bando takımı. 2. at bakıcısı, at
terbiyecisi.

mehvan M. misafir, fin mêvan, misafir.
mehzûn rgdA mahzun, bnxemgin.
mejan M. karasaban okunun uzatdmış

ikinci ek kısmı, fin mıjane.
meji M. ant 1. beyin. 2. mec. alal. fin mêjl
mekan M/tmekan.fincihgeh.
mekanik M. Gr.düşünceve iradenin etki¬

si olmadan olan hareketler.
mekanizma M. Fr.il mekanizma.
mekare M. nalaiye, yük hayvanı, yük.
mekat M otlak ücreti, koyun vergisi.
mekik M mekik, fin makûk.
mekine N.miL Gr. malana. * mekina

ajotmê MA. traktör. * mekina bêderan
Nh harman makinası, tınaz makinası. *
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Nh su aygın. * meluna şinboz Avv. doru
kısrak.

menin 2 rgd bn. melun .

mehi/n 3 Lnk. (danehê, banehê) mayalan¬
mak, durulanmak. An meni, meyandm,
meyin.
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269 melotke

mekina cdşuştinêMA. çamaşır makinası.
* mekina çinine Nh biçer döver. * me¬
kina dêranê Nh harman makinası. *
mekina dirimeMA. biçer döver. *meki¬
na dırûhne MA. dikiş makinası. * meki¬
na hêranê MA. motor değirmeni. *
mekina mêrgaM çayır biçme makinası.
* mekina uvisandıneMA, yazı makinası,
daktUo. * mekina sûyinêMA. bUeme ma¬
kinası. * mekina tov kirine (tovrêjê) Nh
mibzer, tohum ekme makinası. An maki¬
ne.

Mekke M. hac yeri olan Mekke şehri.
mekruh rgdA mekruh, çok kötü, iğrenç.
mekteb N.A okul. fin dıbıstan.* mektebi

siyasi Avv. Kürdistan demokrat partisi¬
nin üst idare organlarından biri.

mektûb M. A mektup, /-nıvisandın. Z.
mektup yazmak, /-şandın L mektup
göndermek. An name.

mekûk M. mekik, fen mekik.
mela M. n hoca, molla, imam. /-bangan

rgp. sabahın Uk ezan okuma zamanı, fin
melez.

melaike N.A melek.
melanet M^l melanet, çirkef.
melankolik 1 rgd Gr. Bj. ruhi baskı

altında olan kimse, bir ruh hastalığı /_
bûn Z. melankolik olmak. 2. hüzünlü, fin
maxolan.

melaq lM. kışa saklanan üzüm.
melaq rgd zarif, kibar. IS M. yumuş¬

aklık, zarafet.
melas M. An mehsandın.
melaşû M 1 ani damak, fin pıdû. 2. tat al¬

ma duygusu.
melari M. cehd, gayret. /_ kum Z. cehd

etmek, gayret etmek. * melavıya vvi boşê*
çû fivv. gayreti boşa gitti.

melayim rgd A mülayim, uysal.
melayket N.A melek, fin melaike, feriş¬

te.
Melazgud M Muşa bağh bir kaza, Ma¬

lazgirt.
melbend M m saha, taşra, mıntıka,

nahiye. An nerem.
mele M. srva yapmaya yarar bir duvara

aleti, mala. /_van Nx. srvacı, duvarcı.
mele M hoca, imam. /_ti M. hocalık,

imamlık. * meleti kınn Avv. hocaldc veya
imamhk yapmak. An mela

mele M. yüzme, suda yüzme. /_van Nx.
yüzücü, bn ajne.

melek N.A melek. * meleki tavvûs MA. 1
tavus kuşu. 2. Yezidder tarafmdan kutsal
sayılan kuş. An ferişte, melayket

melem M. merhem. An melhem, cuk.
mclenkolik rgd bn melankolik.
meletik M. güzün yetişen bir cins elma
melexan M. tırpan. An quım, kelendi.
meleysi M. tatlı ve çekirdekli bir ayva tü¬

rü.
melez rgdA melez.
melcv M. yaba, çok parmaklı dirgen. *me-

lêva darım* Nh.ağaçyaba. /_a nesini MA.
demir yaba. An karêc, tebûr.

melhem M An melem.
melheme M 1 müneccimlerin kita¬

plarından biri. 2. dövülmüş harman. An
maiaxme.

melhep M.fintnelêv.
mclhêb M.finmelêv.
melik M. mala, duvarcı malası. * hng

melik . fivv. düztaban.
mehqand/in Lg. (daneliqine, baneliqine) 1

meyveleri sunn'i olarak olgunlaştırmak.
2. meyve, sebze veya bu gibi yumuşak
şeylere basarak ezmek. * fırıngi di bm
İmge xvve de mehqandm fivv. tomatesi
ayaklan altında ezdder.

mehqi/n Lng. (daneltqe, baneliqe) 1 bas¬
makla veya ağır bir şeyin altında kalarak
ezilmek. 2. meyvevesebzelerin çürüyene
kadar dalda durması. * zebeşên meliqi
fivv. çürümüş karpuz.

mehsand/m Lg. (donelisine, hanelisine)
sindirmek -ekseri tavukların göğsü üzeri¬
ne yere yatması veya öteki kuşların veya
kedi tipi hayvanların göğsü üzerine yere
sinmesi. * xwe mehsandın fivv. kendisini
kann üzeri yere yatırarak sindirmek.

mehsi/n Lng. (daneltse, baneltse) sinmek,
kann üstü yere yapışarak sinmek.

melik N.A kral, melik/
melike N.A melike, kraliçe.
melkeb M. sepet.
melkemot M. bazı yerlerde Azrail için,

bazı yerlerde de cin için derler.
melkes M. 1 süpürge. * melkes û paçık

Avv. süpürge ve paspas. 2. süpürgeotu. Aot
Calluna vulgaris. An. havlêk.

melodi M. Gr. melodi, ahenk. /_k rgd
ahenkli.

melodram MA. Gr. heyecanlı dram.
melotke M. çocuk kundak bağı. An ıjav-

teng.
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melşe M. üvez. fin kelmêş.
melû M. n ekin demetleri. /_van Nx. de¬

met yapan işçi. fin punag .

melûçk M An çûik.
melûl rgd üzgün, sönük./- bûn Z.1. üzül¬

mek. 2. sönük olmak. IS M. üzgünlük, sö¬
nüklük. /_ kuın Z. 1. üzmek. 2. lamba vs.
nin ışığını azaltmak, söner duruma getir¬
mek.

melun rgdA melun, lanetli, lanetlenmuş
olan.

melyaket MA fen melek.
Mem M. Kürtçede Mehmet. * Memê

Alan MA. bir Kürt mitolojisinde destan
kahramanı ve Mem Û Zın'in adapte ol¬
muş aslı. * Mem û Zin Nh şeyh Ahmedê
Hani Hz. lerinin bu destandan esinlene¬
rek yazdığı klasik şaheseri.

nıemık M. ant. 1. meme. 2. meme uçlan. 3.
memecik. 4. meme uçlanna benzer ana¬
tomik organlar. /_ dan Z. 1. meme ver¬
mek, süt emzirmek. 2. tomurcuk çıkmak,
tomurcuk gibi uc vermek, /-dank Nx.
sutyen. * mcmıke guh MA ani kulak me¬
mesi. /_ mıjandm Z. süt emzirmek, me¬
me vermek. /_ ııııjin L meme emmek. *
gupıka mcmıke MA. meme uçlan. * ser¬
memde MA meme ucu. * xala niemikê
Nh ant. ayla. * navmemık Nh iki meme
arası, fin çıçık, gan, ber.

memleket M. A memleket, fin vvelat
memnu rgd yasak, bn qedexe.
memnun rgd A memnun. /_ bûn Z.

memnun olmak. /_ lurınZ. memnun et¬
mek.

memur N.A memur, resmi kişi.
men l N.A men, yasak. /_ kırm Z. menet¬

mek, yasaklamak.
men 2N.P. 1. ölçü, birim. 2. 20 de 40 kg. hk

ağırlık, /-gnani MA. ağırlık ölçü birimi.
menacer M. Fr. menajer, idareci, ingUizce-

de 'manager'.
menber N.Abn mimber.
mencel L M. kap-kacak.
mencel 2 M. büyük kazan. An sitil
menccnık MA Gr. mancınık.
mencıki M. makarnalık sert buğday. Aot

Triticum durum.
mend M. ceset, leş.
mend 2x sonek olarak gelir. ..Ji, .lı, _Ju, gi¬

bi anlamlar verir, dewlemend, huner-
mend gibi.

mendebur rgd P. 1. leş gibi. 2. tembel, bir

işe yaramaz. 3. sefd, habis, alçak kimse,
uğursuz, pis.

mendil MA mendü. An dısmal.
mendok M. su teresi familyasından bir

bitki.
menek M. üzengi. An zengû.
menengûç M meneviş, bot Pisıacia terc-

binthus . fen Qizban.
menenjit M. Bj. beyin ve omirilikte olan

bir hastalık.
menfeet MA menfaat. /-peresi rgd men-

faatçı. /-peresti M. menfaatçddc. fin ber-
jevvendl

mengene M. Gr. mengene, kıskaç.
mengi rgd ideal.
menkûl rgdA menkul, taşınabilir eşya.
menqel M. mangal.
menşe M.A menşe, kök, köken.
menteşe M. P. menteşe, fin rızınde.
menzel M. oda. fin ode,jûr.
menzil N.A menzil, mesafe.
meqam M A 1 makam. 2. müzikte ma¬

kam, fin terane.
meqbcr M.A makber, mezar, fin gor.
meqcli Mfinmenqel.
meqcr M. karargah.
meqes N.A makas. * meqes kırın Z. ma¬

kaslamak, makasla kesmek.
meqscd Ar. A maksat, gaye. fin mebest
meqsuk M. bir cins kuş. Arapçada hataf .

mcqtûl rgdA maktul, öldürülmüş kimse.
nıcr lN.S.bn kavu.
mer 2 M. bel, bel küreği. /_ bûn Z. bellen¬

mek. /_ kum Z. bellemek. * mera rez fivv.

bağ beli.
mera M. A mera, otlak.
meram MA meram, fin xwast, merem.
meran M. 1 yasemin. 2. daUanndan pipo

çubuğuve sigara ağızlığı yapılan bir ağaç.
meraq M A merak, /-dar Nx. rgd me¬

raklı, /-dari Nx. merak etme. /_ kırm Z.
merak etmek. * bêmeraq rgd meraksız,
kasavatsız. * meraq me ke fivv. merak et¬
me, tasalanma.

merasim MA merasim, tören.
meraxan M. tırpan, fin merexan.
meraze M.fingüale.
merbend M eşeğin semer takımlanndan

bir parça, fin bendke.
merc M. şart. * di mercên düvvar de fivv.

zor şartlar içinde.
mercan M. mercan. An nurcan.
mercankok N.bn çatır.
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meraq M A merak, /-dar Nx. rgd me¬

raklı, /-dari Nx. merak etme. /_ kırm Z.
merak etmek. * bêmeraq rgd meraksız,
kasavatsız. * meraq me ke fivv. merak et¬
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meraxan M. tırpan, fin merexan.
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271 merzekêwile

mercanok M. ateş çiçeği. Aot SaMa
splendens.

merd rgd 1. mert, cesur. 2. eti açık./_ane
rgp. mer tçe, cesurca, /-emer MA. rgd cö¬
mert, mert kişi. /_i M. mertlik, cesurluk.
/_um M. .P. adam, insan.

merdan M çekiç, bn mirkut
merdane M. merdane, silindir.
merdiyaq M. dam çatdanna kirişlerden

sonra ve üzerine atılan kirişler, fin qaçik.
mered M. evlerde açılan geniş pencere.
mereg/merek M. 1 depo. 2. samanlık, fin

kadin.
nıerekovi M. .S*, yabani dağ koyunu, zoo.

Ovis musimon.
merem M. A meram, maksat. * merema

xwe ani cih fivv. meramını yerine getirdi.
mereq N.Abn meraq.
meret rgd A lanet, beddua, lanetli kişi,

meret.
merexan M. tırpan.
merexez M tüy olma, yok olma, kayba

kanşma. /_ bûn Z. sırra kadem basmak,
kayıplara karışmak. (Belidini bölgesi).

mcrez l N.A maraz, hastalık. IS rgd. ha¬
stalıklı.

merez 2 M. tiftik.
merg M. küp. An den.
merg M. fedayi, önde ölüme giden kişi. *

pcşmerge M. ön fedaüer.
merge M bir çeşit yemek, papara, ekmek

çorbası.
Mcrgehc M. Laleş deresinde bir mevki. *

cxtiyarê mergchê MA. Aıv. Yezidi halifesi.
mergonek M loğ. fin banger, bagurdan.
merhamet N.A merhamet, acıma duygu¬

su.
merheba B. A merhaba.
merhem Mnt fin melem.
merhum rgd merhum, rahmetli, ölmüş.
mend iyen M. Fr. kutuplara dik giden eşit

çizgi. Meridyen.
merıti/n Lng. (dıtnerUe, bıtnerıte) 1. vücut¬

ta sıynlmak veya soyulmak. 2. (kabuğun)
soyulması, fin sipildax.

menv M. adam, insan. * menv û merma-
lên me Avv. dostlanmız ve akrabalarımız.
Buradaki 'mermal' kelimesi 'mêrmai'den
gelmedir. Yani evin erkekleri. An mırov.

menxand/in Lg. (dönemine, banertane)
yıkmak, yatu-mak. (hayvanlar için).

menxi/n Lng. (doneme, boneme)
yıkılmak, yatmak, yan gelip yatmak, sin

mek, (hayvanlar için). * menxiye na-
çcnxe fiıv. yıkdmış dönemiyor-kal-
kamryor. * deve dimerixe Aıv. devenin
çökme usulünü ifade eder.

merinos M ispanyolca olan bu keüme
kıvırcık kuyruk ve iyi kaliteyünü olan bir
koyun cinsi.

Mcrix M.oftMarsyddızı.Anmerih.
merkane M. 1. bidon. 2. kavanoz.
merkez M/nAmerkez,orta./-irgdmer-

kezi, tam orta yerde, fin navendi.
Merkür M. asi Merkür, güneşin ilk geze¬

geni.
mermer M. Gr. mermer.
mermi M.A silahla aülan kurşun, mermi.
meroje M. soğan erkeğine benzer bir sür¬

gün veren ve taze iken yenen bir ot, kuş¬
konmaz, fiot Asparagus officinalis .

merov M. adam, insan. An mırov, menv.
mersef l M. alçak ve yassı olan dağlar.
mersef 2 M. çay-kahve tepsisi, bn sini
mersiye N.A mersiye, ağıt. An lavvıj
merş M. çul, kilim. * odê de derbazi ser

nıerşan bûn fivv. odaya talimlerin üzeri¬
ne geçtiler.

merş 2M. Fr. marş, askeri marşlar, fin ma¬
rs-

mcrşık M. at veya öküzlere atdan örtü. fin
palas.

nıerıal M. kalkan. * bı şûr û mcrtal Avv.

kılıç kalkan.
Mcrvvan M İM S. 800. 900yularında baş¬

kenti Silvan olan bir Kürt devletinin ku¬
rucusu Bad sülalesinin adı olan aüe./_i M.
diğer adı Badıki olan Mervvani Bad
devleti mensuplan. 2. Emevi Arap devle¬
tinin bir kumandanı.

merx l M. ardıç. Aot Juniperus.
mcrx 2 M. jeolojide nehir yatağı.
merxan M. fin meraxan.
merz ' M S. müstamleke. fin mêtingeh.
mer/. 2 M 1. kumarda veya ekseri tavlada

mağlup edip iki puan almak, mars. 2. ko¬
lay para kazanmak, bn marsl.

merz 3 M. yağmur sularım önlemek için
ekin tarlalan etrafına pullukla çekilen
hat, ark.

merze M. mercanköşk, güvey otu. fiot Ma-
jorana.

merzegûş M. bn guhemışk.
merzekêwUe (merzekew) M 1. S. yer fes¬

leğeni, kekik otu, yabani mercanköşk,
fiot Origanum vulgaris. 2. thyme.
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merzel M. mezar, fin mezel
nierziq M * esker jı merziqa pê vve

bışinin cümlesinde geçen bu kelimeyi
tercüme edemedik.

mesafe M. A ara, uzaklık, mesafe, fin dû-
rahl

mesaj M. Fr. mesaj, yaza veya sözle söyle¬
nen veya gönderilen bUgi, haber.

mesas M. övendere. * roj mesasekê
bıhnd bûn fiıv. güneşin bir övendere
boyu yükselmesi, kuşluk vakti.

mesax MAnmisaxe.
mescid M.A küçük cami, mescit.
mesder M Grm A mastar, in rader,

paşıng.

meseb M. keklik avlamak için evcU ke-
khğin bırakddığı mevzi, fin antaq.

meseb 2 N.A mezhep.
mesela M.A mesela, örneğin, fin vvekok.
mesele M. A mesele, proplem. fin

pırsgırek, dabaş.
meselok M fıkra, küçük masal.
mesıhand/m Lg. (dtmesdvne, banesdine)

kurutmak, temizlemek, fin paqg kuın.
Mesih M. Hz. İsa. /_i rgd Hıristiyan, Hıri¬

stiyanlık.
mesil M. su olmıyan kuru küçük derecik¬

ler, fin zi, nepen.
meşin M. ibrik, fin misin, af tavve.
mesken M. A mesken, ikamet yeri. fin

rûnışlgeh, hevvır.
mesleg N.A meslek.
mesncvvi N.A mesnevi.
mesqel M. eşyalan parlatmakta kuUandan

bir cUa. /_ kum L eşyalan parlatmak.
mesqene M. İdler, depo.
mesref N.A masraf./- bûn Z. masrafh ol¬

mak. /_ kırm L masraf etmek.
/-kısandın fivv. masraf çekmek.

mest rgd 1 düz, cilalı, fin hılû. 2. tembel,
uyuşuk. /_ bûn Z. mest olmak, uyuşmak.
/_ kırm Z. mest etmek, zevkten uyuştur¬
mak.

mest M. namaz ayakkabısı, fin mıhsık.
mestan rgd P. sarhoş, mest olmuş. /_xane

Nx. şaşkınlık alemi, meyhane. * dmya
wek meslanxane ye Avv. dünya bir mey¬
hanedir.

mesleki M. çam sakızı, reçine, fin benişt
mesûd rgd A mesut. An bexhyar,

kanman.
mesul rgdArgdsonımlu./_ıyetMAme-

suliyet. fin berpırsıyar.

meş M. yürüyüş. * meş bı meş fivv. adım
adım.

meşand/ın Lg.(daneşine,baneşine)yürüt-
mek, sürmek, idare etmek, fin meşin.

meşale MA meşale, fin meşhele.
meşalev M.finpêtav.
meşe i M. maşa fin kelbetan.
meşe 2M. meşe ağacı. Aot Quercus. fin ke¬

lem.
meşfen M. musalla taşı. fin meşûn,mewş-

en.
meşhed MA şehitlik, şehadet
meşhele M. meşale, fin mêlede.
meşhur rgd A ünlü, meşhur, fin navû-

deng.
meşıyan Lng. (doneşe, baneşe) bn meşin .

meşi/n Lng. (doneşe, baneşe) 1. yürümek,
sürmek. 2. çalışmak, işlemek. * meşina
makine Avv. makinanm çalışması. * karê
xwe baş duneşine Avv. işini iyi yürütüyor.
* karê xwe jı dûr ve duneşine fivv. işini
uzaktan yürütüyor. An royişlm, meş-
andın.

meşini rgd Mİ ela, açıkkahve rengi. 2. An
m eşin 2.

meşk M. tabaklanmış ayranyayma tuluğu,
yayık. /_ kêyinZ.yayde yaymak.

meşkale M. küçük deri çanla, (tütün vs
koymak için), bn, avrenc.

meşlûl meşlûr M. ceviz badem içi vs. den
yapdan sucuk, fin beni.

meşq M. antrenman. /_geh Nx. antren¬
man yeri. /_ kırın/ antrenman yapmak.

meşqedre M. fin hespikê pêxember.
meşûn N.A teneşir tahtası, salacak, kata¬

falk, ölü yıkama tahtası veya taşı.
meşxele MA meşgale, uğraş.
meşxûl rgdA meşgul, fin ımjfil
met M. m hala, bibi. * meta mın Avv. ha¬

lam.
metabolizma M. Gr.Bio. bitki ve canlılar¬

da gıda ah verme işi.
metafizik M. rgd Gr. Fels. fizik ötesi.
metal lM. Fr. 1 maden, fin lajvverd. 2. rgd

madeni eşya.
metal M. siper. An senger, meteris.
metare M.A matara, fin maide.
metbex MA mutfak.
metbee N.A matbaa. An çapxane.
metel l M bilmece, bulmaca, fin mamık,

xaçerêz.
metel 2 M hayret /_ man L hayret kal¬

mak.

merzel 272

merzel M. mezar, fin mezel
nierziq M * esker jı merziqa pê vve

bışinin cümlesinde geçen bu kelimeyi
tercüme edemedik.

mesafe M. A ara, uzaklık, mesafe, fin dû-
rahl

mesaj M. Fr. mesaj, yaza veya sözle söyle¬
nen veya gönderilen bUgi, haber.

mesas M. övendere. * roj mesasekê
bıhnd bûn fiıv. güneşin bir övendere
boyu yükselmesi, kuşluk vakti.

mesax MAnmisaxe.
mescid M.A küçük cami, mescit.
mesder M Grm A mastar, in rader,

paşıng.

meseb M. keklik avlamak için evcU ke-
khğin bırakddığı mevzi, fin antaq.

meseb 2 N.A mezhep.
mesela M.A mesela, örneğin, fin vvekok.
mesele M. A mesele, proplem. fin

pırsgırek, dabaş.
meselok M fıkra, küçük masal.
mesıhand/m Lg. (dtmesdvne, banesdine)

kurutmak, temizlemek, fin paqg kuın.
Mesih M. Hz. İsa. /_i rgd Hıristiyan, Hıri¬

stiyanlık.
mesil M. su olmıyan kuru küçük derecik¬

ler, fin zi, nepen.
meşin M. ibrik, fin misin, af tavve.
mesken M. A mesken, ikamet yeri. fin

rûnışlgeh, hevvır.
mesleg N.A meslek.
mesncvvi N.A mesnevi.
mesqel M. eşyalan parlatmakta kuUandan

bir cUa. /_ kum L eşyalan parlatmak.
mesqene M. İdler, depo.
mesref N.A masraf./- bûn Z. masrafh ol¬

mak. /_ kırm L masraf etmek.
/-kısandın fivv. masraf çekmek.

mest rgd 1 düz, cilalı, fin hılû. 2. tembel,
uyuşuk. /_ bûn Z. mest olmak, uyuşmak.
/_ kırm Z. mest etmek, zevkten uyuştur¬
mak.

mest M. namaz ayakkabısı, fin mıhsık.
mestan rgd P. sarhoş, mest olmuş. /_xane

Nx. şaşkınlık alemi, meyhane. * dmya
wek meslanxane ye Avv. dünya bir mey¬
hanedir.

mesleki M. çam sakızı, reçine, fin benişt
mesûd rgd A mesut. An bexhyar,

kanman.
mesul rgdArgdsonımlu./_ıyetMAme-

suliyet. fin berpırsıyar.

meş M. yürüyüş. * meş bı meş fivv. adım
adım.

meşand/ın Lg.(daneşine,baneşine)yürüt-
mek, sürmek, idare etmek, fin meşin.

meşale MA meşale, fin meşhele.
meşalev M.finpêtav.
meşe i M. maşa fin kelbetan.
meşe 2M. meşe ağacı. Aot Quercus. fin ke¬

lem.
meşfen M. musalla taşı. fin meşûn,mewş-

en.
meşhed MA şehitlik, şehadet
meşhele M. meşale, fin mêlede.
meşhur rgd A ünlü, meşhur, fin navû-

deng.
meşıyan Lng. (doneşe, baneşe) bn meşin .

meşi/n Lng. (doneşe, baneşe) 1. yürümek,
sürmek. 2. çalışmak, işlemek. * meşina
makine Avv. makinanm çalışması. * karê
xwe baş duneşine Avv. işini iyi yürütüyor.
* karê xwe jı dûr ve duneşine fivv. işini
uzaktan yürütüyor. An royişlm, meş-
andın.

meşini rgd Mİ ela, açıkkahve rengi. 2. An
m eşin 2.

meşk M. tabaklanmış ayranyayma tuluğu,
yayık. /_ kêyinZ.yayde yaymak.

meşkale M. küçük deri çanla, (tütün vs
koymak için), bn, avrenc.

meşlûl meşlûr M. ceviz badem içi vs. den
yapdan sucuk, fin beni.

meşq M. antrenman. /_geh Nx. antren¬
man yeri. /_ kırın/ antrenman yapmak.

meşqedre M. fin hespikê pêxember.
meşûn N.A teneşir tahtası, salacak, kata¬

falk, ölü yıkama tahtası veya taşı.
meşxele MA meşgale, uğraş.
meşxûl rgdA meşgul, fin ımjfil
met M. m hala, bibi. * meta mın Avv. ha¬

lam.
metabolizma M. Gr.Bio. bitki ve canlılar¬

da gıda ah verme işi.
metafizik M. rgd Gr. Fels. fizik ötesi.
metal lM. Fr. 1 maden, fin lajvverd. 2. rgd

madeni eşya.
metal M. siper. An senger, meteris.
metare M.A matara, fin maide.
metbex MA mutfak.
metbee N.A matbaa. An çapxane.
metel l M bilmece, bulmaca, fin mamık,

xaçerêz.
metel 2 M hayret /_ man L hayret kal¬

mak.



273 meydan

metelok M. m atasözü. An methelok.
meteor M. Gr. Fr. akan yıldız, gök taşlan.

/_ik rgd gök taşlarına ait /-oloji M hava
şartlan bilimi. /_oyid M. atmosfere girin¬
ce gök taşı olan cisim. An dûxesay.

meteris M 1. korunak, korugan. içine
veya etrafına hendek veya siper kazarak
korunak hale getirmek. 2. mevzi avcı
mevzisi

meth MAövgü,övme./_kuın.Z. övmek.
* metha yeki dan Avv. birini övmek veya
övgü Ue bahsetmek. * xwe meth kırın
fivv. kendi kendini övmek.

methelok M. atasözü, vecize. An metelok.
metık M 1 genç hala, genç bibi. 2. gonca,

küçük çiçeklerin goncası. 3. uğur böceği,
gelincik böceği, hanım böceği. An sosık.

mehlxe MAnmetırke.
metırkc M. bel küreğinde beUerken ayak

basdan tahta parçası. 2. M. Hakari şive¬
sinde bel küreği.

mehrsi M. 1 korku, şüphe, tehlike. *
mcürsıya mın evv e l;o berf bıbare Avv.

korkarım ki kar yağacak, fin lus. 2. cesa¬
ret.

metin rgd A metin, sağlam.
metin MA tekst, metin.
metod M Gr. yöntem, usul. /-oloji Nx.

yöntem bilimi.
metqeb N.A matkap, fin behreme.
metran l M. Hıristiyan din adamı, Pisko¬

pos.
metran M. zıpkın.
metre M. Fr. metre. * metre lê gutm fivv.

metre tutmak, metreyle ölçmek, fin
mêtu.

metro N.Fr.ing. yeraltı demiryolu, metro.
metroloji M. ölçüler ve tartdar bilgisi veya

sistemi.
metropol M. Gr. metropol, anakent, baş¬

kent, başşehir, büyük şehir.
metropolit 1. rgd Gr. başşehre ait, başşe¬

hirde veya büyük kentlerde oturan kim¬
se. 2. M. başpiskopos.

mevve M. dalga, fin pêl
mewcûd rgdA mevcut, var olan.
mewjj f/neıvç^Mkuruüzüm.
Mevvla M.A Mevla, Tann.
Mevvlevri M Mevlevi, Mevlana tarikatı

mensubu.
mevvlûd N.A Hz. Muhammedin doğumu

için verilen ayin, Mevlut
mewqi MA. mevki, mahal, yer. An cıhgeh.

mewqûf rgdA mevkuf, tevkif edUen. An
giril

mewrani M rgd hamile kadınların çeşitli
yiyeceklere karşı duyduğu istek ve arzu.
fin nevvnyan.

mevvsim MA mevsim. An demsal
mevzi M.A mevzi An senger, meteris.
mevvzû N.A mevzu. An rnüad, dırge, ta¬

bet
mexel M. /nl hayvanların dinlenmek için

yattıklan yer, açık ahır. 2. hayvanların
dinlenmek için yarmalan. 3. hayvanlar
için özel otlak veya mer'a yeri. /_ bflnZ.
hayvanlar için yatmak. /_ kırın/, hayv-
anlan 'mexei' için yatırmak. * pez anin
mexelê fivv. hayvanlan sağma veya istira¬
hat için öğle vakti belirli bir yere getir¬
mek. * Mexela Heciyê Cindi fivv. Haci
Cindiye ait mexel yeri.

mexer M. cav. ova, engin ve düz arazi.
rnexlûb rgd A mağlup. /_ıyet M mağlu¬

biyet
mexlûq M A yaratık, mahlûk. /_at M. ya¬

ratıklar.
mexmûr M.m kadife. 2. rgd sarhoş, mest.
mexrik M. 1 düşman, fin dûnun. 2. ka¬

rşıt tenakuz, fin nuxnk.
mexrût M. rgdA mahruti, konik. An qûç.
mexsi M. kendilerince kutsal olan Kudü-

steki yerleri ziyaret eden Hiristiyan.
mexsûs A 1 rgd mahsus, özel 2. dç rgp.

özellikle, mahsusen.
mexşer N.A mahşer.
mey M P. içki, şarap, /-ger Nx. saki. /_xa-

ne Nx. meyhane. /_xur Nx. içkici, ayyaş.
meya M dişi katır.
meyan l M. maya. An haveyn.
meyan 2 M. P. meyan adh bir ot. fiot Gly-

cyrrhiza glabra
meyan 3 rgd orta. /_dûav MA. iki nehir

arası, Mezopotamya.
meyand/ın Lg. (daneyine, boneyine) 1.

mayalamak, durulamak, duru hale getir¬
mek. 2. mecazi olarak politika vs. de don¬
durmak, fin meyin.

meydan M m meydan, alaa * meydana
şer Avv. savaş meydanı./_xwashnZ. mey¬
dan okumak, kavga istemek. * anin mey-
danê Avv. meydana getirmek,yetiştirmek,
meydana çıkarmak. * avetın meydana
fiıv. meydana atmak, ortaya çıkarmak. *
daketın meydanê Avv. meydana çıkmak,
meydana inmek. * derketm meydane*
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dan okumak, kavga istemek. * anin mey-
danê Avv. meydana getirmek,yetiştirmek,
meydana çıkarmak. * avetın meydana
fiıv. meydana atmak, ortaya çıkarmak. *
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fivv. meydana çıkmak, açığa çıkmak. * h
meydanê niştin fivv. ortalıkta bırakmak,
yüzüstü bırakmak. * meydan xelkê re
man Avv. meydanı boş bırakmak, mey¬
danı başkasına bırakmak. * xishn mey-
danê Avv. açığa çıkarmak, açığa dökmek,
fin qad, rast

meydenoz M. maydanoz, fiot Canım pe-
troselinum. fin gêjnok, bexdenoz.

meyızand/m Lg. (doneytzine, baneytûne)
bakmak, seyretmek, fin mêze kuın.

meyıri/n Lng. (daneyue, baneytze) seyret¬
mek, bakmak.

meyi rgd mayalanmış, mayalı. * gola
meyi fivv. durgun göl. * ava meyi fivv. du¬
rulanmış su.

meyil M. m. meyü, eğilim, /-dar Nx. rgd
eğilimli, meyilli.

mc/yin Lng. (doneye, boneye) mayalan¬
mak, pıhtılaşmak, durulmak ve mecazi
anlamda donmak. * şir duncyê fivv. süt
maya tutuyor, fin meyandın.

meyi M. fin meyü.
meymûn M. m. maymun.
meyremxurt M hekimlikte kullanılan bir

ot.
meyrok M. m 1. sürfe, tırtıl. 2. kız ismi,

Meryem. 3. Kürtçede bir müzik türü.
meyler M. seyis, uşak. /_i M. seyislik.
nıeyvan M. fin. mêvan.
meyvve M. meyve. An mêwc
mezad N.A mezat, açık arttırma. /_ bûn

L mezat olmak. /_ker Nx. mezatçı. /_
kırın Z. mezatla satmak, mezatlamak.
/_xane Nx. mezat yapdan yer. * xistin
mezadê fivv. mezada koymak, açık
arttırmayla satmak.

mezar M. fin mczel .

nıezaxı/ın Lg. (danezêxine, bonezexine) 1
sarfetmek, harcamak. 2. telef etmek, he¬
der etmek, fin mezix.

nıczbehe M. A mezbaha, /-xane Nx.
mezbahane. fin selexane.

nıezbût rgd A mazbut, dürüst.
meze M/'.mezejiçkiyleyenençerez^hafif

yiyecek vs.
mezel M. 1 mezar, fin gor, menzel 2. gü¬

ney Kürdistanda oda, kal, ve tabaka an¬
lamındadır.

nıe/.heb M.A mezhep.
mezm rgd büyük, iri, yaşlı, ulu. /-ahi M

büyüklük, irilik. * mezman mezınhr
Xvvedê ye Avv. büyüklerden büyüğü Al-

lahtu-. /_ bûn Z. büyümek, yaşlanmak, iri¬
leşmek. * ez h gund mezm bûm Avv. ben
köyde büyüdüm. * mezinê malê Avv. evin
büyüğü, aUe reisi. * mezmê Kurda Avv.

Kürtlerin büyüğü, reisi. /_ kırm Z. 1 büy¬
ütmek, 2. şişirmek, olduğundan fazla gö¬
stermek, besliyerek büyütmek. * zaro
mezın kum Avv. çocuk büyütmek. /_tır
rgd daha büyük, daha yaşlı, /-tuin rgd
en büyük, en yaşh, pek iri. /_ti M. büyü¬
klük, ululuk.

mc/jji M. itlaf, telef.

mezıxi/n Lng. (danezBce, baneztve) telef ol¬
mak.

meziyet N.A meziyet, iyi huy.
mezkere M. hamurun tandıra

yapıştırılmasında kullanılan tahta.
mezre (mezra) M. m bir köye bağlı üç beş

hanelik minik köyler, bir meskûn yere
bağlı küçük meskûn yer. * Mezra Boh¬
tan Nh Bohtana bağlı mezralar ki bugün
Mezopotamya şeklini almış. * Mezra Eli
ise MA Ali isanın mezrası.

mezran 1. M. yaratma. 2. yaratmak, vücu¬
da getirmek, bn damızranduı.

mezrcke M. fin mezkere.
mezribe M. yağmur oluğu.
mezringe M kurum, müessese, tesis. 2.

apartman dairesi. 3. resmi binalar, daire.
bn saxtman, dezgeh.

mezun rgd A mezun. /_ bûn fin: mezun
olmak. /_ kırın fiıv. mezun etmek.

mê rgd m dişi. /_baz Nx. kadın avcısı,
zampara. /_ bûn L dişi olmak, dişilik. /_
kırın Z- dişileştirmek.

mêcbêti M. m iane, para yardımı.
mcçık rgd m dişi./- bûn Z.L dişi olmak.

2. kancık olmak. 3. argoda bu tip erkek,
veya skandal sahibi olupta korkudan se¬
sini çıkaramayan kimse. 4. mecazide yu¬
muşak huylu kimse. /_ kırın Z. şantaj vs.
Ue bir kimseyi baskı altına alma, pasifleş¬
tirmek. /_li M. dişUik.

melıin rgd dişil, kadınımsı.
mchı/m Lg. (dnnêje, banêje) emmek, fin

metin.
mêhvan Mfinmêvan.
mêj rgd rgp. geçmiş, eski zaman. * jı mej

ve rgp. eskiden beri. * ezjı mej ve lı ser vê
pirlûkê dixcbihm fivv. ben eskidenberi
(çoktanda) bu kitap üzerinde çalışıyo¬
rum.

mcjand/ın Lg. (donejine, bonêjine) emzir-
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fin qad, rast
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mek, meme vermek. * dan mêjandin Z.
emzirtmek. An mıjandın, muin.

mêjelak M. ant beyin. An mêju, mêjl
mêjer N.grmbn zêder.
mêjik M. fin kandew.
mêji M. anL beyin. * mêjikok M. beyincik.

* guıf ti meji MA ant hayat ağacı, beyin¬
cikte dallanma gösteren ağaç biçimi. *
pırıka mejiMA. varoli köprüsü. * pivazo-
ka meji Nh soğancık. * mêjiyê piştê Nh
omirilik.

meji/n Lng. (dimeje, bimêje) emmek, eme¬
rek yemek, süt emmek. * dıya xwe mêjin
fivv. annesinden süt emmek.

mêjok rgd 1 emici, emen, sömüren. 2. an¬
nesinden başkasını rastgele emen yavru.
3. sömürgeci, /-eti M. sömürücülük.

mêjû (u)1 M. ani bn meji
mêjû N.S.1 tarih, /-nıvis MA. tarih ya-

zan./_nasMA. tarihçi, tarih bUgini./_zan
Nh tarih bUgini. 2. çağ. * mejûya navin
Aıv. orta çağ. An dirok.

nıekok M. fin meyan2, sûsık.
mêkut M. çekiç, dibek ağacı, dibek çekici,

fin sersindır .

mekutık M. Bj. kızıl hastalığı, ing. Scarla-
tina . fin nirkutık.

mêl N.Abn meyil, meyL
mêlag nne. ispat/- bûn/. ispatlanmak. /_

kum Z. ispatlamak.
mclak M. ant akciğer, bn kezeb, ciğer.
mêlaq M.finrebenok.
mêlede M. Nevvrozda yakılan ateş ve

meşale.
menand/ın (dönenine, bonêhine) ben¬

zemek, fin minandın .

mêr l.rgdnerkek,cesur,yiğit.2.M.koca,
zevç. /-ani M. erkekük, cesurluk, yiğitlik.
* bı mêrani rgp. erkekçe, cesurane. * jı
mêrani ketin fivv. erkeklikten düşmek.
/_ bûn L erkek olmak, cesur olmak,
mert olmak. /_ kırm L kadm için evlen¬
mek, kocaya varmak. /Sari Nh rgd evli
kadm. /_kuj MA. kaatü, cani. /_kuji M. ci¬
nayet. An xvrini

mêrac lM 1 meydan. 2.vücut, hasd,vücut
bulma, hasd olma. * anin mêracê* fivv. vü¬
cuda getirmek, yaratmak, meydana ge¬
tirmek. * hatm mêracê* Avv. meydana
gelmek, vücut bulmak.

Mêrac MA Miraç, Miraç Gecesi. An
Mırac.

mêras M.A fin mirat

mcrdczıme M fin kaos.
mêrg M. çayır, çimen, /-elan M. küçük

çayırhk. /_esor Nh 1. kızda çalan otlan
olan çayır. 2. Hakkaride bir yayla. /_ezar
Nx. çayır parkı.

merık M. n adam, erkek. * mênk kare
xwe zani fivv. adam işini bdir. * mêrik û
jınık fivv. erkek ve kadm veya kan koca
veya masaUarda geçen erkek ve kadm
çifti. 2. rgd bir adam.

mêrû M. böcek, kannca. fin buxik, mûri,
gerik.

mêrxas rgd cesur, yiğit IS M. cesurluk,
cesaret, yiğitlik.

mêş M. sinek, fin buxik, zcndi. zoa Muş¬
ça.

meş 2 M. an. /_a hıngıvi MA. bal ansı. zoo.
Apis nıcllif ica.

fin heng.
mêşlok M. böcek, böcekgiUer. fin buxik,

zêndl
mêşeseg MA karasinek cinsine benzer ek¬

seri köpeklerde bulunan bir sinek, kah¬
verengidir, zoo. Sarcophila .

meşesi M. küçük cins toy kuşu. zoa Otis
tarda fin nurdan.

mêşgezo M. fin sın.
mêşm l M. S. koyun, fin mi, mıh .
meşin 2 M. işlenmiş deri, meşin. IS rgd de¬

riden, deri malzeme.
mêşi tısetıs Nh çeçe. zoo. L Glossina

morsitans. 2. Glossina palpalis.
mêşlok M böcek. i?t buxik, zêndi.
mêşunj M böcek yiyen nebat, böcekka-

pan. An mêşxur.
mêşnuri rgd hantal, bıkkın, fiziksel aciz¬

lik.
mêşxur MA.lböcekyiyen,böcekçU.2.an

kuşu. zoo. Merops apiaster. 3. böcek
yiyen nebat, böcekkapan. fin şalûl, mê-

mêl/m Lg. (donêje, banêje) emmek, süt
emmek, /-geh Nx. sömürge, /-geni M.
rgp. sömürgesel. /-geh parêz MA. sömür-
geci./_geh pareriMsömürgecilik./_kar
Nx. rgd sömürgeci, kolonyalist, emici.

mêtingeh Mzoa konakçı.
mêti rgd sömürülen, emilen.
mêtûlke Mfinnşk.
mêvan M n misafir./- bûn /.misafir ol¬

mak, /-dar Nx. rgd misafirperver, misa¬
fir ağırlamasını seven. /_dari N.
misafirliğe gitmek. * hatın mêvan-

275

mek, meme vermek. * dan mêjandin Z.
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danyê Aw. misafiriiğe gelmek. * çûn mê-
vandanyê bw. misafirkğe gitmek. /_
hatm L misafir gelmesi/_iM misafirlik.
/_ kuın Z. misafir etmek, /-penver MA.
misafir ağırıryan, misafirperwer. /_xane
Nx. misafirhane.

mêvok M. düğme. An bükoj.
mêvv M. bağ kütüğü, asma, asma ve sar¬

maşık bitkilerin daUari. /_ avetın Avv. as¬
ma daUanrun uzaması fİUİ. * mêwan xwe
avêtm ser çeperan Avv. asmalar çitlere
tırmanmaya başladılar. * mêvvê rez MA.
bağ kütüğü. * mêwê zebeşMA. karpuz bit¬
kisi dallan. * mcwê kundu MA. kabak
dalı. An lem, dalit

mêvve M. P. meyve. /_ber rgd 1 bol mey¬
veli. 2. iyi döl veren, /-dar Nx. meyveli,
meyve veren. /_fuoş Nh manav, meyve¬
ci dükkanı. /_geh Nx. meyvelik. /_xur M.
rgd et yemiyen canldar. * bê mêwe rgd
meyvesiz, döl vermeyen. * bı mêwe rgd
meyveli, fin fêkl

mêwerd N.S.bnşûv.
mcvvuj M.finmevvy.
mêxik (mâcek) M. karanfU. fiot 1 Diant-

hus plumarius. 2. Eugenia caryaphyl-
lata.

mêze M. bakma, /-kar Nx. seyirci. /_
kuın L bakmak, seyretmek, gözetlemek.
* lê mêze kum fivv. bir şeye bakmak, sey¬
retmek. * mêze ke fivv. bak!. * mêze xwe
kırın fivv. kendine bakmak, sıhatına bak¬
mak.

mczer M. 1 kadın için türban. 2. battaniye,
fin peto, şaşık.

mezen l.Mna denge. 2.M. terazi. 3.M. kü¬
çük heybe. /_ gutm L denge sağlamak.

mı pro. ben. gramerde 1. ci şahıs. * mı kır
û mı nekır fivv. ben ettim veya etmedim.
fin nun.

mıamele N.A muamele.
mıaycne N.A muayene.
mıbarek rgdA rgd mübarek.
mıcadele MA mücadele. /-kırm /.mü¬

cadele etmek, fin koşan, têkoşin.
mıcevvr Mfinmicêwri.
micêwri M. ücret karşdıği camüerde hiz¬

met gören kimse, fin mıçevvr. .

mıcez M. iştah, imrenme, istek, arzu, şeh¬
vet. /_ kısandın Z. iştahı çekmek, arzusu
olmak. * lı micêzê xistin fivv. iştahtan ke¬
silmek, bir şeye karşı alerjisi olmak.

mıcıd rgd ciddi, ağırbaşlı.

mıç M. kapamak, yummak. * çavê xwe
mıç kum fivv. gözünü yummak.

mıçandm Lg. (dantçine, bantçine) 1 göz
kırpmak. 2. sıkmak, kapatmak (el yum¬
ruğu için), bn guvaşlm .

mıçevvr M. dini yerlerin hizmetkan. fin
nucêwri.

nuçüge M. bahis, bahse girme, iddiaya gi¬
rişme. An sert, toto.

mıçıqand/ın Lg. (damçiqine. bomçiqine)
kurutmak, suyunu çekmek.

uuçıqi/n Lng. (daniçiqe, bamçiqe) kaynak
veya pınar suyunun kuruyup kesilmesi.

mıçkuli M. ant göz kapağı, fin çernukê
çav.

mıdar MAnqerpal
mıdare M. fin dıng.
mıdas M. ayakkabı, fin sol.
mıdet N.A müddet, süre. fin dem.
mıdûr M.A müdür.
mıeyen rgdA muayyen.
mıfudı M korucu, bekçi.
mühs rgdA müflis, iflas eden.
mıfırız M.finmıfrız.
mıfnz M. kadm tellalı.
mıft rgd beleş, bedeva./_xur MA. beleşçi,

bedavacı.
mıf leh M. m kilit, anahtar.
mıfli M.A müftü.
mıh M. fin mi
mıhand/m (dondüne,bımdıine) rûyêdra-

nêwi mıhand û dran leqand cümlesin¬
de geçen bu kelimeyi tercüme edemedik.

mıhacır N.A fin penahındc.
mıhendız N.A mühendis.
mıhes M. kaşağı. /- kırm L hayvanlan

kaşağdamak.
mıhlet M.A mühlet.
mıhrab M. A camide mihrap.
mıhriban rgd bn düovan.
mıhrican M festival, bayram.
mıhsık M. ayağa giyilen mest. bn mest .

mıhtac Nne.A muhtaç, fen hevvcc
mıj l M. m sis. /_ bûn Z. sisli olmak. /_i M.

sisli. /_ kum Z. sis yapmak. * nuj û du¬
man fevv. sisü ve dumanh.

mıj 2M./?y.pus.*çavnujbûnfiw.gözlerine
pus düşmek.

nujad Nı finnnjar.
mıjand/m Lg. (donıjine, bonıjine) emzir¬

mek, emzirtmek, fin mcjandın.
nujane M. ok, saban oku, mil, şaft mili. fin

baskcş, mejan.
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mıjang M ant kirpik, fin büang.
nujar (mgare) Nne. konu, mevza An

dırge.
nujde M. finmızgin.
nuje Nne. bn çej, tam.
nujgan M. ant fintnjang.
nnji/n Zng. (dong'e, baraje) emmek. An

metin, mitin.
mnmüand/ın Lg. (dantjmıjine, bandmıji-

ne) gözlerini sdc sık açıp kapatmak, sık sık
göz kırpmak.

mümıjok M. 1 emzik. 2. dolmamış bal
peteği. 3. çocukların emdiği bazı şekerli
çiçekler. An darnnjok.

nujnujok 2 M. yüksük otu. fiot Dlgitalis
purpurea fin mırisok.

uujû M bayat ekmek. /_ bûn L ekmeğin
bayatlanması ve tadı bozulması. An
kıtûk.

mnûl Nne.rgd meşgul./_ahi M meşguliy¬
et. /- bûn Z. meşgul olmak. * pê nnjûl
bûn Avv. bir şeyle meşgul olmak, /-geh
Nx. çalışma odası, büro, laboratuvar. /_i
M. meşguliyet. /_ kuın L meşgul etmek.

mıkare M.Anuuqar.
mıkur M. rgd bUinen, tanınan, gayn me¬

çhul. /_ hatm Z. 1. tasvip olunmak, itiraf
etmek, kabul etmek. 2. ikna olmak.

Mıkayil M.A MikaU.
mıkıne M. toprakta su, azar azar toprağa

işleyen suyun etrafında manyetik alan gi¬
bi ıslatması hah. * erdê mıkıne gutıye
Avv. toprak ıslanmış.

mü l N.nant kol. 2. omuz. 3. rgp. yan, ta¬
raf,veçhe. *bı müe yeki gutm Avv. birine
yardım etmek veya birinin kolundan tut¬
mak. * jı nulê çepê fivv. sol taraftan. * jı
mne dm Avv. diğer taraftan, başka taraf¬
tan. * mil bı mü Aıv. omuz omuza, /-dan
L omuz vermek, dayanışma göstermek,
yardım etmek. * mü dane mü Avv. omuz
omuza vermek. * mü dan hev fivv. birbi¬
riyle dayanışma göstermek, yardımlaş¬
mak. /_ sıkandın Z. kol kırmak, birini
tesirsiz hale getirmek.

Mü 2 M büyük bir Kürt aşireti /_anM bu
aşiret ve mensubu. /_i rgd Milan aşiret
mensubu veya bu aşirete ait.

nulad M isanın doğum günü ve burdan
itibaren takvim başlangıcı. An milad.

müç M ağızda şapırdatma /_e müç B.
şapırdatmak. * müçe müç kuın L
şapırdatmak.

müe M An mele.
müepohk Nh bn qudik, bûka baranê.
nulet MA millet, fin netevve, gel
nulcb M. fin müev, melêv.
nulêqe M. bir armut türü.
nulêv Mfinmelêv.
nuhk M. ant hörgüç, deve hörgücü.
müi l rgdA mUH An gelerl
müi 2 M. Z^ıt Fr. milli, bir saymm önüne

geldiğinde onu bine bölen deyim.
mıliUtır M. Fr. litrenin binde biri. 1/1000.
milim M. Fr. milim, metrenin binde biri

m
mılimetır M. Fr. metrenin binde biri.

1/1000. mm.
milis M. Fr. milis, savaşta sivil güç.
militan M Fr. militan, devrim savaşçısı.
milixram M. Fr. gramın binde biri.
mük MAmüIk.*malûmükAw.eşyave

arazi, varidat
mü kum Lg. (mü dike, mü ke) 1 omuzla¬

mak, omuzuna almak. 2. omuz vurmak.
mılozım M. An kaos.
mütaf rgdA çok halsiz düşmüş, takattan.

kesihniş,hasta/_iM takatsizlik, halsizlik.
/_i bûn Z- hastalık yorgunu.

nulxe M.Anquase.
müyaket MA melek.
milyar rgd Zr. milyar, 1000 milyon, /-der

Nx. rgd milyar sahibi.
müyon M. Fr. milyon, bin defa bin rakamı.

/_er Nx. rgd milyoner, milyon sahibi.
mımkûn rgdA mümkün.
mımtaz rgdA mümtaz, seçkin, fin bıjar-

te.
mın pro. rgd ben, benim. *h tamın Avv.

1 yanımda. 2. bana göre. * h bona nun
Avv. benim için. * dora mm fivv. etrafım,
sıra bende, benim şuam. * mm gul dani
tu avê bidê Avv. ben gül diktim sen sula.

mına rgd rgp. ayn. /-bûn/. ayn düşmek,
aynlmak. /_ kuın L ayırmak, ayn düşür¬
mek.

minaftq rgd A münafık.
mınal M çocuk, fin zaro, gede, mındal.
minare MA minare.
mınasıb rgdA münasip.
nuncele M S. çU, leke, benek. An çil3,

sanık.
mındal M 5. fin zaro, mınal
mındar rgdA fin nurdar.
ımneral rgd Fr. mineral cansız madde,

yer kabuğunda canlılardan başka olan
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maddeler.
mmet M A minnet, /-dar rgd minettar.

/_kêş Avv. kendisini minnet altında hisse¬
den.

mınckar rgd Nx. arzulu, istekli./- bûnL
arzu etmek, istekli olmak.

nııniıo M rivayet.
minibüs M. Lat minibüs, küçük otobüs.
minimum rgd Lal asgari, en alt basam¬

ak.
mınnıınik M. kelebek. An pirık.
minox rgd sahtekar, hUeci.
mınşar M. bıçkı. /_ kum Z. bıçkı de biç¬

mek, hızarlamak. fin nuşar.
nnntiqe M.A mıntıka, fin herêm, navçe.
mınûskûl M. Grm Fr. miniskül, ufak. * ti-

pên mınûskûl fivv. küçük harfler
miqabil rgd A mukabü. fin dü, beram-

ber.
miqar M. ağaç oymak için keski. An me-

kare.
miqate bûn Lg. (mtqate dibe, mtqate be)

dikkat etmek, itine etmek, göz kulak ol¬
mak, fin pûte.

nuqav M.S.B/.atcinsindehayvanlaramu-
saUat olan bir hastaldc, ruam.

miqayese M. A mukayese, karşdaşürma.
fin danbcrhcv.

miqdar M. A miktar, nicelik.
miqesok M. doğan kuşu. fin baz.
miqcwa M.A mukavva kağıt.
miqewr M. kuyruğu ince ve uzun olan su

kabağı, bn kundıri avl
nnqilk M kulplu tencere.
miqor Mfinmiqar.
miqhk M. finnuqilk.
miqnatis M. Gr. mıknatıs, fin kareba
miqpeç M. omuzda duran evcU kekük.
miqsi M. 1. Hıristiyan Kürtlerin Kudüse

giden hacısı. 2. M. gövdeü, enseli. * axayê
miqsê wê xistm hebsê fivv. türkçede
"mercimeği fınna atmak" deyiminin ka¬
rşılığıdır. * tacir û miqsi fivv. tüccarlar ve
Miksiler.

mır Z. "mirin" fiilinin geçmiş zamanı.
mır M. kümes, kümes hayvanı. /Jbaxi M.

çulluk, zoo. Scolopax nısticola /_işk M
tavuk, bn mırişk.

mırac M. A dinde Peygamberin göğe
çıktığı gece. bn mêracz.

nıırad M.A murat.
muand/ın Lg. (danaine, barurine) 1. öl¬

dürmek. 2. söndürmek.

miraq MAAnmeraq.
mırar M m rgd 1. mundar, kesilmeden

ölen hayvan. 2. yenmesi veya dokunması
necis olan hayvan. /_ bûn Z. mundar ol¬
mak. /_i M. mundarlık. /_ kuın L mun¬
dar etmek.

mırari M. m inci, boncuk, fin durr.
mıravke M. sütleğen. fiot Euphorbıa fin

xwaşiL
nuravi Mİ. çamurcun. zoo. Anascrecca.

2. çulluk, fin nur2.
mıraz N.A bn mırad.
mire M. bir buğday türü.
mırcan l M. mercan, denizlerde yaşryan

kalker iskeletti bir hayvan. /_ıye M mer¬
canlar, zoo. Corallidae.

mırcan 2 M. delinmiş inci, mercan, fen
durr.

mırcangeş M. güveyotu. fiot Majorana
hortensis. fin merze.

nurçêni M B. ağa şaplatması. /_ kırm Z.
ağzını şaplatmak, şapur şupur etmek.

nurdan î. M. toy. zoo. Otis tarda 2. rgd
toy, tüysüz delikanlı.

mudar rgd fin mırar.
mirde rgd ölü. fin. miri.
mırd/m Lng. (darure, bonve) ölmek, fin

mırın.

muemu B. hırlama, horuldama. /_ kırın
L mınldaroak, horuldamak.

mırebar- ı » . An mırelare.
muelaıe M. çuUuk. zoo. Scolopax rusti-

cola . bn rnirbaxi, nıır2.
mıreba Mfinmuêwa.
mırekcb M. m. mürekkep.
muêk Mayna.finhill
mırcs M 1 görkem, haşmet. * rcvvşa be

mıres fivv. görkemsiz durum. 2. ani yüz,
çehre.

mnevva M. yancı, ekin yarıcısı. /_ti M
yancıhk.

nurêx M. en ince saman.
mırık M.güve.zoo.Tinenpeüionella.fin

bey.
muin l M. ölüm.
mu/m 2 Lng. (darure, bonae) ölmek. *

muin gutm çavê xvve Avv. ölümü göze al¬
mak. * muma şirin fivv. tath ölüm, eza
çekmeden ölmek. * muma xwe hatiye
fivv. eceli gelmek, eceli gelmiş. * mum ji
dest nakeve fivv. ölüm büe ele geçmemek,
ölmek isteyipte ölememek. * muin
muine, va çı xuine Avv. ölmek varsa bu
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7,79 mışar

korku neden!.
muısand/m Lg.(dttrunsine,banaısine)bir

şeyinveya kimsenin görkemini veya fiya¬
kasını bozmak.

mınsandi rgd görkemi veya fiyakası bo¬
zulmuş.

nnnsi/n Lng. (darurtse,bonaıse) görkemin
bozulması.

mirisi rgd görkemsiz, gösterişsiz.
miri rgd ölü./- rabûnZ. ölünün dirilme¬

si, hortlamak. /_şo M. ölü yıkayıp
kaldıran kimse.

nnrid M A mürit, şeyh veya dedelere
bağh kimse.

mırisok M. yüksük otu. Aot Digitalispur-
purea. An nnjmıjok.

mırişk M. tavuk. *muişka avi MA. 1 çul¬
luk, zoo. Scolopax rustıcola 2. su tavuğu,
sakarmeke. zoo. Fuhca atra . fin muişki
zelkavv. * nurişka bej MA yabani tavuk.
zoo. Lyrurus. * nurişka buaşti fivv. ızga¬
ra tavuk. * nıırişka reş Nh kara tavuk.
zoo. Turdus mcrula. /- çcrandın Z. ta¬
vukları yeşillikte yemlemek. * nurişka
çin Nh devekuşu cinsinden küçük bir
kuş. ing. casso vvary. * nıırişka daguti
fiıv. dolma tavuk. * nurişka hebeş Nh
Afrika tavuğu. * nıırişka kelandi fivv.

kaynatdmış tavuk. * nurişka kurt fivv.

kuluçka tavuk. * nıırişka qelandi fivv.

kavrulmuş tavuk. * mırişk xwcdi kum
fivv. tavuk beslemek. * mırişk i zelkavv
Nh S. 1. sakarmeke, su tavuğu, su yelvesi.
zoo. fulica atra . 2. su yelvesi.zoa Rallus
aquaticus . * mırişk i beyabanNh 1. ya¬
ban tavuğu. 2. orman tavuğu.

nıırnurık M. bir sivrisinek cinsi, üvez.
mırok rgd ölümlü, fani.
mırov M adam, insan. /_ahi/ati M. in¬

sanlık, adamlık, /-hız rgd insaned.
1-xwerNx. rgd. yamyam. /_zad Nh insan,
insanoğlu. An menv.

mnovrevok rgd münzevi, merdımgıriz,
mizantrop. tenêpenst, fin

mırqand/ın Lg. (dorurqine, bonoqine) ho-
murdamak.

mırtel M. döşek. An mıtel.
mırtıb M. 1 çingene. 2. def, davul çalan

köçek, fin qereçl
mutoxe M 1 una yağ karıştırılarak

yoğrulduktan sonra özel yemek için
hazırlanması, ekseri sabahlan çayla içilir.
2. yulaf unu lapası.

nıırûç Mİ yüz, surat. 2. figür.
mirûlexur Mfingêlexur.
mırûz rgd abus, asık surat /_ın rgd abus,

asde suratlı.
mırvva Nne. kehanet. /_yi M. kehanetle U-

güi.
muvvet N.A insaf, cömertlik, alicenapkk,

mürrivet
mirxêş M. zorla götürme, cebir. * ferma¬

ni mirxêş Avv. izhar müzekkeresi.
mis M. bakır, /-ger Nx. bakırcı. * misi sor

Nh kırmızı bakır. * misi zer MA. tunç.
mısab M. ayakkabı kalıplarını ayakkabıya

sokmakta kullanılan demir bir araç.
misal N.A misal, örnek. An vvekok.
misafir M. P. misafir. An mêvan.
mısas M.finmesas.
nnsaxe M. unun değirmen taşından dö¬

küldüğü yer.
mıshef N.A mushaf, küçük kitap.
Mısılman M. A Müslüman, islam.
misin M. ibrik, fin meşin.
misk M. 1. misk. 2. misk olu. fiot Mimilus

mosehatus. IS M. rgd mis kokulu, misle
ilgili. * miski romi Nh sümbülteber. Aot
Poüanthes tuberosa

miskin rgd A 1. miskin, tembel, uyuşuk.
2. pis, zayıf huylu.

mıskar A'. madensuyu kaynağı.
misi M.A misil.
mısmıt rgd sessiz, sedasız./-andmZ. ses¬

siz sedasız kalmak.
mısoger rgd muhakkak, kaçınılmaz, ga¬

ranti. * evv qeza mısoger bû Avv.

kaçınılmaz bir kaza idi.
misqal M bir tartı birimi, miskal.
mısrani M. kırbacın ucundaki kayışın

bağlandığı delik.
mısrc N.A mısra. finmahkZ
mıst ' M. avuç içi ve miktan.
mıst 2 M. atu. avuç içi, elin içi, el ayası. /_

dan Z. ovalamak, oğuştunnak, eUe okşa¬
mak. * mıslek av de xeniqi Avv. bir avuç
su da boğulmak, yok yere harcanmak. *
pişi mis dan Avv. sırtını okşamak, meca¬
zide birini teşvik etmek. An pelandın.

mısvvak M. misvak. 1 iran ve Hindistanda
yetişen dikensiz bir ağaç. Aot Salvadora
persica 2. bu ağacın ucu dövülüp diş
fırçası gibi kullanılan ucu. An sıvvak.

mışag M. ayaküstü çalıştırılan gündelik iş¬
çi, yevmiyeli işçi. An pışkûri, êrxat, pale.

mışar L M. büyük testere, hızar, bn xizag,
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xişt
mışar M. 1 tuzlu suyun durulmaya

bırakıldığı havuz. 2. kumaş ve dokuma¬
larda yol çizgisi.

mışar M. tarh, tarla bölümleri, evlek. *
mışare bostana Nh sebze tartılan. An
qanx.

mışe lrgdçok,bol./-bûnZ. çoğalmak./-
kuın Z. çoğaltmak.

mışe 2 M emek. An ked.
nuşefü M. uçurum, fin anar.
mışevvş M. öğütülmüş mercimek.
nuşext M. kaçak, firar, mülteci, sürgün. /_

bûn L. sürgün olmak, bir yere sürülmek.
/_geh M. menfa, sürgün yeri. /_ kuın Z.
sürgün etmek, tahcir etmek, fin pe-
nahınde, revok.

uuşexur M parazit.
mışk M. fare, sıçan, zoa Musculus. *

miski kêlge MA. lar sıçanı, tarla faresi. *
mışki korNh kör fare. An * mışki kori
MA. marmot /_o rgd B. fare gibi her de¬
likten çıkan kimse, kosnig.

mışkane M. arazi veya tarla veya gayri¬
menkul karşılığı borç para edinmek, ipo¬
tek, rehin, (hakari bölgesi).

nuşkguk M. bozdoğan, zoo. Falcocolum-
barius aesalon.

mışkul rgdA müşkül, zor./- bûn L müş¬
kül olmak. /_ kınn/. müşküUeştirmek,
zor duruma sokmak.

mışkuli M ant kirpik, fen. bıjang.
mişlaq 1 M. aym hizada olan şeylerin her-

biri. 2. rgd müsavi. An tax, dûş.
mışmış M kaysı. fen şelane, zerdaU, qey-

si, hirog, arûng.
nuşraq M. mihrak, odak.
mışt lZ. 'mistin' fiilinin geçmiş zaman hah.
mışt 2 rgd ağzına kadar dolu. /_ bûn Z.

ağzına kadar silme dolmak. /S rgd silme
dolu. /_ kuın Z. ağzına kadar silme dol¬
durmak. An levıka re.

mışt 3 M. 1 yumruk, fin kol gumık. 2.
muşta.

mıştak M. değirmen taşırım etrafında bi¬
riken unlan toplamaya yarayan değnek.

miştax (mtştave) M. üzüm harmanı, kuru¬
maya bırakılan üzüm. /- danin L üzüm
harmanı kurmak. /_ hüanin L üzüm
harmanı kaldırmak.

miştaxan M. rgp kuru üzüm mevsimi.
mışteli M fidan, fidanlık, fin fidan.
mışteri (mışteri) M. müşterii, aha. fin

kınyar, kıridar.
mışt/m Lg. (danale, banale) süpürmek. fin

mahştın, malin.
mistik M.fcnhavlêk.
mışti rgd 1 süpürülmüş. 2. dopdolu ol¬

muş, ağzına kadar dolmuş hah. 3. karla
kapanmış. An hhc

mışûr M. 1 zahmet 2. gam. 3. tecrübe. *
mışûr xvvann. Avv. zahmet çekmek.

mışvvar M. durum, alışkanlık.
mışvvare 1 an, zaman. 2. mesafe. *

mışvvarcki xurt bezıya fivv. uzun zaman
koştu.

mit M. cav. ufak tepe, tümsek.
mıtale N.A mütalaa. /-kum/. mütalaa

etmek, düşünmek.
mitêl Mdöşek.finuurtêl,derebdan.
nutfaq/bak M.A mutfak. An melbex.
mılık M. Bj. bir hastalık.
mıtık 2 M. 1 mevzi, siper, bn senger. 2. M.

cav. çok ufak tepe, höyük.
mıtran M. baş piskopos.
mıtrıb Mfinnurtıb.
mıtû M.finhogu.
miweqet rgdA muvakkat, geçici.
mıx lM çivi. * nux kutan Avv. çivi çakmak.

finbızmar.
mıx2M.antUik.
mixab 1. rgd mutsuz, üzüntülü. 2. M esef.

* mixabe! B. mutsuzdur, esefli. *
nuxabun ko ez nayêm fivv. maalesef ge¬
lemem. * pu nuxabun ko tu nehati Avv.

gelmediğine çok üzüldüm.
mixabere M.A muhabere, haber alma.
mixare M. mağara. An şkeft
mixrik 1 M. düşman kişi, rakip, birine düş-

manlık besliyen kimse.
rmxrik 2 Nne. m çelişki. IS rgd çelişkili.

An nakoki.
mixtar M. n muhtar. An muxtar.
mıyandavv M. cav delta.
mıyandûgel rgd devletlerarası. An nav-

netevri.
mıyavv M B. kedi sesi. /-andın /.miyav¬

lamak. /- mıyavv B. M. miyav miyav. An
nevvkin.

mız M. hak, ücret * be nııze düıere Avv.

hak almadan öğütür, fin nuze. An mışei
mızand/m Lg. (dönerine, bantzine)

yapıştırmak. An zeliqandin.
nuzavvu rgdA muzip, bulaşık, üç kağıtçı,

takılgan, muzir. /_i M muziplik, aksilik.
IS kuın Z. aksilik etmek, muziplik et-
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mek.
nuzax M değirmende unun taşlar

arasında püskürtüldügü yer.
nuzd M. aşiretlerde hayvani ürünler için

alman vergi.
mıze M. ücret, tımar, giriş ücreti, vizite, bn.

mız, mûçe, nuşe2.
nuzelq rgd yapışkan. An zelqok, zelqo-

nek.
mızgeft M. n cami, mescit.
mızgin M. müjde. /_ dan Z. müjde ver¬

mek. /_ bûn L müjde olmak. IS M.
müjdelik, müjde. /_ kınn Z. müjdelemek.

miziqa M. Gr. bir ağız çalgısı, mızıka.
mızmız rgd muin kınn eden kişi.

/-andın L mızmız etmek. /- kuın Z.
mırın kınn etmek, /-ok rgd mızmız kim¬
se.

mızodık MAnçempeL
mızûr l M. 1 memur, ücretU işçi 2. paralı

asker,.IS M. ücret, maaş.
Mızûr M Dersimde 40 kaynaktan çıkan

bir nehir, Munzur nehri. Rivayete göre
Mizûr adından bir çoban kışın hayvan¬
larını yeşillikte otlatırmış. Bir gün biri bu¬
nu görür ve o da kerametinin
bozulduğunu düşününce kaçmış ve ka¬
çarken her adımım attığı yerde bir su
fışkırmış. 40. cı adımda Mızûr yere bata-
rak kaybolmuş. Bu son kaynaktan daha
büyük bir su fışkırıyor ve böylece Çemê
Mizûr (Munzur nehri) meydana gelmiş.

mi l M. müzikte bir nota.
mi M. koyun. * mi bum zozanan fivv.

koyunlan yaylaya götürmek.
miç N.S.bnkaw.
mide M. ani mide. An zık, asık, hûr.
Midya M. Med, Medler, Med devleti.
mihrab N.A mUırap, camide imam yeri.

finmıhrab.
mihrace M. Hint hükümdarlarına ait un¬

van.
myû M. bn. mejû.
mika M Lût alimünyum silikat ile potasy¬

umdan oluşmuş bir mineral.
mikrob M Gr. mikrop. /_ biyoloji MA. mi¬

kroplarla uğraşan bilim dab.
mikrofon M. Gr. mikrofon. An dengvveş.
mikron M. Fr. mikron.
mikroskob M. Gr. gözle görülmiyen şey¬

leri büyüterek gösteren bir optik alet mi¬
kroskop. An hûrbin.

nül l M. ing. bir uzunluk ölçüsü. * mila

reşıyeMA. kara mili. 1609, 35 metre. * mi¬
la deryayiMA. deniz mili. 1852 metredir.

nül 2M aletve makina mili, dingU. bn. şaft
MUad N.A Isanın doğum günü, milat. IS

rgd miladi
milim M fin milim.
milyon rgd An nulyon.
milyar rgd fin müyar.
mimar l M. A mimar, yüksek inşaat mü¬

hendisi.
mimar 2N.Bj. 1 parmaklarda olan bir ha¬

stalık. 2. çıbandan büyük yara.
mimber N.A mimber.
mimosa M An gıyaşermin.
mina rgp. gibi, benzer, öyle. *minako fivv.

öyle ki, şöyle ki. * mina hev Avv. benzer,
aym. * mina hev bûn fivv. birbirinin
aynısı olmak. * herduji mina hev m Avv.

ikiside birbirinin aynısı.
minand/ın Lg. (daruriine, baninine) ben¬

zemek, benzetmek. * ew minandıya ba-
vê xwe ye fiıv. o babasına çekmiş veya
benziyor.

minak rgp. örnek, misal. An vvek, vvckok,
hevta

minaki rgp. 1 örneğin, mesela. 2. görünüş.
* di minaki de minakıya hev in Avv. gö¬
rünüşte benzerlik vardır.

minder M. minder, palas.
mine l M. emaye, diş kaplaması. /-kar Nx.

emayeci. /_Vnr» Nx. mineleme işi, emaye
is'
.ıe *** M. mine çiçeği. Aot Verbena .

mineq M. ihtiyat kuvvet An bergiri müi
minminik M. fin mınmınik.
minqale N.A minkale.
minyatür M. Fr. minyatür.
miqero ManefU.
mir ** M aşdc oyununda aşığın yan çukur

tarafı.
mir 2 M. emir, prens, /-ani M. 1 emirlik

idaresi. 2. Kürt folklorunda bir halay
çeşidi. * mire Bohtan fivv. Bohtan emiri.
Burada Bedirhanlar kastediliyor. /_kur
MA. prens, emir oğlu. /-nişin MA. prens¬
lik, emaret emirlüc. /_za/zade Nx. 1
prens, emir oğla 2. bay, sayın, mektup
zarflan veya mektup başlıktan için bu
'mirza' kelimesi kullanılır. * mirza
Lezgin fivv. bay/sayın B. Lezgin. gibi.

miraç N.A miraç. An mırac, mêrac
miran l M. Bohtanda bir Kürt aşireti.
miran 2 M. 23 Eylül 22 Ekim terazi burcu.
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leri büyüterek gösteren bir optik alet mi¬
kroskop. An hûrbin.

nül l M. ing. bir uzunluk ölçüsü. * mila

reşıyeMA. kara mili. 1609, 35 metre. * mi¬
la deryayiMA. deniz mili. 1852 metredir.

nül 2M aletve makina mili, dingU. bn. şaft
MUad N.A Isanın doğum günü, milat. IS

rgd miladi
milim M fin milim.
milyon rgd An nulyon.
milyar rgd fin müyar.
mimar l M. A mimar, yüksek inşaat mü¬

hendisi.
mimar 2N.Bj. 1 parmaklarda olan bir ha¬

stalık. 2. çıbandan büyük yara.
mimber N.A mimber.
mimosa M An gıyaşermin.
mina rgp. gibi, benzer, öyle. *minako fivv.

öyle ki, şöyle ki. * mina hev Avv. benzer,
aym. * mina hev bûn fivv. birbirinin
aynısı olmak. * herduji mina hev m Avv.

ikiside birbirinin aynısı.
minand/ın Lg. (daruriine, baninine) ben¬

zemek, benzetmek. * ew minandıya ba-
vê xwe ye fiıv. o babasına çekmiş veya
benziyor.

minak rgp. örnek, misal. An vvek, vvckok,
hevta

minaki rgp. 1 örneğin, mesela. 2. görünüş.
* di minaki de minakıya hev in Avv. gö¬
rünüşte benzerlik vardır.

minder M. minder, palas.
mine l M. emaye, diş kaplaması. /-kar Nx.

emayeci. /_Vnr» Nx. mineleme işi, emaye
is'
.ıe *** M. mine çiçeği. Aot Verbena .

mineq M. ihtiyat kuvvet An bergiri müi
minminik M. fin mınmınik.
minqale N.A minkale.
minyatür M. Fr. minyatür.
miqero ManefU.
mir ** M aşdc oyununda aşığın yan çukur

tarafı.
mir 2 M. emir, prens, /-ani M. 1 emirlik

idaresi. 2. Kürt folklorunda bir halay
çeşidi. * mire Bohtan fivv. Bohtan emiri.
Burada Bedirhanlar kastediliyor. /_kur
MA. prens, emir oğlu. /-nişin MA. prens¬
lik, emaret emirlüc. /_za/zade Nx. 1
prens, emir oğla 2. bay, sayın, mektup
zarflan veya mektup başlıktan için bu
'mirza' kelimesi kullanılır. * mirza
Lezgin fivv. bay/sayın B. Lezgin. gibi.

miraç N.A miraç. An mırac, mêrac
miran l M. Bohtanda bir Kürt aşireti.
miran 2 M. 23 Eylül 22 Ekim terazi burcu.
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mirat N.A miras. /_i M. mirasuk./_xwer
Nh mirasçı, miras yedi.

mirav M sulak arazilerde ortaklaşa su
kullanan kimselerin su tevziatı Ue görevli
kimse.

miraz M. Z. maya, hamur mayası.
mirçık M An çûçık.
Miregan M. Kürtlerde 3 Ekimde başlryan

gül festivali.
mirek M. fen mir2.
miri rgd demirbaş, resmi. /_ti rgd res¬

men.
mirkut M. tokmak, varyoz. An mêkut
miro M. aşdc oyununda bir oyun adı.
mis M. fin mis.
misqal M. A birbuçuk dirhemlik ağu-hk

ölçüsü.
misal M.A fin minak, vvekok.
mistamk M. Bj. tende keUiğe benzer cüt

bozukluğu, ekseri eUerde ve yüzde çıkar.
mistik rgd N.Fr. batini, tasavvufa ait, gi¬

zemli, gizemci, esrarh.
mistisizm M. tasavvuf, gizemrilik.
misyoner M Fr. Hıristiyan din yayımcısı.
mişkat M. gemici feneri, fin fanus .

mişkatê hemel Nh 21 mart 20 nisan koç
burcu.

mit M. Gr. tarih öncesine dayanan efsane,
/-oloji M. efsane ile uğraşan bilim.

miting M. ing. gösteri toplantısı, fin xwe-
pêşandan.

mitro M fin metre
mhvan M. finmêvan.
nıivvegenan M. 21 temmuz 20 ağustos as¬

lan burcu.
mhvek rgd sarkık.
mixfer M. mihfer. fin kolos.
Miyaferqin M. Silvan kazasının bir adı.
miyob M. Gr. Bj. uzağı göremiyen göz ha¬

stalığı, miyop.
miz M. m idrar, sidik. /_awer M. Bj. idrar

artması hastalığı, /-dank Nx. ant sidik
torbası, fin mizi. /_el rgd Bj. sdc sdc altına
işeyen, gece yatağım ıslatan, tıpta polyu-
ria . /_ guti M. Bj. idrar ükanıkkğı. IS M
anı idrar torbası, fin mizdank./- kınn
L işemek. /_ok rgd sdc sdc altını ıslatan,
fin kelemiz. * xwe de miz kuın Avv. do¬
nuna işemek. * di ede de miz kuın Avv.

yatağa işemek.
mizand/ın Lg. (donizine, banizine) işet¬

mek, çocuğu vs. yi küçük su dökmesini
temin etmek.

mizantrop rgd Fr. mirovrevok, munzewi,
merdımgıriz, mizantrop.

miri M ant siyek, sidik torbasından
dışarıya uzanan sidik yolu.

mizin M. işeme. 2. idrariı, idrarla Ugüi.
mizt/ın Lng.(doruze,banize) işemek, idrar

dökmek, küçük abdest bozmak. An miz
kum.

mobüye M. m İL mobUya.
moçe M. dişi katır.
moçık M. 1 Kürtlerde bir ölçü birimi. 2.

M ant bn boçık.
mode M. it moda.
modern rgd modern, yeni. fin nûjen.
modü M. ing. roket kapsülü.
modıne M. 1. boru ağzı. 2. sigara ağızlığı

ucu. 3. çap, miyar. 4. modül, ay modülü
kapsülü.

mokasın M. Fr. mokasen.
mol M.fcnhevvş.
mole M.itmola.finravvestnavbır.
mole 2 M. srva, sıva maddesi. /_ kırın Z.

sıvamak.
molekül M. Gr. maddenin niteliğinde olup

birlikte maddeyi oluşturan en ufak bö¬
lüm.

moleq rgd 1 anlamsız, saçma, boş şey. 2.
bön, hayranlıkla bakan.

momix M. erik. fiot Prunus insilila. *
momixa kesk Nh can eriği, genellikle
yeşilken yenir. 2. momixa reş MA. mür¬
düm eriği.

mon rgd asık suratlı. An nuruz.
monarşi M. Gr. siyasette krallık. An şa-

hyeti.
monopol M. tekel.
monoton rgd Gr. hep aynı şekil, yekne¬

sak, monoton.
monoxam rgd M Fr. Gr. tek evli. /_i M.

tek evlilik.
montaj M. Fr. montaj, bir aletin parça-

lannı birbirine takmak.
monte M. montaj yapma işi. /_ kırın Z.

monte yapmak.
mor l rgd kırmızı-mavi karışımı renk. fin

benefşi
mor 2 M. mühür, damga. /_ kum Z. mü¬

hürlemek.
moral M. Fr. moral, ruhi durum. * moral

xvveş bûn Avv. morali düzelmek. * moral
xirai ,v. morali bozulmak.

mor. S7. duman, kalın sis.
mor. .V. 1 metalde paslanma, aşınma,
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çürüme. 2. buğday kurdu.Lat Calandra
granaria

mord M. mersin ağacı. Aot Myrtus com-
nıunis. An mûlık.

morfin M. Gr. afyondan çıkan uyuşturu¬
cu bir madde.

morfo M Gr. şekd, biçim. /_loji Nx. şeldl
bdim.

morg M. Fr. incelenmesi icap eden ölüle¬
rin konduğu ve incelendiği yer, morg.

mori l M. boncuk, incik. * mori û mırcan
Avv. incik ve boncuk.

mori 2 M. kannca. /_stan Nx. kannca yu¬
vası, karıncaların bol olduğu yer. An gêle,
mûril

mors M. ing. nokta ve çizgUerden oluşan
ve ekseri telsizlerde maniple Ue yazılan
bir yazı türü.

morselc M. saban, araba veya toplarda ok
demiri veya ağacı, fen tir.

mostık M. emzik.
mostre 1 rgd acayip, soytarı, garip, gara¬

bet. 2. M. soytan.
moşek M.Ansarox.
moşen l M. döven, fin gam.
moşen 2 M. makina, lokomotif, /-ger Nx.

makinist.
moteke M. fin kaos.
motel M. Fr. motel, küçük otel.
motık M. folluk. An pûn, pûnık.
moti M fin dıms, aqıt
motif M Fr. motif.
motor M. Fr. enerjiyi harakete çeviren

alet, motor.
motosiklet M. Fr. motorlu bisiklet, motor-

siklet.
mototren MA. Fr. motorlu tren.
movık M. ant 1. omur. 2. eklem, eklem

yerleri, mafsal. 3. kamış, bambu vs. bitki¬
lerde boğum. * movikên piştê* MA, sırt
omurlan, omurga. * movık movık L
boğum boğum. /_ vekınn Avv. boğum aç¬
mak. /_stû MA. boyun kemikleri. An geh.

mox l M. ant ilik. fin meji
mox 2 rgd iriyan, kocaman. An qirase.
moxil M elek. fen bêjing.
moz l M. büvelek, zoa Hypoderma bovis.

/_ kuın L 1. öküz vs. hayvanlara büvelek
sokunca panik içinde kaçmaları. 2. argo¬
da sıvışan kimseler için de sövlenir.

moz 2 M. fin moze.
mozaik M. Gr. türlü renklerden taşlardan

oluşan resim veya süs.

moze 1 M kabuk kanatlı böcekler. * mo-
zeyê* keran MA. eşek ansı. * mozê nxê
MA. mayıs böceği, fin gogerin.

moze 2 M sert kanatlılardan iri böcekler,
/-beş MA. kırmızı renkte ahu beyaz
andan büyük çok iğnelive oldukça zehir¬
li bir böcek, zoa vespa erata. /_ga MA.
uzun iğnelive çift sürerken öküzlere mu¬
sallat olup sokan ve kaçmalarına sebep
olan an, büvelek. An moz1. /_ qirhk MA.
altın renkli ve bir az sarıya çalar an. zoa
vespa An pizang. /~rcşNh bn gulal

moze 3 M fin. moz, buxik, mêş.
mozüc M iki yaşında sığır, genç dana.
mozrik M. ateşten veya bacadan uçuşan

kıvılcımlar. An çırisk, çırûsk.
muayene N.A bn. nuayene.
mubah rgdA dinde mubah.
mübarek M. rgdA An mıbarek.
mücadele N.A bn têkoşin, mıcadele.
mucahid M. A din uğrunda savaşan, mü¬

cahit, fin têkoşcr.
mucevvher M. A mücevher, fin gevvher,

xışu.
mücrim M. rgdA mücrim, kriminal, kaa-

tü, suçlu.
mudafa M.A fin parastın.
mudaxele M.A müdahale.
mudet N.A müddet. An dem, qas.
mudil M. rgd tasam yanlış yola sevk eden

kimse.
muebed rgd müebbet, ölünciye kadar.
müezzin MA müezzin, ezan okuyan.
mufetış M.A müfettiş, teftiş eden. An ser-

penşt
muflon M. yabani dağ koyunu, zoo. Ovis

musimon.
müfreze M. A müfreze, bir askeri kol. An

cnd.
mufti N.A bn mit ti
mug MMecusiruhanisl/_bedMALMecu-

si yüksek ruhanisi.
mugır Nne. bn muku.
muhafız MAkoruyucaAnparêzger.
muharrem M. A ay takviminde Uk ayın

adı.
muhefeze A muhafaza /-kuın /muha¬

faza etmek. /_kar rgd muhafazakar, tu¬
tuca An kevnepenst

mühendis MA An mıhendız.
muhır M. mühür, fen mori
mühim rgdA An guıng.
müjde MAnmızgin.
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mükafat MA mükafat fen şabaş,dıyarl
muku- Nne. itiraf. /_ hatm M. itiraf et¬

mek.
mülteci MAAnpenahınde.
mubaıt M. İmahlukat, yaratık, ırk, nesU.

2. rgd mülhit, tanrısız veya doğru yoldan
çıkmış kimse.

mumesü N.A bn nvvêner, niwêner.
muneqaşe MA münakaşa. An gengeşl
münasebet M.A münasebet, fin peyvven-

dl
munasıb rgdA bn mınasıb.
munecım N.A münecim. fin xêvzank.
Münkir M.A mezara gelen iki sorgu me¬

leklerinden biri.
müracaat N.A müracaat.
murdad N.P. temmuz, ağustos.
muretebat M. A müretebat, personelin

tümü.
murêkeb M.A mürekkep.
murid M.A mürit An mırid.
murşid N.A yol gösteren, fin rêher.
murx M. 1 nağme. 2. M. kuş. 3. bazı şive¬

lerde serçe ve bazı şivelerde ise akbaba
için denir.

musade N.A müsaade, fin destur, rêdan.
musataqe M.A müsabaka.
musaid rgdA müsait
musavvi MA 1 bilhassa alevi Kürtlerde

iki arkadaş arasında tutulan kan kardeş¬
liği. 2. rgd eşit. fin wekheri.

musext rgd fin. kavil, vvêran.
musibet M.A musibet, fin karesat
Musuhnan M.A fin Mısüman.
müsrif rgdA çok israf eden, savurgan, is¬

rafçı.
musleheq MA müstahak, hak eden.
muşkile MA müşkUe, zorluk, fin tenga-

ri.
muşkile 2M müşkUe, güzün yetişen iri ta-

neh bir üzüm cinsi.
müşteri MA müşteri, fin kınyar.
müsademe M. A körük, ateş körüğü, fin

pıfık.
mutanit M.A müteahit
muteber rgdA muteber.
müthiş rgdA müthiş. An hrsehêz.
mutırbe MA An lûl
mutırf e M. A güzelliği Ue tanınan kadm

veya kız, salon kadını.
mutleqe M.A mutlaka. An mısoger.
mın M bir iki tel bıyıklan olan bir tatlısu

bahğı.

muxabin M.finmixab.
muxalefet N.A muhalefet
muxalif rgdA muhalif.
muxbeçe M saki.
muxbir MA muhpir, üıbarcı.
muxhs N.A rgd sâf, muhlis.
muxtar M. P. 1 muhtar. An ketxûda 2.

rgd özerk. bn. hükmi zati
muxur M.lökse.2.ökseotu.AotViscum

albüm.
müzakere M. A müzakere, tartışma, fin

gengeşi
muzavvn rgdA bn mızavvır.
müze M. Gr. müze.
müzik M. Gr. müzik, /-al rgd müzikal,

müzik, müzikle ilgili. /_ kutan L müzik
çalmak. An mûsiql

muzisıyen M Gr. müzisyen. An buner-
mend.

mû M n. kıl. * mû jı mara vekuuı Avv.

ydandan tüy koparmak yam eti tırnaktan
ayırmak anlamında atasözü. /_ restin Z.
kıl işlemek,kd iğmek./_yirgdkddan, lala
ait. /-zer rgd çd sarışın.

mucize MAmucize./_wirgdmucizeoıa-
rak.

mûç M. rgd dikme, dikilme, hayvanın ku¬
lak kabartması, ürkünce kulak kabart¬
ma. /_ kum Z. kulak kabartmak, kulak
dikmek. *guhên mûç kiri dikilmiş kula¬
klar, fin rit bûn.

mûçe lM. maaş, ücret /-dêr . maaş veren.
/_gu. maaş alan. /_xor Nx. ücretli, maa¬
şlı, fin mıze.

mûçe 2 M. atin ayağuıa takılan bukağı.
mûçık Mllitre.finlihr.2.MAnmûçmg.
mûçıng M cımbız, pens. fin mûkcş.
mûçuk M. sinir kasUması, birden geüp ge¬

çen heyecan veya gayret, soğuk, korku
vs. den tüylerin kabarması.

mûd M. kin. IS rgd kinci, kıskanç, içten
pazarhkh.

mûdeh rgd kahraman, pehlivan.
mûfık M. anı bn movık.
mûfuk 1 M kd payı, düşme noktası, kaya

veya yüksek yerlerin düşme noktası, ip,
halat vs. nin kopmak üzere olan son tefi¬
negelmesi2. ölü nokta.Pistonların en alt
veya en üst hareket noktası. 3. sutta ko-
luç. * h ser mûfukê man Avv. bir tel üze¬
rine kalmak. * mûfnka çıye Avv.

kayalarda düşme noktası, en uç kısmı. *
mûf ukê piştê Avv. sutta koluç. fin. nence.
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mfijank M ant kirpik. An büang.
mûjelank M. ant kaş. fin buû.
mûkêş Mfinmûçıng.
mûkri l N.A Kupanı okuyan veya öğre¬

ten kimse.
Mûkri 2M 1 Iran Kürdistanımnda bir şe¬

hir ve bölge. 2. Bu bölgede konuşulan
lehçenin adı. /-yani rgd bu bölgeye ait,
veya bu bölge halkından.

mûle M çamur. /_ bûn Z. çamur olmak.
/_ kum Z. çamuryapmak. An heri, levve.

mum M. 1 mum, balmumu. 2. ışık ölçü bi¬
rimi. 3. davetiye. /_at M elektrikte ölçü
birimi, /-dank Nx. mumluk, şamdan. /-
kuın Z. mumlamak. /_ şandın Z. birine
-düğün vs. için- davetiye göndermek.

mûmar M. 1 tenya, bağırsak şeridi, zoo.
Ancylostomiasis. 2. bir çeşit parmak ha¬
stalığı, dolama.

mûmi 1 M. erkek sangı ve bir çeşit sarık
bağlama tarzı. 2. mumya. 3. rgd mumlu,
mumdan, mum Ue ilgili. An mum.

mumya M mumya. fin. mum!
mûnand/m Lg. (danûnine, banûnine) ip,

halat, şerit, saç gibi şeylerin bükülerek
örülmesi fiili, fin honandın.

mûmşt/m Lg. (danûruşe, bonûnışe) ör¬
mek. * keziyê keçikê munisti ye fivv.

kızın kakülleri örülüdür. An mûnin.
mûni/n Lg.(donüne,bonûne)öunek,örgü

örmek.
mûnzu M An mızûr.
mûr lM. fingonc
mûr 2 rgd asık suratlı. * xwe mûr kuın

Avv. süratim asmak,yüzünü buruşturmak.
mûrege MantAnmaripışt
mûri M An morlz, gêle.
mûri M. boncuk, bn moril
mûremûr M/iböğurböğürbağuTna/_

kum L böğürerek bağırmak, fin bore-
bor.

mûri/n Lng. (danûre, banûre) böğürmek,
öğürmek. * mûrina ga Avv. öküzün
böğürmesi. * mfirin lê ketm Avv. (aniden)
böğürmek.

mûshaf M.A An nushef.
mûsiqi M. m müzik, /-zan Nx. müzisyea

/-şinas Nh müzik sever. An müzik,
muson M. Fr. her altı ayda bir yön değiş¬

tiren sıcak ülke rüzgarları.
mûstranik M. An gêle.
muş M 1. ilk ekden arazı. 2. kuzey

Kürdıstanda bu şehir,
mûşembe M.A muşamba.
müsademe M.A körük, fen pıfık.
mûşek M. davetsiz misafir.
mûtavv MkddanhalatAnvveris.
mûle M. ibikli çit kuşu, çalı kuşu. zoa Re-

gulus regulus.
muteber rgdA muteber.
mûtık M. mersin bitkisi, fiotMyrtuscom-

munıs. An mord.
mûxd M. finmoxu.
mû/yin Lg. (dönüne, bönüne) örmek. An

mûnin, mûnandın.
mûz N.muz.
mûzüc M. fin müzik.
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N
N. Kürtçe alfabenin 17. ci harfidir. Sessiz

olup dil ucu yardımıyla dilin ön
kısmından çıkar. sesU harfle biten fulle¬
rin sonuna gelince mastar eki yapar, me¬
sela: çûn, bûn, cûn, lirin gibi

na lM. rgp. hayir, evetin tersi karşıtı.
na 2 dç olumsuzluk önekidir, kelimelerin

önüne veya önek almış kelimelerde
önekten sonra gelerek olumsuzluk ya¬
par. Mesela: naçım, naxwim, venakım,
çenakım gibi.

na 3 dç bazı Kürtçe şivelerinde veya aid
olduğu kelimelere göre 'ne' halini alarak
olumsuzluk yaratır. Mesela: ncxweş, ne-
mcrd, nerast gibi.

nabe rgd olmaz.
naçar rgd fakir, çaresiz. IS M. fakirlik, ça¬

resizlik, fin neçar.
nadan 1. rgd hasis. 2. cimri. 3. pişmanlık.
nadu rgdA nadir, az bulunur.
nafe M. misk. bıı misk.
nag M. rgd dişi deve. fin lok.
nalıc/i Mfinnehezi
Nahê M. 1. Venüs yddızı. fin nahıd. 2. kız

ismi.
Nahıd M Venüs yddızı.
nahiye N.A 1. bucak, kazadan küçük ida¬

ri bölge. 2. bölge.
nahtor M.Annator.
nail rgd A nail. /_ bûn L naU olmak, er¬

mek.
nak x sonektir. malikiyet yükler. Mesela:

xemnak = üzüntülü, xeternak = tehli¬
keli gibi.

naka rgp. S. şimdi. An nıha.
nakoki Mçelişki,tenakuz./_bûnZ. çeliş¬

kili olmak. /_ kum Z. çelişki yaratmak.
nal l M. at nah. /_ bend Mx nala. /_ bendi

Nx nalcddc mesleği. /_ çe M. nalça. /_
kınn Z. nallamak.

nal 2 M. dere. An nevval
naland/ın Lg. (daıaline, baıaline) inlet¬

mek.
nalbur M. hırdavatçı.
nalcax M. nalcak. fin. kulbe.
nalbeniş M. işlemeli yastik.
nalebar rgd aykın, bağdaşmaz.

nalet M fin lanet
nalenal M R inleme, inilti, inim inim. /_

kınn L inim inim inlemek, acıyla inle¬
mek.

nalık M takunya. An pêdark.
nali/n Lng (dinde, btnale) inlemek. * na-

Una dü fivv. gönül acısı.
nam M Z. ad, isim. /-dar rgd meşhur.
name l M. mektup, pusula kağıdı. /_dor

Nx m genelge. /_ mrisi Nx mektuplaş¬
ma, yazışma. * name nıvisin fiıv. mektup
yazmak.

name M. sonektir. belge, kağıt anlamı ge¬
tirir. Mesela: salname = sene kağıdı gibi
ki Kürtçeye takvim olarak geçmiş.

namerd rgd mert olmayan, kalleş. /_i M.
kalleşlik, namertlik.

namilke M. broşür.
namus Nne.A namus.
namzcd M. aday. fin berendam.
nan M. n 1 ekmek. 2. yemek, aş. 3. gıda,

yiyecek. 4. mec. nzk. /_ dan fivv. 1 ekmek
vermek, hanedanlık yapmak. 2. nzk ver¬
mek. /_dar Nx misafir sever, cömert. /-
dozNx yaltakçı, başkasından otlanan, fin
kurtêle. /_ê çûk Nh bn nançûçık. /-ê
dezi MA. küflenmiş ekmek, fin kılût,
kıtûk./_e tetir Nh mayasız ekmek, pek¬
simet. /_ê genimi M. buğday ekmeği. *
nanê xwc genimi kum fivv. başkasına
yaranmaya çalışan, yağedde eden/_ê he-
üte* MA. cevizli ekmek. /_ê hevirtuş M.
mayah ekmek, /-e hêjira MA. incir ezme¬
sinden ekmek. /_ê hüati fivv. mayah ek¬
mek. /_ê tungıvi MA. bal peteği. * nanê
isa dixvve, süavan h mûsa dike fivv.

isanın ekmeğini yer, selamını Musaya
verir. /_ê levvaşeMA. yuvarlak ekmek. /_ê
mêşa Nh bal peteği. An çiç. /_ê mevvija
MA. kuru üzüm kanştınlmış ekmek. /_ê
mêzmêNh mayah kalın ekmek. /_ê pati
Avv. 1 pişmiş ekmek. 2. mecazi anlamda
'ekmek gjbi adam' deyimi yerine kul¬
landır. * bı fenê mêvanê nanê pati ye Avv.

sadece hazır yemeğe konmak için misa¬
fir oluyor. /_ê sêlê MA. sac ekmeği. /_ê
şdeki Nh kaygana, üzerine pekmez, şe-
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ker bal vs. sürülüp yenen yumurtalı ek¬
mek, tava gözlemesi. /_ê şkeva MA. yufka
ekmek./_e* tenûrcMA tandır ekmeği. /_ê
xüt fivv. içinde arpa, dan vs. de bulunan
buğday ekmeği * nanê xwe dera-
nin/denastm Aıv. hayatim (ekmeğini) ka¬
zanmak. * nanê xwe bê xwê bûn fiıv.
aşmda tuz olmamak, iyiliği para etme¬
mek. * nanê xwejı kevu deranin Avv. ek¬
meğini taştan çıkarmak./_guMA.verimli
toprak, /-kor MA. nankör. * nan bide
nanpeja fivv. Sezann hakkım Sezara veya
altım sarrafa ver karşılığı atasözü. * bide
nanê xwe berde canc xwefiw.ekmekver
düşman kazan veya ydani koynunda bes¬
lemek anlamında atasözü. * jı nani bûn
fivv. ekmeğinden olmak. * nan lê hcram
bel ekmek ona haram olsun. /_ lenstin
Z. 1 ekmek pişirmek. 2. nankörlüğe karşı
ekmeğingözüne durmasıanlamında dey-
im/_o rgd argoda beceriksiz kimse, ay¬
lak, şapşal. /_pêj Nx 1 ekmek pişiren,
ekmekçi. 2. fınncı. /_ û av fivv. 1 ekmekte
tuzu olmak. 2. ekmeği su ile yemeye razı
olma. * dixwim nan û avê, mm mıneta
keşi navê fiıv. ekmeğimi su Ue içerim de
kimseye minnet etmem. * ya nanê te
genim, ya zarê te genim fivv. ya malın
olacak ya dilin. /_û xwê fivv. 1 ekmekte
tuz, mecazi anlamda sözünün geçerli ol¬
ması. 2. mec. hatır. * di navbcyna me de
nan û xwê heye fivv. aramızda tuz ekmek
hatın var. /_züu fivv. kann tokluğuna. *
evv bı nanzıki dixebite Avv. o kann to¬
kluğuna çalışıyor.

nançûçık Nh ebegümeci. Aot Malva syl-
vestris. fen tohk.

nane M. nane. fin pûjan.
nanê şıvin Nh ökse otu. fiot Viscum al¬

büm.
napenst rgd nihilist /_i M. nihilizm.
naperûşk M. ant tırnak, pençe. * naperû-

şk lê dan fivv. tırmalamak, pençe atmak.
napesın M. fasık, günahkar.
naqawt M. ing. boksta darbe alanın 10 sa¬

niyeden fazla yerde kalarak yenik
sayılması.

naqe Mfennoqe.
naqhye MA nakliye, transport
naqos M. çan, zd, çıngırak. * naqosa dere

Avv. kilise çam.
nar M An hınar.
nard/ın Lg (ddvnere, bdvnere) bn şandın.

nardin M hasır otu. fiot Nardus stricta
nare B.A nara, bağrışma, fin helan.
narevvan M. kayın ağacı, bot Fagus sylva-

tica /_i M. kaym ağacı türü, akgürgen.
fiot Fagaceae.

nargil M hint cevizi. Aot Cocos nucifera
bn gûza hinde, kokos.

nannc M portakalgUler. /_i rgd portakal
rengi. /_ iye M. portakalgUler. fiot Citnıs
aurantium.

narıncok M. el bombası.
narin rgd narin, ince, zarif.

narkotik M Gr. uyuşturucu madde.
narkoz M. Gr. hastaların ilaçla

baydtdması.
narsisizm M. Fr. özseverlik.
nas M. rgd A tanıddc, tanıma. /_ bûn Z.

tanınmak. /_i M. tanınma, dostluk. /_
kınn L tanımak. * dan nas kum Avv.

tanıtmak, kabul ettirmek. * xwe dan nas
kum fivv. kendini tanıtmak. * nas û dost
fivv. dostlar ve tamdddar. /-yar Mc rgd
dost, tanıdık. /-yariM dostluk, tanışıklık.

nasand/ın Lg (dtnasine, baıasine)
tanıtmak, tanıttırmak.

naser rgd N. uzman, pıspor.
nasır M A el ve ayaklarda çdcan sertlik,

nasır.
nasi/n Lng. (dmase, batase) tanımak, bü-

mek. * em hev û du baş dınasın fivv. biz
birbirimizi çok iyi tanırız. * dan nasin
fiıv. tanıtmak. * xwe bmase fevv. kendini
tanı. * xwe dan nasin fevv. kendini
tanıtmak, takdim etmek.

naskenan Mfenküor.
nasût M. madde, metal.
naşi rgd tecrübesiz. /_ti M. tecrübesizlik.
naşor M yün iplik.
naşor 2 M tırtıl. An tutul
naşta M. yiyecek bir şeyi olmamak, aç,

mecburi oruç. * naşta h ser naştê* Avv.

kıtlık kıtlık üstüne. /_yi M. kıtlık. An
bırçıtl

naşt/ın Lg S. (daiêje, boiêje) gömmek, giz¬
lemek, defnetmek.

nator M. 1. korucu. 2. bağ bekçisi 3.
bakıcı. /_i M. bakıcılık. /S kuın L bekçi-f
lik etmek, bakıcddc etmek. /_van Nx
bekçi, nöbetçi.

nav lM 1 isim, ad,2. şan, şöhret /_danL.
1 meşhur olmak, isim yapmak. 2. isim
vermek, /-dar rgd taranmış, meşhur,
/-dari M. taranma/-dayi rgd ünlü, meş-
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hur. /_ derketm Z. adı çucmak, ismi
çıkmak. /_ê hevedudani Nh birleşik
isim. /_£ hevenavNh cins isim./_ê kom-
bêjMA. gurup (toplum) adlar. /-ekomzık
MA. gurup adlar. /_ê nenêrbaran MA.
soyut ad./_ê nêrtaranMA. somut ad./_ê
razber MA. soyut ismler. /_ê serenav MA.
özel ad. /_ gutm Z. isim (ad) yapmak,
tanınmak. /_ heldan L ismini (adou)
çağırmak. /_ lêdan Avv. adlandırmak, isim
koymak. * nav û deng Avv. isim ve şöhret.
* nav û deng bûn Avv. isim ve şöhretyap¬
mak, meşhur olmak.

nav 2 M. 1 ara, vasat. 2. iç. 3. muhit, ortam,
alan. *di navberê- de rgp. .. arasında, es¬
nasında. * di van navana de Avv. bu
çevrelerde. * di vê navê de rgp. Avv. bu za¬
man zarfında. * nav bajêr de fivv. şehirde.
/-bend rgp. ara. /-bendi M aralık,
aracılık, tavassut. /_ber 1. rgp. arasında,
alanında. 2. M. anı iki meme arası. * nav-
ber kuın Avv. uzun dikilen elbiseyi muva-
katen kısaltmak için ortasından dikmek.
/_beyn Nh ara, aralık, fasıla, /-beyni M.
berzah. * di navbera du çıyan de fivv. iki
dağın arasında. * nav berfê de fivv. kann
içinde. /_ de rgp. ortasında, arasında, için¬
de. * di nav xem û xiyalan de fivv. hayal
içinde. /_bır M. mola, ara. /_çav Nh ani
iki kaş arası/_gundi Nh başıboş gezen
sahipsiz hayvan, köpek vs. /-pêsir Nh
anı iki meme arası. * nav re rgp içinden,
arasından. * nav re derbaz bûn fivv.

arasından geçmek.
navandin Lg (daıavine,boıavine)isimver-

mek, adlandırmak.
navbırck M. m çit, duvar, fin çeper.
navçe M. 1 bölge, rejiyon. 2. orta, merkez.

3. eyalet. 4. saha. 5. cav vadi. * di navçeya
me de fivv. bizim bölgede, bizim sahada. /_
yi rgd merkezi.

navçeng MA. ani koltuk altı.
navçeq M. 1ant apışarası. 2. rgp. orta, san¬

tral.
navçit M. aracı, komisyon, arabulucu. * bı

navê navçitiyê Avv. aracılık adına.
navdest MA. ayak takımı olan kimse.
navdêr rgd 1 sabit, mevcut. 2. tüzel. 3.

Grm özel isim.
navdor M. rgp. etraf, çevre. *navdorêxwe

mêze ke fivv. etrafına bak.
navend M. m rgd orta, merkez. IS M.

aracı, arabulucu. * di navendıya siyasi

de Avv. siyasetin içinde * navendıya her
du gunda Avv. iki köyün arası. * na¬
vendıya çanda Kurdi fivv. Kürt kültür
merkezi. An navin.

naverast MA. rgd rgp. merkez, orta. * ro-
helati naverast Nh Ortadoğu.

naverok M. 1 içtadeküer. 2. fihrist An
pênst 3. içerik, muhteva, anlam. 4.
hacım. * naveroka vê pırtûge fevv. bu ki¬
tabın içeriği.

navcş N.Bj. mide ağrısı, kann ağrısı.
navgin M. araç. * navginên ragıhandıne*

MA. detişim araçlan.
navık l 1 M. ant göbek. 2. göbek bağı. *

navıka erd MA. ast yer çekirdeği. An
nevık.

navık 2 1. M. meyve içi çekirdeği. 2. rgp. iç,
orta.

navin M. rgd orta, merkez, /-emjad rgd
miUetler arası, beynelmilel An navend.

navkêl (navkelk) N. mi. ani koltuk, fen
kelek. 2. boy, pos. fen bejn.

navko Mİ zemin, taban. 2. tek katlı basdc
ev.

navlêk M. terim, deyim, idiom. fen bıvvej.
navmal Nh ev içi, evin kendi içinde olan.

/_ bati MA. soyadı, fen paşnav. /_i MA. 1.

hizmetçi kadm. 2. ev hanımı. 3. ev içi. *
kırt û pntê navmali Avv. evin ufak tefek¬
leri.

navmıl MA. ant sırtın üst tarafı, omuz
arası, fen navqohnc, navşan.

navname M. kimlik. /-yimalbati M. şece¬
re.

navnas M. kimlik, ilmühaber, fen navna¬
me.

navnavok M rgd evinde oturamayan ve
hep gezen insan, hayvan, köpek vs. An
navgundi.

navnetevvi Nh rgd uluslararası, milletler
arası.

navmjadin MA. rgd bn navnetevvi, navi-
nenıjad.

navnişan Nh unvan, adres. * navnişana
posteyi fevv. posta adresi.

navno 1 M. rgd sürekli halinden yalanan
kimse. 2. kendini kötü veya fakir göster¬
meyi adet edinen kimse. 3. şöhreti bozuk,
dUe düşen, kötü isindi. 4. afaroz. /- bûn
Z. düe düşmek./- kuın Z. dde düşürmek.

navpêsir MA. ant iki meme arası.
navpışt M. ant bel. fen navqed.
navqed M. ant bel. * êşa navqedi Avv. bel
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ağnsı.fennavpışt
navqohnc Nh ant iki omuz arası, surun

üst tarafı. An navmü.
navran İMA. ant apış arası. 2. MA panto¬

lon vs. de bacakarası kısmı, şalvarda ba-
cakarası sarkan kısım.

navrêz MA. saürarası.
navro MAnnavroj.
navroj MA öğle yemeği, fen firavvin.
navronk 1M. küçük ada, adacık. 2.can si¬

midi 3. coc körfez.
navser Nh m cav yayla An zozan.
navşan Nhm bn navmü, navqohnc
navteng 1 M. kolan, palan kemeri. * nav-

tengê kerê Avv. eşek palam. 2. M ant bel.
fin navmü.

navxo MA. rgd bn navxwe.
navxwe Nh rgd iç, dahil kendi arasmda.

/_yi M. dahili, içe ait * deng û basê* nav
xwe Avv. iç haberler.

nav?ed M. aday, namzet An namzed, be-
rendam.

navzık 1. MA. ant dahili organlar. 2. kann
boşluğa 3. göbek. 4. rgp. dahili içe ait

navve M gemi, vapur.
navvendi M.Annavendi
navvencifgi) rgd ne iyi ne kötü, orta, orta

halli, muvazen, dengeli.
navverok M. An naverok.
navvis M. S. küçük mahzen, bodrum.
navvuk M. fin navık.
nax İM. cavdenizin derinlikleri, umman.

2. M. yerin dibi. * bı naxê erdê re here
xwarê* Avv. yerin dibine batsın, fin abis.

naxêr dç rgp. hayır, hayır olmaz an¬
lamında olumsuzluk ifade eden kelime.

naxir M. sürü, ekseri köylülerin hayvan¬
larım karıştırıp nöbetleşe otlatmak için
meydana gelen sürü. /-qewran MA. ocak
ayıran 12. sinden itibaren hayvanların
ahırdan çdcardışı. /_qewan Nh arahk
ayının 10. undan itibaren hayvanların
ahıra alınışı.

naxvve (na xwe) rgp. dç zaten, öyleyse. *
naxwe ez ji nedıhatun Avv. zaten bende
gelmiyecektim.

nay N.bn ney.
naylon M. ing. naylon.
naz M. naz, cilve, /-dar rgd cUveU, naz ya¬

pan, /-ende rgd nazyapan, nazlı. An na¬
zenin. /_enin rgd nazlı, alımlı, güzel kız
veya kadm. /_êM sevindi kız. 2. kadm is-
mi./_hewinrgd şen, şakrak./_ıkrgd na

zik. /_ıki N. naziklik, /-in rgd naza /_
kuın Z. naz etmek, nazlanmak, /-nav
Nh güzel isim, güzel lakap, rütbe./_orgd
1 nazik veya sevimli erkek. 2. niyazının
Kürtçesl

naze M ant tırnak köklerindeki sert deri.
nazır N.A 1 yönetmen. An serpenştZ

bakan, bakıcı. An serkar.
Nazi M rgd Nazi, alman nasyonal sosya¬

list partisinin üyeleri /_zm M. nazicilik.
nazi/n Lng. (dmaze, bmaze) mağrur ol¬

mak, gururlanmak, nazlanmak.
Nazmiye M. Nazmiye, Tuncelinin

Mazgirt de Kiği arasındaki bir kazası, es¬
ki adı 'Qialkdis' idi

naznav M. iyi isim sahibi olma
naznaz M 1 şebboy bitkisi. Aot Matthio-

le. 2. papatya, koyungözü.
nazok M. ufakyumak çıkrığı.
ne dç 1 fiülerin geçmiş zaman ve düek

kiplerinde olumsuzluk takısı, mesela: ne-
bû, nekır, negenbnva, nebati brtva vs. *
ne bûk e, ne zava ye Avv. ne gelin ne de
damat.* nesar e, negerm e Avv. ne soğuk¬
tur ne sıcak. * ne têne fere Avv. ne gelir ne
gider. * ne tu yi, ne navê te Avv. ne sen ne
de şanın. 2. sıfat ve zamirleri olumsuz ya¬
par, mesela: * nerast rgd doğru olmayan,
düz olmayan. * ne raste ko Avv. doğru
değü ki. * ne rasterê rgd dolaylı. * ne tu
kes rgp. bw. hiç kimse, şahsiyetsiz. * ne tu
ne ji vvan fivv. ne sen ne de omnlar. * ne
tu tışt fivv. hiç bir şey, beş paraldc * ne tu
hevve fivv. uygunsuz hareket * ne reş ne
spi fivv. ne siyah, nedebeyaz.vs. gibi. 3. edr
atlan negatifyam olumsuzyapar, mesela:
* nevvekhev rgd eşit olmıyan, farklı. * ne
vvekhevi M. farkhhk. * ne vveku vri fivv.

onun gibi değü.
neal rgd kavgacı.
neban rgd haşin, terbiye edilmemiş.
nebani/n Lng. (nedıbane, mebane) ahşa-

mamak, uyum sağlryamamak.
nebanok rgd 1 fin neditbar. 2. uyuşmaz,

uyum sağuyamamazhk.
nebat M A nebat, bitki /_at M. bitkUer,

nebatat /_i rgd nebati, bitkUere ait fen.
rehek.

nebergda rgd Grm, kuralsız. An nebıser-
vahati.

nebez rgd S. yenilmez, yavuz, boyun
eğmez.

nebıjûn 1 rgd sıhhatsrz. 2. sihhata zarara
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nebınavkui M rgd belirsiz, belgisiz. *
pronavên nebınavkui Nh grm belgisiz
zamirler.

nebıservahati rgd Grm kuralsız, kurala
uymayan fiUler için söylenir.

nebûla M ast Fr. nebülöz, bulutsu şeklin¬
de gök cisimleri. An pêvvT.

nebûn M rgd olmamak, yokluk, var
olmryan. /_1 M yokluk. * bûn û nebûn
Avv. olmak veya olmamak.

nebıservehati M Grm düzensiz fiil.
nebz MA nabız.
necar M. maden veya tahta alet ve malze¬

meleri yapan esnaf, fin xerat
necaset MA pislik, bok.
necuand/m Lg (daıearine, baıecaine) oy¬

mak (taş veya tahta).
necim M. aksama, hafif topallık. /-andın

L aksatmak, topallatmak. /_in L aksam¬
ak.

necıs rgdA tiksindirici, iğrenç, murdar.
neçak rgd kötü.
neçandi rgd M. ekümemiş arazi, kur, ya¬

ban.
necar rgd çaresiz, fakir. /_ bûn L fakir

düşmek, fakirleşmek, çaresiz kalmak. /_i
M. fakirlik, çaresizUk. /- kum L fakirleş¬
tirmek, çaresiz bırakmak. /_ man Z. ça¬
resiz kalmak, fen naçar.

neçê* rgd kötü, fena. * çe* û neçê* me çê kır
fivv. iyi veya kötü yaptık.

nedaf M. pamuk haUaçlamak. fin kcvan
kum.

nedamet N.A pişmanlık.
nedan M. vermemek.
nediûbıdi MA. rgd bw. sonradan görme,

zıpçıktı, fin çıneditk.
neditbar rgd l. görünmez, görünmiyen. 2.

Grm soyut isimler.
nef M. fin nehf.
nefel M. yonca, tırfd. fiot Tnf olium. fin

sêbelg.
neferma M. rgd sivü, sivU halk.
nefeqe M.A nafaka.
nefes N.A nefes, soluk. /_ berdan L ne¬

fes/soluk vermek. /_ guhn Z. nefes/so¬
luk almak. An behn.

nefir M 1 ant boynuz. 2. M. boynuz gibi
borazan. 3. trampet

nefi M. sürgün. /- bûn L sürülmek, sür¬
gün olmak./_kuın sürgünetmek, sürgü¬
ne göndermek.

nefUane rgdA bn nefile.

nefile rgd A nafile, boşuna
nefir M. kalabalık.
nefİram M 1 milis kuvvetleri. 2. sefer¬

berlik.
nefiri/n Lng. (doıefoe, baıefae) nefret et¬

mek, fin kerihin.
nefs N.A 1 nefs, arzu, iştiha. 2. fert, kişi. *

nefsa xwe karin fivv. nefsine hakim ol¬
mak. * nefs tenıkrgd Avv. nefsi zayıf, nef¬
sine hakim olamayan.

neft M petrol, petrol yağı, neft yağı. /_i
rgd koyuyeşil renk.

neftalin M Fr. kim. maden ko ürü ka¬
tranından elde edUen kokulu bir madde.

negatif M rgd Fr. eksi, pozitif karşıtı,
olumsuz. * negatif bûn Avv. olumsuz ol¬
mak.

negerandi M. Grm geçişsiz. * lêkera ne-
gerandi MA. geçişsiz fİUler.

negoti rgd söylenmemiş, açıklanmamış.
neguhêzbar rgd yalıtkan.
neh M. dokuz. /_an rgd dokuza, dokuzla¬

ra, dokuzuncu. * neha nedi deha naxvri
Avv. biri vermez&;ii bini bulamazsın. * me¬
ha nehan de fiıv. dokuzuncu ayda. /_em
rgd dokuzuncu, /-emin rgd dokuzuncu.
* neh kuın deh fivv. dokuzu on yapmak
veya biri beş yapmak anlamında deyim.

nehberk M. dokuztaş oyunu.
nehek M. kurban bayramından önceki 9

gün, Zilhicce ayının ilk dokuz günü.
nehemhev rgd eşit olmryan, değişik, ben¬

zersiz.
neheq rgd haksız, haksızlık yapan. /_ bûn

Z. haksız olmak. IS N. haksızlık. /_i kum
Z. haksızlık etmek. * wan neheqi h me
kum fivv. onlar bize haksızldc ettüer. /_
kuın Z. birini suçlamak, haksızldda it¬
ham etmek, haksız çıkarmak.

ncheng M. fin nehıng.
nehcvıji rgd terbiyesiz.
neheri M kötü talih, geçimsizlik, sevme-

mezlik.
nehf M. fayda, istifade. * jê* nehfê dibine

fivv. ondan istifade eder, faydasını görür.
/-dar rgd faydah. /-dar bûnL faydalan¬
mak, fayda görmek, istifade etmek. *
nehfa xwejı nun re tüne Avv. bana fay¬
dası yok. * nehfa xwe nine Avv. faydası
yok.

nehfand/m Lg (dotehfine,bmehfine)lay-
dalandırmak.

nehfi/n Lng. (daıehfe, baıehfe) faydalan-
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nehfa xwejı nun re tüne Avv. bana fay¬
dası yok. * nehfa xwe nine Avv. faydası
yok.

nehfand/m Lg (dotehfine,bmehfine)lay-
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nehfi/n Lng. (daıehfe, baıehfe) faydalan-
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mak.
nehmg M 1 balina zoa Cetecea 2. bazı

çevrelerdede timsah için denüdiğini duy¬
dum.

nehışt/m Lg (nahêle,nehêle/bdiêle) bırak¬
mamak, müsaade etmemek, engellemek.
* em nahêhn Kurdıstan berdest be fivv.

Kürdistanın sömürge olmasına müsaade
etmiyeceğiz. * nehıştm hundu fivv. içe¬
riye bırakmamak. * nehıştm ko em re-
het bıkın fivv. rahat etmemizi
engeUedUer.

nehkık Mfinnehberk.
nehs rgd kurnaz, entrikacı.
nehvvırand/m Lnk (doiehwoine,

boiehwaine) şarkı mınldamak, ekseri
acıkh veya ağıt halinde dertü şarkı söyle¬
mek. * di düe xwe de dınehnırand fivv.

içinden ağıt söylüyordu.
nejd M. fin nüde.
nejad MAnmjad.
nek (ne ko) dç şayet, olmazsa, eğer. * nek

ez hatun! gelirsem!.
neker M. fin muş.
nekes rgd 1 hiç kimse. 2. fırsatçı.
nekık Mfinnehberk.
neks M Bj. zatürre, astım, nefes

tıkanıklığı. IS rgd astımlı. /_i bûn L
astım olmak.

nektar M Gr. bal özü, nektar.
nektarin M. bir şeftali cinsi.
nelê M. geçersiz, bir oyunda veya yarışta

saydmıyan puan. fin netêw.
nema ' L kalmadı. /_yi M eksiklik.
nema rgp. hiç, artık. * nema têm fivv.

artık gelmem, hiç gelmem.* nema tu ka¬
ri bıki fivv. artık sen yapamazsın.

neman M. ekstinksiyon, bitmek, nesli yok
olmak. * Kurdıstan ya neman fiıv. ya
Kürdistan ya ölüm.

nemaze rgd rgp. bilhassa, özellikle.
neruerd rgd namert, kaUeş. fin namerd.
nemeş M. sis, ekrandaki sis veya bulutum-

su parazit.
nemêr rgd ademi iktidarh kimse, cinsi ik-

tidarsızkk. /_i M. iktidarsızlık, fin köse,
hurim.

nenur rgd ebedi, ölümsüz.
Nemrûd Mİ Adıyaman Gergerde beylik

kuran bir Kürt kralı. Rivayete göre Hz.
Ibrahimi ateşe atan adam. 2. Van da bir
dağ.

Nemse M Avusturya /_yi rgd Avustury

alı.
nenas rgd adsız, meçhul.
nenêrbaran NhGrm soyut, belirsiz, bel¬

gisiz. An nav.
nengvvaz rgd sert, çetin.
nepak rgd dürüst olmryan, kirli işler çevi¬

ren, güvenilmez kimse, pis. * kesen ne¬
pak re hevalti dırust nine Avv. kötü
kimselerle arkadaşlık doğru olmaz, fin
nepaqn*.

nepaq^j rgd temiz olmryan, kirii, cenabet
olupta yıkanmryan. fin nepak.

nepax Mkörük./_erM.körükçü./-kınn
L körüklemek. /_ti M körükçülük. An
pıfık.

nepen 1. rgd peçeli, üstü örtülü, gizli ka¬
palı, saklı, görünmiyen, muayyen. 2. M.
cav tepe ve höyüklerin ardındaki görün¬
miyen yerler, engebe, çukurluklar. /_i M.
sır, gizlilik, saklıhk. * nepenıya malê Avv..

evin sun. * nevval û nepeni Avv. dereler
ve çukurlar. * ciheki nepeni Avv. gizli bir
yer.

nependi rgd bn nepeni
nepeşkar rgd denenmemiş, acemi.
nepıxand/ın Lg (daıepvarie, baıepcane)

şişirmek, mübalağa etmek.
nepıxi/n Lng. (dmepvce, baıepae) şişmek,

mübalağa olmak.
ncpox rgd şiş, şişman, gürbüz, /-k rgd

tombul.
neptûn M. ast güneşin 8. ci gezegeni.
neq rgd haksız, fin neheq.
neqand/m Lg (daieqine, boteqine) 1.

haksızlaştırmak, haksız hale düşürmek.
2. seçmek, ayıklamak, belirlemek. * yên
çctır bmeqine fevv. iyüerini seç.

ncqandi rgd seçilmiş, ayıklanmış.
ncqanûnbar rgd gayri meşru. IS rgp.

gayn meşru olarak olarak, eşitsizce.
neqarct MA müzikte her kıt'adan sonra

tekrarlanan aym sözler.
neqdi A nakti, peşin para.
neqcb M coxl. küçük dere, derecikler, ta¬

bii su arkları, kurumuş dere yatakları. 2.
gedik, engebe. * neqeb neqeb Avv. gedikü,
gedik gedik. * nevval û neqeb fevv. dereler
ve engebeler.

neqü l N. A nakil, /-bun L naklolmak.
/-dar rgd Uetken. /Sana L nakletmek,
Uetmek. fin raguhazhn.

neqü 2 1 dç kez, defa *bı vê neqlê Avv. bu
kez, bu sırada.
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neqiş Mnakış./_irgdsüslü,nakışh./_keş
M desinatör. An neqş, çin.

neqişand/m Lg (daieqişine, bateqtsine)
süslemek, nakış işlemek, nakşetmek. An
kokandın

neqışi/n Lng. (daieqişe, bmeqişe) süslen¬
mek.

neql M nakU. /-ıyat M nakliyat. An neqil
neqş M nakış. /-Ibend Nh nakışçı.

/-ibendi MA. bir tarikat ve mensuba An
çin.neqiş.

nequll M dedikodu.
neran M sigara ağızlığı yapılan bir cins

ağaç, kuka, teşbih ağacı. Aot Meliaceae.
nerast rgd yanlış, doğru değü, yalan.
nerd M. tavla oyunu, fin levvle.
nerde M. trabzan, merdiven basamağı,

merdiven ve balkon vs. de korkuluk, par¬
maklık, /-ban M. merdiven. An pêiûk.

nerden M. bir tavla oyunu.
nereni rgd olumsuz.
nerit rgd rgd S. pratik.
nerm rgd yumuşak. /_ahi/ayi M. 1 yu¬

muşaklık, yumuşakça, ılımlı. 2. yumuşak
hava veya toprak. * bı nermahi rgp. yu¬
muşakça, /-ani M. yumuşak şey, dik ha¬
va. /Jbûn L yumuşamak. IS M.
yumuşaklık, ıhmhhk, dik. * em bı nermi
dıbejın ko bısekıne bw. iyilikle söylüyo¬
ruz ki dur. /_in 1 rgd tatlı, çekici. 2. M.
Kürtlerde kadm ismi. /_ kuın L yumuş¬
atmak. /_orgd elinde iş gelmiyen, budala.

nermand/ın Lg (doıermine, bmermine)
yumuşatmak, tatlı hale getirmek, indirge¬
mek.

nermıjand/ın Lg (dotermtjine, boıermûi-
ne) 1 yumuşatmak, don olan şeyleri erir
hale getirmek. 2. limon, portakal vs. yi el¬
de sıkarak zorla yumuşatmak.

nermüandi rgd sert oluptayumuşatılmış
olan şey.

nermüj/n Lng. (doıerrnqe,baıermtje)kendi
kendine yumuşamak, yumuşak hale gel¬
mek.

nernuk l rgd yumuşak olan şey, yumuş¬
acık, yumuşakça.

nernuk 2 M. m ant 1 kulak memesi. 2. be¬
beklerde kafatasının ön kısmında yu¬
muşak olan parça /_a dest Nh ant el
ayasında ince parmaküe trilek arasındaki
yumuşak etli kısım. /_a seriMA. ant kafa¬
tasının üst ön tarafında çocuklukta yu¬
muşak olan kısım.

nermıyand/ın Lg (daternuyine, boıermtyi-
ne) sert olan bir şeyi her hangi bir şekilde
yumuşatmak, bn nenmjandın.

neronebar rgd belirsiz, müphem. An gu-
manza, nenêrbaran.

neruber M. Grm. fin nenêrbaran.
nerx M.m.narh,fiyat,vergi./-dan/.narh

koymak. /_ kuın Z. narhla tesbit etmek,
belirlemek (fiyat, değer) . bn nux.

nesax rgd hasta. /- bûn Z. hastalanmak,
hasta olmak. IS M. hastalık, olumsuzluk.
/_ kuın Z. hastalatmak, olumsuzluk ya¬
ratmak. An nexwaş.

neseb N.A soy, neseb. An nıfş,nevL
nesü lM. soy, nesU. An nıfş, neri.
nesü 2Mİ.sızma,suyun sızması.2. iplik çi¬

lesi.
nesüi/n Lng. (dotesde, batesde) süzülmek,

damıtık hale gelmek. Burdaki tabir iplik,
çökelik, peynir gibi şeylerin süzülmesini
jfade eder.

nesib N.A nasip, bn qismet
nesihet M.A nasihat, öğüt. Anşiret
nesir M nesir, proza.
nesrin M. yaban gülü. Aot rosa canina
nestêle rgd hürmete şayan kimse, haysiy¬

eti! bu kelime Hekari bölgesinde geçer.
* nestêleyi çavva bibim fivv. neye layik
olayım ki.

neşter M. neşter, zıplan. /_Iê dan L neşter
vurmak. /_ kuın L neşterlemek. An
nişler, xedenk.

neşxor M. hayvanların yemediği saman
artığı.

netevve M. mUlet, ulus, halk. /-perıst rgd
milliyetçi, /-pervver rgd ulusçu, halkçı.
/-pervveri M. ulusçuluk, /-yeti M. ulu-
saîhk. * netevveyl Kurd Avv. Kürt
halkı/ulusu. * netevveylyekbûyi/yekgırti
MA. birleşmiş milletler, fin nıjad, gel

netevri rgd ulusal, milli.
netêvv rgd 1 kabul edilmiyen, geçersiz. 2.

oyun veya kumarda geçersiz sayUan pu¬
an. An nelê.

rietık M kaldırım.
netun rgd muvakkat, her zaman olmay¬

an.
netü rgd karşıt, muhalif, hasım. An dıj,

düraber.
netnk M kadınların alınlarına taktıklan

bir nevi mücevher.
netrûş rgd fin teral
neva M.finnevva
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nevaze rgd fevkalede, harikulade.
nevê rgdM isteksizlikle, zorlamayla bir işi

yapma * mın nevê ez biçim Avv. gitme¬
meliyim, canım gitmek istemiyor. * bıve
nevê Avv. ister istemez. An dıve.

ncvısi M. rgd üvey, üvey evlat * nevısiya
wê Avv. onun (kadm) üvey evladı.

nevi M. torun, /-çuk MA. torunun torunu.
* neriyên Bedirxanan Avv. Bedirhan-
lann tonndan. /_yiM. zürriyet

nevin (ne vin) rgd isteksiz, hoşnutsuz.
nevva M muz. ton, melodi, fin neva
nevval M cav. dere,vadi. /_okM. küçük de¬

re, küçük vadi. fin nal, nependi, neqeh.
nevve M fin neri.
nevvekheri M. eşitsizlik.
newênger M. mebus, mUletveküi.
newêrand/m Lg (nedwêrine, newerine)

cesaretini kırmak, korkutmak. Bu keü-
me aym manaya gelen "tirsandin" fiiline
benzer fakat değişik anlamda kullanıhr.
Daha çok korkuverip moral bozmak an¬
lamı verir, fin tirsandin.

newêrek rgd korkak, cesaretsiz.
newêri/n Lng. (nedwêre, newêre) kork¬

mak, cesaret edememek. * ez newênm jı
avê derbaz bun Avv. sudan geçmeye kor¬
kuyorum. * newêri bê Avv. gelmeye kor¬
kuyor, cesaret edemiyor, fin tirsin.

nevri 1 M. cav dağlatın derin noktası. 2.
rgd alçak, basık.

nevrin M. kıvrım, dirsek, kavis, dönemeç,
viraj.

nevvki/n Lnk (doiewke, baiewke) miyavla¬
mak. * dinewkê fivv. miyavlıyor.

nevri M. dokuma tezgahında bir parça.
newq l M. dokuma tezgahında kumaşın

sanldığı direk.
newq M. ant l. bel. 2. sağn boşluğu. *

newq zuav Avv. ince belli, bn kelpık.
newq M fin noq.
newnyan Nne. gebe kadınların yiyeceğe

karşı arzusu. IS M. arzu veya isteklik. *
nevvnyanl kuın Avv. gebe kadınların ye¬
meğe karşı isteklilikyapması. An mevvra-
nl

Nevvroz M Kürtlerin kuruluşlarının miUi
bayramı. Rumi 8 mart, Miladi 21 mart ve
Zerduştiliğegöre 1 Mart olan bu bayram
aym zamanda bazı inançlara göre Al¬
lanın dünyayı yarattığı günün de baş¬
langıcıdır. Bu gün Miladi 21 Martta
Kürtlerin yeni yU başlangıcı olarak tüm

dünyada kullandır. * Cejni Nevvroz MA.
Nevvroz bayramı. * cejni Nevvroz piroz
be fivv. Newroz bayramı kutlu olsun. *
Nevvrozmang MA. Nevvroz ayı, 21 şubat
20 Mart.

nevvrozin M bahar çiçeği fiot Linaria
vulgaris.

nevvş M.fcnnıfş.
nevvşe Mşür./-karMxşair.Anhelbest
nevvt M. fen neft
nex Mİ. fi/ı aşûjm.2. kahniplik,yün ipliği.
nexışand/m Lg (daıeaşine, boıâaşine) bn

neqişandm.
nexasun rgp. bilhassa, özellikle, fin nema-

ze.
nexifi/n Lng. (dotextfe, baıaafe) midede

ekşimek, ekşime yapmak.
nexri M 1 ilk evlat 2. büyük kardeş. An

mxuri, nuxurl
nexş M. nakış, süs, dekor. /_in rgd renkli,

nakışlı. /_û nigar MA. b\v. süslü, dekorlu,
nakışlı, fin neqiş.

ncxşand/m Lg (daiexşine, batexşine) 1
süslemek. An neqişandin, kokandın. 2.
M. dekor, süs.

nexşe M. harita, plan. * nexşeya welatên
rohilatê fivv. Ortadoğu ülkeleri haritası,
fin xerite.

next 1. M fin qehn, qelind. 2. rgd küçük
miktar.

nexwaş 1 rgd hasta. 2. rgd hoş olmryan,
kötü ortam. 3. M. hasta kimse. /_ bûn L
hastalanmak, hasta olmak. /_geh Mx An
nexwaşxane./_iM 1 hastalık. 2. kötü or¬
tam, gerginlik. 3. Uleüi, kötü huy, kötü
alışkanlık. /_ kuın L hastalatmak, birini
hasta hale getirmek. * çûn ser nexwaşan
fivv. hasta ziyaret etmek. * nexwaşê şek
seke* 12 nan avetın bm kêlekc fivv. ken¬
dini hep hastalığa verip te bol bol obur
haldeyiyen kimselere denir. * nexwaşiya
gıran fivv. ağır hastalık. * xvve h nex-
waşiyê danin fivv. kendini hastalığa ver¬
mek. * xwe ûxwenexwaş kınn Avv. kendi
kendi hasta etmek.

ney M muz. üfleme çalgı aletlerinden ney.
/Şen Nx ney çalan. An nay.

neyar M. düşman, rakip. /_i M düşmanlık.
IS kum L düşmanlık yapmak, bn.
dıjmın.

neyeksan rgd muhtelif.
neyini rgd Grm olumsuz. /_ kuın L

olumsuzlaştırmak. * hevokê neyim MA.
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Avv. olumsuz cümle.
neynık M. ayna. fin nül
neynok Manttırnak./_bırMAtırnakma-

kası. /-burin Z. tırnak kesmek. * neynok
hune kuın Avv. tırnaklan kına yapmak.
/-kısandın L tırnak çekmek, /-traş Nh
tırnak bakımı. * neynok traş kuın fivv.
tırnak kesmek. An ninûg, ninûk.

neynokêbûkê Nh enginar. Aot Cynara
scolymus.

neynûk M. ant bn neynok.
nezaket M.A nezaket
nezan rgd cahil, genç, toy. /_ bûn /.cahil

kalmak/olmak. /S M cehalet * kese ne¬
zan Avv. cahU kimse. /- kuın Z. cahil
bırakmak.

nezaret MA nezaret
nezer M.A nazar, bakış./-! bûn /.nazara

uğramak. /_i rgd nazarlı, nazar değmiş.
IS kuın L nazar değdirmek, nazar yap¬
mak. * nezer lê ketm Avv. nazar değmek.

nezenyat M.A teori, fikir.
nezir M. A adak. /_ kuın Z. adamak. An

gori.
nezle M. bj. bn savv, zekem.
nêçir M. m av, avlama. * nêçira kevva fivv.

keklik avı. * nêçira aşka fivv. ceylan avı. *
nêçira mın hat gûyê tajıya nun hat Avv.

tam işim çıkacakken aksilik çıktı an¬
lamında deyim. /_i M. avcıkk. * nêçiri
kum fivv. avlamak, avcılık etmek. /-
kınn Z. avlamak. /_van M. avcı. /_vanl
M avokk.

nêk M. 1 tığ. 2. uc. * nêka teşiyê fivv. iğ tığı,
ucu. * nêka pênûsê* fivv. kalem ucu. * nê-
ka nm Avv. mızrak ucu. fin nik, nûk.

nêm M. Bj. cerahat, irin. /_ gırtın L irta-
Ieşmek, cerahatlanmak. IS rgd cerahatli,
irinli, fin sıjl

nênkêbûkê MA. enginar, fin neynoka bü¬
ke.

nêr lx önek olarak geldiği zaman erkeklik
sıfatı verir, nêrehuç, nêregur gibi.

nêr rgd 1 erkek. 2. Grm erkek cins eda-
tê. 3. mecazide cesur veya güçlü anlamı
verir, /-baz Mx homo. An qûnek.

nêrbaran Mx Grm somut, somut isim.
nêrbend M. 25-30 cm kadar uzanan, gri

renkte, ufak yapraklı bir bitki. Bu bitki¬
nin süt halindeki usaresiyağla karıştırılıp
egzema hastalıklarına karşı kullanılır,
türkçesini bulamadık.

nêreng M.sihirbaz,büyücü./_saziMAxsi-

hirbazhk, büyücülük.
nêremok Mİ doğramacılıktaveya anah¬

tarlarda erkek dişi geçmeyuvası. 2. tıkaç,
yuva. 3. kadm tipi erkek veya erkek tipi
kadm, biseksüel, hünsa. 4. Aot kendi ken¬
dini aşıhyan. An nerinûk.

nerevan Mx gözcü. /~i M. gözcülük. * nê-
revani lê kum fivv. gözcülük etmek, göz
kulak olmak.

nêrg M5. finxurlpêt
nêrgele M. m nargile.
nergız M.nergiz.AotCalendulaofficina-

lis.
nêri l M. teke, erkek keçi.
nêri 2 M bitküerde tohumluk organı. *

nêriya pivaz Avv. soğan erkeği. * nêri
derxistm Avv. bitkUerta uc vermesi, cü¬
cük açmalan.

nêrin M bakış, bakma.
nêriu 2 rgd eril, erkeğe ait, erkeklik.
nêri/n 3 Lng. (dinere, baıere) bn nmcrin.
nêrmûk M. rgd ne erkek ne dişi, anormal

canh tipi. An neremok.
Nêrniş M. meşhur molla el havan'ın yaş¬

adığı Hizanda bir köy.
nêrti/n Zng. (doıere, baıere) bn nêrin3.
Nêrvvan M Silopi ovasmda tarihi bir şehri

harabesi.
Nêrvve M. güney Kürdistanda bir aşiret.
nêtar rgd Fr. nötr, tarafsız.
netık M. ant başm ön tarafı. An eni
nêv rgd bn niv./_i An nivi.
ncvık Man' o bek, göbek bağı. /_bu Nh

göbek b..gı kesen, ebe. /_ birin L göbek
bağı kesmek. /_ gıredan L doğumdan
sonra çocuğun göbek bağını kesip bağla¬
mak. /_ ketm L Bj. göbek sarkması. /_ko
rgd göbekli, şişman. 2. geçit, koridor. An
navıkl.

nêz rgp. yalan. * di nêz de fivv. yalanda, fen
nêzik.

nêze M.Annize.
nêzik rgd, rgp. 1 yalan, bitişik. 2. yalan

olan her yerdeki kimse, tarih veya olay.
/-ahi M rgp. yakınlık, fen nêziki. * azadi
nêzik e Avv. bağımsızlık yalandır. /_ bûn
L yaklaşmak, yalana gelmek, yalan ol¬
mak. /_ bûni M yaklaşma, yakınlaşma. *
di nêziki de Avv. yalanında. *jı nêzik Avv.

yalanda. * jı nêrikahi Avv. rgp. yalanda. *
jı nêzikahl ve rgp. hemen hemen, kısa za¬
manda. /SNA. yakınlık. 2. rgp. takriben,
aşağı yukan. * nêziki lê anin Avv. yaklaş-
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mak, yetişivermek. * nêzUd lê kuın Avv.

yaklaşmak, yakınlaşmak. /_ kuın L ya-
klaştırmak,yalana getirmek. * dûr nêzik
kuın Avv. 1 uzağı yakınlaştırmak. 2. ihtiy¬
arlıkta gözün bozulması fiili. * rê nêzik e,
armanc dûr e Avv. yo< yalan fakat hedef
uzak.

m rgp.dç Kürtçede "karin ve zanin" fi¬
illerinin Olumsuzluk taklSl. nıjanım,
nikarun, nıkanım gibi.

nıcımi/n Lng. (daucone, bancane) aksam¬
ak, topallryarak yürümek.

nıcıs rgdA bn necıs.
mçe-mç B. dilini dişler araşma sokarak

ok cdc sesi çıkarma.
nıçık M. 1 ağaç dallarının en yüksek ucu.

2. Bj. çduk dış. * nıçıkcn daran Avv.

ağaçların en üst ucu. fin pompıl
mfu M. m beddua, Uenme, Uenç, tatizar.

/_ kum L beddua etmek. * lı ber nıfıra
ketm fivv. bedduaya uğramak, intizara
uğramak. * nıfır Iê bûn fivv. birine bed¬
dua etmek. * mfu lê kuın fivv. birine (Air
şeye) beddua etmek.

nıfsi M. patiskadan yapılan gömlek, fin
kıras.

nüş l M. nesU, soy. * jı nifşê şêx Seid fivv.

şeyh Saidin neslindendir.
nıfş 2 M. şekü, form. fin ravve.
mft M. 1 ucunda kükürt bulunan kibrit

çöpü. /_ık M. kibrit An kıfrit 2. An neft
nıfûs M.A nüfus, nüfus kağıdı. An gelhe.
nıg M. 1 ant ayak. 2.M tetik (silah). 3. ma¬

sa, maktaa ve aletlerde ayak. * nıg avetın
ser mgan fivv. ayak ayak üstüne atmak. *
nıg û nıg fivv. adım adım. An hng, pê.

nıgar N.P.l. resim, portre. Anwêne. 2. re¬
sim gibi güzel, sevgUi. /_van M. ressam.

nıgare M. m P. desen, figür, örnek, numu¬
ne, model.

nıgeh M. P. bakış, nazar, /-dar Mxgözlei-
ci, koruyucu, muhafız. /_dari M gözleyi-
cilUc, koruyuculuk, muhafızlık. *
nigehdar kırın Avv. gözlemek, korumak,
muhafaza etmek, bn notırvan, nobet-
dar.

nıgin M yüzük taşı, yüzük şeklinde mü¬
hür, fin mqêm.

nıha rgp. şimdi. *jı mha û pê ve fivv. bun¬
dan böyle, bundan ötürü, fin nıka, nıho,
noke,hina

nıham Mİ kat, tabaka2. coğrafyada yer
tabakası.

nıhand/m Lng. (douhine, bvahine) 1 fin
hêwirun. 2. indirmek.

nihayet MA nihayet, son, sonuç. An dawi,
paşlkuta

mhayi rgp. sonuç.
ninen rgd gizli, saklı, sapa IS M sur,

sakhhk, gizlilik. * bı nineni rgp. gizlice. *
nya nineni Avv. sapa yoL gizli yol An dizi,
nepeni

mhêri/n Lng. (dmdiêre, baahêre) bakmak,
göz kulak olmak. * nêrina çavên reş Avv.

karagözlerin bakışı. An nülerin,
nıhcrtın, hêre kuın, nêrin3.

nihêri/in Lng.(daiûiêre,bavhêre)bakmak,
gözetlemek, göz kulak olmak. An nüle¬
rin.

nıhin Lng. (dmdıe, bmdıe) konma, inme.
Anhêwirin.

nihilist rgd Fr. nihilist, naperist
nihilizm M. Fr. nihilizm, naperisti.
nıho rgp. fin mha
nıhrız M. bir kıhç çeşidi.
nıhûn M. 1 lağım, lağım çukuru. 2. tünel.
nuad M. soy , ırk, millet. /_kuji M katliam,

soykırım, jenosit /-penst rgd ırkçı. bn.
dûdeman, nelevve, gel

nıjar M rgd bn talde.
nüd 1MAnbırin,brin.
mjd 2 M. alan, baskm. An nüde.
nüde M. 1. akıncı, hücum, başlan. 2. talan,

yağma. 3. devriye. * nüde birin ser fiıv.
baskına gitmek, başlan yapmak. /_ kuın
Z. alan etmek, başlan yapmak, talanveya
yağma etmek. /_van Mx akıncı, haydut,
eşkiya, talana, yağmacı. /_vani M
aİuncdık, talancılık, yağmacddc /_yi M.
akıncıhk, yağmacddc An aşi, eşqiya

nümand/m Lg (doıyouhe, baıyadne) 1
yığmak, yığın yapmak.2. taş, odun, sapvs.
yi üst üste dizerek örmek. * gıya
nıjmandın fivv. ot yığını yapmak.

nıji/n Lng. (davje, bauje) yığılmak, yığma,
yığın yapma, üstüste örülmek, bn
nUmandın.

nıjyarvan Mx An sexmankar.
nık rgp. yan, nezd, yanyana * h mk Avv.

yanmda, göre. * lı mk wan Avv. onların
yanında, onlara göre.

nıkar rgp. taraf.
nikbin rgd P.ryimser. An xweşbin.
nüul MantAnnikü.
mküand/m Lg (dmdaline, bavkûine) ga¬

galamak,gaga Uevurmak. An nikü kuın.
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nıkul l MantAnnikü.
mkul 2 Nne. pişmanlık, fin poşmanl
nun M.Anmyan.
nunand/m Lg. (dınanme,bavmme)l.tem-

sil etmek. 2. gösteri, dikkat
nunayişt M P. nümayiş, gösteri, yürüyüş.

An xwepêşandin, mıllng.
mmed MS'.keçe.Ankulav.
nımek M. 5. tuz. fin xwê.
nunêj M. m namaz. /_ kuın L namaz

kılmak. * nunêja êvarê Avv. akşam na¬
mazı.

mmin 1 M namaz. 2. Lng. namaz kılmak.
/-geh Mx mescit, ibadet yeri.

nunine (noninek) N.A bn nımûnc.
nıminedar M. ictihad.
mmlnende M. temsilci. An mvvêner, nû-

ner.
nımre M. numara finjunar,jmar.
nunûne M. numune, örnek, misal. An vve-

kok, minak.
mqand/in Lnk (dtniqine, bauqine) ıhla¬

mak, dıh etmek, ağır bir yük kaldırırken
veya çekerken çekilen nefes, ses.

nıqe-nıq B. ıhlayıp püfleme. /- kuın Z.
ıhlayıp püflemek.

niqêm M. yüzük taşı, pırlanta, fin ingin.
nıqu M 1 derece. 2. kertik, bir dişlinin

her diş mesafesi. 3. yiv. 4. kU payı. * ter-
mometu niqneki daket fiıv. termome¬
tre bir derece düştü. /_nıqır Aıv. derece
derece. * h ser niqueki man Avv. kıl payı
üzerine kalmak. An kert

niquand/in Lg (dtmqaine, baıuprine) bir
şeyde kertik açmak, derecelemek, narh
koymak.

nıqıtand/ın Lg (bavqaine, dtntqaine)
damlatmak, gönüleveya kalbe akıtmak. *
vri reşıyek niqitand düe mm fivv. o kal¬
bime bir kara akıttı.

nıqi/n Lnk. (dotiqe, bauqe) ıhlamak, ıhh
ıhh etmek, dılayıp püflemek.

niqre M. fazla derin olmayan büyük ka¬
zan.

niqrisk M. 1 hıçkırık. 2. uzun ağn ve
sancı, fin xisk.

niqte M. m nokta An ravvest /Jbihnok
Nh virgül. /_ bûn L noktalanmak, /-cot
Nh iki nokta /_ kuın L noktalamak.

nıquçand/ın Lg (daaquçine, bauquçine)
dürtmek, çimdik atmak. An qurçi kuın.

mqut M damla. /_nıqut fivv. damla damla.
findüop.

mqufand/m Lg (dauqutine, bauqutihe)
damlatmak

mquti/n Lnk (dauqute, baaqute) damla¬
mak, fin dılop kuın.

mrx M. fiyat, değer, narh. An nerx.
nısar M. P. 1 keskin zeka, anlayış. 2.

dağların sivri uclan. An nısnm.
nısbet MAnisbet
nısüand/m Lg (dausdine, bausdine) süz¬

dürmek. An dapalandın, dakuın.
nısdi/n Lng. (dausüe, bausde) süzülmek.

findapalin.
nısnm M. fin nısar.
nışadır M. P. nışadır, amonyak tuzu.
nışast M. nişasta, fin nisası, devtl
nışdar M. cerrah, operatör.
mşdari M ameliyat.
mşêw M. iniş, meyU, bayır, fin serbıjcr,

mşiv.
nışırand/m Lg. (douşaine, baıışaine) ör¬

güyü sökmek, fin verşandın.
nışıri/n Lng. (douşae, bavşre) örgünün

veya böyle bir şeyin kendi kendine sökül¬
mesi, fin versin.

nışıstin 1M. başarısızlık, muvafakiyetsiz-
lik. 2. Z. başansızhğa uğramak.

nışimen M. randevu yeri, buluşma yeri.
nişin 'xsonektir.Biryereoturmajyerleş-

me anlamı verir, danışin, welatmşin gi¬
bi.

nişin 2 1 M. oturma, yerleşme. 2. Z. otar¬
mak, ikunet etmek, yerleşmek, fin
niştin.

mşiv rgp. aşağı *çeto gavek pêşta di mşiv
dıçû Avv. çeto demin aşağıya doğru gidiy¬
ordu.

nışk rgp. kriz anı, sert hareket anı. * jı
nışke ve Avv. aniden, birden bire. * jı
nışke ve hatın fivv. aniden gelmek.

mşkok M. m Grm nida, ünlem işareti, fin
baneşan.

nişim* M.finneşml
nışter M. neşter, fin neşter, xedenk.
niştin M/. fin. niştin.
nıştiman M.m S. vatan,yurt. /_i M. vatan¬

daş, /-pervver Nx vatansever, yurtsever.
/-pervveri Mx yurtseverlüc, vatansever¬
lik, fin vvelat

mşûk M. enfiye, tütün tozu ufağı.
nışûv M cav. dik arazi, yamaç, uçurum,

doruk. * nışûven çıyan Avv. dağların uçu¬
rum kısmı. *berêxweda nışûva û bdınd
firi Avv. dailann a»»""- doğru uçup
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gitti. An zmar, mşiv.
mşxor M.Anneşxor.
mvan M. barınak, bannılacak yer.
mvand/m Lg (dauvadne, bavvaüne)

yatırmak, banndırmak.
mvı/n l Lng. (douve, baıtve) bn nıvin.
mvm 2 M. yatak. An cü, nıvinZ
mvıst/uı Lng. (douvtse,bauvıse)yatağa gir¬

mek, uyumak. An nıvin, raketin.
rnvışt M muska, üfürük.
mri/n l Lnk (douve, bouve) uyumak, yat¬

mak
nıvin 2 N. yatak. * nıvin danin Avv. yatak

sermek. /_geh Mx yatak yeri, yatakhane.
/_pûş MA. yatak örtüsü. /_xane Mx ya¬
takhane. An mvm, cü.

nıvinok M. sedir, divan, örtü, battaniye.
nivis M. yazı. /_ar M. tekst, metin, yazdan

şey. /...evan M. katip, yazıcı, sekreter, ko-
respondent. fin mviskar. /_geh Nx.
yazıhane, büro, özel kalem odası. * nıvis-
geha tomarkuıne MA. nüfus idaresi.
/-kar N, yazar, autor. /_ki rgd yazdı.
/_xane Nx yazı kalemi, sekreteriyat,
yazıcılar odası, yazı işleri odası, /-yar M
katip.

mrisand/ın Lg (douvtsine, bouvtsine)
yazmak, yazışmak. * maküıa nıvi¬
sandıne Avv. yazı maktaasi, daktüo.

nıvısi/n Lg (douvtse, bouvtse) yazmak, yazı
yazmak.

mvisk M. m. yazdı belge, yazıt, kitap, broş¬
ür vs.

nıvişk M tereyağı, fin rûa
nıviştilok M. çoban çantası, fiot Capsella

bursapastoris.
nnvandın Lg (dvmvine, bouwine) bn

niwcnandin.
mwênandm Lg. (dtnovênine, bouwênine)

bn nımandm.
nrwêner M. resul, elçi, temsilci. An nımi-

nende, nwêner.
mwênt M. 1 gösteri yeri. 2. film. /-gehMx

sinema.
nıx B. deveyi yatırmak için söylenen söz.
mxay rgd saygısız, arsız. /_yi M.

saygısızlık, arsızlık.
mxêv MAnhhêf.
nıxıvand/m Lg (dowavine, bawavine) şiş¬

irmek. An nepixandm.
mxıvi/n Lng. (dawave,bowave) şişmek. fin

nepixin.
mxunandin Lg. (dtntvanine, bauxonine)

fen. nix umandın.
mxri M An nexri, nixuri.
mxumand/m Lg(daııxumine,boııxumine)

kapatmak, örtmek, bir şeyi bir şeyin
altına gizlemek. An nuxaftin, nuxu-
mandın.

nmımi/n Lng. (dauxume, bauxume) bn
nuxumin.

mxuri M. fin nuxuri, nexrl
mxûn İM. bir şeyi tersyüzünden koyma.

/_ kuın L tersinden kapatmak (tepsi, ten¬
cere vsyi). bn benuxûn.

myan MZ.finnıyandın.
myand/m Lg. (daiotê, baunê) sk. etmek,

seksüel kontakt, cinsi münabette bulun¬
mak, sikişmek. An gayin, nıyin.

nıyar M. fin nyar.
niyaz M m dilek, istek. /_an rgd temiz

kalpli, saf. /-ani M safide, temiz yürekli¬
lik.

m ye rgp. dç yok. An nine.
myer M. vaaz, kürsü profesörü, hoca.
myet M.A niyet An mebest
myi/n Lg (dtnê, bale) sikmek.
nizam, nızanım 1 rgd bilmiyorum, bil¬

mem. 2. Ghk yok. * nızanım habûye,
nızanım ha çûye Avv. yok böyle olmuş,
yok şöyle olmuş.

nızar 1 rgd alız. 2. M. fin nısar, nızark.
nızark M. dağda sivrilen en üst kaya, gü¬

neşin ilk ışınlarının vurduğu dağ ucu.
nızgere M. hıçkırık, fin xisk.
mzıland/ın lg. (davzdine, boazdine) giriş-

*' tıpalamak.
.zık rgp. bn nêzik.

mzm rgd alçak. /_ahi/ayi M alçakhk, al¬
çak seviye. /_ bûn Z. alçalmak, aşağı in¬
mek. /_i M. alçakhk. /_ kınn Z.
alçaltmak, aşağı indirmek. * xwe mzm
kum fivv. kendini alçaltmak/küçültmek.

mzmand/m Lg (douzmine, bavzmine) al¬
çaltmak.

nızmi/n Z. fin mzm bûn.
nızûl L M. 1 Bj. nezle. An zekem, savv. 2.

nezle için başa takılan muska.
nızûl 2 M. Bj. ani hastalık, inme, felç, şok.
nigar MP.finnıgar./_eMAnnıgare.
nigt M. 1 istasyon. 2. karakol
nihan M. /.An myan.
nihai Mantdal.Anaj,şax,gıül
nijad MAnnüad.
ıüjt/ın Lng. (dtnije, baüje) defetmek, sav¬

mak. * de bınije B. haydi def oll An
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qeşilin.
nik M. 1 değirmen taşını kaldınp indir¬

meye yarayan direk. 2. tığ. An nêk, nûk.
nikah M.A An mehr kuın.
nikü M. antgaga* nikıldırej fivv. uzun ga-

gah./_ kum L gagalamak. *nikü lê dan
fivv. gagalamak.

nikotin M Fr. kim. nikotin, tütün zehiri.
NU l M. NU, Mısırda bir nehir.
nil 2 M. çivit fidam. Aot indigofera tincto¬

ria /_i rgd çivit rengi.
nilüfer M. nilüfer çiçeği. Aot Nymfhea
nim rgd S. bn niv.
nimet M.A nimet.
nin M. rgd 1 sıfır. 2. yok. fin tüne, tunl
nine rgd rgp. yok, olmıyan şey, olumsuz¬

luk takısı. * roj nine ko tu gazinde neki
fivv. şikayet etmediğin gün yok. * vvisa ni¬
ne fivv. öyle değil.

ninıg M. anı tırnak, bn neynok.
Ninovva M. tarih öncesi Asurlulann baş¬

kenti, şimdiki Musul şehri.
ııinîik M ant bn neynok.
nir l M. boyunduruk. * gaye nir fivv. çift sü¬

ren öküz. * ketin nir fiıv. boyunduruk
altına girmek. * kırın nir fivv. çifte koş¬
mak.

nir 2 M. Grm. zarf. bn hoker, rcngpişe.
nir M. asır, çağ. fin qunc, scdsal, hem-

dem.
nirc N.S.bnco.
nirengi M. P. nirengi.
nirgel M.fincısır.
nirkutık M. Bj. çocuklarda kızıl hastalığı.
nirû Nne. güç, kuvvet.
Nirvvana M. Zerdüşti dininde Arafat

meydanı.
nisan M. m 1. nisan ayı. 2. gelin çiçeği, feot

Fritülaria impcrialis.
nisanok M. Anemon çiçeği, bot. Anemo-

ne.
nisk M. mercimek, fiot Lens esculenta. *

nLske dike gisk fivv. pireyi deve yapmak
anlamında atasözü. * niski avi Nh su
mercimeği, fiot Lemna mmor. * vvek
Iıba niskêye; ne ber e, ne pışt fivv. merci¬
mek tanesi gibidir, ne enivar ne boyu, an¬
lamında deyim.

niske M. 1 ant göz bebeği. 2. odak, odak
noktası.

niskok M. ladese 2. ant göz bebeği. 3. op¬
tikte lens.

nişan L M. nişan, madalya, damga. /_ dan

Z. göstermek, /-galge MA. silahta nişan¬
gah, gez-arpacık. /_geh Nx. sUahta nişan
ahnanyer, gez. /_ gırlın Z. 1 nişan almak
(sUahla). 2. nişan veya madalya almak,
/-gir M. nişancı, iyi nişan atan. /_ kuın L
nişanlamak (işaret koymak), belirtmek,
damgalamak.

nişan M nişan (ku veya erkeğin evlenme
sözleşmesi), /-danin Z. nişan koymak. *
çûn nişane fivv. nişan koymaya gitmek.
IS M. nişanlı. /_ kınn L nişanlamak. *
nişan vegerandm Avv. nişanı geri çevir¬
mek. * nidana xwe h re vegerin Avv. ( bir
kimsenin) gururu kırdmak.

nişandek M 1 işaret. 2. Grm noktalama
işaretleri. /_a axaftinêMA konuşma işa¬
reti (-)./~a dunıkanMA tırnak işareti Ç').
/_a hevokan MA. cümle işaretleri, nokta¬
lama işaretleri. /_a hêdanc MA. ünlem
işareti (!). /_a hivokan Nh parantez ( ()
)./_a pcnekanMA. çift tire (~)./-a pirse
Nh soru işareti (?). bn ravvesl, mqtc,
mqtcbihnok, xalbcndi, ravvcstbilınok.

nişank M. nişan, işaret.
nişast (nişaste) M. bn nışasl devli.
nişe M. not. /-gırtın Z. not almak.
nişe M. misal, örnek, bn vvckok, vvek.
nişgeh Mx iniş pisti, iniş yeri, hava alanı.

bn goreniş.
nişor M. geviş, fin kayin.
niştecih Nh yerli halk, vatandaş, teba. bn

gelhe.
nişıevvar Mx uyruk, teba. bn. niştecih.
nişl/ın Lng. (dotişc, bttüşe) oturmak, yer¬

leşmek. Bu fiil da, hel, lê, rû, pe* ekleriyle
kullandır.

niştiman M. S. bn nıştiman, vvclat
niv rgd yarım, yansı. /_çe rgd yarım, yan.

/_çe hıştınZ- yarım bırakmak. * ferhen¬
ga mm nivçe ma fivv. sözlüğüm yan
kaldı. * dile mın nivçe ma fiıv. gönlüm
boş kaldı. /_çe kırm Z- yanlamak, yarıya
indirmek. /_çc kui rgd. yanlanmış, yan
bırakılmış. /_ek rgd l.yanm. 2. orta. 3.M.
iç, merkez, bn navendi. /_ekar Nlvc
yancı (icarla tarla ekicisi). /_ekari M.
yancıhk, yanyanya. /-ekari kum Z.
yarıcılık etmek, fin uurêvatl * nivcniv
rg< ' :;. ;, :. yanyanya. fin nivniv. * nivê şevê
/ >y;ce yansı. * nivê mehê fivv. ayın
;, '' niv kilo fivv. yarım kUo./_i rgd 1.

ona, yanm. 2. yanyanya ortak, ortak
mal. /_i bûn L 1 yarUanmak, yan olmak.
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2. yansına ortak olmak. IS kuın Avv. 1
yanlamak,yarıya indirmek, biryolu veya
işi yanlamak. 2. ikiye bölmek, iki eşit par¬
çaya bölmek. * nivniv rgd %50 Ue
yanyanya ortak. * em nivniv parve km
Avv. yanyanya bölüşelim. * niri re rgp.
yanya kadar. * niri re üji kuın Avv.

yanya kadar doldurmak.
nivdûrgê MA. cav yanmada
nlvışk MAnnıvişk.
nivro 1. rgp. öğle vakti. 2. öğle yemeği 3.

güney. * beri nivro Avv. öğleden önce. *
pişti nivro Avv. öğleden sonra An dan.
/_yi rgd güneyli. An navro, firavrin.

niv tüm Nh 11, 5 kg. hk ağırlık ölçü biri¬
mi.

nhvan rgd S. bn navend!
nizam M A nizam./_i rgd nizamll An rê-

kûpêk.
nize M süngü.
nlrik rgd fin nêzik.
no ldçAnna
no 2 rgd 1 afacan, afacan köpek. 2. biber

acısı (acdığaı adı değiLşiddetini anlata). 3.
acık veya dikerdi bitkUer. * segê* no Avv.

afacan köpek. * dınye no Avv. çok dikenli
böğürtlen.

no N. S. rgd dokuz. An neh.
nöbet M A nöbet /_dar Nx nöbetçi,

/-guhn Z. nöbet
tutmak. An nolırvan, payın.
noc M. teşbih böceği, nendi yerlerde

yaşryan gri renk bir santimetre kadar
uzun ve dokununca yuvarlak hale gelen
bazan ısına ve zehirli bir böcek, zoa Ar-
madillidium vulgare.

nod M. rgd doksan (90). /-emin rgd dok¬
sanıncı. /S rgd doksana, doksanıncıya. *
ketm nodi Avv. doksanıncı yaşa girmek.

nogın M. m üç yaşını doldurmuş inek.
nok lMnohut.fiotCicerarietlnum.*no-

kê kesk MA. küçük yeşU nohut, bezelye *
nokc şor fivv. leblebi.

nok 2 N.bn nik, nêk.
nok 3x sonektir 'ok' eki Ue karışık olarak

gelir ve malikjyet sıfatı anlamı yapar.
gırinok, hrsanok gibi.

noke rgp. şimdi. An mha, mka
noker İM rgd hizmetçi uşak. 2. esir, kö¬

le. IS M Wzmetçilik, uşaklık, kölelik. *
nokenya xelkê kınn fevv.elaleme uşaklık
etmek.

nol M. sıfat, şekil ve özellik belirten şey. *

nolên xirab Avv. kötü sıfatlar.
nola dçGhk gibi. An wek, mina, noll
noli dç Ghk gibi. * noll hev Avv. benzer,

birbiri gibi fen vvek, nola, mina
nomikatırş M. limon.
noner Mfinnnvener.
noq M batış, batma, dalış, dalma./_av İM

dalgıç. 2. denizaltı gemisi. İŞ bûn L bat¬
mak,dalmak.AJkııınZ. batırmak. *xwe
noqi avê kuın Avv. kendisini suya
daldırmak, suya bir dalış yapmak. An
nevvq.

noqand/m Lg (dotoqine, boioqine)
daldırmak, dalış yaptırmak, batırmak, fin
bınav kırın. '

noqe M. fin löke.
noqitin Lg (daloqtte,boıoqıle)bnşeqıtin.
noqi/n Lng. (doioqe, bmoqe) batmak, dal¬

mak, fin bmav bûn.
normal rgd düzgü, normal.
nordû N.S. azık (nan).
noş M. P. afiyet * noşi can be Aıv. afiyet

olsun. An norşL
noşin Z. fin vexwann.
not M. ing. not /_ guhn L not almak. /-

kırm L not etmek, bir yere yazmak.
note M it müzik notaları.
noter M. Fr. noter. * di notêrê de tesdiq

kuın Avv. noterde tastik ettirmek.
notu M. rgd Fr. bn nötr.
nolırvan Mx korucu, bekçi, gardiyan,

muhafız. An nobetdar, nıgehdar.
noti M. denizci, bahriye
nötr M. rgd Fr. nötr, menfi.
nozdeh M. rgd ondokuz rakamı (19).

/-emin rgd ondokuzuncu, 19. cu.
nu rgd yeni, cedid./- bûn /.yemlenmek,

tazeleşmek, /-cnvan rgd M delikanlı,
genç adam, tertaze. *jı hu ve Avv. yeniden,
tekrardan. /_ kuın L yemlemek, tazel¬
emek. * mala xwe nu kuın Avv. evini
değiştirmek veya yemden düzenlemek,
tamir etmek. * xwe nu kuın Avv. kendini
yenUemek. * roja nu M 1 yeni güa 2.
Kültçe bir derginin adt *sala nu Avv. MA.
yeni yd. An nub, nu.

nuh l rgd yeni, cedid. /-hüdayl 1 M rgd
turfanda 2. yeni çıkan veya oluşan şey.
An nûber. /S M yenilik. An nu, nû.

Nuh 2 M. Nuh peygamber.
nuha rgp. bn nıha, nıho.
nuhok M Grm şimdiki zaman hali. fin

ruhu, nıha

299 nubok

2. yansına ortak olmak. IS kuın Avv. 1
yanlamak,yarıya indirmek, biryolu veya
işi yanlamak. 2. ikiye bölmek, iki eşit par¬
çaya bölmek. * nivniv rgd %50 Ue
yanyanya ortak. * em nivniv parve km
Avv. yanyanya bölüşelim. * niri re rgp.
yanya kadar. * niri re üji kuın Avv.

yanya kadar doldurmak.
nivdûrgê MA. cav yanmada
nlvışk MAnnıvişk.
nivro 1. rgp. öğle vakti. 2. öğle yemeği 3.

güney. * beri nivro Avv. öğleden önce. *
pişti nivro Avv. öğleden sonra An dan.
/_yi rgd güneyli. An navro, firavrin.

niv tüm Nh 11, 5 kg. hk ağırlık ölçü biri¬
mi.

nhvan rgd S. bn navend!
nizam M A nizam./_i rgd nizamll An rê-

kûpêk.
nize M süngü.
nlrik rgd fin nêzik.
no ldçAnna
no 2 rgd 1 afacan, afacan köpek. 2. biber

acısı (acdığaı adı değiLşiddetini anlata). 3.
acık veya dikerdi bitkUer. * segê* no Avv.

afacan köpek. * dınye no Avv. çok dikenli
böğürtlen.

no N. S. rgd dokuz. An neh.
nöbet M A nöbet /_dar Nx nöbetçi,

/-guhn Z. nöbet
tutmak. An nolırvan, payın.
noc M. teşbih böceği, nendi yerlerde

yaşryan gri renk bir santimetre kadar
uzun ve dokununca yuvarlak hale gelen
bazan ısına ve zehirli bir böcek, zoa Ar-
madillidium vulgare.

nod M. rgd doksan (90). /-emin rgd dok¬
sanıncı. /S rgd doksana, doksanıncıya. *
ketm nodi Avv. doksanıncı yaşa girmek.

nogın M. m üç yaşını doldurmuş inek.
nok lMnohut.fiotCicerarietlnum.*no-

kê kesk MA. küçük yeşU nohut, bezelye *
nokc şor fivv. leblebi.

nok 2 N.bn nik, nêk.
nok 3x sonektir 'ok' eki Ue karışık olarak

gelir ve malikjyet sıfatı anlamı yapar.
gırinok, hrsanok gibi.

noke rgp. şimdi. An mha, mka
noker İM rgd hizmetçi uşak. 2. esir, kö¬

le. IS M Wzmetçilik, uşaklık, kölelik. *
nokenya xelkê kınn fevv.elaleme uşaklık
etmek.

nol M. sıfat, şekil ve özellik belirten şey. *

nolên xirab Avv. kötü sıfatlar.
nola dçGhk gibi. An wek, mina, noll
noli dç Ghk gibi. * noll hev Avv. benzer,

birbiri gibi fen vvek, nola, mina
nomikatırş M. limon.
noner Mfinnnvener.
noq M batış, batma, dalış, dalma./_av İM

dalgıç. 2. denizaltı gemisi. İŞ bûn L bat¬
mak,dalmak.AJkııınZ. batırmak. *xwe
noqi avê kuın Avv. kendisini suya
daldırmak, suya bir dalış yapmak. An
nevvq.

noqand/m Lg (dotoqine, boioqine)
daldırmak, dalış yaptırmak, batırmak, fin
bınav kırın. '

noqe M. fin löke.
noqitin Lg (daloqtte,boıoqıle)bnşeqıtin.
noqi/n Lng. (doioqe, bmoqe) batmak, dal¬

mak, fin bmav bûn.
normal rgd düzgü, normal.
nordû N.S. azık (nan).
noş M. P. afiyet * noşi can be Aıv. afiyet

olsun. An norşL
noşin Z. fin vexwann.
not M. ing. not /_ guhn L not almak. /-

kırm L not etmek, bir yere yazmak.
note M it müzik notaları.
noter M. Fr. noter. * di notêrê de tesdiq

kuın Avv. noterde tastik ettirmek.
notu M. rgd Fr. bn nötr.
nolırvan Mx korucu, bekçi, gardiyan,

muhafız. An nobetdar, nıgehdar.
noti M. denizci, bahriye
nötr M. rgd Fr. nötr, menfi.
nozdeh M. rgd ondokuz rakamı (19).

/-emin rgd ondokuzuncu, 19. cu.
nu rgd yeni, cedid./- bûn /.yemlenmek,

tazeleşmek, /-cnvan rgd M delikanlı,
genç adam, tertaze. *jı hu ve Avv. yeniden,
tekrardan. /_ kuın L yemlemek, tazel¬
emek. * mala xwe nu kuın Avv. evini
değiştirmek veya yemden düzenlemek,
tamir etmek. * xwe nu kuın Avv. kendini
yenUemek. * roja nu M 1 yeni güa 2.
Kültçe bir derginin adt *sala nu Avv. MA.
yeni yd. An nub, nu.

nuh l rgd yeni, cedid. /-hüdayl 1 M rgd
turfanda 2. yeni çıkan veya oluşan şey.
An nûber. /S M yenilik. An nu, nû.

Nuh 2 M. Nuh peygamber.
nuha rgp. bn nıha, nıho.
nuhok M Grm şimdiki zaman hali. fin

ruhu, nıha



nahtın 300

nuhhn Z. An hıngaftın.
nuhurandm Lng.(dmuhurine,bınuhurine)

inlemek, inilti halinde ses çıkarmak. *
dengeki mzm dunriya û dınuhurand
Avv. alçak sesle ağhyarak inliyordu, bn
mhvruandın.

nujen rgd An nûjen.
nukhyer rgd Lat atom çekirdeğiyle ilgili

* çekin nukhyer Avv. atom silahlan.
nukuyon N. Lat proton ve nutronon or¬

tak adı.
nükte Mşaka,nükte./_danMAnükteci.
nukul MantAnnikü.
numayişt MP.Annunayişt
numre M. Anjunar, jmar.
numune M. Art nunûne.
nuqul N. 1 şekerle kaplanmış badem içi,

badem sucuğu. 2. badem şekeri.
nuq M.Annûq.
nuqurç M.finqurçL
nuroj 1 rgdMÂyeni gün. 2. An Nevvroz.
nustın L S. bn nmstın.
nusxe N.A 1 nüsha, kopi.2. muska.
nuvand/m Lg (datuvine,bautvine) izah et¬

mek.
nuvvaze rgd harika, fevkalede.
nuwêl M. vinç.
nuwêner M An niwêner.
nuxafı/m Lg (dmuxtfine, bouvafaıe) bn

nixumandm, nuxumandm.
nuxşe M. S. Uk,Uk meyve, /-car rgp. Uk de¬

fa.
nuxumand/ın Lg(doutxumine,batuxumi-

ne) örtmek, kapatmak, üstünü örtmek. *
xwe h ber sermaye nuxumandin fivv.

kendini soğuğa karşı örtmek, soğuktan
örtünmek. * hhêf h xvve nuxumandin
fivv.yorgam üstüne iyice örtmek. An nıxu-
mandm, hefıdandın.

nuxumi rgd örtülü.
nuxumi/n Lng. (daıuvume, banvaone) ör¬

tünmek.
nuxuri rgd aUede ilk dogğan çocuk, fin

nixuri.
nuza rgd İyeni doğmuş. 2. modern. 3. M.

yenüik. fen nûjen, nûza
nû rgd yeni. fin nu, mıh.
nûbar M 1. bir kaç oku birlikte atan bir

cins yay. 2. Ahmedê xaninin bir kitabı.
"Aber rgd. turfanda, taze meyve, fin

..-. l:..l'-r, hikaye. /_gıhan Nh
Libir, haberci, fin peyam.

nûgm MAnnogın.
nûjen rgd modern. * Kurdıya nûjen Avv.

modern Kürtçe. IS N. yenilik, modern¬
lik. An nuza

nûk M. uc, burun, sivri yer. An nik, nêk.
nûke rgp An nıha, nıka
nûn M molekül
nûq M.Annoq.
nûqand/m Lg (dortlqine, bmûqine) 1. göz

kırpmak. 2. fin noqandin.
nûr M A ışık, nur. /-ani rgd nurlu, nur

yüzlü kimse.
nfirê M Kürtlerde kız ismi ve Dersimde

bir folklor oyunu.
Nuri M Kürtlerde erkek ismi Nurettin.
nûro fennûri.
nûrseg M ekinler içinde bitenveyere boy

atan, pürtük dikenli ve dan gibi tohumu
olan bir bitki. Aot Galium aparine.

nûsand/ın Lg (dmûsine, banisine) 1
yapıştırmak, takmak, iliştirmek. 2. 5.
yazmak. An nıvisandın.

nûsbu M naylon veya lastik ayakkabı.
nûsek M. fennûrsek.
nûsi/n Lg (dmûse, bmûse) 1 yapışmak,

takılmak. 2. S. yazmak. An nıvısin.
nûsaf M. rapor. An rapor.
nûsar M. 1 yazı mürekkebi. 2. An mvis¬

kar.
nûser L 1 rgd kendine özgü, orijinal. 2. M.

bir araya getirilmiş telif kitaplar, müdev-
vanat

nûser M. yazar, fin mviskar.
nûsıkand/ın Lg (daûsûarie, baıûsddne)

yapıştırmak.
nûsıki/n Lng. (datûsdce, batûsıke)

yapışmak.
nûsıyar M. 5. fin mviskar.
nûş Mfinnoş.
nûşin 1. rgd tatlı, fin şirin. l.Lbıı noşin.
nûştın Z.finniştuı.
nûtık M. bit yavrusu.
nûvedan l.Lng. (nû vedtde,nû vedejyeni-

den açılmak. 2. M icat, yenilUc.
nûza rgd İyeni, modern. 2. yeni doğmuş

bebek. /_yi M yenilik, modernlik, fin nu¬
za, nûjen.

nûzin M. rgd yeni eğerlenmiş at veya bi¬
nek hayvanı.

nvin 1 M. yatak. 2. L yatmak, fin nıvinl,
nıvin2.

nvinandın Lg bil nıvinandın.
nvisandın Lg. bn nıvisandın.
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nvisin Z-finnıvisin.
nvisar MAnmrisar.
nvisgeh MAnnırisgeh.

nwener MAnmwêner.
nyar M m 1 sahne. 2. aktör. 3. rol /_i M

aktörlük. /_van Mc aktör, artist
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o
0 MKürtçealfabeninl8£İbarfi,sessizve

gırtlaktan çıkar. 1 uzatma halinde hayret
veya bezginlik anlamı verir, mesela: ooo!
ne güzel şey. 2. eril isimlerde çağn veya
ünlem halinde sonuna gelir. Memo,
Reşo, ûso. 4. sevimlilik belirtisi olarak
dişil isimlerinde sonuna gelir. Mesela:
Fato, Gulo, Zino gibi.

obe M. oba.
ober M. büyük örtü. /_ik M. küçük örtü.
obje MZrr.nesne./_ktifrgdZ7r.nesnel,ob-

jektif.
ocax M ocak, ade. * ocax kor bûn Avv.

ocağı körelmek, ocağı sönmek. /-
şevvıtandın L ocağı yakmak. /_ semtin
L ocağı yanmak, ocağı yanan. * çûn ber
ocêx Avv. tercümesi olarak ocağın önüne
gitmek, fakat mecazi olarak kız istemeye
giderken söylenir.

ode M. oda. /_ geren Bh. rgd misafirper¬
ver. * oda pêşwaziyê MA. oturma odası.
An menzel,jûr.

of! Zîöff!.
oflaz rgd 1 sevimli. 2. mağrur.
ofset M ing. matbaacdıkta kullandan bir

baskı yöntemi.
ohe! B. çift öküzlerine hitap, ohr

Mhayv-
anlan kazığa bağlıyarak otlatma seldi. /-
bûn Z. bağlanmak./- kuın/. hayvanlan
bu şekilde bağlayarak otlatma. An tevvl,
kapok.

-ok x sonektir. 1. fiillere eylem sıfatını ver¬
ir. Mesela: bezok, gerok gibi. 2. bazen
nesnelere sıfat şekli verir, pivazok, reş-

- ok, gcnımok, avok gibi. fen. nok.
oksijen M. fr. oksijen.
oksit M. Gr. kim. cismin oksijenle bUeşi-

minde hasd olan bileşik.
01 Mm.din./_darMx^gddindar./_penst

MA. rgd dindar, müteaasıp,
bağnaz/_pensti MA, dindarhk. /-pervve-
ri/pensti MA. sofuluk, dini taassup,
bağnazlık.

olaq A'. rgd. asil olmayan at.
ölçek X. ölçek (aşağı yukarı 35 kg.olan bir

hububai ölçü birimi, genellikle kuzey

Kürdistanda kullanılır) 2. birim.
olcun rgd geveze, her işe burnunu sokan.
oligarşi M Gr. devlet idaresinin bir kaç

büyük tekelin elinde olması şekli.
olimpıyad M. Gr. değişik ülkelerde 4 yılda

bir tekrarlanan spor yansılan.
olk M An ohr.
Omenya M. Mardin Nuseybin yöresinde

büyük bir Kürt aşireti.
omet M.A ümmet
onc M. ant kalça. An kemax.
önce M. An ket
oni M kalas, kereste.
opera M. it opera.
operasıyon M Fr. Bj. 1 ameliyat An qela-

ştın. 2. bir işe girişmek için yapılan hare¬
ket

operatör M. Fr. ing. ameliyat yapan dok¬
tor.

oportonist rgd Fr. fırsatçı.
oportonizm M. m Fr. fırsatçılık.
optik M. Gr. ışdcbUim ve mercekli aletler.
optimist rgd iyimser, fin xweşbin,

nikbin.
oqqe M. 400 dirhem veya 2, 8 libre (1283)

gramlık ağırlık ölçü birimi.
oqyanûs M. Gr. umman, okyanus. /S Et-

lesi MA. atlas okyanusu. /_i mezm MA.
büyük okyanus veya pasifik okyanusu.
/-i Hmdi Nh hint okyanusu. /_i sehol-
bendi bakur MA. kuzey buz denizi. IS se-
holbendi başûr MA. güney buz denizi.

oran M. sap (ekin sapı).
orangutan M. malezya dilinde orman

adamı anlamına gelen bu kelime insana
benziyen bir cins maymun ismidir.

ördek M. ördek. * ordeka bej MA. yabani
ördek.

ordi M. almancadan gelen bu kelime en
büyük askeri birlik demektir, ordu.

oreor B. sığır böğürtüsü. An qore qor,
mûre mûr.

org NGr.muz.org, bir çalgı aleti.
organ (orxan) M. Gr. ant vücudun her bir

parçası. 2. kurumun kollan. An hq, lebat
organik rgd Fr. organik.
organizasıyon M. Gr. düzen, tertip, örgüt.
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Mhayv-
anlan kazığa bağlıyarak otlatma seldi. /-
bûn Z. bağlanmak./- kuın/. hayvanlan
bu şekilde bağlayarak otlatma. An tevvl,
kapok.

-ok x sonektir. 1. fiillere eylem sıfatını ver¬
ir. Mesela: bezok, gerok gibi. 2. bazen
nesnelere sıfat şekli verir, pivazok, reş-

- ok, gcnımok, avok gibi. fen. nok.
oksijen M. fr. oksijen.
oksit M. Gr. kim. cismin oksijenle bUeşi-

minde hasd olan bileşik.
01 Mm.din./_darMx^gddindar./_penst

MA. rgd dindar, müteaasıp,
bağnaz/_pensti MA, dindarhk. /-pervve-
ri/pensti MA. sofuluk, dini taassup,
bağnazlık.

olaq A'. rgd. asil olmayan at.
ölçek X. ölçek (aşağı yukarı 35 kg.olan bir

hububai ölçü birimi, genellikle kuzey

Kürdistanda kullanılır) 2. birim.
olcun rgd geveze, her işe burnunu sokan.
oligarşi M Gr. devlet idaresinin bir kaç

büyük tekelin elinde olması şekli.
olimpıyad M. Gr. değişik ülkelerde 4 yılda

bir tekrarlanan spor yansılan.
olk M An ohr.
Omenya M. Mardin Nuseybin yöresinde

büyük bir Kürt aşireti.
omet M.A ümmet
onc M. ant kalça. An kemax.
önce M. An ket
oni M kalas, kereste.
opera M. it opera.
operasıyon M Fr. Bj. 1 ameliyat An qela-

ştın. 2. bir işe girişmek için yapılan hare¬
ket

operatör M. Fr. ing. ameliyat yapan dok¬
tor.

oportonist rgd Fr. fırsatçı.
oportonizm M. m Fr. fırsatçılık.
optik M. Gr. ışdcbUim ve mercekli aletler.
optimist rgd iyimser, fin xweşbin,

nikbin.
oqqe M. 400 dirhem veya 2, 8 libre (1283)

gramlık ağırlık ölçü birimi.
oqyanûs M. Gr. umman, okyanus. /S Et-

lesi MA. atlas okyanusu. /_i mezm MA.
büyük okyanus veya pasifik okyanusu.
/-i Hmdi Nh hint okyanusu. /_i sehol-
bendi bakur MA. kuzey buz denizi. IS se-
holbendi başûr MA. güney buz denizi.

oran M. sap (ekin sapı).
orangutan M. malezya dilinde orman

adamı anlamına gelen bu kelime insana
benziyen bir cins maymun ismidir.

ördek M. ördek. * ordeka bej MA. yabani
ördek.

ordi M. almancadan gelen bu kelime en
büyük askeri birlik demektir, ordu.

oreor B. sığır böğürtüsü. An qore qor,
mûre mûr.

org NGr.muz.org, bir çalgı aleti.
organ (orxan) M. Gr. ant vücudun her bir

parçası. 2. kurumun kollan. An hq, lebat
organik rgd Fr. organik.
organizasıyon M. Gr. düzen, tertip, örgüt.
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An rêxistin, rêkûpêk, rêkxuaw.
organizatör M organizatör.
organizma M. Gr. bio. canh olan şey, olu¬

şum.
orgazm M. orgazm.
onspi M. rgd oruspu.
orijinal rgd Fr. aslının kendislbn. xvverû.
orkan M. Zr. orkan.
orkestra M. Gr. muz. çeşitli çalgıların yer

aldığı koro.
Ortodoks rgd Gr. Hıristiyanlıkta doğu

mezhebi ve bu mezhebin mensubu.
ortopedi M. Gr.Bj.vücut eğriliklerini teda¬

viye çalışan tıp kolu, kınk çdok dalı.
oryat rgd fahişe, utanmaz.
Osmani M. 1300 yularında anadoluda ku¬

rulmuş ve 1920 yıkılıp gitmiş çeşitli
ırklardan kurulmuş bir imparatorluk.

oşkin M. bir iskambU oyunu.
otêl M. Fr. otel.
oti M. ütü.
oto M. Gr. hareket.
otobahn MA almancadan gelen bu kelime

büyük araba yolu.

otobüs MA. otobüs.
otokrasi M. Gr. devlet yönetiminin bir

kişide toplandığı seldi.
otomat MA. Gr. belü bir göreve göre

programlanmış makina.
otomatik rgd kendi kendine çalışan ma¬

kina. fin xvveger.
otomobil MA. otomobil
otonom rgd Fr. özerk, muhtar, otonom.

IS M. özerklik, muhtariyet,
otopark MA arabaların park yeri.
otopsi M. Gr. Bj. ölüm nedeni için cesedi

kesip inceleme.
otorite M Fr. baskı, disiplin yapma, /-er

rgd baskı yapan, disiplin kuran. An des-
thelati

otostop Nh Gr. ing. yayanın yolda geçen
arabaya el kaldırarak binmesi

ox! B. ohh', sevinç ünlemi.
oxn M. uğur. *oxır be! fivv. uğurlar olsun.

* henn ser oxuê Avv. yolunuz açık olsun.
/- kum Z. uğurlamak. An biwar.

oy! B. ay!, acı duyarken belirti.
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P l M. Kürtçe alfabenin 19. cu harfidir,
sessiz olup dudak uçlarından çıkar, ikiz¬
dir, inceve kahn olarak Uci ses halinde te¬
lefuz edilir. Mesela: par = kısım, hisse.
par = geçen sene gibi

P 2M'pM,payta"fıUintakökü.dıpe,bıp«
gibi

pa l M ant bacak, fin pe, hng.
pa 2 M. önek olarak Kürtçede 'paqtf keli¬

mesinin kısaltılmışı olarak gelir, pabûn,
pa kuın gibi

pa 3df tasdikveya pekiştirme edatı olarak
geçer. * pa bı sere* te be Avv. başın hakkı
için.

pabend M rgd zavallı, hareketi kısırlı,
ayaklan bağh.

pace Mİ baca 2. pencere.
paç l N.n bez, çaput * paçê ardan Nh

iteği, un elerken yere saçılmaması için
altına serilen bez. * paçe" herir Avv. hamur
bezi, ekmek pişirirken hamur masasını
temizlemekte kullanılan bez. /_ pı-SHmı
L çaput bağlamak. * paç lı serê xvve pê-
çan Avv. başına çaput sarmak. An paçık.

paç 2 N. ince T4 harfiyle söylenir ve buse,
öpücük anlamı verir. /_ bûn L öpülmek.
/ kuın L öpmek. An maç, ramûsan.

paçe İN. ant paça. * kele paçe Avv. paça
yemeği. 2. M pantolon ayak ucu, elbise
paçası.

paçere MAnbacêrê.
paçık M 1 çaput, paçavra. 2. sargı bezi *

paçık lê pêçan Avv. bezle sarmak, sargıla¬
mak. An paç1

paçine M 1 bir kaç basamaklı merdiven.
2. basamaklı eşik. An pêlûk, şêmûg.

paçingeh Mc fin paçine.
paçvan M. tercüman, fin werger.
paçve M. tercüme. /-kuın Z. tercüme et-

mek./_zanMxmütercim.finpeçve,wer-
gerandın.

padaş M hediye, armağan, mükafaat,
ödüL An dryari, şabaş.

padişah Nh padişah, kral, hükümdar. *
padişaha mara Avv. yılanlar şahı. * pa¬
dişaha mêşa Avv. ana an.

Paflagonya M. tarihte kastamonunun es

ki adı.
pag Mlbarabe,rzbe,yuanü(Arnûiarifin/).

2. arsa. * iro günden Kurdıstane* hemû
bûne pag fivv. bugün Kürt köylerinin ta¬
mamı harabeye dönmüş.

pagan N. rgd Zotçpktannh dinden olan
kimse. /_lzm N.çok tanncddc

pageh Mİ atar. 2. at tavlası.
pagend M. yakut
pahn rgdfinpan.
pahni MAn penin, pani
paj M. kısım, parça, bölüm.
pajne M 5*. ökçe, topuk, fin panl
pajnl M. ant fin panü
pak rgd temiz. /_ bûn L temiz olmak.

/_daw rgd fazüetli, iffetil IS N. temizlik.
/_ixane Mx 1 temizleyici dükkanı. 2. ra¬
fineri. /_ kuınL temizlemek. An paqd.

paket M. m Fr. paket /_ bûn L paketlen¬
mek. /- kuın L paketlemek.

Pakistan! M rgd Pakistanlı.
pakt M. Fr. antlaşma, pakt An peyman.
pal M 1antoyluk, oyluk kemiği. 2. böğür.

3. M adım. 4. rgp yön, taraf. /_fıreh rgd
Avv. uzun adımh, uzun bacaklı, bacaktan
yana doğru fazla açık yürümek. An pal
kursi. /_geh Nx yastık. An balgıh.

pal 2 M. dağ eteği An quntarpalk.
pala M rgd gür saçlar ve bıyıklar.
palafıs M rgd tembel, hantal.
palamar M.Anpelemar.
pahın M. hayvan çulu, çul An palas.
paland/m Lg (dtpaline, btpakhe) 1 itmek,

itelemek, yerinden oynatmak. An pal¬
dan1, tandan. 2. süzmek, süzgeçten ge¬
çirmek. 3. imbiklemek. * bı çavan evv
palandın Avv. gözleriyle onu süzdüler.

palas l M 1 çuL 2. küçük yatak. 3. oturul¬
mak için yapılan çul

palas2 M. Fr. lüks otel
palasqa M. (macora) enli kayış.
palavt/ın Lg (dıpaleve, bqxdêve) fUtrele-

mek, süzmek. An HıAınn, dapalandın.
palavte M filtre, süzgeç. An parzûn. 2.

rgd süzülmüş, arınmış, fin dapalandl
palax M.Anpelax.
palda/n l Lg (pal dıde, pal de) itmek. bn.
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tandan,
paWa/n Lg (pal dıde, pal de) 1 yaslan¬

mak, uyumak, ıraanmnlr, yan geÛp yat¬
mak. 2. mahsûlün tarlada üstüste
binmesi, »paldan dhver Avv. duvara yas¬
lanmak. * pal dire] kuın Avv. bacaklan
uzatıp oturmak veya bu şekilde uzan¬
mak. An razan, raketin.

paldank Mxl destek, koltuk. 2. payanda.
paldûm M. paldım, kuskun. An qûş.
pale N. tahıl işçisi, rençber. * paleya ra-

çandıne* Avv. dokuma işçisi /_yi M ekin
biçme, rençberlik. * paleyi kuın Avv. ekin
biçme işçiliği yapmak, birine ekin biçme
işçiliğine gitmek. An mışag, erxat

paleo M Gr. eski zaman. /-Iltlk Nh taş
devrine ait /_Iojl Nx tarih öncesi incele¬
meler, /-ntoloji Mx eski varlık bilim, fo¬
su araştınnalan. /_xraf i Nx eski yazdan
inceleyen bilim.

palepal rgd 1 sereserpe. 2. sağlam, day¬
anıklı.

palepışt Mfinpalpışt
palet M Fr. palet
palevan MÎpehlivan. 2. atlet 3. ıgd yiğit,

kahraman. /_1 M. yiğitlik, pehlivanuk. *
palevani kuın Avv. pehlivanlık etmek. *
palevani müet m Avv. mUletin kahram-
anlan.

palêm M S. yerde sürünen uzun etek,
maksi etek.

palık l M. 1 eşeklere vurulan ağaçtan se¬
mer (sap taşanak için kullandır). 2. alet ve
makinalarda ek parçalan sıkıştırmak için
somun takılan vidalı mil/- llstınZ. bir¬
birinin sırandan atlayarak bir oyun. ingi¬
lizcede leapfrog denir.

pahk 2 M. orak biçerken parmaklara
takılan muhafazahklar.

pahk 3 rgd pala bıyık.
pahqe M 1 çardakların ön taraflarında

yapılan seki halindeyarım duvar. 2. burç.
An seku, kungi, buc

palimok M. yabani sarımsak. An sirmok.
pallr M. duvarla çevrilmiş tarla veya arazi.
palk N. dağ eteği * palka çıya bw. dağ

eteklerin, bn patt, quntar.
palkahêlet M karasabanda sahan demiri¬

nin takıldığı parçayi saban okuna
bağlryan destek mili

palkursi MA semer şeklinde tahtadan bir
nevi basit sandelye. 2. bn paldank.

palmiye N.Lat hurma familyasından tro

pikal bitkiler.
Palo N. 1 Pak), FJmjhn Zazalari ile meş¬

hur ilçesi 2. tandırdan küle düşen ek¬
mek. An pato.

palor M An panel.
palpışt 1 M vesika, delil
palpışt 2 M. arka, destek. /_1 M. arka, day¬

anışma, destek. * palpıştl kuın bw. arka
çıkmak, destek vermek, dayanışma gö¬
stermek. An pıştgui

palto M. palto.
palûke M fabrika, un değirmeni An fa-

briqe.
palûte M. angarya, imece. * palûteyl

kuın Avv. birbirleriyle imece yapmak.
pa/n ' Lng. (dtpt, btpê) beklemek, gözetle¬

mek. An payln.
pan 2 rgd düz, yassL /_av M cav. yüksek

yayla, dağlar arasındaki düzlük. /_ayi M
1 cavçok geniş düzlük. 2. uzak görüş me¬
safesi 3. meydan. /_ bûn Z. düzleşmek,
yassılmak. /S M düzlük,yassddc /_ kuın
L düzeltmek, düz hale getirmek, yassda-
ştırmak.

pan 3 M. ezme./- bûn Z. ezilmek. /-kuın
Z. ezmek. * pan û pûç Avv. ezik büzük. *
pan û pûç kuın Avv. ezerek çürütmek. *
di bm lıngan de pan kuın Avv. ayak
altında ezmek. * pan dikin Avv. ezerler
(ayak alanda). * seri pan kuın Avv. başım
ezmek (ydan vs).

pancık M paça, elbise, pantolon paçası.
pançüoki rgdM.Ll.sarkmak,sarkılmak,

büzmek, büzülmek, büzülmüş. 2. ağaç ya¬
praklan veya bitkUerin sussuzluktan ya¬
praklarının sarkması. 2. ant erkek
tenasül organının sarkma hail /- bûn L
sarkmış olmak, büzülmek. /- kuın Z.
büzmek, sarkma veya büzme hale getir¬
mek. An çümısin.

pandırûs rgd tamamlanmamış, yanm
kalmış.

pandomim M. Gr. sessizve hareketle sah¬
ne oyunu.

pandûr M. Avusturya ve Macaristanda
eskiden Osmanldardan korunmak için
tutulan silahh hizmetçi veya hudut me¬
murları

panêr N. bekçi (Erzurum bölgesi şivesi).
pang M. bekleme. An panl
pangeh Mxahir.Anpageh.
pangand/ın Lg(dqjangine,ttpangine) bo¬

stan, tarla vs. sulamak için göl halinde su
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bü-iktirmek.
panik rgdyassı, yassı olan şey.
panik 2N.rgd ekseri argoda seviri, sevici¬

lik veya eştinsdkaamiçta kullandır.
panl lN. saha, düzlük, uzak görüş mesafe¬

si, feza. bn pan2.
panl 2 N.ant ökçe, topuk. * pamya sole*

Avv. ayakkabı ökçesi /_ kuın L ökçete-
mek-Anpehni.

panik M. Gr. büyük korku, panik.
panjehr M. panzehir, antidot
pankart N. Fr. toplantı ve yürüyüşlerde

yazdı karton veya bez levha.
pankreas M. Gr. ant pankreas, 12 parmak

bağırsağına bağlı salgı yapan bir organ.
finzuavüc

panorama M. Gr. geniş görünüş. An pa-
nayL

panpanık M. kabuklan gri ve soyulunca
beyaz renkli biryabani havuçcinsi (Tun¬
celi şivesi).

panpanoke* M sevici rgd bn panıkZ
pansiyon M Fr. ücretli, yemekli veya ye¬

meksizyatma yeri, yurt An dergeh.
pansuman M Fr. yara temizliği, yara

bakımı.
panter M Gr. panter.
pantol M Fr. pantol.
panzdeh N. rgd on beş (/5). /-emin rgd

15. ci IS rgd 15. ci * panzdeh bûn Avv.

aym on dördü.
panzer (pöntzerjM.almancadan gelme bu

kelime hafif tank demek.
pap M 1 kepek, tortu. 2. sıkılmış üzüm

salkımında arta kalan posa. 3. çocuk di¬
linde ayak.

papa M it papa, papaz.
papax Mİ başa giyilen bir cins kalpak. 2.

bir kafkas halkı, kalpaklar.
papaxan M. papağan, fin tûti
papaz Mİ papaz. An mıtran. 2. iskambil¬

de bir kağıt
papirüs M.Zat NU sahUlerinde yetişen ve

eskiden kağıt olarak kullanılan bir saz.
fiotCyperuspapyrus.

papor M. 1 vapur. An keşt 2. gaz ocağı.
papûç MçocukayakkabBL
papûr M. araba yolu, şose. in şose, asfalt
paq M ant bacak. An çeq, hng, pê.
paqü rgd temiz, temizleme, silme./- ban

L temizlenmek, silinmek. IŞN. temizlik.
* paqüi kuın Aıv. temizlik yapmak. /-
kuın L tenüztemek, sümek. * dile* nre

paqü. kuın Avv. kalbim teiniz tutmak. An
pa,pak.

paqlewe M. baklava.
paqle M. bakla. AotVida faba.*zupaqle

Myahudi baklası, bot Lupinus termis.
par Mpay,tıisse,kısım./_bûnZ.paylan-

malc,lüsselerebölünmek./-dar M. ortak,
hissedar. /_dari M. ortaklık, Hfafiydariık,
/-dari kun fivv.ortakhk etmek./_destM.
ortak./_destlM.ortakhk./_kuınZ. böl¬
mek, hisselere bölmek, paylamak. /_
mırandın Z. şiddetini a7altmalf * par
par rgp. kısım kısım, bölüm bölüm. /_
standm L paylaşmak, hisse almak. An
pai>p-MÇe>»«*

par M rgp. geçen sene, geçen yd. * par
hatm isal çûn Avv. geçen yd geldUer bu
yd gittder./_ın rgp. geçen seneye ait * sa¬
la pann Avv. geçen sene./_ınirgp geçen
seneyle ilgili. * sala panni Avv. geçen se¬
ne.

par 3 rgp. arka, ard, geri.* par re rgp. arka¬
dan,geriden, gerisinden. *jı par re Avv. ar¬
kasından gerisinden. * par re lê dan Avv.

arkasından vurmak, arkadan vurmak. *
par re avetın Avv. arkasından atmak. *
par re man Avv. geride kalmak.

parafe M Gr. kısa imza, parafe.
parafin M Fr. kim petroldan çıkan yan

saydam bir madde.
parago M korucu, gardiyan. An nobetdar.
paralel rgd Gr. muvazi, benzer, paralel.
parand/ın Lg (dtparine, btparine)

dağıtmak, bölmek, bölüşmek.
paranevve M 5. yalvarma. An lava.
parani Nne. lütuf, teveccüh.
parast/ın Lg (dıpareze, btpareze) koru¬

mak, savunmak, muhafaza etmek. * xwe
parasun Avv. kendini korumak. * pa-
rastına welêt Avv. vatan savunması.

parasû M ant kaburga. An parsû.
paraşüt M Fr. paraşüt
paratoner M Fr. paratoner, yddınmhk.
parav rgd taze, sulu.
paravrhn LS.bn palavhn, dapalandın.
parazit M. rgd Gr. 1 fiia asalak. 2. radyo

veya telsiz yayınlarım kanşüran yabancı
ses.

parçe N. rgd parça, bölüm, kısım. /-bûn
Z. parçalanmak, bölünmek. /_ fuoş Nh
yedek parça satıcısı. /-kuın Z. parçala¬
mak, bölmek. /- parçe Aıv. parça parça,
bölüm bölüm. * parçe parçe kuın Avv.
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parça parça etmek.
pardani M. taksit
pare ' M. parça, kısım, fin pari.
-pare x sonektir. yekpare, dgerpare.
pare3 M para./- anin /.para getirmek.

/_dar M. para babası, paralı./- denosün
/. para basmak, tedavüle para çıkarmak.
*parehûr kınn Avv.para bozmak. *pare
jê derxishn Avv. birinden para koparmak,
birini masrafa sokmak veya parasını
çıkarmak. * bi pare Avv. parasız. * bı pare
Avv. paralı. /_ rüandın L para dökmek,
para saçmak. /- kısandın L para çek¬
mek. /-kuın Z. para yapmak, geçerli ol¬
mak. * gotına nun pare nake Avv.

sözlerim para etmiyor, /-penst rgd para
düşkünü, parayı çok seven, /-yi hûr Avv.

bozuk para. fin pere, duaf.
parek M Grm ek (önek veya sonek). bn

xurde.
paresû M. ant An parsl
parenke M çadırın etrafuıdakı sığ hen¬

dek.
parev M tandır kebap.
parêz lN.l henüz tarlada bulunan kavun

karpuz ve salatalıkların genel adı ve tar¬
lası. /_van Nx parêz tarlalarım bekliyen
korucu. 2. park.

parêz 2 M diyet, perhiz, /-guhn/.perhiz
yapmak. /_ kuın Z. perhiz yapmak.

parez 3 M. koruma, muhafaza, /-gar Mx
koruyucu, muhafız, /-geh Nx gizleme
yeri, korunma yeri, koruma yeri, siper,
/-ger/ger Nx hami, muhafız, koruyucu,
müdafaa edici 2. avukat /-name M sa¬
vunma. /_van Nx koruyucu.

parezı/ın Lg (diparêze, bqxrSze) bn pa-
rastın.

pargıdani M toplum, cemiyet An parpêv,
ovat

pargin M An parenke, pargon.
pargon M çadır veya gibi şeylerin

etrafında kazılan su yolu. An parenke,
pargin.

pansf/ın Lg(dıpanze,btpanze)l ayırmak.
An veqetandin. 2. korumak, bn pa-
rastın.

pari N. 1 parça, bölüm. 2. lokma. /- bûn
Z.bölünmek./_kuınZ.bölmek.*parik
nan Aıv. bir lokma ekmek.

pariz MparicAnparezl
parjmar MA. kesirii rakam, kesir.
park N. Fr. 1 park, halk bahçesi 2. oto

parla
parkife M. Grm. ek hece.
parlement MZr.parlementa/_erM.me-

bus, parlementer.
parmend M fayda, iştirak./-bûn/. 1 isti¬

fade etmek. 2. iştirak etmek. IS N. istifa¬
de.

pano M tahta kürek. An birik.
parole M. it parola.
paronek M bir yılım doldurmuş buzağı.

An gonk.
parpar Mbirotinpımpar.
parpev M. fin pargıdani
pars l M ddenme. /_ek N. rgd ddencl /_

kuın L düenmek. An deroze.
pars 2M Ieopard. zoa Felixpardûs.
parseng M 1 denge sağlamak için kul¬

lanılan ağırlık. 2. tartı tamam olsun diye
ilave edUen ağırlık. 3. takım tamam olsun
diye ilave edUen değersiz kimseveya şey.

parsel M Fr. parsel, bölümlere ayrılmış
toprak parçası. /- kuın Z. parsellemek,
bölümlere ayırmak.

parsi M.ont fin parsû.
parsin Lg. (dıparsine,btparsne) bir kelime

veya cümleyi grammer açısından incele¬
mek. An filoloji sentaks, hevoksazi.

parsk Nne. Bj. şuur.
parsû M ant kaburga, parsûytokn-hk

Nh kıkırdak kaburgaları, /-sar MA. rgd
1 zayıfkimse, boynu bükük kimse.2. me¬
cazi olarak kadın.

paısûstûr rgd kendini beğenmiş. An
ezperest

pari 'M. l.yığm,küme.2.Anpunag.
Pari 2M. tarihöncesi bir Kürt devleti.
parti l N.m parti * paruya demoqrati

Kurdıstan Nh Kürdistan demokrat
partisi

parti 2 M. kısım, bölüm.
partizan 1. rgd partizan, taraftar. 2. M. as¬

keri ardamda gerülaa.
parû M. damlarda kar temizleme küreği

An mecerfe.
parûşk M. tavuk veyahoroz bacağının de¬

risini yüzüp kese şekline getirilerek göz
sürmesi (rastık) torbası olarak kullanılan
şey.

par ve Mpaylaşma.A.lannZ.pa'yiattnak.
parxan N. ant 1 döş, kaburgaların et

kısmı. Z iri kaburgalar.
parxel M 1 kağnı araban. 2. bazan

kağnıya benzer fakat tekerteksiz olup at
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ilave edUen ağırlık. 3. takım tamam olsun
diye ilave edUen değersiz kimseveya şey.
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mek. An filoloji sentaks, hevoksazi.
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Kurdıstan Nh Kürdistan demokrat
partisi

parti 2 M. kısım, bölüm.
partizan 1. rgd partizan, taraftar. 2. M. as¬

keri ardamda gerülaa.
parû M. damlarda kar temizleme küreği

An mecerfe.
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parxan N. ant 1 döş, kaburgaların et

kısmı. Z iri kaburgalar.
parxel M 1 kağnı araban. 2. bazan

kağnıya benzer fakat tekerteksiz olup at



parxone

veya öküzle çekilen araç. An kaşa.
parxone Muit adale, kas. An zevlek.
parz N. bn. gûsmc
parza AJ. aşı, toksin. An derzi, perpûn.
parzemln M. ok kıt'a, büyük toprak par¬

çası.
parzuü/n Lg. (dıparzaine, btparzvahe) bn

parzûn kuın, dapalandın.
parzi AJ. ıhlamur ağact Aot TUia. An nda-

mûr,exlamûr.
parzûn M bez süzgeç, filtre. An safo,

şehk./- kuın/. An parzûnandın, dapa¬
landın.

parzûnand/ın Lg (dtparzûruhe,bqxrzûni-
ne) süzmek, süzdürmek. An palavtın,
dakuın, dapalandın.

pas l rgd açık, örtüsüz. /- bûn L örtüsüz
hale gelmek. /_ık M açık yer. /- kuın Z.
örtüsünü kaldırmak, gizlisini açığa çıkar¬
mak. * derewê vri anin pasê* Avv. yalanını
açığa çıkardılar. * h pase* man Avv. açıkta
kalmak. * masi h pasê ma Avv. balık
açıkta kaldı. * pase raketin Avv. örtüsüz
veyayorgansız uyumak.

pas M S. gözleme, koruma, /-ban Mx
gardiyan, nöbetçi./-dar Mx muhafız, ek¬
seri irandaki devrim muhafrzlan için kul¬
lanılan bir terim. * segi pas Avv. bekçi
köpeği, /-evvan M. bekçi korucu.

pas M ing. top oyununda topun el değiş¬
mesi * pas dan Avv. pas vermek.

pasaj M.Fr.l. kapalı çarşı, pasaj. 2. yazı bö¬
lümü. 3. geçit

pasaport M. ing. devletlerarası seyahat
cüzdanı, pasaport.

pasar M. 1 saçak, çıkıntı. An sıving. 2. cav
tepe, höyük. An pesar.

pasari (pasavi,) M. serçe. An çûik.
pasdan M. kulak kiri
pasıban M. An pasewan.pas2 içindeki no¬

ta bak.
pasiwan M. 1 hudut bölgelerinde halka

verilen geçici pasaport 2. pas2 içindeki
nota bak, pasewan.

pasif rgd Fr. çekingen, girişken olmryan,
pasif. An tebati.

pasikuın Z. An zalvê kuın.
paso M il yolculara indirim yapan yolcu

ve talebelereverilen belge.
paste lM it pasta, çörek. /-xaneMxpa-

stahane.
paste 2 M. it zamk, pasta.
pastörize rgd 65 derece kaynatılarak mi

kroplardan temizlenmiş süt vs.
pashkan N. Çeliğin özel şeküde ekşitil¬

miş şekli
pasın M cevap. /_dan /.cevap vermek.

Anbersh/.
paş Mrgdrgpgeri,arka./_bendMxGrm

sonek. An pasdani, xnrdepaş. /-dehr
rgd rgp. en arkada, en geride, çok geç.
/_ecarrgdrgp. nihayi, neticede, sonunda,
son defasında. /_erojM istikbal, gelecek,
/-evvpaşrgdrgp. gerisin geriye, arka üstü.
/_êrgp. _sonra.*ezpaşê têm Avv. ben son¬
ra gelirim, /-ke rgp nihayet, en son ola¬
rak, /-ketm Z. geri kalmak, geride
kalmak, arkaya düşmek, /-keti rgd geri
kalmış, arkaya düşmüş./_kl rgp. 1 sonda¬
ki gerideki. 2. arkamsı, arka üstü. /Jkite
M. Grm An paşdanl /-mayi M bakiye,
geri kalan, /-nivro M rgp. öğleden sonra.
/_pê rgd rgp tersine, ters yüz. /-peki rgd
tersyüzünden, ters taraftan. * paşpêki re
ve çûn Avv. arka üstüyürümek,/-peşi rgd
çift manalı, anlamı şüpheli. 2. Ueri geri,
olur olmaz. * h paş Avv. arkada, /-xvvann
Mn yemekten sonra yenen tatli, çerez vs.
/_ xislin L arkasına takmak, arkaya tak¬
mak. *xwe avêtm paşyeki Avv. birinin ar¬
kasına sığınmak, fin paşi, pışt2.

paşa M. paşa.
paşand/m Lg (dajaşine, bqxişme) vazge¬

çirmek.
paşbêj M dedikoducu. /_i M dedikodu, fin

paşgohn.
paşdani M Grm sonek. An paş, paşdank,

xurdepaş.
paşdank Mx Grm sonek. An xurdepaş,

paşdanl
paşde (paş de) rgp. arkasında, arkada. *

paş de bum Avv. geriye götürmek, geri
götürmek. * paş de çûn Avv. geri gitmek,
geriye gitmek. * paş de gotm fivv. ar¬
kasında konuşmak, dedikodusu olmak. *
paş de niştin Avv. geri bırakmak, arkada
bırakmak. * paş de mayin Avv. arkada/ar¬
kasında kalmak. * paş de vegenyan Avv.

geridönmek. * paşderi deman Avv. mah¬
sur kalmak, evde kalmak, kapı üzerinde
kitü* kalmak. * paş hev de sıvvar bûn Avv.

arka arkaya binmek.
paşdu M sokak köpeği
paşdoşek Mxisadrazam,vezir.6nlele.2.

sandalyesiz bakan.
paşel MantAnpaşü.
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309 patokat

paşeroj M. rıaşkeumesi içindeki nota bak.
paşewar M halef, birinin yerine geçen

kimse.
paşe* rgp. paş kelimesi içindeki nota bak.
paşgohn MA. 1 dedikodu,arkadan konuş¬

ma. 2. son söz, bitiş konuşması, bitiş sözü.
IS N. iftira, dedikodu. * paşgohni kuın
Aıv. dedikodu etmek. * ka beje paş-
gohmyateçiyeAvv.söyle bakalımson sö¬
zün nedir. * paşgobnrya yeki kuın bw.
birinin arkasından dedikodusunu yap¬
mak.

paşık N. disk şeklindeve 5-6 cm çapında
taşlarla oynanan bir Kürt oyuna fin lak.

paşü M arıt insan koynu, insanın iki alttan
son kaburgaları, /-pis rgd ahlaksız kim¬
se, sefih, hovarda. * paşüe* xwe de veş-
artın Avv. koynunda saklamak. * ketm
paşüe hev fivv. birbirinin koynuna gir¬
mek. * kuın paşüe xwe Avv. koynuna
koymak.

paşıng M artçı kuvvet (askeri terim).
paşi rgd rgp son, arka, geri, art, sonu, ar¬

kası, gerisi. /-anin Avv. arkasını getirmek,
kökünü kflTimak. /_ bemedan L ar-
kasını bırakmamak./- derkeun/. arkası
çıkmak. /- demstın L arkasım çıkar¬
mak, kökünü kazımak. /_ dihn L ar¬
kasını görmek, neticesini bulmak. * ka
em paşiyê bibinin Avv. hele bir arkasım
görelim, hele sonuna bakalım. * paşi hat
burin Avv. arkası kesilmek, sonu gelmek.
/- hatm L arkası gelmek, sonu gelmek,
kökü kazınmak. * paşi heye Avv. arkası
var, devamıvar. * paşijê* re hatın Avv. be¬
lini doğrultmak, arkasım kaldırmak. /_
neanin Z. arkasım getirememek, yanda
bırakmak. /- nebatın Z. arkası gelme¬
mek, bitmemek. * dûnun pu e, bı kü¬
süne paşi naye* Avv. düşman çoktur,
öldürmekle bitmiyor. * paşi tüne Avv. so¬
nu yok. An paşê, davvi

paşm rgp. An paşin.
paşin rgd rgp takip eden, sonda olan, so¬

nuncu. * ya paşin Avv. en sonda olan, so¬
nuncu.

paşing MGrmsonek,mastartakısL2.rgp
sonradan, son.

paşfv 1 N. akşam yemeğinden sonra ye¬
nen yemek, gece kahvaltısı. 2. sahur ye¬
meği 3. rgpyatsı, yatsı zamanı.

paşko lMkitapveyabenzerindeilaveedi-
len bilgi mahallinde ekler.

wGAfc çünkü.
paşhng N. çelme, /-avetın L çelme at¬

mak,çehne takmak.
pusmaman MA ebe yardımcısı.
paşmerge MA. rgd 1 babasının ölümün¬

den sonra doğmuş. 2.yazarın ölümünden
sonra yayınlanmış eseri 3. cephe gerisin-

paşmü M ant omuz arkası, bn paşpiL
paşmir Mİ güneyKurdistanda aşiret dü¬

zeninin kuvvetli olduğu dönemde mirin
yardımcısı. 2. vezir.

paşnivro M. rgp. paş kelimesindeki nota
bak.

paşperde M.Anbûkinan.
paşpe* rgd ters, ters taraf
paşpêki rgd 1 arka üstü, ters tarafı, geri¬

sin geri 2. olur olmaz şekilde.
paşpll M. ant fin benk, paşmü.
paşrojmendi Nx tasarruf, ekonomi, son-

rasmı düşünmek. An abori.
paşteng M. hayvanlarda yükün öne

yıkılmaması içinkuyruk arkasından geçi¬
rilen kolan.

paşve (paş ve) rgp. arkasına, geriye. * paş
ve çûn Avv. geri gitme, geri çekilme, ricat
* paş ve hafin Aıv. geri gelmek. * paş ve
man Avv. gerilemek. * paş ve xishn Avv.

ertelemek. * paş ve vegerandın Avv. geri
çevirmek, iade etmek. * paş ve vegerin
Avv. geri dönmek, geri çekilmek.

paşverohi rgd gerici muhafazakar,
bağnaz. 2. geri kalmış.

pata M. oyunda eşit düşmek./- bûn/. eşit
düşmek.

patatêz M. patates. An kartoL
pate l M. selam. *pate lenstin Avv. selam

çakmak.
pate 2 M. yama. /_ kum L yamamak, ya¬

malamak, fin pine.
patent M ing Lat buluş sahibinin imal

hakkı belgesi
patik M ant art kafa, ense. An ziper,şatık.
pat/m Lg (dqjêje, bipeje) pişirmek. * nan

patın Avv. ekmek pişirmek, bn puandın.
pati rgd pişmiş, hâzır. * nan* pati Aıv. 1

pişmiş ekmek. 2. argoda başkasına yem
olmaya elverişli kimse.

patile M. içi loymah mayah ekmek.
pato N. pişmeden tandırda veya sacdan

düşen ekmek. An palo.
patoloji N. hastalıklar büiml
patolox N. Fr.Bj pataiof doktoru.
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pate 2 M. yama. /_ kum L yamamak, ya¬
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pat/m Lg (dqjêje, bipeje) pişirmek. * nan

patın Avv. ekmek pişirmek, bn puandın.
pati rgd pişmiş, hâzır. * nan* pati Aıv. 1
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patolox N. Fr.Bj pataiof doktoru.
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patos M saplan saman haline getirip ve
taneleri ayıran motorsuz harman maki¬
nası.

patox N. çürük meyve. An patnd,pelnd.
patoz M. An patos.
patpahk M. mantar tabancası.
patrik M Gr. Ortodoks kilise başkam.

/-xaneMx patrikhane.
patrome M. fin lûl.
patron M Fr. patron.
pavan M. oyun arkadaşı.
pavyon M Fr. pavyon.
pavvan M otlak, mera. /_ kınn L otlat¬

mak.
pax MAnpaxav.
paxav M. 1. üzüntü,keder, telaş. 2. fobi, bir

şeyden çekinme. 3. panik, telaş. *
metırsın mekevm paxavê Avv. kork¬
mayın, paniğe kapılmayın. 4. diyari, şa-
baş, bu dördüncü mana Cigerxwin'in bir
şiirinde geçer.

paxesû M An berbûk.
paxêl Mfinparxêl
paxü M. ant fin paşü.
paxu M bakır, fin mis.
pay M hisse, pay. /_ bûn Z. pay edilmek.

/- kuın/. pay etmek, paylamak. An par,
beş.

paydos M Gr. iş saatinin sona ermesi, pay¬
dos.

paye l M 1 derece. 2. açı, zaviye. 3. rütbe.
/-bmndMnrgdlyüksek rütbeli.2.yük¬
sek dereceli. /_dar MA. rütbesahibi.2. ki¬
birli.

paye x sonektir.
payedari Nh Grm bn bêhrker.
payer M bekçi, uşak.
payidar Mx rgd hisseli sürekli sabit, iyi

yerleşmiş.
payıma! M. P. ayaklar alana düşme,

payitext M başkent
payi/n Lg (dıpeyi, btpeyi) gözetlemek, göz¬

lemek, nöbet beklemek, mukavat olmak.
An pan.

payiz M. sonbahar,güz. »payiza pasın fivv.
ekim. *paylza peşin fivv.eylül. /_i rgdrgp.
güzlük, güze ait, güzün yetişen sebze ve
meyveler, güzeait elbise, /-ok M bir cins
Kürt müziği 2. güzlük, güze ait 1-xirNh
güz çimenlikleri. An zud, zerdnık.

payizborin M güzteme. * payizborina
xwe derbaz kuın Avv. güzü bir yerde ge

çirmek.
payton M Gr. lüks at arabası
pazdeber M. baraj.
pazen M pamuklu bez.
Pazend M Zerdüştüikte bir tefsir kitabı.
pazne M aym yarım hali, hilal. An panz¬

deh.
peçe M peçe..
peçve M m tercüme, çeviri/_bûn /.ter¬

cüme edilmek. /_ kum L tercüme et¬
mek, çevirmek. /_van Mx tercüman,
çevirmen. * peçveyi hal MA. öz geçmiş,
tercümeyi hal fin. vverger, paçve.

pedal M. it ayakla işletilen manivela, pe¬
dal.

pedegog M Gr. çocuk terbiyecisi.
pedegoji M çocuk terbiyesi eğitim bilimi.
pegırand/ın Lg (dıpegnine, btpegvine) çö-

keltmek, bir mayiyi damıtarak tortuya
bırakmak, fin pegr.

pegr Mİ tortu, telve, çöp. 2. maden cüru¬
fu, maden posası.

pehl B. (nida) ne garip!, ciddi!.
pehêt rgd fin pêt
pehin Mfinpln.
pehlevvan MAnpalevan.
pehn rgd geniş,düz./_lM.düzlük,yassdık.

AnpanZ
pehni M. ant topuk, fin panli
pej Mfinhej.
pejare Mne acı, üzüntü.
pejüc M Ar *_,jüt
pejikanwin Lg (dıpejikine, btpejdahe) 1

çamuru veya ufak bir şeyi sıçratmak. 2.
kovalamak. 3. sivilce vsyi sdcmak. An
pijiqandin.

pejüd/n Lng.(dtpejıke,bıpejdce)bnpdıqkı.
pejüand/m Lg. (dıpejdine, bpejdine) bn

peşüandın.
pejmand/m Lg (dtpejadne, bpejavne) bu¬

damak. An dapihn.
pejmk M.Anhejüc
pejıqand/ın Lg (dtpejiqine, btpejtqine) 1

bir yarayı veya çıbanı sıkarak patlatmak.
2. köşebucak kovalamak, önüne katıp
kovalamak. An püuuındin.

pejıqi/n Lng. (dipejiqe, brpejiqe) bn puiqin.
pejuand/m Lg(dıpejırine,bcpejaine)kabnl

etmek.*hatm pejuanduı Avv.kabul edü¬
mek. * pejuanduıa ideolojryekê Aıv. bir
ideolopyi kabul etmek.

pejui/n Lng. (cupejae, bpejae) kabul edü¬
mek.
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311 pelte;

pejt N. 1 sıvının sıçrayan damlalan. 2. na¬
sip.

pejmürde rgdüstü başı eskiyutıkpürtük
kimse.

pefcj l Aj. L seda, ses. 2. uğultu. 3. gaipten
gek^ses.*pej^dıgune*mındeçûAvv.
kulağıma bir ses fısıldandı, bir ses geldi
Annejın.

pejn M ışık,zr/a.*peJnarojeAvv.gün ışığı.
pejnand/m Lnk. (dıpejaane, bqxjoiine)

hapşırmak.
peki 5. yahu.
pekand/m Lg (dqxkine, btpekme) 1

sıçratmak. * av pekandın Avv. su sıçrat¬
mak. * herir pekıya Avv. hamur sıçradt
An pejıkandın. 2. kovalamak. * da ber
xwepekand Avv.önüne katıp kovaladı. An
ptjiqandin. 3. tehditli bağırmak, azarla¬
mak. * pekandın ser Avv. tehdit etmek
(bağırarak), üstüne bağırmak.

peki/n Lng. (dıpeke, bqxke) sıçramak (tas,
çamur,çakd,suvs). * tozpekıya çavê mm
Avv. gözüme toz kaçtı (sıçradı).

pel lM takım, 35 kişilik askeri birlik. *ser-
pel Nh takım komutam

pel 2 M. yaprak. * pel pel Avv. yaprak ya¬
prak, sayfa sayfa. * pele* axarê bw. sigara
yaprağı. * pelê dara Avv. ağaç yaprağı. *
pelê kelema Avv. lahana yaprağı. 2. meşe
yaprağı. * pelê reza Avv. bağ yaprağı, fin
belcim, pelg, pûnk, pûş.

pel 3M kısa ve kesik uzuv. An beL
peland/ın Lg (daxline, btpeline) 1 okşa¬

mak. 2. dokunmak. 3. hissetmek. * ser û
çav pelandın Avv. ağzım yüzünü
kırmak/benzetmek. An mıst dan.

pelax l M ot, çör çöp, yaprak karışığı şey¬
ler. 2. kurumuş otlar, bn pûş.

pelax 2 M. manda yavrusu. An palax.
pelaxl/m Lg (daîelêxe, btpelêxe) 1 ezmek.

2. ezilmek.
pelçım M yaprak.
pelçıqand/ın Lg (dtpelçupne, bqxlçtqine)

bn perçiqandin.
peldank Mx cüzdan. An cızdan.
pele M cox 1 yer, ülke. 2. ada. fin gırav.
pelemar M hücum. /_ dan Z. hücum et¬

mek. An eriş, palamar.
pelendar M. cop. fin doqik.
pelepüe M. 5. tost, kızarmış ekmek.
pelespi MA. yaprak biti.
pelepoşın rgd sümsük, sünepe, mıymıntı.
pelespixor M zarkanathlardan bir böcek.

zoo. Neuroptera.
peleşti rgdAnberedayL
pdewesk MAnpdezesk.
pdeze* (/jefea^MAnpelezesk.
pelezesk N. güz zambağı, süsen otu. Aot

his.
peleziz N. kryma ve kabaktan yapılan bir

yemek cinsi
pehk M. i yarjrakçık. 2. tek yaprak. 3. si¬

gara kağıdı. 4.jlet bıçağı.
pehng M. basamak, derece. Znpelûk.
pehşand/m Lg(dqxltşine,bıpeuşine)l.bir

işe kanştırmak, kurcalamak, burnunu
sokmak. 2. müdahete etmek. 3. güney şi¬
vesinde yıkılmak, yıkmak, harap etmek.

pehşi/n Lng. (daxltşe, btpehşe) 1 bir işe
karışmak, kurcalamak, burnunu sok¬
mak. 2. müdahete etmek. 3. güney şivede
yıkılmak, harap olmak. * tu çı pebştl w*
radyoyê? Avv. ne İcanştınyorsun/kur-
cahyorsun o radyoyu?. * mepehşe zaro-
kan Avv. çocuklara karışma, müdahete
etme. * em napeleşm kare hevalan fivv.
arkadaşların işlerine karışmıyoruz.

pehxand/ın Lg (dqxkxjne, btpekvine) bn
pelaxhn.

pehxi/n Lng. (dtpdcte, hpekve) ezilmek,
ayak altında veya bir ağırlık alanda ezil¬
mek. * zebeş di çewalê de pehxin Avv.

karpuzlar çuvalda ezUdüer.
peli M. sütlü pelte. pelisor,pelispl
pelikan M Lat alt gagasında deriden ke¬

sesi olan bahkçd bir kuş, pelikan.
pelise M. İyem nasip, nevale. 2. rgd periş¬

an.
pelit rgd pis, alçak. An çepeL
pelk l M. ani göz kapağı.
pelk 2 M. firat kavağı.
pelok M üzüm şırasıve ceviz, bademiçi gi¬

bi şeylerle yapılan sucuk.
pelos rgd pis, iğrenç. An pis, çepel
peloşe M i*, bir cins deve dikeni
pelox M köz. fin hraf .
pelp M. bahane.Anbafüt,behane.
pelpine M. semizotu. Aot Portulaca dfe-

racea. An pımpar.
pelq MeUerm-kazına-kürekte-çahşu-ken

patlaması veya vücutta yanık yerinin ka¬
barması.

pelqeçiçk M. ant kursak. An geprûg.
pelte M dokumacılıkta kuUamlan pamuk

peltesi. /_ bûn L pelteleşmek./- kuın/.
peltelemek, pelte haline getirmek. *
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pembu kum pdtebw. pamuğu pdte ha¬
tme getirmek, pamuk peltesi yapmak.

peMI M lapa, süımpdt^ paluze, »pelûuı
hashq Aıv. pestil lapası.

pembe rgdpemberengL -

pembu (peTnfiû/M pamuk. /^en MA. hal¬
laca. IŞtain L pamuk, banarı»*
pembuajohn bw. pamuk ekmek. pem¬
bu av dan Aıv. pamuk sulamak. * pembn
çinin Aıv. pamuk toplamak. * pembu ke-
van kum Avv. pamuk hallaçlamak.

pena AJ. İkorunacak/bannacakyer. 2. il¬
tica, sığınma. 3. köşe. /-ber Mx mülteci,
ilticact /- dan Z. iltica etmek, sığınmak.
/-binde N. Uticacı, sığınmacı. An
penıbandın.

penbe rgd bn pembe.
penbu M An pembu.
penc M. ant pençe. /_a rgd 5. eUi An pen¬

çe. /_enar M Garzanda bir Kürt aşireti
/_bazM dalaşmayı seven, şerir./JbaziM
mücadele, dalaş. * penc K dan Avv. pençe
atmak, tırmalamak. An koşin. /-eşer MA.
Bj. vücutta delikleryapan cüzzam gibi bir
hastalık. 2. M ant aslan pençesi 3. aslan
pençesi, gulgUlerden bir çiçek. Aot Al-
rhrm'il'la-

pencere AJ. P. pencere, bn şıbak.
pençeyi xanun MAAnmuişok.
pencık M. ant tırnakh parmaklar. /-kuın

L tırmalamak, tırnakla tırmalamak An
xermûşk, ximnçandin.

pençer M. Z*. patlama. /-bûn/. patlamak.
* teker pençer bû Avv. teker patladı. /_
kuın Z. patlatmak.

pend M. tavsiye, öğüt, nasihat,vaaz./- dan
Z. nasihat etmek, vaizvermek. /_ıyar Mx
nasihat eden, mürşid. /S rgd aleni, zahir,
açıkça. An peni, berçav./- kuın Z. nasi¬
hat etmek, /-name Mx vasiyetname. An
şireL

penêr MAnpenir.
peng l rgd durgun, akmaz./_avM. su biri¬

kintileri, yağmur göUerl * ava peng Avv.

durgun su.
peng M. iri dikiş, kabaca dikiş. An şûl
peng 3 M. 1 kelef, iplik çUesi, eÜps şeklinde

uzunlamasına yapılan iplik yumağı. 2. iki
kol araşma sarılan iplik yumağı, yumak.

pengav 1. M. peng içindeki nota bak. 2.
rgp. ...esnada. ...esnasında.

j:cr.gıl'.L'nd,';n Lg (dıpengûıme, bıpengûü-
ııe) suyu güllcmek.

Mbx,köz, sönmekteolan ateş.bn
pmflL

pengrvand/ın Lg (dqxngivine, baxngivi-
ne) durulamak, dindirmek (mayi için).

pengıri/n Lng. (dpengıve, bıpengtve) du¬
rulmak, dinmek, (ekseri su için).

pengızand/ın Lg. (dıpengtarie, btpengtd-
ne) sıçratmak, fışkırtmak.

pengud/a Lng.(dqxngıze,bqxngıze)lsek-
temek, sektelemek, fırlamak. 2. bir
sıvımn patlakvermesi fışkırmak. 3. sıçra¬
mak CAarrairv'xXAnpuiqin.

penhan /gd gizli. /_ gırtınZ. gizli tutmak.
/JM. gizlilik.

penıhand/m Lg (daxrahine,bqxndıine)il-
tica etmek, sığınmak. An laceyi, pena,
spartın.

penınl/n Lng. (dqxrahe, btperuhe) Utica et¬
mek, sığınmak.

peni rgd aleni, zahir, açıkça, meydanda,
muayyen, belirli, 'pend' kelimesindeki
nota bak.

penir M. peynir./_bûnZ. peynirleşmek.*
penini kesıdandi Avv. salamura peynir. *
penirê kelandi Avv. kaşar peynir. * peni-
re meşke/post Avv. tulum peyniri. * peni-
rê sink Avv. otlu peynir. * penirê spi Avv.

beyaz peynir.
penis M ant penis, fin xu, kir.
pentol M. An pantol
pepe £ çocuk için yemek, çocuk yemeği.
pepık t N. ant koyun-keçi veya kuzu-

oğlak ön bacaklan, küçük baş hayvan¬
ların ön bacaklan. 2. mecazi anlamda
çocuk eh, çok zayıf ve cılız eUer.

pepûk (pepûg) M. 1 guguk kuşu. Bu kuş
yuvasını başka kuşların yuvalarına yapar.
zoa Cuculus canorus. 2. mecazi anlam¬
da perişan, zavallı. * pepûk h ser dixwini
fivv. harabe veya virane olmuş yer. /-e/o!
B. mecazide zavallı erkek veya kadm,
kimse.

pepûle M. 1. kelebek. 2. pervane böceği.
An pink, mınmınik.

peqand/ın Lg (daxqine, btpeqine) patlat¬
mak, havaya uçurmak. * top peqandin
Avv. top ateşi yapmak, topu ateşlemek. *
hfing peqandin fivv. tüfek patlatmak, fin
teqandin.

peqik M. 1 kabarcık^, ö/. deri veya ciltte
sivUce öncesi kabarcıklar, fin pilqik,
bulq.

peqijok M. balon, ampul.
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peql/n Lng. (dtpeqe, bqxqe) patlamak, bn
tenin.

per *N. Z. baba. Art pi, bav.
per M ant yaprak, (ot, ağaçyaprağı), bn

peK.
per M 1 ant kanat (kuş kanadı).* per li

dan fivv. kanat vuruşu. /-vedanZ. kanat
açmak. * pere1 xvve b ser yeki vedan Aıv.
birine kanat germek, onu himaye etmek.
2.M kanat (uçak vs.).

per 4rgp yan, yan taraf.
perakende rgd teker teker, toplu olmay¬

an, perakende.
perand/ın Lg (dtperine, bqxrine) kazan¬

mak.
perav M rgp. kıyı, sahü. »peravên Dicle û

Fuat Avv. Dicleve Fırat kenarları/sahille¬
ri.

peravvez M elbise veya kumaş kenarım
krvuıp dikmek.

peravvl M S. defter.
percan M çit. An çeper.
Perds M. Jüpiter yddızı.
perç M. Bj. 1 şiş, şişkinlik. 2. yara. * perça

dile nun Avv. gönlümün yarası.
perçe N.rgd bn. parçe.
perçem M. perçem. An çimk.
perçıfand/m Lg (dtpergfine, bperçıfine)

bn perçıvandın.
perçıfi/n Lng. (dıperçfe, boxrçife) bn

perçıvin.
perçmand/m Lg (dıperçoıe, btperçine)

vurgulamak, fin perçinandın.
perçıqand/m Lg. (dperçtqine, bfperçtqine)

ezmek, ayak altında veya ağır bir şeyle
ezip çiğnemek.

perçıqi/n Lng. (dtperçtqe, btperçtqe) ezil¬
mek, içice girercesine ezilmek.

perçıvand/uı Lg (dıperçtvine, btperçmne)
l. şişirmek, hava üfleyip şişirmek. 2. bu¬
seyi büyütüp anlatmak. An pûf kuın.

perçıvi/n Lng.(dıperçıve,bıperçıve) şişmek.
* züte vri perçıvi fivv. karnı şişti. * kul
dıperçıvi fivv. yara şişer. An pûf bûn.

perçin Mİ perçin,yani iki levhayı birbi¬
rine bağlamak için ezüerek vurulan çivi,
zımba./- kuın İZ. perçinlemek. 2.M. Bj.
şiş, şişme.

perçı/n Lng. (dtperçe, btperçe) şişmek, fin
perçıvin.

pcrçinand/ın Lg (dıperçoüne, bıperçnhıe)
1. perçinlemek. 2. vurgulamak.

perdax rgd düz, cilalı.

perde N. perde. *çun paş perdeAvv. ger¬
değe ginı>ek./_duTİnZ.utanma perdesi
yırtılmak, utanmaz hale gelmek. */-poş
rgd Nh perde çeken, örtülü, kapak *
perdeyişerm neman Avv. utanma duygu¬
su/perdesi kalmamak. * perdeyi çav Aıv.
MAantgöz kapağiin pdk.*perdehçav
hatm fivv. gözüne nus düşmek.* perdeyi
hesm Avv. demir perde.

perde 2M.llyatro bölümü, tiyatro perde¬
si 3. ses, ton. 4. muz. perde, saz perdesi
/-keş M. perde açıp kapama ile görevli

pere M. para.Anpare,dıraf.
pereçongi M. mücadele. /-kuın Z. müca¬

dele etmek. An têkoşin.
perende M P. havada dönerek atılan ta¬

kla, parende. An hlqe.
pereng Mköz,ateş.*bıcanûdüpereng

Avv. içten ve gönül ateşiyle.
peresand/ın Lg (dtpmsine,bıperısine)yay¬

mak. An peresendın.
peresêlke M kırlangıç. An qemeqûçuc,

dûvmeqesk.
peresend/ın Lg. (dıpensine, btpensine) ge¬

lişmek, inkişaf etmek, tekamül etmek.
perespan M yama, parça. An pine, pate.
perespand/m Lg (dıperıspine, tnperıspine)

yamalamak, yamamak Art pine kuın.
perest l x sonektir. kelimelere sevgi yü-

kliyen anlamlar verir, olperest, vvelatpe-
reslfinpenst

perest 2 M. asın sevgi, tapma, /-geh Nx
iba^-'-ı, dua yeri.

-atim Lng. (dıperese, bqxrêse)
tapınmak, tapmak.

perestij Nne. Zr. perestij.
perg M. ayakkabı bağı.
pergal l M 1 alet, araç, organ. 2. durum,

statü. * pergalên berkêşane* Avv. üretim
araç/aletleri. * pergalên partiye Avv. parti
organlan.

pergal 2 M. karasabanoku (hakari bölgesi),
bn tirhevvcar.

pergar M. 1 pergel 2. bir inşanın planı,
krokisi

pergıhand/m Lg (dıpergdvne,bttxrgdüne)
yığmak. An mjmanduL

pcrgi N. ant zar.
pergin M. kabul, karşdama, istikbal. An

pêrgin.
pcrık .V. 1. ant Icanat, kanat tüyü. An per .

2. A'*. yelpaze. 3. A'. kuş tüyünden divit.An
hurıng.
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penk 2 N.antyaprak (bitki). * penk£ çüo
Avv. meşe yaprağı, bn per2.

permde M rgd kanata.
penst x sonektir. An perest
penst/ın Zg. (dıpense, bqxnse) bn pe-

restm.
penşt rgd bencU. An ezperest
pentand/ın Zg. (dqxraine, btpenuhejyol-

mak,yırtmak,yarmak, bnçn-andın, pûrt
kuın.

pernand/ın Lg (dtpenahe, btperaine)
okşamak. An mıstdan.

peri 'Mİ peri (dişi cin). /SarNh doğuş¬
tan sünnetli olan kimse. /_dot MA. peri
kızı. /_xanMx peri hanı,Kürtlerde kız is¬
mi. 2. M. ant tüy.

peri (peni) M saklanacak değerde
kıymetli eşya. * radyo ya nun penya
malêye Avv. radyom evin en kıymetli eşy-
asıdır.

periskop McGr.denizalülarda su yüzünü
gören optik alet

perişan rgdperişan, fakir,kötü durumda.
/- bûn L. perişan olmak. IS M fakirlik,
perişanlık. /_ kınn L perişan etmek.

perijn (penan) M ağaçtan bölme duvar
(bahçe, tarla), etrafını çitle çevirme. An
çit, çeper.

perk 1 M parça, fragment. 2. rgd kısır. 3.
meyvesiz ağaç.

perkulol M. S. rgd yüzü siyah burnu beyaz
olan koyun.

permali MA. kümes hayvanlan.
permi M. Fr. ithal veya ihracat için izin

kağıdı.
pero M. 5. çaput, bez, havlu.
perok rgd bulaşıcı, sari
peron M Fr. bn serdab.
peroş Nne. 1 teessüf, heyecan. 2. şevk,

gayret, istek, heves, sanat aşkı. 3. sanatta
ilham.

perperok M. An plnk, fufuok,
mınmınik.

perpaz M. pervaz. 1 kapı ve pencerelerin
kenarlarına çekilen ince parça. 2. elbise¬
lerin yaka ve kol yerlerine konulan ince
parça. An perwaz, perawêz.

perpıtand/ın Lg. (dvperpaine, bperpttine)
çırpmak, çırpmdırmak, debelendirmek.

perpıti/n Lng. (dtperpae, bperpae) debe¬
lenmek, çırpınmak.

per-pot M fin tev-tal kırtık-pır'-';.
perpûn N. Bj. kol veya omuzlara çizilerek

yapılan hastalık aşısı. An derzL
perput rgd yıpranmış, bitkin, pejmürde,

eski-püskü. bn ferfût
perqüand/ın Lg (dqxrqdine, btperqgine)

parçalamak, ezmek.
perqıji/n Lng. (diperqde, btperqie) parçal¬

anmak, ezUmak.
Pers l M tarihte İranın eski adı.
pens 2 M devrilme, kafa üstü düşme. /_

bûn L ağn olacak şeküde bir yere çarp¬
maveya düşme. /_ kınn L sakat hale ge¬
tirecek şeküdevücuda zarar. *wiseri de
me hev û dn pers ku Avv. o kavgada bir¬
birimizi sakat ettik.

personel M Fr. kadro, personel.
peri rgd saçma, dağınık, yaygın.
pertal M. eşya, mal, ticari eşya, manifatu¬

ra. * pırtl û pertal Avv. kumaş ve giyim
eşyası. An putu.

pertevv M. ışın, şua.
perû M. 1 ışığa gelen kelebek. 2. sadaka

olarakverilen elbisevs. 3. An peri2.
peruk M. it peruk, saç peruku. fin porçe.
perûs M. An peroş.
pervva Nne. merak, endişe, korku. * kesê

bê pervva Avv. korkusuz kimse.
pervvane Mİ pervane. 2. ateş böceği, ışığa

gelen kelebek. 3. bazı şivelerde kelebek.
An perû, pink, pirhevok.

perwar M semirme. /_i/gdseminniş,se-
mirtilmiş hayvan vs. /_ kuın Z. semirt¬
mek.

penvaz lM.elbise,yazıveyabirresminke-
nan./- kınn/. kenarlamak.

penvaz 2 M. P. 1 uçuş, uçmak. 2. muallak.
/_ bûn Z. uçuş için tüy çıkarmak, tüylen-
mek.

pervver x sonektir, koruyan, seven anlamı
verir. * şıvanpervver çobanhğı seven.

pervverde M. terbiye, eğitim, talim, /-kar
Mx eğiten, terbiye eden. /_ kuın Z. bes¬
lemek, yetiştirmek, terbiye temek.

Pervvin M. asi ülkeryddızı, Sürreya burcu.
An perû.

peırin MAnçeper3.
pesar M cav küçük tepe, yamaç. An kaş,

pesard/m Lg (dqxsêre, bqxsêre) destek
yapmak, desteklemek, sırıkla tutmak,
pay.: ~ .1; vurmak, dayanak yapmak.

pes-: ' ". ! . beğenme, takdir, düzgün gö¬
rü: ".. x sonek olarak güven verici
anlami verir. * muoveki pesend fivv. gü-
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penk 2 N.antyaprak (bitki). * penk£ çüo
Avv. meşe yaprağı, bn per2.

permde M rgd kanata.
penst x sonektir. An perest
penst/ın Zg. (dıpense, bqxnse) bn pe-

restm.
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pentand/ın Zg. (dqxraine, btpenuhejyol-
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kızı. /_xanMx peri hanı,Kürtlerde kız is¬
mi. 2. M. ant tüy.

peri (peni) M saklanacak değerde
kıymetli eşya. * radyo ya nun penya
malêye Avv. radyom evin en kıymetli eşy-
asıdır.

periskop McGr.denizalülarda su yüzünü
gören optik alet

perişan rgdperişan, fakir,kötü durumda.
/- bûn L. perişan olmak. IS M fakirlik,
perişanlık. /_ kınn L perişan etmek.

perijn (penan) M ağaçtan bölme duvar
(bahçe, tarla), etrafını çitle çevirme. An
çit, çeper.

perk 1 M parça, fragment. 2. rgd kısır. 3.
meyvesiz ağaç.

perkulol M. S. rgd yüzü siyah burnu beyaz
olan koyun.

permali MA. kümes hayvanlan.
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me hev û dn pers ku Avv. o kavgada bir¬
birimizi sakat ettik.

personel M Fr. kadro, personel.
peri rgd saçma, dağınık, yaygın.
pertal M. eşya, mal, ticari eşya, manifatu¬

ra. * pırtl û pertal Avv. kumaş ve giyim
eşyası. An putu.

pertevv M. ışın, şua.
perû M. 1 ışığa gelen kelebek. 2. sadaka

olarakverilen elbisevs. 3. An peri2.
peruk M. it peruk, saç peruku. fin porçe.
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pervva Nne. merak, endişe, korku. * kesê

bê pervva Avv. korkusuz kimse.
pervvane Mİ pervane. 2. ateş böceği, ışığa

gelen kelebek. 3. bazı şivelerde kelebek.
An perû, pink, pirhevok.

perwar M semirme. /_i/gdseminniş,se-
mirtilmiş hayvan vs. /_ kuın Z. semirt¬
mek.

penvaz lM.elbise,yazıveyabirresminke-
nan./- kınn/. kenarlamak.

penvaz 2 M. P. 1 uçuş, uçmak. 2. muallak.
/_ bûn Z. uçuş için tüy çıkarmak, tüylen-
mek.

pervver x sonektir, koruyan, seven anlamı
verir. * şıvanpervver çobanhğı seven.

pervverde M. terbiye, eğitim, talim, /-kar
Mx eğiten, terbiye eden. /_ kuın Z. bes¬
lemek, yetiştirmek, terbiye temek.

Pervvin M. asi ülkeryddızı, Sürreya burcu.
An perû.

peırin MAnçeper3.
pesar M cav küçük tepe, yamaç. An kaş,

pesard/m Lg (dqxsêre, bqxsêre) destek
yapmak, desteklemek, sırıkla tutmak,
pay.: ~ .1; vurmak, dayanak yapmak.

pes-: ' ". ! . beğenme, takdir, düzgün gö¬
rü: ".. x sonek olarak güven verici
anlami verir. * muoveki pesend fivv. gü-
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venUir adam. An pesınd.
pesıbi/n Lng.(dqxsdx,bpesdx) yıkılmaya

yüz tutmak, harap olmak.
pesm M övgü, methiye, reklam. * pesın

dan fivv. övmek, reklamınıyapmak. /_ker
Nx övünen, reklamcı. /_ kırm L övmek,
/-kiri rgd övülmüş, geçerli bn pesn.

pesınand/ın Lg (dtpesaıine, btpesoıine)
övmek, methetmek.

pesmd rgd makbul, kabul edUebUir. An
pesend.

pesuti/n Lng. (dtpesoıe,btpesoıe) övünmek,
kendi kendini methetmek.

pesn M. övgü. /_ dan L kurumlanmak,
övünmek. /_dani M övünç, kurum. An
peyagıri. /_nati M övgü, reklamcılık.
/_oyi rgd övünen. * pesna xwe dan Avv.

kendinin övmek. * pesnayeki dan Avv. bi¬
rini övmek/methetmek.

pespende M rgd şahsiyetsiz kimse, iti¬
barsız.

pesqele M. nüktedan, fıkracı, mizahçı.
pest M. baskı, basmç. * pesteyi xvrin Avv.

kan basıncı.
pestek M. fin sapık.
pestand/ın Lg (dıpestine, bqxsarie) baskı

yapmak.
peşar M siyaset, politika. /S rgd politik,

siyasi, fin politik, rêzanl
peşemi M Z. An çavreşok.
peşüand/m Lg (dıpeşdine, bqxşdine)

yıkmak, harap etmek, bozmak.
peşüi/n Lng. (dtpeşde, btpeşde) yıkılmak,

harap olmak, bozulmak.
peşk M yağmur damlası. * peşk avetın

fivv. yağmur damlalarının düşmesi fiili,
çiselemek. * peşk i baran Avv. yağmur
damlası. An pışk.

peşk 2M hisse, pay./- xwastinZ. hisse/pay
istemek. An beş, par, pışk.

peşk 3 M. krvücım, panltı, şerare. * peşk i
bırûsk fivv. şimşek krvdcımlan. fin pışk.

peşk 4 M. kur'a. fin pışk.
peşk 5 dç aym, tıpkı. * peşk h bavê xwe

çûye fivv. tıpkı babasına benziyor.
peşkand/ın Lnk. (dıpeşkine,btpeşkine) çis¬

elemek, tek tek yağmur damlalan düş¬
mek.

peşkegor MAAnberdêU.
peşkenar Mn sataide veya anayol boyun¬

da olan ev.
peşküand/ın Lg (dtpeşkdine, bqxşkdine)

dağıtmak. An belav kuın.

peşküi/n Lng. (dqxşkde, bqxşkde)
dağılmak. * benya ko cıvat bıpeşküe Avv.

cemaat dağılmadan önce. An belav bûn.
peşm M. yün, yapağı. /_in rgd yünlü, ya-

peştemal M. önlük. An berkoş, pêşmaL
peşûş rgd kof.
peta M. Bj. grip hastalığı. An zekem,saw.
pelate M.Anpatatêz.
petati şirin M Hint yerelması Aot diosco-

rea.
pelêx M kavun, »petêx i salewext MA di¬

lindi ve pürüzlü bir kavun cinsi olup sö¬
külüp saklandıktan sonra yenir,
dayanıklıdır. An gındor.

pelêxi rgd çürük, fin petox.
petod/n Lng. (dıpeaxe,baxuve) batmak.
peti 1. M. hafif yorgan. 2. rgd safi, berrak.
peto M bir cins türban, bn mizer.
petot rgd çürük. /_ bûn Z. çürümek. /_

kuın L çürütmek. An alozL
petrol MGr.yoğunluğuO,8denO,95eka-

dar değişebUen yama mineral, yağ. An
neft

petû M. An peti.
petyayi rgd sımsıkı olmuş, sıkkın.
pev (bı hev) rgp. beraber, Ue. /_ anin L

barıştırmak. /_ axaf tın Z. mülakat et¬
mek, (beraber) konuşmak, /-çûn L 1
kavga etmek. 2. birbirine benzemek. /_
dihn L rastlaşmak, buluşmak, görüş¬
mek./- gıhandınL buluşturmak, birleş¬
tirmek, kavuşturmak, /-gıhani rgd
karma, karışık. * komite ya pevgıhani
Avv. karma komisyon. /_ prêAan L birbi¬
rine bağlamak, /-guêdanl Avv. münase¬
bet, ilişki, /-gıredayi rgd bağlı, bitişik,
müttefik. /_ hatm Z. anlaşmak,
barışmak, /-hatmi M antlaşma. /_ nıvi-
sin L yazışmak, mektuplaşmak. * pev re
rgp. birlikte, beraber, Ue. * pev re çûn Avv/
beraber gitmek, refakat etmek. /_
xebilin Z. işbirliği yapmak, birlikte
çalışmak.

pevdeng NhGrm tek ses veren çift harf,
diftong. An duçeng.

pcvek M cümle. fin. hevok.
pevev M. yekûn, toplam.
pevgırek MA. mütareke, antlaşma.
pevk N, alacak, kredi.
pexşan M. düzyazı, nesir.
pexşer Mfinçapgêr.
pexşand/m Lg (dtpexsine, bıpevsine)
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venUir adam. An pesınd.
pesıbi/n Lng.(dqxsdx,bpesdx) yıkılmaya

yüz tutmak, harap olmak.
pesm M övgü, methiye, reklam. * pesın

dan fivv. övmek, reklamınıyapmak. /_ker
Nx övünen, reklamcı. /_ kırm L övmek,
/-kiri rgd övülmüş, geçerli bn pesn.

pesınand/ın Lg (dtpesaıine, btpesoıine)
övmek, methetmek.

pesmd rgd makbul, kabul edUebUir. An
pesend.

pesuti/n Lng. (dtpesoıe,btpesoıe) övünmek,
kendi kendini methetmek.

pesn M. övgü. /_ dan L kurumlanmak,
övünmek. /_dani M övünç, kurum. An
peyagıri. /_nati M övgü, reklamcılık.
/_oyi rgd övünen. * pesna xwe dan Avv.

kendinin övmek. * pesnayeki dan Avv. bi¬
rini övmek/methetmek.

pespende M rgd şahsiyetsiz kimse, iti¬
barsız.

pesqele M. nüktedan, fıkracı, mizahçı.
pest M. baskı, basmç. * pesteyi xvrin Avv.

kan basıncı.
pestek M. fin sapık.
pestand/ın Lg (dıpestine, bqxsarie) baskı

yapmak.
peşar M siyaset, politika. /S rgd politik,

siyasi, fin politik, rêzanl
peşemi M Z. An çavreşok.
peşüand/m Lg (dıpeşdine, bqxşdine)

yıkmak, harap etmek, bozmak.
peşüi/n Lng. (dtpeşde, btpeşde) yıkılmak,

harap olmak, bozulmak.
peşk M yağmur damlası. * peşk avetın

fivv. yağmur damlalarının düşmesi fiili,
çiselemek. * peşk i baran Avv. yağmur
damlası. An pışk.

peşk 2M hisse, pay./- xwastinZ. hisse/pay
istemek. An beş, par, pışk.

peşk 3 M. krvücım, panltı, şerare. * peşk i
bırûsk fivv. şimşek krvdcımlan. fin pışk.

peşk 4 M. kur'a. fin pışk.
peşk 5 dç aym, tıpkı. * peşk h bavê xwe

çûye fivv. tıpkı babasına benziyor.
peşkand/ın Lnk. (dıpeşkine,btpeşkine) çis¬

elemek, tek tek yağmur damlalan düş¬
mek.

peşkegor MAAnberdêU.
peşkenar Mn sataide veya anayol boyun¬

da olan ev.
peşküand/ın Lg (dtpeşkdine, bqxşkdine)

dağıtmak. An belav kuın.

peşküi/n Lng. (dqxşkde, bqxşkde)
dağılmak. * benya ko cıvat bıpeşküe Avv.

cemaat dağılmadan önce. An belav bûn.
peşm M. yün, yapağı. /_in rgd yünlü, ya-

peştemal M. önlük. An berkoş, pêşmaL
peşûş rgd kof.
peta M. Bj. grip hastalığı. An zekem,saw.
pelate M.Anpatatêz.
petati şirin M Hint yerelması Aot diosco-

rea.
pelêx M kavun, »petêx i salewext MA di¬

lindi ve pürüzlü bir kavun cinsi olup sö¬
külüp saklandıktan sonra yenir,
dayanıklıdır. An gındor.

pelêxi rgd çürük, fin petox.
petod/n Lng. (dıpeaxe,baxuve) batmak.
peti 1. M. hafif yorgan. 2. rgd safi, berrak.
peto M bir cins türban, bn mizer.
petot rgd çürük. /_ bûn Z. çürümek. /_

kuın L çürütmek. An alozL
petrol MGr.yoğunluğuO,8denO,95eka-

dar değişebUen yama mineral, yağ. An
neft

petû M. An peti.
petyayi rgd sımsıkı olmuş, sıkkın.
pev (bı hev) rgp. beraber, Ue. /_ anin L

barıştırmak. /_ axaf tın Z. mülakat et¬
mek, (beraber) konuşmak, /-çûn L 1
kavga etmek. 2. birbirine benzemek. /_
dihn L rastlaşmak, buluşmak, görüş¬
mek./- gıhandınL buluşturmak, birleş¬
tirmek, kavuşturmak, /-gıhani rgd
karma, karışık. * komite ya pevgıhani
Avv. karma komisyon. /_ prêAan L birbi¬
rine bağlamak, /-guêdanl Avv. münase¬
bet, ilişki, /-gıredayi rgd bağlı, bitişik,
müttefik. /_ hatm Z. anlaşmak,
barışmak, /-hatmi M antlaşma. /_ nıvi-
sin L yazışmak, mektuplaşmak. * pev re
rgp. birlikte, beraber, Ue. * pev re çûn Avv/
beraber gitmek, refakat etmek. /_
xebilin Z. işbirliği yapmak, birlikte
çalışmak.

pevdeng NhGrm tek ses veren çift harf,
diftong. An duçeng.

pcvek M cümle. fin. hevok.
pevev M. yekûn, toplam.
pevgırek MA. mütareke, antlaşma.
pevk N, alacak, kredi.
pexşan M. düzyazı, nesir.
pexşer Mfinçapgêr.
pexşand/m Lg (dtpexsine, bıpevsine)
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dağıtmak.
pexşi/n Lng. (dxpexşe, btpexşe) dağılmak.
pexşmgeh Nx 1 dağıtım yeri 2. radyo

yayını yeri
pey "; AJ. sinir, asap.
pey M depozit, bey parası.
pey 3 rgp arka. * dan pey Avv. takip etmek,

arkasına düşmek. * ketm pey Avv. ar¬
kasına düşmek, peşine takılmak. /_
genyan L birini aramak. /_ hev Avv. rgp
rgd ard-arda, arka-arkaya. * pey hev
hatın Avv. peş peşe veya arka arkaya gel¬
mek. * pey hev agn kuın Avv. arka ar¬
kayaveya peşpeşe ateşetmek. * pey karê
xwe ketin Avv. çıkarının peşine düşmek.
finpêZ

peya l rgd yaya /_ bûnZ. inmek (hayvan¬
dan veya vasaadan). * jı hespe* peya bûn
Avv. attan inmek. * jı trene peya bûn Avv.

trenden inmek. /_de M. piyade, yaya. /_
kuın Z. indirmek. * jı hespê peya kuın
Avv. attan indirmek. /_rê MA; kaldıran.
/_ti/ri M. yayalık.

peya M. adam, fert, kimse. * du peyayên
me h xeribiyê ne Avv. iki adamımız gur¬
bettedir. * em sê* peya hatın Avv. biz üç
kişi geldik.

peya M gurur, kibir, kurum. /_gu rgd ki¬
birli, fodul, gururlu. /_gui M. gururlan¬
ma, kibirlenme, kurumlanma. * ketin
peyan Avv. kendini övmek, övünmek. An
qure, pesn, pesndanl

peyak M. piyon taşı. An bêg, piyon.
peyale M. su bardağı. An piyan.
peyam M. badem. An beyv.
peyam M. haber, olay. An nûçc, bûyer.
peyand/m Lg (dtpeyine,bıpeyine) teşebbüs

etmek, el atmak.
peyarê 1M. yaya yolu, patika. 2. kaldırım.
peyda M. temin. /_ bûn L temin olmak,

bulunmak. /_ kuın Z. temin etmek, bu¬
lundurmak.

peydok M. römork.
peyhati rgd sonradan gelen, sonradan

doğan, küçük kardeş, 'nuxuri' kelimesi¬
nin aksidir.

peyıfl/ın (dqxyife, bpeyıfe) Lng. bn
peyıvtın.

peyüc l M. 1 kurye. 2. postacı.
peyık 2 M 1. şalvarın bacakarası kısmı. 2.

ayı pençesi
peyı/n Lng. (dqje) btpê) beklemek. An pay-

peyuk M. sicü, kütük.
peyıtand/m Lg (dqieyaine, bqxyaine) ispat

etmek.
peyıv M söz, lakırdı, konuşma, /-dar Mx

konuşmacı, sözcü. /_darl M konuşma,
lakırdı etme. /-ok rgd konuşkan.

peyıvand/ın Lg (dıpeyıvine,btpeyıvine) ko¬
nuşturmak.

peyrri/n l Lng. (dıpeyîve, btpeyive) konuş¬
mak. * em pev re dıpeyivm Avv. birbiri¬
mizle konuşuyoruz, fin anvin.

peyrri/n 2 Lg (dqxyive, btpeyive) ölçmek,
tartmak. An pivan, pirin.

peyivt/m 1-Lng. (dxpeyive,bıpeyive) konuş¬
mak. An peyıvinl 2.Zg ölçmek, tartmak.
fin peyivini

peyje M küçük merdiven. An pêpelûk.
peyk l M. P. gönderilen, ulak, kuriye. An

hınarti.
peyk 2 M P. satelit, uydu. * êra radyo i

peyk i iran Avv. burası iran uydu radyosu.
peykan M. P. ok veya mızrak başı/ucu.
peykar M. P. savaş, çarpışma.
peyker M P. 1 yüz, şekU, hayal. 2. heykel.

3. portre, form. /_mgar MA. ressam,
/-traş Nh heykeltraş.

peyman M. P. anlaşma, sözleşme, kontrat,
pakt. /-beştin Z. anlaşma yapmak, /-gut
rgd ahde saddc kalan./- gırtın Z. 1 anlaş¬
ma yapmak. 2. anlaşmaya saddc kalmak.
/-şkandın L anlaşmayı bozmak, iptal et¬
mek.

peyn (pehen)N.bnnbû.(zilan bölgesi).
peymvvazi M övgü konuşması, yaltaklan¬

ma. /_ kuın Z. övmek, dalkavukluk et¬
mek.

peyrevv M. fin rczname, pêyrevv.
peyrûze M. firuze taşı. fin firuze.
peyt rgd fin pêt, şıdandl
peyv M fin peyıv.
peyvvend M. bağ, ilgi, alaka. /_iM. münase¬

bet, dgi, alaka. An pêwendi.
peyvveng M alet, araç. An pergal, hacet
peyvveste rgd P. daima, her zaman bağlı.
peyvrist rgd lazım, gerekli, elzem.
peyxam Nne. ilham, vahi.
peyxamber M. Peygamber. /_i M. Pey-

gamberlik.
peyzaj N. Fr manzara, man7ara resmi
pez M küçükbaş hayvanlar./_koviMn ya¬

ban keçisi. /_ çêrandm Z. davar otlat¬
mak. /_ rakınn Avv. hayvanlan öğle vakti
yatmayerinden otlatmak için kaldırmak.
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* pezê reş Avv. keçi. * peze* spi Avv. koyun.
* pez şar kuın Aıv. davar sağmak.

pezare M acı, sana. An eş.
pezeweng M. Z1. pezevenk, fin pêzeweng.
pezizank M ant kursak, fin geprûg.
pezkuj M tepeli toygar, zoa Gaterida crl-

stata.
pezuujok MA. hayvanları, bilhassa inekle¬

ri emen yarasaya benzer bir hayvan, ing.
monitör, vvarran lizzard. An man-
geuujok.

pezpezk M. ruteyla, bir cins iri örümcek.
zoa lycosa tarenhüa.

pezûdan M. rgp. şafak vakti, fin berbang.
pê l M. ant ayak, bacak. *pê dan erde fivv.

ayak diretmek, inad etmek. * pê* lê kuın
Avvi ezmek, yere basmak, toprağa bas¬
mak. An henshn. * pê* h erdê kuın fivv.

yere ayak basmak. /_pan M. rgd Bj. düz-
taban. fin hngmehk. /-pask M. derin
olmıyan akarsularda karşıya geçmek için
yanyana dizilen basamak taşlar, /-peti
MA. rgd yalınayak. /_tazi rgd baldın
çıplak, çıplak bacaklı. /_xas MA. rgd
yalınayak. * pêxas û pêpeti Avv. yalınayak
balduı çıplak.

pê* 2rgp. arka,arkasmıtakipedici eylemleri
pekiştiren sözcük. * dan pê fivv/ arkasına
düşmek, arkasım takip etmek./- genyan
L bulaşmak./- ketınZ. bir şeyin arkasını
bıralcmamak, peşinden gitmek. An pey3.

pe* 3 Ghk Ue, le, la gibi eklerin yerine geçer.
* pe* çı? fivv. neyle?. /_ çûn fivv/ _üe git¬
mek, arkasından gitmek. * pê kê dıçi? fivv.

İçiminle veya kimin arkasından gidiyor¬
sun?. /_ kenin Z. onunla gülmek veya
onunla eğlenmek veya alay etmek, (bura¬
da pê 'biyê' belirtisiz zamiri oluyor). /_
ketm fivv/ uğraşmak, alakadar olmak. * lı
pey gotma yeki ketin fivv. birinin dedik¬
lerine ilgi duymak veya birine kamp de¬
diklerini yapmak. * h pey qedera xwe
ketm fivv. kaderine uymak. /_ kuın Z.
..ile yapmak. * pê hacetan kar kuın fivv.
aletler Ue iş yapmak. * pê şa bûn Avv. biri¬
ni okşryarak sevmek, biriyle eğlenmek. *
bebık pê bebıke şa düve fivv. bebek, bebe¬
kle (oyuncak) eğleniyor. * pê xwe gutm
Avv. dayanmak, istinad etmek, biryere tu¬
tunmak. * xwe pê gutm Avv. sabretmek,
tahammül etmek. * pê xwaş bûn Avv.

memnun olmak, hoşlanmak. * pê
xebitandin Avv. bir şey de çalışmak, bu

seyi kullanmak. * pe* xehitandi Avv. ikinci
el eşya * pê xebitin Avv. bir şeyi kullan¬
mak, _Ue çalışmak. * em pê bmr
dixebihn Avv. biz balta Ue çalışıyoruz.

pê4 dç rgp burada de, re, ve ekleri alarak
değişik anlamlarda kullanılır. * pê dergp.
^den beri, -ver gitsin. -itibaren. * kêr pê
de da,çû fivv. bıçağı basıp kesti. *pê de çe¬
ri û hat Avv. biryandan otlayıp geldi * pê
re rgp. 1 ön, ön taraf, önden, önlemesine.
2. hari, beraber. 3. rgp. tamamı, muhtevry-
atı. 4. üşüşme, üzerine/üstüne yayılma. *
dunun pê re hat Avv. düşman önden gel¬
di. * mêşan pê re gut Avv. anlar (üzerine)
üşüştüler.*me pêregırt,xüaskirAvv. biz
üzerine (başata) üşüştük de bitirdik. * pê
re çûn fivv. beraber (birlikte) gitmek. * ew
jipê re çû fivv. o da beraberinde gitti. *pê
re h dev de lê xıst Avv. önde ağzına
yapıştırdı. * par redixwe,pê redavêje Avv.

arkadan yiyip önden atıyor. * pê ve rgp.
yapışdc veya askıda gjbi anlam verir..* pê
ve hat Avv. -ile geldi * mari pê ve da Avv.

ydan soktu (yaniyapışarak soktu). * pe ve
zebqi fivv. (kendisine) yapıştı, -Ue yapıştı.

pê 5 rgd pro. rgp. dç (*Aı^/sözcükterinin
kısaltmışıdır.

pealink Mfinpaşung.
pebavveri M. 1. vekaletname. 2. inandırma.

3. inandıncı.
pêbaz M. yaya köprüsü.
pêbend M. uzun yolculuklarda baldır kas¬

larının yorulmaması için baldır üzerine
bağlanan sargı.

pêcame M. Fr. pijama. An pyame.
pêcamk M. öksürük otu. fiot Tussilago

farfara.
pêç M. sargı.
pêçan I M sarma, ambalajlama.
pêça/n Lg (dtpêçe, bajêçe) sarmak, sarma¬

lamak, dolamak. *bubi pêçan Avv. yarayı
sarmak. * xwe pêçan Avv. giyinip kuşan¬
mak. * lê pêçan Avv. sarmak, sarılmak,
dolanmak. * xwe lê pêçan Avv. kendini do¬
lamak, etrafma sarılmak. * mari xwe lê
pêça Avv. ydan kendisini (fiir şeye) doladı.
* deri lê pêçan Avv. iplik sarmak.

pêçand/in Lg (dtptçine, btpeçine) sarmak,
sarmalamak.

pêçek lN. iki çeneklUerden sarmaşık cinsi
süs bitkisi, gündüz sefası, çalapa, kahka¬
ha çiçeği, bot ipomoea. An Iaflafok, ba-
dak, daralink. * pêçeka dhvaran Aot
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Hedera helix. * pêçeka spi Aot Convol-
vulus sepim. * pêçeka daran Nh küs-
küL Aot Cuscuta.

peçek 2 M 1 paket, tomar. 2. çocuk kun¬
dağı. An dergûş.

pêçek 3MroL*pêçekgu-tmAw.rol almak.
An nyar.

pêçekulû N.S.bngûok.
peçık l M 1 kese kağıdı. 2. parmaklık

(merdiven veya bahçe).
peçık 2 M badıç, balda, fasulye, fiğ gibi bit¬

kilerde tanelerinin dizildiği kılıf.
pêçi/n 1 Lng. (dtpêçe, btpêçe) sarılmak,

dolanmak. 2. Lg sarmak, dolamak.
pêçke M. dolap, kasa, buz dolabı vs. nin

ayaklan, mini tekerlek.
pêçoke M sipiral, helezon.
pêçûn M. takip. *hpê yeki çûn Avv. birini

takip etmek.
pêdand/in Lg (pêdidine,pêdine) sabitleş¬

tirmek, tesbit etmek. An pêl kum.
pêdani M. para yardımı, imece. fin. iane.
pêdari M. temin etme, senet.
pêdark M. nalin, takunye. An nahk.
pegeh Mx makam, kürsü.
pêger M. dolaşdan şey veya yer. * pêgera

nêçirvanan Avv. avcıların av mıntıkası,
avlandığı yer.

pêgerandi M. Grm bn gerandi
pegırt M. 1 kopya. 2. tutanak, zabıt. 3. tut¬

turaç, tutulacak yer.
pegozek M. ant ayak bileği çıkıntısı, topuk

kemiği. An gizüc
pêhatin Ang. oluşmak, meydana gelmek,

türemek. * peşijı pıngav û çuavan tene
pe. Avv. sivrisinek pis su birikintilerinden
türerler.

pêhn M. tekme, fin pin.
penn M. fin pcjn, pcjın.
pêji/n Lng.(dipêje,bipêje)pişmek.bnprlm.
pêjker M. pişirici.
pek (fiı yek) rgd rgp. pro. beraber, birlik,

bir olma, birleşme, birleştirme fiillerini
hazırlar. /_ anin L oluşturmak, meydana
getirmek, vücuda getirmek, hazırlamak.
/_ dan Z. bozmak, yıkmak, tahrip etmek.
/-hatın M. m ittifak, antlaşma, oluşma,
teşkil. 2. Z. oluşmak, teşekkül etmek, an¬
laşmak, ittifak etmek, /-hali rgd teşek¬
kül etmiş, vücut bulmuş, oluşmuş. /_
kelin Z. bir şeyin arkasına düşmek, topla¬
mak, bir araya getirmek. /_ kırm L bir-
leşiirmek, bir araya getirmek/toplamak.

/-vedayi Nh karışım, alaşım, halita.
/_xıshn L çatmak, yapmak, vücuda ge¬
tirmek.

pêkeve rgd fin pêkve.
pêkenin 1 M fıkra, mizah. 2. L bir şey

veya kimseyle alay etmek. 3. rgd gülünç
§ey-

pêkenok rgd gülünç, alay mevzuu olan
şey veya kimse.

pêkewk Mfinpeqijik.
pêkhahn M 1. hazırlık. 2. 'pêk' kelimesin¬

deki açıklamaya bak.
pêkohr M haseki küpesi. Aot Aquilegia

vulgaris.
pel l M 1 dalga (su veya hava dalgası) 2.

elektrik dalgası, frekans. * pelaavê Avv. su
dalgası. * pel bı pel Avv. dalga dalga. /-
bûn Z. uzamak, yayılmak. /_ dan L dal¬
galanmak, /-gerin MA. dalgalanmak, dal¬
ga bükemeci. /_guMA aha cihazı. /_lerz
Nh fizikte dalga titreşimi. * pêla behrê
Avv. / deniz dalgalan, bn. şepêl, pêhveş.

pêl 2 M. 1 sömestri. 2. ince levha.
pêlav M ayakkabı, fin pilav, soL
pele M. çağ. An hemdemi, qune.
pêlekan MAnpêlûk.
pêlewar M Igemijıırnak. 2. gemi suratını

ölçme aleti. 3. dalgasayar. 4. çarkçı.
pêlû M. ant göz kapağı.
pelûk M. merdivenve basamaktan. An pê-

pelûk, paçine, pelıng.
pêbveş Mİ verici alet, radyoveya frekans

yayıcı istasyonu, nakledici cihaz. 2. fre¬
kans. 3. Uetİcen. /_iM. yaym, radyo yayını.

pchveşand/ın Lg (pêldtweşine, pêlweşine)
yayın yapmak.

pêmen rgd yoksun.
pêmirişk M.fcnpêqnik.
pên Mfinpêhn, pin.
pênaw N.S. uğur. fin oxu, yom.
penc M. rgd beş (5). /_an rgd beşlere,

beşe, beşinciye, /-berk MA. beş taş oyunu,
fin pêncok. /_ok M. fin pcncber. /-bare
A'A. rgd beş misU, beş katlı, /-emin rgd
beşinci, 5. ci.

pençe M. rgd eUi (50). /_min rgd ellinci,
50. ciAnpencl

pencık M. kenger veya diken biçmek için
çataUı dirgen. An cemık.

pcnci M. rgd elli. An pençe.
pencsed M. rgd bn pênsed.
pêncsch MA. beş duyu.
pêncşemb MA. perşembe. * roja pêncş-
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Hedera helix. * pêçeka spi Aot Convol-
vulus sepim. * pêçeka daran Nh küs-
küL Aot Cuscuta.

peçek 2 M 1 paket, tomar. 2. çocuk kun¬
dağı. An dergûş.

pêçek 3MroL*pêçekgu-tmAw.rol almak.
An nyar.

pêçekulû N.S.bngûok.
peçık l M 1 kese kağıdı. 2. parmaklık

(merdiven veya bahçe).
peçık 2 M badıç, balda, fasulye, fiğ gibi bit¬

kilerde tanelerinin dizildiği kılıf.
pêçi/n 1 Lng. (dtpêçe, btpêçe) sarılmak,

dolanmak. 2. Lg sarmak, dolamak.
pêçke M. dolap, kasa, buz dolabı vs. nin

ayaklan, mini tekerlek.
pêçoke M sipiral, helezon.
pêçûn M. takip. *hpê yeki çûn Avv. birini

takip etmek.
pêdand/in Lg (pêdidine,pêdine) sabitleş¬

tirmek, tesbit etmek. An pêl kum.
pêdani M. para yardımı, imece. fin. iane.
pêdari M. temin etme, senet.
pêdark M. nalin, takunye. An nahk.
pegeh Mx makam, kürsü.
pêger M. dolaşdan şey veya yer. * pêgera

nêçirvanan Avv. avcıların av mıntıkası,
avlandığı yer.

pêgerandi M. Grm bn gerandi
pegırt M. 1 kopya. 2. tutanak, zabıt. 3. tut¬

turaç, tutulacak yer.
pegozek M. ant ayak bileği çıkıntısı, topuk

kemiği. An gizüc
pêhatin Ang. oluşmak, meydana gelmek,

türemek. * peşijı pıngav û çuavan tene
pe. Avv. sivrisinek pis su birikintilerinden
türerler.

pêhn M. tekme, fin pin.
penn M. fin pcjn, pcjın.
pêji/n Lng.(dipêje,bipêje)pişmek.bnprlm.
pêjker M. pişirici.
pek (fiı yek) rgd rgp. pro. beraber, birlik,

bir olma, birleşme, birleştirme fiillerini
hazırlar. /_ anin L oluşturmak, meydana
getirmek, vücuda getirmek, hazırlamak.
/_ dan Z. bozmak, yıkmak, tahrip etmek.
/-hatın M. m ittifak, antlaşma, oluşma,
teşkil. 2. Z. oluşmak, teşekkül etmek, an¬
laşmak, ittifak etmek, /-hali rgd teşek¬
kül etmiş, vücut bulmuş, oluşmuş. /_
kelin Z. bir şeyin arkasına düşmek, topla¬
mak, bir araya getirmek. /_ kırm L bir-
leşiirmek, bir araya getirmek/toplamak.

/-vedayi Nh karışım, alaşım, halita.
/_xıshn L çatmak, yapmak, vücuda ge¬
tirmek.

pêkeve rgd fin pêkve.
pêkenin 1 M fıkra, mizah. 2. L bir şey

veya kimseyle alay etmek. 3. rgd gülünç
§ey-

pêkenok rgd gülünç, alay mevzuu olan
şey veya kimse.

pêkewk Mfinpeqijik.
pêkhahn M 1. hazırlık. 2. 'pêk' kelimesin¬

deki açıklamaya bak.
pêkohr M haseki küpesi. Aot Aquilegia

vulgaris.
pel l M 1 dalga (su veya hava dalgası) 2.

elektrik dalgası, frekans. * pelaavê Avv. su
dalgası. * pel bı pel Avv. dalga dalga. /-
bûn Z. uzamak, yayılmak. /_ dan L dal¬
galanmak, /-gerin MA. dalgalanmak, dal¬
ga bükemeci. /_guMA aha cihazı. /_lerz
Nh fizikte dalga titreşimi. * pêla behrê
Avv. / deniz dalgalan, bn. şepêl, pêhveş.

pêl 2 M. 1 sömestri. 2. ince levha.
pêlav M ayakkabı, fin pilav, soL
pele M. çağ. An hemdemi, qune.
pêlekan MAnpêlûk.
pêlewar M Igemijıırnak. 2. gemi suratını

ölçme aleti. 3. dalgasayar. 4. çarkçı.
pêlû M. ant göz kapağı.
pelûk M. merdivenve basamaktan. An pê-

pelûk, paçine, pelıng.
pêbveş Mİ verici alet, radyoveya frekans

yayıcı istasyonu, nakledici cihaz. 2. fre¬
kans. 3. Uetİcen. /_iM. yaym, radyo yayını.

pchveşand/ın Lg (pêldtweşine, pêlweşine)
yayın yapmak.

pêmen rgd yoksun.
pêmirişk M.fcnpêqnik.
pên Mfinpêhn, pin.
pênaw N.S. uğur. fin oxu, yom.
penc M. rgd beş (5). /_an rgd beşlere,

beşe, beşinciye, /-berk MA. beş taş oyunu,
fin pêncok. /_ok M. fin pcncber. /-bare
A'A. rgd beş misU, beş katlı, /-emin rgd
beşinci, 5. ci.

pençe M. rgd eUi (50). /_min rgd ellinci,
50. ciAnpencl

pencık M. kenger veya diken biçmek için
çataUı dirgen. An cemık.

pcnci M. rgd elli. An pençe.
pencsed M. rgd bn pênsed.
pêncsch MA. beş duyu.
pêncşemb MA. perşembe. * roja pêncş-
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embê Avv. perşembe günü
pêngav M. m. atılım, teşebbüs.
pêmji/n Lng. (dıperuje, btpênae) bn

poıujin.
pênsed MA. rgd beş yüz. 500. /-emin rgd

beşyüzüncü.
pênûs M. kalem. /_ kısandın Z. kalem

çekmek,yam üstünü çizmek, iptal etmek.
/_bu Nh kalem traş makinası. /-geç MA.
tebeşir, /-mis Nh kurşunkalem.

pêpan Mnpê içindeki nota bak.
pêpask Nhpê içindeki nota bak.
pêpeti rgdpê içindeki nota bak.
pêpehng MAnpêpelûk.
pêpelûk M. merdiven, merdiven basa¬

mağı. An pêlûk, hewq, peyje.
pêpeqmg M. yeşU ispinoz, zoa cbloris

cbloris.
pepüke M. sınk yürüyüşünde kullanılan

sırıklar.
pêqibk M yapraklan tavuk bacağma ben¬

zer bir ot. pişirilerek yenir.
pêr rgp. evvelsi gün. /-efser M. başçavuş,

fin stvanyar. * duhi ne per Avv. dün değil
evvelsi gün.

pera rgp. pe içindeki 'pê re' notuna bak.
pêrar rgp. iki sene önce.
pêrbest M. Grm edat. fin daçek.
pêrgin M. m kabul, kabul töreni, karşıla¬

ma. * çûn pêrginê Avv. hoş geldine git¬
mek, karşılamak. * pêrginiya sersalê Avv.

yeni yd karşılaması. * pêrginiya bûkê Avv.

gelin karşılamak. An pêşwazl hewandm.
pênst M fihrist. An naverok.
peri M. dişi cin, melek.
Pêrû İM ast Ülker yıldızı, Süreyya burcu.

An pervrin. 2. M avize.
pêrûz rgd bn piroz.
pêsir M mi. ant gırtlağın göğüs kemiği

arası boşluğu. 2. M. yaka, yakalık. * bı pê-
sirê guhn Avv. yakasına yapışmak, ya¬
kasını kapmak. 3. kapının iki yan tarafı.

pestırk M. pedalı ayakla çevrilen araba.
pêş lN. (sen 'p' ile okunur) entari ve uzun

elbiselerin ön alt tarafı, peştemal kısmı. *
kuın pêşa xwe Avv. önlüğüne doldurmak.
* pêşa xwe hji kuın Aıv. önlüğünü dol¬
durmak, peştemahm doldurmak. An
pêşik,daw.

peş rgdrgp (ince 'p' ile okunur), ön, önde,
önce,önceki, ön taraf. *anin peş fivv. tak¬
dim etmek, gözönüne getirmek, Ueri sür¬
mek. * ketm peş Avv/ öne düşmek, Ueri

geçmek. * peş çav kuın Avv. gözönüne ge¬
tirmek, izah etmek, göstermek. * pêş de
rgp. önde, önünde. * peş de çûn Avv/ Uer-
lemek, olgunlaşmak. An pêşta. * peş
ketin Avv/ öne düşmek, Ueri geçmek. *
pêş xêni re hatm Avv. evin önünden gel¬
diler. * peş û paş Avv. ön ve arka. * pêş û
paş mêze neku Avv. önüne arkasına bak¬
madı. * peş yeki kuın Avv. birine takdim
etmek. * peş ve bınn Avv/ Ueri götürmek,
Uerletmek, geliştirmek. * peş ve çûn Avv/
Uerlemek, gelişmek, peş ve çûyi rgd Uer-
lemiş, gelişmiş. * peş ve hatm Avv/ beri
gelmek, ileri gelmek, yaklaşmak. /_
xistin Z. öne sürmek, ileri sürmek. *
xishn peş Avv/ öne/Ueri sürmek.

peş 3 M. kirvelikte kucak anlamında kul¬
landır. * avêlin pêşa yeki Avv. (sünnet olr
mak için) sünnet olacak olanı birinin
kucağına vermek. * ez paşa füan keşi de
me fivv. ben falancanın kucağına
atılmışım yanı falanca benim kirvem an¬
lamı verir.

peş 4M.bUgi.
pêşajo N.rgd öncü.
pcşand/m Lg (dtpeşine, bvptşine) göster¬

mek, delalet etmek.
pêşandar Mx delU, rehber, klavuz, önder.
pêşane rgp. öncel, öncelik. *pêşanêdeme

dıve em zman fêr bıbm Avv. öncelikle dU
öğrenmeliyiz.

peşani M. izah, anlatım.
pêşangeh Mx pazar, pazar yeri, sergi.
pêşari Mfinrêzanl
pêşbazi Mx rekabet, yarışma.
pêşbend Mx Grm önek. An xurdepêş.
pêşber rgd rgp. ön, huzurda. IS M. öne

sürme, huzura getirme. * pêşberi hev Avv.

başbaşa, yüzyüze. * pêşberi hev kuın Avv.

yüzyüze getirmek, katılaştırmak, yüzleş¬
tirmek.

peşbüarimi M. ön seçim.
pêşbuk M. müsabaka, yarışma.
pêşbin rgd üeriyi gören, Ueri görüşlü. IS

M üeriyi görme.
pêşcênik Nhanlbnqoçêeniyi.
pêşçav M. görüş, manzara, görünen şey./-

kınn Z. öne sürmek,gözönüne getirmek,
göstermek.

pêşdank Mx Grm önek. An xurdepêş,
pêsdanL

pêşdani M. Grm bn pêşdank.
pêşdar Nx 1 önder. 2. manzara, tasvir./-!
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embê Avv. perşembe günü
pêngav M. m. atılım, teşebbüs.
pêmji/n Lng. (dıperuje, btpênae) bn

poıujin.
pênsed MA. rgd beş yüz. 500. /-emin rgd

beşyüzüncü.
pênûs M. kalem. /_ kısandın Z. kalem

çekmek,yam üstünü çizmek, iptal etmek.
/_bu Nh kalem traş makinası. /-geç MA.
tebeşir, /-mis Nh kurşunkalem.

pêpan Mnpê içindeki nota bak.
pêpask Nhpê içindeki nota bak.
pêpeti rgdpê içindeki nota bak.
pêpehng MAnpêpelûk.
pêpelûk M. merdiven, merdiven basa¬

mağı. An pêlûk, hewq, peyje.
pêpeqmg M. yeşU ispinoz, zoa cbloris

cbloris.
pepüke M. sınk yürüyüşünde kullanılan

sırıklar.
pêqibk M yapraklan tavuk bacağma ben¬

zer bir ot. pişirilerek yenir.
pêr rgp. evvelsi gün. /-efser M. başçavuş,

fin stvanyar. * duhi ne per Avv. dün değil
evvelsi gün.

pera rgp. pe içindeki 'pê re' notuna bak.
pêrar rgp. iki sene önce.
pêrbest M. Grm edat. fin daçek.
pêrgin M. m kabul, kabul töreni, karşıla¬

ma. * çûn pêrginê Avv. hoş geldine git¬
mek, karşılamak. * pêrginiya sersalê Avv.

yeni yd karşılaması. * pêrginiya bûkê Avv.

gelin karşılamak. An pêşwazl hewandm.
pênst M fihrist. An naverok.
peri M. dişi cin, melek.
Pêrû İM ast Ülker yıldızı, Süreyya burcu.

An pervrin. 2. M avize.
pêrûz rgd bn piroz.
pêsir M mi. ant gırtlağın göğüs kemiği

arası boşluğu. 2. M. yaka, yakalık. * bı pê-
sirê guhn Avv. yakasına yapışmak, ya¬
kasını kapmak. 3. kapının iki yan tarafı.

pestırk M. pedalı ayakla çevrilen araba.
pêş lN. (sen 'p' ile okunur) entari ve uzun

elbiselerin ön alt tarafı, peştemal kısmı. *
kuın pêşa xwe Avv. önlüğüne doldurmak.
* pêşa xwe hji kuın Aıv. önlüğünü dol¬
durmak, peştemahm doldurmak. An
pêşik,daw.

peş rgdrgp (ince 'p' ile okunur), ön, önde,
önce,önceki, ön taraf. *anin peş fivv. tak¬
dim etmek, gözönüne getirmek, Ueri sür¬
mek. * ketm peş Avv/ öne düşmek, Ueri

geçmek. * peş çav kuın Avv. gözönüne ge¬
tirmek, izah etmek, göstermek. * pêş de
rgp. önde, önünde. * peş de çûn Avv/ Uer-
lemek, olgunlaşmak. An pêşta. * peş
ketin Avv/ öne düşmek, Ueri geçmek. *
pêş xêni re hatm Avv. evin önünden gel¬
diler. * peş û paş Avv. ön ve arka. * pêş û
paş mêze neku Avv. önüne arkasına bak¬
madı. * peş yeki kuın Avv. birine takdim
etmek. * peş ve bınn Avv/ Ueri götürmek,
Uerletmek, geliştirmek. * peş ve çûn Avv/
Uerlemek, gelişmek, peş ve çûyi rgd Uer-
lemiş, gelişmiş. * peş ve hatm Avv/ beri
gelmek, ileri gelmek, yaklaşmak. /_
xistin Z. öne sürmek, ileri sürmek. *
xishn peş Avv/ öne/Ueri sürmek.

peş 3 M. kirvelikte kucak anlamında kul¬
landır. * avêlin pêşa yeki Avv. (sünnet olr
mak için) sünnet olacak olanı birinin
kucağına vermek. * ez paşa füan keşi de
me fivv. ben falancanın kucağına
atılmışım yanı falanca benim kirvem an¬
lamı verir.

peş 4M.bUgi.
pêşajo N.rgd öncü.
pcşand/m Lg (dtpeşine, bvptşine) göster¬

mek, delalet etmek.
pêşandar Mx delU, rehber, klavuz, önder.
pêşane rgp. öncel, öncelik. *pêşanêdeme

dıve em zman fêr bıbm Avv. öncelikle dU
öğrenmeliyiz.

peşani M. izah, anlatım.
pêşangeh Mx pazar, pazar yeri, sergi.
pêşari Mfinrêzanl
pêşbazi Mx rekabet, yarışma.
pêşbend Mx Grm önek. An xurdepêş.
pêşber rgd rgp. ön, huzurda. IS M. öne

sürme, huzura getirme. * pêşberi hev Avv.

başbaşa, yüzyüze. * pêşberi hev kuın Avv.

yüzyüze getirmek, katılaştırmak, yüzleş¬
tirmek.

peşbüarimi M. ön seçim.
pêşbuk M. müsabaka, yarışma.
pêşbin rgd üeriyi gören, Ueri görüşlü. IS

M üeriyi görme.
pêşcênik Nhanlbnqoçêeniyi.
pêşçav M. görüş, manzara, görünen şey./-

kınn Z. öne sürmek,gözönüne getirmek,
göstermek.

pêşdank Mx Grm önek. An xurdepêş,
pêsdanL

pêşdani M. Grm bn pêşdank.
pêşdar Nx 1 önder. 2. manzara, tasvir./-!
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M. önderlik. * pêşdari kuın Avv/ 1 önder¬
lik etmek. 2. tasvir etmek. An pêşder.

pêşdaraz rgd ön yargdı. IS M. ön yargı.
pêşde rgd rgp. önde, derde. /_tu rgd rgp.

daha önce, daha Uerde, ilkten./-tırin rgd
rgp. en önde, en Uerde, ilk önce. fin pcşta,
pêş2.

pcşdedani Ar. teminat.
pêşder M. fin pêşdar, pêşrew.
pêşdest rgd el altında, elde hazır, mehilli.

IS M. 1 önel, mehU, bir işin tamamlan¬
ması için tanınan ek süre. 2. tasiyatif.

peşe M. 1 nesir, nesir yazı. 2. sanaat/_kar
Mx nesir yazan, fin pise.

pêşem rgd mühim, fin guıng.
pêşende M. istikbal, gelecek. An dahatû,

pêşhati
pêşeng M. 1 önder, üder, öncü, başi çeken.

2. askeriyede öncü kuvvet. 3. kervanın
başını çeken hayvan.

pêşevva M. 1. öncü, üder. fin pêşeng. 2. B.
Ueri! emri.

pêşewar M. selef.
pêşgeh Mx ön taraf, öndeki yer.
pêşger M. fikir, oy, rey. fin deng.
pêşgu M. mania, engel. IS M. önlem, en¬

gelleme.
pêşgotm Nh önsöz. * peşgotuıa ve fer-

hengê fivv. bu sözlüğün önsözü.
pêşhati M. gelecek, istikbal fin dahatû,

pêşende, mand.
peşhazıri M. ön çalışma.
pêşhevani M. Grm bn bêtuker.
pêşik M. elbise etekliği, fin peşi, davv.
peşin rgd rgp. peşin, önce, ilkten, önceden.

fin peşin.
peşıng M. 1 fiil, eylem. 2. yorum, izah. 3.

Grm mastar kökü. fin rader.
peşi l rgd rgp. ön, önce, ön taraf, gelecek.

/_ dan Z. önü kaptırmak, başını koyver-
mek. /_ gırtın L önünü almak, engel ol¬
mak, mani olmak. * pêşi Iê gutm fivv.

önüne geçmek, olmasını engeUemek.
peşi M. sivrisinek, fin peşû.
peşi 3 M hayalet.
peşin rgd rgp. öncü, birinci, evvelsi. * a

peşin rgp. evvelen, ilkönce. * kesê peşin
fivv. ilerdeki, öndeki adam. * cara peşin
fivv. Uk defa, ilk sefer. * xetê* peşin fivv. Uk
hat, ön hat. fin peşin.

peşine M. peşin ödenen para.
pêşkar Mx idareci. IS M idare.
pêşkepi M. m rgd rakip, muhasım.

pêşker l M. m Grm belirleyici, işaret. *
rengdêrên pêşker Nh işaret sıfatlan. *
raweyên pêşker Nh belirtme kipleri.

pêşker 2M. Grm. izafiyetyani cins eki harfi
tarifine benzer ise de ayn yazılır, mesela:
'bnayê nun i mezm" deki 'i' çekimi 'pêş-
ker'dır. *pêşkerêjimarkiMA. Kürtçede
"yek' harfi tarifidir. Kürtçede kelime son¬
larına ık, k, m, n, ek olarak gelir ve tekil¬
lik sıfatı verir, mêrik, kıtebek gibi.

peşkeş M. arz etme, sunma, takdim etme.
/_ kum L arz etmek, sunmak, takdim et¬
mek. * sılavcn germ peşkeş dikim Avv.

içten selamlarımı sunarım.
peşkir M. havlu.
peşkirin M. L teşhir, teşhir etmek.
pêşkite M. Grm önek. fiin pêşdani.
pcşmal M. önlük. An pêştcmal.
pêşmaman MA. usta ebe. An maman.
pêşmerge İM. 1961 ydından sonra Barza¬

ni tarafından Kürt miUi mücadele sava-
şçdanna verilen isim, vatan fedaileri,
gerilla. 2. rgd fedakar, fedayi.

peşnıyar M. m teklif, öneri, önerge. IS M.
teklifte bulunma, önerme. /_ kırın Z.
önermek, teklifte bulunmak. * peşnıyar
lê gutm Avv. önerge sunmak.

pêşmyaz M. rica, istirham, temenni.
pêşnuma M. proje, taslak, bn projekt
pêşrevv M. 1 başlangıç, ilk. 2. müzikte giriş

taksimi, peşrev. 3. Üder, öncü. An pêşder.
pêşta rgd rgp. önce, ilkin, evvel. /_çûn Z.

üerlemek, iteri gitmek. * em pcşta
bıpırsm, hê bıçm fivv. biz önce soralım,
sonra gidelim, /-hatın L ileri gelmek,
öne gelmek. * ez pcşta hatun Avv. ben ön¬
ce geldim.

pêşteng M. hayvanlarda yükün arkaya
kaymaması için boyun altından geçirilen
kolan.

peşû M. sivrisinek, fin pêşi2, kelmêş.
pêşûle M. tatarcık, fin pingok.
peş ve rgdrgp. öne, Ueriye./_çûn fivv/ öne

geçmek, Üerlemek. /_çûni M ilerleme.
/-çûyin L Üerlemek, Ueri geçmek. /_çûyi
rgd Uerlemiş. An pêş2.

pêşverû rgd m Uerici. /_yi M. Uericilik.
pêşwaz M birini karşılamaya gitme, da-

vetlUeri kabul etme. fin pergin.
pêşwazi M protokol.
pêşxist/m Lg (pêşdtxe,pêşxe) izah ve tarif

etmek, takdim etm. Ueri sürmek, öne sür¬
mek, teyit etmek.
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M. önderlik. * pêşdari kuın Avv/ 1 önder¬
lik etmek. 2. tasvir etmek. An pêşder.

pêşdaraz rgd ön yargdı. IS M. ön yargı.
pêşde rgd rgp. önde, derde. /_tu rgd rgp.

daha önce, daha Uerde, ilkten./-tırin rgd
rgp. en önde, en Uerde, ilk önce. fin pcşta,
pêş2.

pcşdedani Ar. teminat.
pêşder M. fin pêşdar, pêşrew.
pêşdest rgd el altında, elde hazır, mehilli.

IS M. 1 önel, mehU, bir işin tamamlan¬
ması için tanınan ek süre. 2. tasiyatif.

peşe M. 1 nesir, nesir yazı. 2. sanaat/_kar
Mx nesir yazan, fin pise.

pêşem rgd mühim, fin guıng.
pêşende M. istikbal, gelecek. An dahatû,

pêşhati
pêşeng M. 1 önder, üder, öncü, başi çeken.

2. askeriyede öncü kuvvet. 3. kervanın
başını çeken hayvan.

pêşevva M. 1. öncü, üder. fin pêşeng. 2. B.
Ueri! emri.

pêşewar M. selef.
pêşgeh Mx ön taraf, öndeki yer.
pêşger M. fikir, oy, rey. fin deng.
pêşgu M. mania, engel. IS M. önlem, en¬

gelleme.
pêşgotm Nh önsöz. * peşgotuıa ve fer-

hengê fivv. bu sözlüğün önsözü.
pêşhati M. gelecek, istikbal fin dahatû,

pêşende, mand.
peşhazıri M. ön çalışma.
pêşhevani M. Grm bn bêtuker.
pêşik M. elbise etekliği, fin peşi, davv.
peşin rgd rgp. peşin, önce, ilkten, önceden.

fin peşin.
peşıng M. 1 fiil, eylem. 2. yorum, izah. 3.

Grm mastar kökü. fin rader.
peşi l rgd rgp. ön, önce, ön taraf, gelecek.

/_ dan Z. önü kaptırmak, başını koyver-
mek. /_ gırtın L önünü almak, engel ol¬
mak, mani olmak. * pêşi Iê gutm fivv.

önüne geçmek, olmasını engeUemek.
peşi M. sivrisinek, fin peşû.
peşi 3 M hayalet.
peşin rgd rgp. öncü, birinci, evvelsi. * a

peşin rgp. evvelen, ilkönce. * kesê peşin
fivv. ilerdeki, öndeki adam. * cara peşin
fivv. Uk defa, ilk sefer. * xetê* peşin fivv. Uk
hat, ön hat. fin peşin.

peşine M. peşin ödenen para.
pêşkar Mx idareci. IS M idare.
pêşkepi M. m rgd rakip, muhasım.

pêşker l M. m Grm belirleyici, işaret. *
rengdêrên pêşker Nh işaret sıfatlan. *
raweyên pêşker Nh belirtme kipleri.

pêşker 2M. Grm. izafiyetyani cins eki harfi
tarifine benzer ise de ayn yazılır, mesela:
'bnayê nun i mezm" deki 'i' çekimi 'pêş-
ker'dır. *pêşkerêjimarkiMA. Kürtçede
"yek' harfi tarifidir. Kürtçede kelime son¬
larına ık, k, m, n, ek olarak gelir ve tekil¬
lik sıfatı verir, mêrik, kıtebek gibi.

peşkeş M. arz etme, sunma, takdim etme.
/_ kum L arz etmek, sunmak, takdim et¬
mek. * sılavcn germ peşkeş dikim Avv.

içten selamlarımı sunarım.
peşkir M. havlu.
peşkirin M. L teşhir, teşhir etmek.
pêşkite M. Grm önek. fiin pêşdani.
pcşmal M. önlük. An pêştcmal.
pêşmaman MA. usta ebe. An maman.
pêşmerge İM. 1961 ydından sonra Barza¬

ni tarafından Kürt miUi mücadele sava-
şçdanna verilen isim, vatan fedaileri,
gerilla. 2. rgd fedakar, fedayi.

peşnıyar M. m teklif, öneri, önerge. IS M.
teklifte bulunma, önerme. /_ kırın Z.
önermek, teklifte bulunmak. * peşnıyar
lê gutm Avv. önerge sunmak.

pêşmyaz M. rica, istirham, temenni.
pêşnuma M. proje, taslak, bn projekt
pêşrevv M. 1 başlangıç, ilk. 2. müzikte giriş

taksimi, peşrev. 3. Üder, öncü. An pêşder.
pêşta rgd rgp. önce, ilkin, evvel. /_çûn Z.

üerlemek, iteri gitmek. * em pcşta
bıpırsm, hê bıçm fivv. biz önce soralım,
sonra gidelim, /-hatın L ileri gelmek,
öne gelmek. * ez pcşta hatun Avv. ben ön¬
ce geldim.

pêşteng M. hayvanlarda yükün arkaya
kaymaması için boyun altından geçirilen
kolan.

peşû M. sivrisinek, fin pêşi2, kelmêş.
pêşûle M. tatarcık, fin pingok.
peş ve rgdrgp. öne, Ueriye./_çûn fivv/ öne

geçmek, Üerlemek. /_çûni M ilerleme.
/-çûyin L Üerlemek, Ueri geçmek. /_çûyi
rgd Uerlemiş. An pêş2.

pêşverû rgd m Uerici. /_yi M. Uericilik.
pêşwaz M birini karşılamaya gitme, da-

vetlUeri kabul etme. fin pergin.
pêşwazi M protokol.
pêşxist/m Lg (pêşdtxe,pêşxe) izah ve tarif

etmek, takdim etm. Ueri sürmek, öne sür¬
mek, teyit etmek.
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pêşzin MA. eyer başı.
pêt l rgd sağlam, sıkı. /_ bûn Z. sağlamlaş¬

mak, sıkı olmak. /_ kuın Z. sağlamla-
şürmak, sdalaştınnak. * pêt şıdandi rgd
sımsıkı. An pêdandm, pit, peyt, şıdandi.

pêt M. alev. An xuri, nvin.
pêiag M 1 ambar. 2. an kovam. * pêtagê

ardan MA. un amban. * pêlagê zadê MA.
zahire amban. * pêtagê meşan MA. an
kovam. An silo, pılûre.

pêtal M./nmeşale.An.meşalev.
pêtav (pêtaw) M. 1 yünden ayakkabı. 2.

uzun ayakkabı bağı. fin pilav.
pelık M. m kibrit, fin kibrit, çik.
petıv M. lazım, gerekli./_iM lazım, Uıtiyaç,

gerekü, gereklilik, muhtaç. * bı petıvi rgp.
gereğince. * muov petıvi nevale xwe ye
fivv. insan arkadaşına muhtaçtır, fin pê-
vvist.

pêvajo M. süreç.
pcve (peve)dçGhkile, ek, beraber, bitiş¬

ik, yapışıklık bildirir. " pi ve bûn L ekti
olmak, ekle, yapışmış olmak. * pê ve
kırın Z. eklemek, takmak, iliştirmek. * pe
vekırın L onunla açmak. * pe ve zehqin
Avv. (birine, bir .jeye^yapışmak, yapışıp kal¬
mak. * pe ve man Avv. 1 yapışıp kalmak.
2. yoksun kalmak, onsuz kalmak anlamı.
* gayê me mu em pe ve man Avv. öküzü¬
müz öldü biz onsuz kaldık yanı temeli
yoksun kaldık. * nane me xilas bû em pe
ve man fivv. ekmeğimiz bitti, biz (açldc de¬
recesinde) yoksun kaldık. * pe ve here! fivv.

B. onunla (belirsiz nesne) öl! anlamında
ünlem. * jı pe ve fivv/ ...den başka, Ue ekli,
...bundan sonra. * seri jı pê ve nema ye
fivv. aklı başında kalmamış, fin pê4.

pêvedcr rgd. 1. uğursuz. 2. kötü haberci.
IS M. uğursuzluk, fin oxn, yom.

pêvc kuın Lg (pêve dike, pêve ke) ekle¬
mek, takmak, iliştirmek. * te name şand,
ve kaxezê ji pe ve ke fivv. mektubu gön¬
derirken bu kağıdı da ekle. fin pe ve.

pe vekuın Lg (pê vedtke,pê veke) (onurda
veya bir şeyle) açmak. * pe mıflehê veke
fivv. anahtarla aç.

pêvvan M. S. bn pivan.
pêwar rgd yerel, lokal. Fr. locution.
pêwend M bağ, dgi. /_a M. bağlantı,

ulaşım. IS M. dgi, alaka. * pcvvendıya
nun h gel vvan nine fivv. onlarla bir il¬
gim/ilişiğim veya bağlantım yok. * lı gel
hev pêwendi guê dan Aıv. birbirleriyle

ilişki kurmak.
pevvend M. Grm bağlaç, fin gıhanek.
pevvcng M. hacet. An hacet, pergal
pêvvere M. 4 yaşında dişi manda.
pcvvu N.astbnpêwr.
pcvvr lN.asl bulutsu yUdız, nebuia. IS M

halk arasında bazı zehirli mantar vs. için
bu nebuia tarafmdan husule geldiğine
inanılır. /_i bûnZ. pêwir ile zehirlenmek.

pêwr 2 M. Bj. ses kısıldığı hastalığı.
pevvist rgd lazım, gerekli, vacip, zaruri,

mecbur. IS M. gereklilik, zaruret, lüzum,
ihtiyaç, mecburiyet. * peniste ko em
herin Avv. gitmemiz lazım, gitmemiz gere¬
kiyor. * ne pevviste ko tu bê Aıv.senin gel¬
men icap etmez, fin lazım, hevvec,
dıvctın.

pêwisti M. görev, vazife. An erk.
pêxas Nh rgd 1 yalınayak. 2. argoda

baldın çıplak, sefü, lümpen. * pêxasên
Medine Aıv. Medine dilencUeri. 3. mecazi
olarak sokak kabadayısı olarakta kul¬
landır. * pêxasên Diyarbekrê* Avv. Diyar¬
bakır kabadayUan. pe* kelimesindeki
nota bak.

pêxember M. Peygamber, bn peyxamber.
pêxim M. caydırma, vazgeçirme. /Si

xistn fivv/ caydırmak, vazgeçirmek.
pêxistin Lg (pê dtxe,pêxe) bn. vêxistin.
pêxwarin İM katık.L ekmekle yemek.
pêxwas M. rgd pêxas, xas, peleti
pey l rgd rgp. ard, arka. /_ ketin L ardına

düşmekV- girinZ. ardından ağlamak. fin
pey3,pê.

pey M âirvanda bir köy. Burada 8. 000 er¬
mişin yattığı söylenir.

peyrevv M. tüzük, fin rêzname, destur,
peyrevv.

pêz M glüten unu, az nişastalı un. /-dar
Mx obur.

pezand/ın Lg (dipêzine,bipêzine) tebliğ et¬
mek, bilgisine sunmak. Bu fiil "pe dan za-
nin" fiilinden geçişli hale dönüşmüştür.

pêzani M. tebüğ, tebligat.
pêze M. madde, cevher, özdek.
pêzeweng M. rgd pezevenk. An pezeweng.
piç l rgd 1. sönük, sönme (şişin inmesi) 2.

çürüme. An pûç.
piç 2 rgd küçük, küçük miktar, /-ek rgd

bir az, bir miktar./-*rgd bir az. An pıçûk.
pıçu M. anı kesici ön dişler.
pıçırand/ın Lg (dıpıçaine, bıptçaine)

kırmak, kesmek (çiçek, ip vs).
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pêşzin MA. eyer başı.
pêt l rgd sağlam, sıkı. /_ bûn Z. sağlamlaş¬

mak, sıkı olmak. /_ kuın Z. sağlamla-
şürmak, sdalaştınnak. * pêt şıdandi rgd
sımsıkı. An pêdandm, pit, peyt, şıdandi.

pêt M. alev. An xuri, nvin.
pêiag M 1 ambar. 2. an kovam. * pêtagê

ardan MA. un amban. * pêlagê zadê MA.
zahire amban. * pêtagê meşan MA. an
kovam. An silo, pılûre.

pêtal M./nmeşale.An.meşalev.
pêtav (pêtaw) M. 1 yünden ayakkabı. 2.

uzun ayakkabı bağı. fin pilav.
pelık M. m kibrit, fin kibrit, çik.
petıv M. lazım, gerekli./_iM lazım, Uıtiyaç,

gerekü, gereklilik, muhtaç. * bı petıvi rgp.
gereğince. * muov petıvi nevale xwe ye
fivv. insan arkadaşına muhtaçtır, fin pê-
vvist.

pêvajo M. süreç.
pcve (peve)dçGhkile, ek, beraber, bitiş¬

ik, yapışıklık bildirir. " pi ve bûn L ekti
olmak, ekle, yapışmış olmak. * pê ve
kırın Z. eklemek, takmak, iliştirmek. * pe
vekırın L onunla açmak. * pe ve zehqin
Avv. (birine, bir .jeye^yapışmak, yapışıp kal¬
mak. * pe ve man Avv. 1 yapışıp kalmak.
2. yoksun kalmak, onsuz kalmak anlamı.
* gayê me mu em pe ve man Avv. öküzü¬
müz öldü biz onsuz kaldık yanı temeli
yoksun kaldık. * nane me xilas bû em pe
ve man fivv. ekmeğimiz bitti, biz (açldc de¬
recesinde) yoksun kaldık. * pe ve here! fivv.

B. onunla (belirsiz nesne) öl! anlamında
ünlem. * jı pe ve fivv/ ...den başka, Ue ekli,
...bundan sonra. * seri jı pê ve nema ye
fivv. aklı başında kalmamış, fin pê4.

pêvedcr rgd. 1. uğursuz. 2. kötü haberci.
IS M. uğursuzluk, fin oxn, yom.

pêvc kuın Lg (pêve dike, pêve ke) ekle¬
mek, takmak, iliştirmek. * te name şand,
ve kaxezê ji pe ve ke fivv. mektubu gön¬
derirken bu kağıdı da ekle. fin pe ve.

pe vekuın Lg (pê vedtke,pê veke) (onurda
veya bir şeyle) açmak. * pe mıflehê veke
fivv. anahtarla aç.

pêvvan M. S. bn pivan.
pêwar rgd yerel, lokal. Fr. locution.
pêwend M bağ, dgi. /_a M. bağlantı,

ulaşım. IS M. dgi, alaka. * pcvvendıya
nun h gel vvan nine fivv. onlarla bir il¬
gim/ilişiğim veya bağlantım yok. * lı gel
hev pêwendi guê dan Aıv. birbirleriyle

ilişki kurmak.
pevvend M. Grm bağlaç, fin gıhanek.
pevvcng M. hacet. An hacet, pergal
pêvvere M. 4 yaşında dişi manda.
pcvvu N.astbnpêwr.
pcvvr lN.asl bulutsu yUdız, nebuia. IS M

halk arasında bazı zehirli mantar vs. için
bu nebuia tarafmdan husule geldiğine
inanılır. /_i bûnZ. pêwir ile zehirlenmek.

pêwr 2 M. Bj. ses kısıldığı hastalığı.
pevvist rgd lazım, gerekli, vacip, zaruri,

mecbur. IS M. gereklilik, zaruret, lüzum,
ihtiyaç, mecburiyet. * peniste ko em
herin Avv. gitmemiz lazım, gitmemiz gere¬
kiyor. * ne pevviste ko tu bê Aıv.senin gel¬
men icap etmez, fin lazım, hevvec,
dıvctın.

pêwisti M. görev, vazife. An erk.
pêxas Nh rgd 1 yalınayak. 2. argoda

baldın çıplak, sefü, lümpen. * pêxasên
Medine Aıv. Medine dilencUeri. 3. mecazi
olarak sokak kabadayısı olarakta kul¬
landır. * pêxasên Diyarbekrê* Avv. Diyar¬
bakır kabadayUan. pe* kelimesindeki
nota bak.

pêxember M. Peygamber, bn peyxamber.
pêxim M. caydırma, vazgeçirme. /Si

xistn fivv/ caydırmak, vazgeçirmek.
pêxistin Lg (pê dtxe,pêxe) bn. vêxistin.
pêxwarin İM katık.L ekmekle yemek.
pêxwas M. rgd pêxas, xas, peleti
pey l rgd rgp. ard, arka. /_ ketin L ardına

düşmekV- girinZ. ardından ağlamak. fin
pey3,pê.

pey M âirvanda bir köy. Burada 8. 000 er¬
mişin yattığı söylenir.

peyrevv M. tüzük, fin rêzname, destur,
peyrevv.

pêz M glüten unu, az nişastalı un. /-dar
Mx obur.

pezand/ın Lg (dipêzine,bipêzine) tebliğ et¬
mek, bilgisine sunmak. Bu fiil "pe dan za-
nin" fiilinden geçişli hale dönüşmüştür.

pêzani M. tebüğ, tebligat.
pêze M. madde, cevher, özdek.
pêzeweng M. rgd pezevenk. An pezeweng.
piç l rgd 1. sönük, sönme (şişin inmesi) 2.

çürüme. An pûç.
piç 2 rgd küçük, küçük miktar, /-ek rgd

bir az, bir miktar./-*rgd bir az. An pıçûk.
pıçu M. anı kesici ön dişler.
pıçırand/ın Lg (dıpıçaine, bıptçaine)

kırmak, kesmek (çiçek, ip vs).
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pıçûk rgd küçük, ufak. /- bûn Z. küçül¬
mek, küçük olmak, ufalmak. * pıçûk
ditin Avv. küçük görmek, hor görmek. *
pıçûk û mezm fiıv. büyük - küçük. IS M
küçüklük, ufaklık./- kuınZ. küçültmek,
ufaltmak, fin qicik.

pıçûker rgd Grm küçülten. Fransızcada
diminutif.

pıdi Morttfinpıdû.
pıdû M. ant damak, diş etleri, fin alûme,

polke.
püf M. üfleme, üfiirme. /_ danık Mx ba¬

lon. /_ kuın Z. üfürmek, liflemek.
pıfık M. körük. * pıfıke kûrê MA. kalaycı

körüğü.
pıhin M. tekme, ayak darbesi. An pin,

pêhn.
pnak M. 1 damla. 2. yankı, akis, yansı. An

dengvedan.
püand/ın Lg (dıpgine, btpaine) pişirmek,

fin patm. 2. fışkırmak, fıskiyeden veya
tazyikle herhangi bir yerden fışkırmak.

pıjbelav M dağılma, saçılma. /_ bûn Z.
dağılmak, saçılmak. /- kuın Z. dağıtmat,
saçmak, fin belav.

prjıland/ın Lg (dıpıjdine, bıpıjüine)
ayırmak, ayırdetmek. An veqetandm,
jıhev kum.

puınk M. lordan taşlardan uçuşan par¬
çacıklarveya tazyikle sudan uçuşan dam¬
lalar.

pu'iqandVin Lg (dipg'iqine, bipgiqine) 1
fırlatmak. 2. önüne katıp kovalamak. 3.
fışkırtmak, fin pejiqandm.

pıjıqi/n Lng. (diptjiqe, biptjiqe) fışkırmak,
fırlayıp gitmek.

pnuk M doktor, tabip, fin dıktor, bıjyk.
pıji/n Lng. (dtpıje, btpıje) pişmek.
püindar M.finşıvrit
pnkoj M. düğme. /-guedanZ. düğmesini

bağlamak. /_ vekırın L düğmesini aç¬
mak. An tnjkoj.

pıjme M. hapşırma.
pıjmi/n Lnk. (danjme,btpıjme)hapşınnak,

aksırmak.
pıjûn M. kurutulan ot.
pik rgd 1. yüzüstü. 2. aşdc oyununda aşdc

kemiğinin çukur tarafı üstüne düşmesi
hali. fin. kavvdız.

pil M leke, benek, yüzdeki benek, çd. An
sanık.

pılıng l M. cemre. * pıhnga avê Nh cem¬
renin suya düşmesi. . * pıhnga erdê MA.

cemrenin yere düşmesi. * pıhnga bêNh
cemrenin havaya girmesi.

püıng 2 M kaplan. * pıhnga çin MA. pan¬
ter. * pıhnga ravrav MA. leopard.

püike M merdiven basamağı. An pê-
pehng, pêlûk.

püite M. pelte. An pelte.
püopüo M dönerek yere giren ve yüksük

şeklinde yer açıp yerleşen bir böcek. An
aşvan.

püor M pekmez ve undan yapdan helva.
püox M. An bızut.
pılpüinık M. fıskiye, ibriğin ince ağzı.
püpiv M. minkale.
pilqik M. kabarede (ince p' ile okunur), bn

peqik.
püûç 1. rgd ters, aksi. 2. yoldan çdonış, yo¬

lu sapıtmış. 3. sapik. 4. eğri, kavisü, krvnk.
5. viraj.

püûr Msincap.AnsımoIek.
püûre M. an kovam. An pêtag.
püûsk M. oluk.
pımpar M. semizotu. Aot Portulaca ole-

racea.

puı lM. insanm gizlediği ve başkasına duy¬
urmak istemediği bir kusuru, hatası veya
suçu.

pin M kümes.
puı 3 M. Bj benek. An pü.
pmc 'M çanak.
pınc 2M tutam (ot veyasaç). tutam halinde

gür bitkUer. An pûnc
pıncar M. lyenüen otlar. 2. kuzey şivesin¬

de pancar.
pmd M. ani kıç. An qûn, kûn.
pındam M. 1 akarsuyun akışım engeUey-

en çör-çöp, ot çalı vs. 2. set, baraj.
pınde kırın Z. afaroz etmek.
pındepir M örümcek. An pink, levnepir.
pnıdık M. fin bışku.
pındır rgd bükülebüir, uysal, bn xav, stû-

xar
pme MAnderxûn.
pmg rgd asık surat, fin mûr.
pmgav M. su birikintisi. 2. bataklık. An

peng1 kelimesi içkideki nota bak.
pıngıri/n Lng.(dtpaıgae,bıpaıgve)l.akar-

su için birikmek, bû- yerde toplanmak. 2.
surat asmak.

pınıh M dayak, bu kelimenin kökeni 'pin'
olup ayak altına ahp dövmektir.

pmıhand/ın Lg (dıpouhine, bıpatdüne)
dayak attırmak.

pıçûk 322

pıçûk rgd küçük, ufak. /- bûn Z. küçül¬
mek, küçük olmak, ufalmak. * pıçûk
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puuhi/n Lng. (dıpavhe, bqjauhe) dayak at-
mak. An pin, pin kuın.

pml rgd 1 gizli. An penhan. 2. sinsilik
veya adilik bildiren bir edat * pınl pmi
tu lekaşe* bini İmge mini 1» çuna navê*
xwe lı navê* mm dini Avv. Pini pini sen
ayağıma papuç olasın, kendi pis ismini
neden bana çağırırsın anlamında bir dey¬
im.

pmti rgd pis,hasis,cimri./_bûnZ. pislen¬
mek. /_ti M. kirlilik, pislik. /_ kuın pisle¬
mek, kirletmek.

pu * kuşların uçarken çıkarddclan ses,
ansızın aniden uçmalarını tarif eden ses.
* pur got û fırıki Avv. pırr edip uçtu.

pır M. köprü. * pu i SıratêMA Suat kö¬
prüsü. An pnd.

pu 3 rgd rgp. çok, ziyade, fazla, /-ani rgd
çokluk, fazlalik. /_bêj rgd çok konuşan,
geveze, ukela. /Jbêji M gevezelik. /_ bûn
Z. çoğalmak, fazlalaşmak./-car rgd çoğu
zaman, /-caran rgd. pek çok defalar. *
pu çê* bûn fivv. sık sdc olagelen, olağan./-!
M çokluk. /_ kuın Z. çoğaltmak, fazlala-
ştırmak. /_ole rgd aşın, pek fazla. /_tu
rgd daha fazla. /_lui rgd çoğunluk.
/Sırin rgd en fazla, pek fazla. * pu ne¬
ma rgp. çok kalmadı, az daha, nerdeyse. *
pu nema dikelim, nerdeyse düşecek¬
tim. * pu nema xwebıgehinım te fivv. sa¬
na yetişmeme çok kalmadı. An zêde, zor.

pırand/ın Lg (dıpoine, bıpaine) 1. çoğalt¬
mak. 2. mübalağa etmek. An pu kuın. 'pi'
içindeki nota bak.

puase M. pırasa.
pıravve rgd pratik.
pırç M. kd, saç, tüy. /-ıkın rgd kıllı, tüylü.

* puç û pal fivv. kd, tüy vs. döküntüsü. *
puç vveşin Avv. kd dökülmesi, saç dökül¬
mesi. * puç i cm MA. An pori keçka.

pırçıkand/ın Lg (dıpoctkine, bıpaçddne)
bn pûrlıkandın.

pud M. S. köprü. An puZ
pırdeng M. Grm bn pırkile.
pırejmar M. m Grm çoğul.
puenav M. Grm çoğul isim, cins isim. An

hcvcnav.
pirctexlil rgd çeşitli, değişik.
pireli Mİ çoğunluk.2. üretim,fin tevlayi
pırg 1 M. fin porg, pilqik.
pug 2 M. S. ürtd, sürfe, kurtçuk, larv. An

kurm.
pug 3 M. S. kaymak. An to.

puık Mİ. karasaban el tutma yeri Ue oku¬
nu birleştiren köprücük parçası. 2. kü¬
çük köprü.

pınkamü MA. ant köprücük kemiği.
pırisk M kıvılcım. An çik.
pukam Mne histeri. /_i M. histerüik.
pukite M. Grm çok heceü kelimeler. An

kile, pırdeng.
pırnag M. orakla ekin biçerken arkada

bırakılan üçer destelUc sap, gidiş. An dıra-
xe, nıelûk.

puot MAnpirot
pırpar M. 1 çok hisseli 2. An pımpar.
pırparez rgd plüralist.
pırpene MAnpunpar.
pırpırok Mucuruna.
pırpızık M. çiğdem.
pus M m 1. soru, sorgu, suaL 2. mesele,

problem, sorun. 3. kelime, sözcük. *
pusa paşin fivv. son söz. * pusa peşin Avv.

ilk söz. * pusa mirê Bohta Avv. Bohtan
emirinin sözü gibi * dan ber pusan Avv.

kelime yağmuruna tutmak, soru yağmu¬
runa tutmak. /_ane rgp. soru gibi, sorum-
su. /_ bûn L sorulmak, /-geh Mx
danışma bürosu, informasyon. /_guêk
Nh problem, sorun, /-guhaztın L dedi¬
kodu etmek, söz getirip götürmek, /-gêri
M. An puskerl/_gubêz rgd dedikoducu.
/_ker Mx soran, soru soran, /-keri M.
merakhlık, tecessüs. /- kum Z. sormak,
sual etmek, /-vekırın Z. soruşturma aç¬
mak, mevzu açmak, mesele açmak. *
pırsen guan hê h pêşiyê ne Avv. ağır so¬
runlar daha derdedir. * pirse* ko
nızanım lı mm dıpırse Avv. bana bilme¬
diğim kelimeleri soruyor.

pırsand/ın Lg (dıpasine, bqjasine) soruş¬
turmak, sordurmak.

pırsıyar M. somn, soru. /_i M. sorgu, imti¬
han. * pırsıyari kuın Avv. sorgu yapmak,
imtihan etmek.

pırsıyarki M Grm soru hah (şekli). *
rengdêrên pırsıyarki MA. soru sıfatlan.

pırsi/n Lng. (dıpırse, btpvse) sormak, so¬
ruşturmak, sual etmek. /_ pırsın Z. soru
sormak. * lê pirsin Avv/ (biri, bir şeyle) U-
gUenmek, halini sormak. * çûn lê pirslnê*
Avv/ hal hatır sormaya gitmek, gelin evini
ziyaretegitmek, »hatmlêpusinê Avv.ge-
linin bulunduğu eve hal hatır sormaya
gelmek ve hediye getirmek. * jê pirsin
Avv/ (birinden, bir şeyden) sormak.
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pirsin! M. Grm bn pırsıyarki
pırşcn M. enstantane, ışın, şua, kıvılcım,

çakım, şerare.
putal M. An pertal
pirleqal M.AnporteqaL
pırtık M. 1 pürüz. 2. selüozlu kabuk. 3. sa¬

çlarda kepek. 4. pürtük, fin kırp.
pırtıkand/m Lg(dxpatdarie,bqjatddrie)bn

pûrlıkandın.
putu rgd daha çok. IS rgd çokluk, fazla-

laık. /_in rgd en çok. pu3 kelimesi için¬
deki nota bak.

putu M. dokuma işi, elbiselik, kumaş. *
putu û pertal fivv. mal ve eşya. An pertal

pırtûk M. kitap, /-f uoş MA. kitapçı, kitap
satıcısı, /-fuoşi M. kitapçılık, kitap
satıcdığı. /_van Mx kitapçı. /_xane Mx
kitaphane, kitapçı, kütüphane.

puusk M. ant omurga, bel kemiği. An ma-
ripışt

pırvvand/m Lg (dtpawine, btptrwine) 1 si¬
lip çıkarmak, traş etmek. 2. çırpınmak. 3.
titrek titrek yanmak. 4. parmakla ufala¬
mak.

pirxand/m Lg (dipaxme, btpaxine) horla¬
mak, sesli uyumak, horul horul uyumak.

pırxe-pırx B. hor hor ederek uyuma, hor
hor. /_ kırın Z. hor hor ederek uyumak.

pınri/n Lnk. (diptrxe, bipaxe) horlamak,
horlıyarak uyumak, fin xûrin, xûrrin.

puzık M. Bj. 1. sivUce. 2. çıban, fin pızık,
pızrık.

pis M. oğul, erkek evlat. /_xal Nh dayı
oğlu. /-xalti Nk teyzeoğlu. /-xvvande-
kar Nh üniversite öğrencisi. * pise
pısmam Nh amcaoğlunun amcası oğlu.
fin lavv, kur.

pişik M. finpısik.
pısing l M. kedi. * pısika kovi MA yaban

kedisi, zoo. felis pardalis. * pişik ko ne
lı mal be, davvata mışkan e Avv. evde ke¬
di olmazsa, farelere bayramdır, fin
pısing, pişik, kıtık.

pısing M şeytan arabası, bazı bitkUerin
havada uçuşan ince ve uzun tüylü tohu¬
mu.

pısmam MA. amcaoğlu, emmioğlu. /-eü
M. amcazadelik. fin kurmam.

pıspan M. yama. fin pine.
pıspıs l M. kedi çağırırken ünlem. An piş.
pıspıs 2 B. fısıldama, ftsdtı, fiskos etmek. /_

kınn L fiskos ederek konuşmak, /-ok
rgd fısıltı yapan, çok fısddayan. An

pıstepıst
pıspısand/ın Lg (dıpısptsine, btpıspısine) 1

fısıldamak, dedikodu etmek. 2. ışıkyakıp
söndürmek, ışıkla mors yazdırmak.

pıspor M. usta, erbab, uzman, bilirkişi. /-
bûn Z. uzman olmak, bilirkişi olmak. IS
M. uzmanlık, ustaldc, erbabhk, bilirkişinle.
* pıspori kuın Avv. uzmanlık etmek, bilir¬
kişilik etmek.

pıstepıst M. B. fışıltı. An pıspısz.
piş l 1 M. tav, nem, öl, höl, toprakta

ıslaklık. 2.rgd tavlı, nemli, ıslak. 3. gevrek.
/_ bûn Z. nendi olmak, ıslak olmak, gev¬
rek olmak. * şûva me piş bû ye fivv. na¬
dasımız tava gelmiş yani ekecek
durumda nem hasd olmuş. * hesın piş
kum fivv. demire tav vermek.

piş 2 M. ant ciğer. * pışa reş MA. karaciğer.
* pışa spi MA. akciğer, fin pişik.

piş B. çocuk dilinde kedi. /_ê B. kedicik,
kedi. * pişê* pışe B. pisi pisi. /_oB. kedicik,
kedi. * pışo pışo B. pisi pisi. /-piş B. ke¬
diye çağn. * piş piş kum fivv. pisi pisi
diyerek çağırmak, fin pıspısl.

piş rgd şaşkın, budala.
pışavık M 1 kuru çökeleği ufalayıp

yoğurduktan sonra arta kalan ufak par¬
çacıktın. 2. az su ile yapdan kuru çamur.
3. hayvanlara yem olarak vermek üzere
az su de ıslatdan un veya çok ince saman,
fin pışırûg.

pışaft/ın Lg (dtptşêfe, btptşêfe) bn
pışavtm.

pışari/ın Lg (dtptşêre, btptşêre) ufaltmak,
yoğurmak. * nan pışartın şorbê fiıv. çor¬
baya ekmek doğramak. * çurtan
pışartın fivv. kuru çökelek yoğurmak, fin
tındandın, pışerand/ın.

pışavı/ın Lg (dtptşêve, btptşêxe) 1. eritmek,
asimde etmek. * di niva xwe de pışavtm
fivv. içinde eritip kaybetmek, asimüe et¬
mek. 2. erimek, asimüe olmak. 3. özüm¬
lenmek. 4. özümletmek. 5. katı bir şeyi
ufaltıp sıvı bir şeyin içine koymak,
yoğurup ufaltmak, fin pışartın.

pışemasi M. denizanası, medüz. zoo. Cal-
linema ornata.

pışerand/ın Lg (dıpışerine, btpişêrine)
yoğurmak, ufaltıp doğramak. An
pışartın.

pişeri M. en erken olgunlaşan bir armut
cinsi, fin hearani.

pışevv rgd S. 1. düzensiz, nizamsız, başı-
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boş, açık-saçık. 2. karışıklık, kargaşa. 3.
fesat

pişik M. anı 1. akciğer. 2. pankreas.
pışırûg M. An pışrûk, pışûng, pışavüc
pışıvi/n Lng. 1. asimde olmak. 2. özümlen¬

mek. An pışaftın.
pışk l M. m 1. kısım, pay. IS rgd kısmi,

kısmen, /-sal Nh yılın bölümü, mevsim,
fin demsal. 2. kur'a. An peşk.

pışk 2 rgd rgp. aym, aynen, tıpkı. /_çapi M.
tıpkıbasım. * pışk h bavê xwe çü ye Avv.

tıpkı babasına benziyor. /_qopi MA. foto¬
kopi, tıpkıçekim, /-vvêne MA. fotokopi,
tıpkıçekim. An peşk.

pışk M damla.*pişkên baranê ketin fivv.

tek tük yağmur taneleri düşmeye başladı,
fin peşk.

pışkaft/ın Lnk. (dıpışkeve, bıpışkeve) bit¬
kilerin tomurcuğunu açması. An bışku
veknın.

pışkand/ın Lg (dtpışkine, btptşkine) 1 ha¬
pşırmak. 2. fışkırmak. 3. fin pişkin.

pışkane M. bir tarlayı bir kaç kişi ortak
olarak yanyanya elemek. 2. hisseli arazi
olup, satmak istemedikleri araziyi ortak
ekip biçmek.

pışkçap M. tıpkıbasım.
pışkegor M. değiş-tokuş, kadın mübadele

etme. fin berdêli.
pışkıl Mfinbişqul
pişkin Lng. (dtptske, bıptşke) aksırmak, ha¬

pşırmak. Ekseri koyun, keçi cinsi hayv¬
anların kişşş diye hapşırmalan.

pışkin/ın Lg (dtptşktne, bıpışkine) muaye¬
ne etmek, yoklamak, aramak. An 1eğerin,
lêgerandm.

pışko M. cemre, fin pıhngl
pışku M tomurcuk, fin bışku.
pışkul M. at, eşek veya koyun, keçi, tavşan

pisliği, fin bişqul
pışovık M. sabun artığı.
pışqü M. fin pışkul bişqul
pişqul M. fin pışkul, bişqul.
pışrûk M. 1 bulgur unu. 2. kaba un veya

kepek gibi şeyleri az suyla yoğurup kul¬
lanma haline getirilmiş şekli. 3. çamur,
beton vs. yi az suyla yoğurmak hail *
pişrûkê bulxur Avv. çiğ köftelik bulgur.

pışrûn M. yağlı bulgur pilavı. An Iepe,
gırar.

pışt M ant sırt, sırt kısmı./_berMA. ikinci
doğan çocuk, ikinci evlat, bir ydda ikinci
defa hasat. /_ bûn Z. sırtlanmak, şuta

alınmak. /_ dan L sırt vermek, arka
çıkmak, (birine, bir yerlere) dayanmak. *
pışta xvve dan Avv/ sırtını/arkasını ver¬
mek, birine bir yerlere bel bağlamak.
/_gui M taraf çdema, arka çıkma. An
palpıştl /_ gutm Z. desteklemek, arka
çıkmak, fin palpıştl /- kuın L sırtla¬
mak, arkasında taşımak. /_kov Nh kam¬
bur. An bûl, bûhk. /-masi Nh balıksırtı
şekli. /_mcr MA. arka çdcan kimse, taraf
tutan, /-trol MA. ant omuz arkası, ense.
/_nıg/hng M. ant ayak sırtı. 1-piNh ant
ayak sırtı, /-rast MA. Avv. 1 kamburu
olmryan, düz sırtlı. 2. ekonomide belini
doğrultmak. * pışt rast bûn Avv. belini dü¬
zeltmek, durumu iydeşmek veya müzmin
bir hastalıktan düzelmek. * pışta xwe
rast kınn Avv. belini doğrultmak. /_van
Mx taraftar. /_vani Mx taraftarlık. *
pıştvanıya yeki kuın Avv. birine arka
çıkmak, birine taraftar çıkmak, /-xurti
MA. arkası olma, destek. * pışta nun bı te
qewin e fivv. sana güveniyorum, sunum sa¬
na dayadım. * pışta mm bı te germ dibe
fivv. sayende kendimi kuvvetli buluyorum.
* pışt lê sıkandın fivv. belini kırmak, * h
ser pışte fivv. sırt üstü, arka üstü. * h ser
piştê razan fivv. sırt üstü yatmak, arka
üstü uzanmak. * pışt û penah fivv. destek.

pışt 2 M. 'temd' denüen dokuma tezgahla-
rinda yatay olarak teUeri tutan orta di¬
rek.

pışt 3 rgd rgp. ard, arka, geri. * pışta dest
Nh ant el sırtı. * pışta xwe kürk re, dere
xwc tuk re hin me ke Avv. sırtını kürke
kapını Türke alıştırma. * h pışta xani fivv.

evin arkasında. * pışt de rgp. arkada, ge¬
ride. * pışt re rgp. arkadan, arkasından,
akabinde, nihayetinde.

pışt 4 M. kuşak, bel kuşağı. * pışt gire dan
Aıv. belini kuşamak, kuşak bağlamak.

pışte M. yer fıstığı.
pıştek M marangozların tahtalarım tut¬

turduğu ağaç destek.
piştik M. Kürtlerde geniş, yası bir kemer,

kuşak.
pişti l N.msırt yükü, sırtbyarak taşınan

odun, sapveya yük./_vanMcyük sırtlay¬
an, yükü sutla çeken, hamal. * pişti pışt
kuın fivv. yük sırtlamak. * pışüyek êzmg
fivv. bir sırt yükü odun. * pışııya gıya Avv.

bir sırt yükü ot.
pişti 2 rgp. Ghk -den, -dan, sonra. * pışt!
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gotma nun Avv. dediklerimden sonra. *
pişti ko ez hatun Avv. ben geldikten son¬
ra.

pışû M. 1 nefes, mola. 2. izin. An behn.
pışûng M ılık su de şişirilip hayvanlara

verilen kepek vs. 2. az ıslatdıp damlara
dökülen samanlı toprak. 3. az su¬
landırılmış harç, az su katılarak yoğrulan
çamur, un vs. fin. pışrûk, pışırûg.

pıt rgd küçük, fin piç.
pıte-pıt B. gizli konuşma, fin pıste-pıst
pıte M. B. Kürt erkeklerinin karısına

çağırırken dedikleri söz, kız bebek, ing.
baby.

pitêw M.Anpêt
pıtık lM (ince p' ile) bebek, küçük bebek,

küçük kız, minyon. An pıte, pıti
pıtık 2 M. (kaim 'p' ile) elenmiş bulgurun

elek altı un haline gelmiş olanı ile yapUan
bir pilav.

pıtık 3 1 M. Grm nokta. 2. Bj. romatizma
için vücuda yapılan döğme, yakı.

pıtu ' rgd daha fazla, daha çok, daha ziya¬
de. An betır, putu.

pıtır 2M Grm artı (+) işareti.
pıti rgd ufak, ufak-tefek, minyon. An

pıtıkl, pıte, piç, pıçûk.
pıto M. küçük bebek (erkek), bn pıte.
pıtpııo rgd mızmız.
pıx! B. 1 çocuk korkutmak için ünlem. 2.

horlama sesi. * pixe pıx kum Avv. horla¬
mak, pohlamak. bn pıxk.

pixêri M 1 baca, ocak. 2. bazı şivelerde
mutfak kelimesi yerine de kullanılır, fin
rojıng.

pixêrig Mfinpixêrl
pixk! B. birini veya bir hayvanı aniden

korkutmak, veya ürkütmek için nida. fin
pıx.

pixtok M. yer altında iken yumuşak,
çıkanhnca veya çıkanhp suya konunca
sertleşen ve çeşitli maksatlarla kullandan
kolay bir cins taş. fin helan.

pixtok rgd gevrek, fin pişi.
piyade M. rgd ayak yürüyüşü yapan, yaya,

piyade, piyade askeri.
pıyale M m kase, bardak, fin peyale, ste-

kan.
piyan 1 M. m su bardağı, fin peyale, ste-

kan.
piyan 2 rgd ayakta. * çı piyan sekini? Avv.

ne ayakta duruyorsun?. * pıanki nan
xwann fivv. ayakta yemek yemek. An pi2.

piyango M. it piyango.
piyano M İL muz. piyano.
piyanist M. piyano çalan.
pıyar rgd şefkatli. IS M. şefkat, acıma

duygusu.
pıyase M. 1. piyasa, alış-veriş durumu, fin

bazar. 2. seyretme, bn sêr.
pıyavv M5.adam.Anpeya,zulam.
piyaz ' M. piyaz yemeği, soğan, kuru fasu¬

lye karışığı yemek.
piyaz M. An pivaz.
piyes M. Fr. piyes, sahne oyunu.
pız! B. an, sinek sesi.
pızdan M. anı döl eşi, etene, yavru doğun¬

ca beraberinde çıkan anarahmindeki zar
kısmı, son. . /_ guê dan L etenelenmek.

bn. hevalok, kardonk.
pızık M. bj. 1. ergenlik çıbanlan, sivUce. 2.

çıban, fin pırzık, pızrık.
pızıvi/n Lng. (dtptzıve, bıpızıve) kımıldan¬

mak.
piri 1 M. uçkur yeri, uçkurluk. 2. ant

kasık.
pızink M. çocuk emziği, mama. bn

êzmûg.
pızijk M. tıp, tıp doktoru, fin bıjijk.
pızizîin M. ekin biçildikten sonra yerde

kalan başaklar, fin qurf.
pızor 'rgp. ancak.
pızor 2M ant. hayvan iç organlannın genel

adı.
pızrık M. ff '. c. ı pızık.
pızrûk W. fin pızık.
pızû M.finpızi.
pi l M. rgp. yan, taraf, yön. * pi gırtın Avv.

taraf tutmak. * pi dm fiıv. öbür taraf. * vi
pi fivv. bu taraf. * pi ki de fivv. bir yandan,
fin ali, hel

pi 2 M. ant bacak, /-yan rgd ayakta, bacak
üstü, ayaküstü, fin pe, pıyanZ

pi 3 M. ant. omuz. /_ber Nh geniş omuzlu,
fin pil

pi 4 M Z. baba. fin bav.
pibık M. ant göz bebeği, bn Iihk, bibık.
piç M. rgd bn pine.
pide M. Gr. mayalı yassı ekmek.
pü' M. traş bıçağı.
pfj rgd sivri, keskin sivri. /_ bûn Z. sivril¬

mek. /_ kırm Z. sivriltmek.
pijame M. Fr. pijama.
pİJan M. An pûng. pûjan.
pijdanok M. süpürgeotu. fin havlêk.
ptfık M. 1 sivriltilmiş ağaç vs. çubuklar
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gotma nun Avv. dediklerimden sonra. *
pişti ko ez hatun Avv. ben geldikten son¬
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(torba, çuval için). 2. kilim dokumada kul¬
lanılan sivri alet 3. şeytan tırnağı (bazı
kimseler bir veya bir kaç nrnağtnıuzaarlar
kibuna denir). 4. inşaat kum ve taşlan, taş
ve ağaç kınklan. * pipkê kıncanM port¬
manto.

pijmdar MAnşnrit
pik Mİ sivri çekiç, kaynakçı çekici. 2. dö¬

küm demiri.
pikap M 1 gramafon, plak çalar aleti. 2.

arkası açık bir cins motorlu araç.
pike l M. S. taiul, hububat sapı.
pike 2 M. Fr. uçağın dilcine aşağıya doğru

dalışı. / kınn Z. aşağı daliş yapmak.
piknik AJ. ing. yiyecek içeceğtaide bera¬

ber alıp kıra çıkmak. An seyran.
pikol M 1 ekseri tek tırnaklı hayvanların

arkaya değilde yukardan aşağıya teleme
atması. 2. insanların yatarken veya
uzanırken uzunluğuna tekme atması. /_
kınn L bu fiili tekrarlamak.

pil1 M. elektrik pili.
pil 2 M. ant dalak. An fatareşk.
pü 3 M n kalay. /_ewer Mx kalaycı.
pil 4M ant kol. *püeçepê Avv. sol kol * pUê

rastê Avv. sağ kol. /-dar Mx kol kemiğine
bakıp fal söylemek ve bu şekUde gele¬
ceğini bUme fah. /_dari Mx kol kemiği
fah. * pildari kuın Avv. kol kemiği Ue fala
bakmak.

pU s rgp. taraf, yan. An pi mü, hêl, ali
pilan M. plan. An plan.
pilav M. pirinçveya bulgurdan yapılan ye¬

mek. An savvar, lepe.
pile M. derece.
pihk M. teyze, bn xaloj
pilot M Gr. pdot, uçak şoförü.
pilsteng M kırlangıç, zoo. Hirundo. * pil-

stenga sing spi Nh zoa Apus apus. fin
hecireşk, qerneqûçik.

piltan rgdP. iri, kocaman.
pin M. tekme, kıç atma. /-avetın L teleme

atmak. /- kırın Z. tekmelemek. An pe¬
nin.

pine N.rgd l. bitki veya ağaçlarda kökün¬
den ayn çıkan istenmiyen sürgünler. 2.
nikahsız doğan gayn meşru çocuklar. 3.
at, eşek gibi aynı cinsten olmryan hayvan¬
ların birleşmesi sonucu doğan katır cinsi
hayvan veya bu şekilde üretilen bitkUer.
* pincê ninûk M. ata. şeytan tırnağı. An
Piç-biji.

pine M. kalburüstünde kalan kısım.

pine M. yama. /_ bûn L yama olmak, ya¬
malanmak. /_doz Nh ayakkabı eskicisi.
/_ker Mx yamacı, tamirci. /_ kuın Z. ya¬
mamak, yama yapmak,yama Ue tamir et¬
mek. * sol pine kuın Avv. ayakkabı tamir
etmek. * çakêfê* xwe pine kuın Avv. ceke¬
tini yamamak, /-kiri rgd yamalı. * pine
pineyamayama. * pine h ser pine xishn
Avv. yama üstüne yama yapmak. An pere-
span,pate.

pingok M. finpêşûle.
pingpong M. ing. masa tenisi, pingpong.
pip M fıçı.
pipık l M. söğüt veya kavak gibi ağaçların

dallan bükülerek kabuklan çıkarılıp ve
bundanyapdan raini kaval şeklinde çalgı.
Anpizpizok.

pipık 2 M ant An pipok.
pipnok MAnbatinok.
pipok M. ant bn bibü.
pu- ' M. alevUerde dede, tekke vaye ocak

başkam, mecazide Hızır Aleyselam. * pi¬
re Muxan MA Zerduştilikte haham başı.

pir 2 rgd (yumuşak 'p' Ue okunur) yaşlı, ih¬
tiyar. /- bûn Z. ihtiyarlamak, yaşlanmak.
/_ebokMAcadı,cadıkan./_ejmMA.yaşh
kadın, /-emerd MA. yaşh adam. bn pire-
mêr./_emêrMA.yaşu erkek./-ereng rgd
soluk, solmuş. ISN. yaşlılık, ihtiyarîde. /_
kuın Z. yaslatmak, Uıtiyarlaştırmak. *
pir bû, kvrirbû Avv.yaşlandıkça sapıklaşü
anlamında deyim. * pir i fani Avv. ölümlü
kul, fani kul. * pir i ferfût Avv. eU ayağı
tutmaz yaşh kimse, moruk. /_!ti M ya-
şhhk, fanilik. An piri. * pir û envan Avv.

genç ve yaşlılar. * pir û pendi Avv. vecize.
An kal.

piramid M firavunun ehramları.
Piran M. 1. Dicle kasabasının eski adı. 2.

Rojkanda bir köy. 3.- Şeyh Said'in
doğduğu köy.

piraye M süs.
pirçemek M yarasa, fin baçermok, çüi-

çüi
pirehen M. gömlek.
pirek M m kadm, evli kadm. /- bûn L

kadm olmak, kadınlaşmak. IS M
kadınlık./- kuınZ. kadınlaşürmak, pasi¬
fleştirmek. /_ti M. kadınlık. An pirekl *
pirekti kuın Avv. kadınlık yapmak. An
jin, bermali.

pirbevok N.m İcadı, büyücü,vampir. fin
pirebok. 2. kelebek. An pink.
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pirhewi M cin, şeytan. An cin, şeytan.
pink l N.ml. nine. 2. ebe. * pinka mm

Avv. benim ninem, fin pındeplr.
pink 2 M. gücü (dokuma tezgahında kul-

landa).
pink 3M kelebek. An mınmınlk, belbeli-

tanık.
pink 4 M. örümcek. /_ avêhn Z. örümcek

ağı örülmesi, öriimcekli olmak. An pepû-
le,büo.

pink 5 M. küf (ekmek, peynir vs. küfü). *
pinki bûn fivv. öriimcekli olmak, küflen¬
mek. * nan pinki dibe fivv. ekmek küfle¬
nir. An kıtût

pinkê ari Nh su sineği ing. ephemend.
piri "^Myaşuhk. pir2 kelimesindeki iç nota

bak.
pirri 2 M. rgd 1 çok konuşan, acuze kadm.

2. şirret.
pirka melekdas Nh bukalemun. An bo-

kalemun.
pirmend İM senatör. * diwanxana pir-

menda MA. senato. 2. rgd yaşh, ihtiyar.
pirot M. çömlekçi. An pıroL
piroz M. m. rgd mübarek, kut, kutlu, kut¬

sal, /-bayi M kutlama, tebrikleme. * pi-
rozbayi lê kum Avv. kutlamak, tebrik
etmek. /_ bûn Z. kutlu olmak, mübarek
olmak. * piroz be! Avv. kutlu olsun, müba¬
rek olsun. * cejni Nevvroz piroz bit Avv.

Nevvroz bayramı mübarek/kutlu olsun. *
zevvaca vve piroz be fivv. evlüiğiniz kutlu
olsun. /_i M. kutluluk, kutsallık, kutsiyet,
tebrik, iyi dUek. * puozıya cejni sersalê
fivv. ydbaşı bayramı kutlaması. * pirozıya
sersalê qedunandin Avv. ydbaşı kutla¬
masını sunmak. /_ kuın Z. kutlamak, te¬
brik etmek. * pirozi lê* kuın Avv.

kutlamak, tebrik etmek, /-name MA.
kutlama mektubu, tebrik kağıdı.

pirozandın Z. taktis etmek.
pirozank M. yabani kuşlann folluğu.
piroze l M. firuze. 2. rgd turkuvaz, yeşUe

çalan açık mavi renk.
piroze 2 M güvercine benzer bir kuş.
pirûpendi Nne. vecize, bn methelok.
pis rgd P. pis, kirli. /_ bûn L pislenmek,

kirlenmek, kirli olmak. IS M. pislik, kirli¬
lik, /-iti M. bn pisi /_ kuın L. pislemek,
kirlemek. * pis herif Avv. pis herif. * dd
pis kum Avv. kalbini bozmak. An pelos,
quêj, qilêr.

piso M. fin bosi.

pispisok MAnvizrize.
pist 1 M. ant dit, deri. An post, çerm.
pist 2 M. Fr. 1 uçakların iniş-kalkış alam. 2.

dans veya sirklerde gösteri yapılan yu¬
varlak zemin.

piste MAnfisuq.
piston M. Fr. motor sUtadirinin içinde gi¬

dip gelen parça, piston.
pişat M. m fırsat, şans, tesadüf. IS rgd

fırsat üzere, şansla, tesadüfü. An rast-
hatıni

pise M. zenaat, san'aL /_geh Mx fabrika,
ateh/e, imalathane, /-ger Mx san'atçı.
/-kar Mx 1 san'atçı, san'atla meşgul olan.
2. hizmetçi, /-saz Mx sanayici. /_sazi M.
endüstri, /-şagui MA. çırak. /_war Mx
zenaatkar.

pişk M Grm fiil, eylem. An lêkcr. /Jber
Grm tümleç. An têrker. /-kar Grm fad,
özne. fin kirde.

pişo M. kav. * pişo burin fivv. kav imal et¬
mek.

pişok M. yenden küçük bir cins çiçek
soğanı.

pişwaz M.Anpêşwaz.
pıt 1 M. rıhtımda halat atdan kazdc, gemi

babası.
pit 2 1 rgd güçlü, kuvvetli, dayanddı. 2.

yaşmdan ve gücünden fazlasını gösteren.
Anpêt

pit 3 M. harf. /_i M. okuma. /_nas MA.
okur-yazar. /-nenas MA. okuma yazma
bilmiyen, ümmi. fin tip.

pilav (pitaw)N.bnpêtav.
pitol M. 1. okur-yazar, 2. filizof. IS M. fili-

zofluk.
piton M. Gr. iri ve zehirli bir yılan.
pitros M. saklambaç oyunu, /-listın /.sa¬

klambaç oynamak.
pivan M. m ölçü. /_gi rgd karşdaştıran,

dengeliyen. /_kerMx ölçen. /_i rgd ölçü¬
lü.

pivand/ın Lg (dıpivine, bıpivuıe) ölçtür¬
mek, ölçmek.

pivaz M. soğan. * pivazê teze Avv. yeşU
soğan, fin pivazter./_ok M. çiçek soğanı,
fin kixse. /_ter M. taze soğan, yeşU soğan.
/-terk MA. yeşU soğan. /_xage M 1 ada
soğanı. 2. yüdiz sümbülü. Aot scilla ma-
ritima.

pivi/n Lg (dtpive, bıpive) ölçmek, tartmak.
* pirina zivin Aıv. hakkı hakkına ölçmek.

pivok M. 1 fmdık kadar büyük yumruğu-
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pirhewi M cin, şeytan. An cin, şeytan.
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pinki bûn fivv. öriimcekli olmak, küflen¬
mek. * nan pinki dibe fivv. ekmek küfle¬
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pinkê ari Nh su sineği ing. ephemend.
piri "^Myaşuhk. pir2 kelimesindeki iç nota

bak.
pirri 2 M. rgd 1 çok konuşan, acuze kadm.

2. şirret.
pirka melekdas Nh bukalemun. An bo-

kalemun.
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menda MA. senato. 2. rgd yaşh, ihtiyar.
pirot M. çömlekçi. An pıroL
piroz M. m. rgd mübarek, kut, kutlu, kut¬

sal, /-bayi M kutlama, tebrikleme. * pi-
rozbayi lê kum Avv. kutlamak, tebrik
etmek. /_ bûn Z. kutlu olmak, mübarek
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/-terk MA. yeşU soğan. /_xage M 1 ada
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lerden yenüen bir bitki. 2. yumru. 3.
çiğdem, fin helal

piyale M. kadeh, fin pıyale, peyale, sle-
kan.

piyan M 1 tepsi, fin sini 2. bardak. An
piyan.

piyon M. rgd piyon. An peyak.
pizag M.Anpizang.
pizang M. san renkte yaban ansı. zoa Ve¬

spa.
pizıl M. S. bir bitki adı.
pizoke M. 5. An pızık.
pizpizek M. beyaz renkü ve uzun kuyruğu

olan bir kuş.
pizpizok M.Anpipıkl
plaj N.Fr. plaj.
plan M. Fr. plân, tasan, düşünce. An pilan.
plaq M.finsêhk.
plaqe M. 1 madeni levha. 2. arabalarda

numara levhası.
plastik N.rgd Gr. plastik.
platin M. kim 1775 derecede ergiyen

değerii bir madde.
plazma M. Gr. bio. 1. kanın sıvı kısmı. 2.

hücreler arasındaki srvı.
plûton M. astronomide güneşin 9. cu ge¬

zegeni.
podre M. Fr. pudra.
pofık M. 1 değirmencilerin undan

yaptıktan tuzsuz bir ekmek. 2. puf bö¬
reği.

pok M. ata. diş eti.
poker M. ing. bir cins iskambU oyunu.
pol lN.n sınıf.
pol M. arıL omuz kürek kemiği. An berık.
Pol 3 M. rgd Polonyalı.
pol 4 M. 1 pul. 2. para. /-pensi rgd M. ka¬

pitalist, emperyalist, fin pûl
pola Mfinpolat
polan M. rgp. Şubat Mart ayı. 20 Şubat 19

Mart kova burcu.
polat Mrgdçelik./_xorrgdmecazidece-

sur, çelik gibi.
polemik M. Gr. münakaşa ve sana'atı,

heyecan verici ve basm yoluyla açılan
tartışma.

polık M. sikke, demir para.
polık 2 M. bezelye. An polke.
poligam rgd çokevü (kadm veya erkek).

IS M. Fr. 1 çok evlilik (kadm veya erkek).
2. erkek ve dişi tohumlan aym çiçekte
taşryan bitkiler.

poligon M. Gr. 1 silah eğitiminde ateş edi

len hedef. 2. hudut taşlan.
poliklinik M. Gr. çok kliniklî hasta tedavi

yeri, küçük hastahane.
polis M. Gr. polis./_xaneMx polis karako¬

lu.
politeizm M Gr. çok tanrıcılık.
politik rgd politik, politika Ue Ugüi kimse

veya şey. An peşar, rêzani.
politika M Gr. politika, fin rêzanl peşar.
polke ' M. S. 1 yeşU bezelye, yabani be¬

zelye. 2. baklagillerden herhangi bir bitki,
/-xatûn MA. yabaniyulafing. wud oat An
polıkl

polke 2N.ant damak. * polkê peşi MA. ön
damak. * polkê paşm MA. arka damak,
finpıdû.

pompe M. ing. pompa. An trfimpe.
pompıl M. ant 1 çiçek çanağı. 2. ağaçların

veya bitkderin en uç kışından. An mçık,
çıq.

ponnand/ın Lg (dıpondine, bıporujine)
düşündürmek.

pomji/n Lnk. (dıponıje, bıponıje) uyukla¬
mak, düşünmek, dalmak.

poqi/n Lnk. (dtpoqe, btpoqe) çıkıntı yap¬
mak, çıkıntı meydana getirmek, ur veya
şişlik meydana gelmek.

por lN. turaç kekliği, zoo. Francolinus.
por 2 N. ant saç. /_ berdan Z. saç bırak¬

mak, saç uzatmak. * por drêj kuın Avv.

saç uzatmak, saçlarını uzatmak. * porê
xwe di aşê Mirzo de spi kınn Avv. sa¬
çları'-"' ;.rnıendeağartmak./_gnhnZ.

.vesmek, saçlarım kesmek. * por kej
mv. sarışın. * porê kej û çavên reş û belek
fivv. sansın saçlar ve ala gözler. * por lê
bûye gıjık fivv. saçı birbirine karışmış. *
por reş bw. siyah saçlı. /_ rûçıkanduı Z.
saç yolmak. * porvveşandm fivv/ saç dök¬
mek, saçlannı dökmek. * porê xvve
rûçıkandm. saçını başını yolmak. * por
spi fivv. beyaz saçlı veya saçlan kırlaşmış
kimse. * por şc kırın fivv. saç taramak.

porang M sabun imalatında kuUanılan ki¬
myevi metot.

porçe M. peruka. /_ker Mx perukacı. An
peruk.

porg M. Bj. yaranm kabuk bağlaması, kist,
şiş, kese, kabarcık. /_eavk MA. yarada su
toplanması. An pırg, helgulın, helbûn.

pori keçka M. baldınkara otu. Aot adian-
tum.

porno M. Fr. seks. /-xrafiMx pornografi,
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plaqe M. 1 madeni levha. 2. arabalarda
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podre M. Fr. pudra.
pofık M. 1 değirmencilerin undan

yaptıktan tuzsuz bir ekmek. 2. puf bö¬
reği.

pok M. ata. diş eti.
poker M. ing. bir cins iskambU oyunu.
pol lN.n sınıf.
pol M. arıL omuz kürek kemiği. An berık.
Pol 3 M. rgd Polonyalı.
pol 4 M. 1 pul. 2. para. /-pensi rgd M. ka¬

pitalist, emperyalist, fin pûl
pola Mfinpolat
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heyecan verici ve basm yoluyla açılan
tartışma.
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IS M. Fr. 1 çok evlilik (kadm veya erkek).
2. erkek ve dişi tohumlan aym çiçekte
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porno M. Fr. seks. /-xrafiMx pornografi,
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müstahcenlik, açdc saçık seks resimleri.
porpare M. ant kdcal*demaren porpare

Avv. kılcal damarlar, kdcal şeklinde olma
hah.

porselen M it maddesi kaolin olan yan
saydam çanak-çömlek. An şkelık, pirot

porteqal M. portakal IS rgd potakal ren¬
gi-

portetif rgd Fr. taşınabilir, hafif.
portre M. Zr.ressamcddcta insanyüzü res¬

mi.
posan M S. çürüme, çürütme, kötüye git¬

me, fin alûzi, pûç.
posat M harp aletve edevatı, silah, araçve

gereçler.
post lMantpost,deri,cUd./_eklM.pöste-

ki.
post 2 M. tulum, tuluğ. /-nişin Nh eskiden

tekkeve tarikatlarda makam.
poste Mposta./-xaneMxpostahane.An

çeper.
poş M 1 boynuz vuruşu. 2. yapağı veya

yün döküntüsü. /_ek rgd doğuşken hay¬
van.

poş 2M.rgdsiyah renkli ve kulaktan beyaz
keçi An taq, çiç.

poşi l N. kav. bn pişo.
poşi M Kürt erkeklerinde bircins baş ör¬

tüsü.
poşıne M. ateş külü. An xüav.
poşin M. baş örtüsü. An poşiZ
poşi/n Lng. (dtpoşe, bopoşe) giymek, giyin¬

mek, örtünmek (elbise, baş örtüsü vs.), bn
pûşin.

poşiman rgd An poşman.
poşman rgd pişman./- bûn L pişman ol¬

mak. IS M. pişmanlık. /_ kum L pişman
etmek, pişman ettirmek. * jê* poşman
bûn fivv. birinden veya bir şeyden piş¬
manlık duymak. * pol û poşman fivv. kör
pişman.

pot rgd kısa kuyruklu kuş, güdük, güdük
etek.

pot 2 M 1 bir dikiş çeşidi köşeleri alta
kıvırarak dikme. 2. kırma, pti, elbisede
katlama.

potık M. 1 paçavra. 2. kısa veya güdük
kuyruk vs. An pot! 3. mecazide veya ar¬
goda kıçı yere yalan kimse.

potin M. m yüksek ökçeli bir cins ayak¬
kabı, potin.

poxik M püskül. An guhk.
poxik 2 M. değirmenci böreği. An pofık.

poxin M. un helvası.
poylane M. evlilik için kadına gönderilen

hediye veya çocuk doğumu için verilen
hediye.

poyle M. S. kadınların başa taktiklan bir
cins mücevher.

poz 1 M. ant burun, /-badan L burun
kıvırmak. /_ber Mx rakip, muarız, /-be¬
tan Nh rakip olan, karşı duran, silahşor.
/-beri Mx çelişki tenakuz, rekabet. *
pozberi kuın Avv. rekabet etmek, mu-
anzhk etmek, /-bıhnd MA. rgd kibirli
bumu yukarlarda olan. /-bıhndl M m
kibirlilik. * poz de qıse kuın Avv. burun¬
dan konuşmak. /_ heçi M rgd karga bu¬
run, karga bururdu./_kıfteMnrgd köfte
burunlu. /- kum Z. burnunu sokmak,
burun koymak. * devvêr poz ku kaê û
dixvvc Avv. davar samana burnunu sok¬
muşyiyor. * poz lêsıkandın fivv. burnunu
kırmak. * poz gıredan Avv. burnunu
bağlamak. * poz Ic şkestm Avv. bumu
kırılmak. * poz xistin Avv. burnuna vur¬
mak. * valahiya poz Nh ant burun boş¬
luğu.

poz M 1 cav burunveya dağların enyük¬
sek yeri 2. M. uc, sivri uc. * pozkê kêrê*
fivv. bıçak ucu. * pozkê solê Avv. ayakkabı
ucu. fin pozık.

poz 3 AJ. Fr. 1 fotoğrafta duruş. 2. objekti¬
fin açdıp kapanması anı. /_ guhn Z. re¬
sim çekmek, pozunu almak.

pozık M 1 cav. tepenin en yüksek ucu. 2.
uc, sivri uc. An pozZ

pozızıyon MFr. durum,vaziyet, pozizyon.
pozitif rgd Fr.Gr. mat. fiz. artı, kutup, hel-

sefede müsbeL
pozitron M Gr. negatif elektron.
pozmık M. burunsak, burundumk, ya¬

vaşa,döğen gezdirirken öküzlerin sapye-
memeleri veya buzağı vs. gibi yavruların
annelerini emmemeleri için ağızlarına
talolan ağaçtan halka.

pragnıatik rgd Gr. fels. sebep Ue sonuç
arasındaki bağlantıyı araştıran çalışmay¬
la ilgili.

pragmatizm M. bir düşüncenin doğru¬
luğunu ancak o düşüncenin sonucu ve
başarısıyla ölçülebileceğini Ueri süren bi¬
lim.

pra.sc N. prasa.
pratik rgd Fr. kolaylıkla uygulanan veya

kuUandan şeyler, tatbiki şeyler. * peniste
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müstahcenlik, açdc saçık seks resimleri.
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tu pratikiya wê ji bıki Avv. onun tatbi¬
katını da yapman lazım. An nerit

prejmar M Grm bn pırejmar.
preng M. adet, alışkanlık, itiyad. /_in L

alıştırmak.
prens M. prens. An şehzade.
prenses M. prenses. An şahbanû.
prensib M. Fr. Uke, prensip, bn sereta.
prim M. Fr. ek ücret, ek ödenek, prim.
pnz M. Fr. elektrik fişi yuvası.
prizma M. Gr. prizma.
problem MGr.proplem.
profesör M. Fr. profesör, üniversite öğret¬

meni. An mamosta.
profesıyonel rgd Fr. profesyonel, mes¬

leğin erbabı.
profil M. Zr. yandan görünüş, profU.
program M. Fr. program. An bername.
projekt M. Fr. proje. An pêşnûma.
projeksiyon M. Fr. izdüşüm, projeksiyon.
projektör M. Zr.ışUdak, projektör.
proleter M. Fr. sanayi işçisi. /_ye M. prole¬

ter sınıfı.
pronav M. Grm zamir. An bernav. * pro-

navê birdar fivv. öze dönüşmüş zamir. *
pronavê girêki fiıv. dgi zamiri. * pronavê
hevdûtiyê fivv. karşıhkh zamir. * pronavê
kudevvar fivv. özne zamiri. * pronavê
hhevxisti fivv. kaynaşmış zamir. * prona-
vê ncbınavkıri fivv. belirsiz, belgisiz za¬
mir. * pronavê ncbınavkıri yê
hevedudani fivv. birleşik belirsiz zamir. *
pronavê ncbınavkıri yê xvvera Avv. basit
belgisiz zamir. * pronavê pêger Avv. tüm¬
leç zamiri. * pronavc pêşker Avv. işaret
zamiri. * pronavêpêşkeryê nêzikahi fivv.

yalan işaret zamiri. * pronavê pêşker yê
dûriyê Avv. uzak işaret zamirleri. * prona-
vê pırsıyari fivv. soru zamiri.

propaxanda M. İL propaganda, reklam.
prostat M. Gr. Bj. erkeklerde sidik yolu¬

nun arka bölümünde kestaneye benzer
bir bez.

protein MGr.tenyumurtaakı,et,sütgibi
yiyeceklerde bulunan bir madde.

protestan M rgd Fr. Hıristiyanlıkta bir
mezhep ve mensubu.

protesto M it red, kabul etmeme, prote¬
sto.

protokol M. Fr. protokol. An pêşwari.
proton M. Gr. tiz. pozitif yüklü atom çe¬

kirdeği.
prowa M. il deneme, sınama, prova. /_

kum Z. prova etmek.
provvakasıyon M. Fr. önceden tasarlanan

kışkırtma.
psikiyatri M. Gr. ruh hastalarını düzelt¬

meye çalışan uzmanlık dah.
psikoloji M. Gr. ruh bilimi
psikolox M. Gr. ruh bilgini
psikopat M. rgd Gr. bir nevi ruh hastası.
puan M. Fr. spordaveya okulda değer not
pur An pır, gelek.
puron M. Z. lokma, fin pari, gepek.
pusule M. 1 pusula, kuzeyi gösteren ma¬

nyetik bir alet 2. küçük mektup, pusula,
finpûsüe.

puşü M. fin pusul
pusul M. 1 beddua, kötü işler yapan. 2.

edeb, adet. * puşuli pinti kuın Avv. edeb-
sizlik etmek. An pûşıl

puvvan MS. çürüme, paslanma. An alos.
puvvaz M. S. Bj. diş doldurma.
puxte l rgd seçkin, üstün, becerikli, güzel

kıyafetli, /-mırov MA. rgd seçkin sınıf,
yüksek sosyete.

puxtc 2 M. yumuşak taş. An pixtok.
pûç l rgd çürük, faydasız. /_ bûn Z. çürü-

mek. /_erax rgd çürümüş. /_i M. çürü¬
klük. /_ kuın Z. çürütmek, saymamak,
ilga etmek, yürürlükten kaldırmak. *
dıranen pûç Avv. çürük diş. * mırove* pûç
fivv. çürük, güvenilmez adam, veya fiziki
olarak çok hastalıklı adam.

pûç 2 rgd beceriksiz. * evv kese pûç û meh-
rûm fivv. beceriksiz ve salak kimse.

pûç 3M l.rgd tandın başağının tanesizliği.
2. ceviz, badem vs. nin içinin çürük ol¬
ması, çekirdeksiz meyve. 3. kof insan,
mefluç insan.

pûf rgd şiş. /_bûn /.şişmek, şiş olmak. IS
M. şişlik. /_ kırm L şişirmek. Bu fiil, hava,
su veya gaz gibi şeylerle şişen veya şişiri¬
len durundan ifade eder. * balon pûf bû
fivv. balon şişti. * zık pûf bû Avv. karnı şişti.
* gepcn xwe pûf kuın Avv. avurtlarını şiş¬
irmek, fin perçıvandın, perçıvin,
werunin.

pûjan M. nane.
pûk M. tipi, İcarla esen fırtına. * pûk û ba¬

ran Avv. futma kar veyağmur karışığı ha¬
va.

pûl M. ot. 1 pul, para. /-penst rgd N. ka¬
pitalist, emperyalist. 2. tavla pulu. 3. arıt
bahk cildi üzerindeki pullar. 4. elbisede
nakış, çiçekü nakış. An poI4.
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pûhk l M ant saçın ahn üstü kısmı.
pûhk 2M parça,bölüm (arazi,yeşülik için).

* pûlek zeri Avv. harman kadar bir parça
tarla anlamı verir. * pûlek mêrg Avv. bir
parça çayır. * pûlek genim Avv. buğday
tarlasında daire şeklinde bir kısım veya
fazla uzamışyahut kısa kalmış bir bölüm.
/_uü rgd pul pul olmuş hali. fin bel tem-
bûri.

pûm M baykuş. An bum, kund.
puma M kediye benzeryırtıcı bir hayvan.
pûn * rgd solmuş, soluk. An çünusin.
pûn2M.finpûnık.
pûnc M. 1 tutam şeklinde gür bitkiler, bir

kökten tutam şeklinde dal vermiş ve bo¬
dur kalmış olan bitkiler. 2. gür, gür çak,
ot vs. * pûncê* gvriniyan Avv. geven dikeni.
* pûnce* sıtuıyan fivv. köklü çalı demeti.
An pınc, pûncık.

pûncık M gür haUnde bitkUer, ekseri tek
kökten olupta tutam şeklinde büyümüş
ve bodur kalan dikenli bitkUer. /_uü rgd
gür olarak büyümüş çak diken vs. An
pûnc, pmc

pûncu M. fin pûncık.
pûne M. An sıri, serbejıng.
pûng M. yarpuz. Aot Mentha pulegium.

* pûngi ari M. Aot mentha aguatica. *
pûngi bej MA. sussuz yarpuz, yabani yar¬
puz.

pûnık Mİ fol, tavuğun ve kuşlannUk yu¬
murtası. 2. tavuk foUuğuna yumurtlasm
diye bırakılan tek yumurta.

pûr, pûnk M. 1 çam ağaçlan gibi iğne ya¬
praklar. 2. yaprak, mısır, dan ve benzeri
bitki yaprağı. An pûş, pûşık. 3. kuş tüyle¬
ri. An pûrt

püre M S. 1. annın oğul vermesi 2. to¬
plum, küme, parti. An hars.

puro M puro.
puron M. Z. An puron.

pûrt M. ant tüy, kuş tüyleri. /-bûnZ. soy-
ulmak,yolunmak./_ıkM.ûntkuşveya si¬
nek tüyleri 2. bitki tüyü. /_ kuın L
soymak, yolmak.

pûrhkand/ın Lg (dıpûrtûahe, bıpûrttkine)
yolmak, mecazi olarak birini soyup
soğana çevirmek.

pûş M yaprak, kuru yaprak (bitki için). *
pûş û pelax Avv. kum ot ve ağaç yapra¬
klan, fin pûr.

pûşık M. ant bitki yapraklan. /_ weş-
andın L yaprak dökmek. An pûş, pûr,
belg, belcim.

pûşü M. 1 beddua. 2. edeb, terbiye, haya.
AnpuşuL

pûşi MAnpoşl
pûş! M. ant horoz ibiği, fin şe, kalor.
pûşi/n Lng. (dıpoşe,btpaşe) örtmek, örtün¬

mek, sarmak. An poşin.
pûşkebeq M. yusufçuk, zoa odonataing.

dragonfly.
pûşper M. yazın başlangıcı. 21 mayıs 21

haziran ikizler burcu.
puşt M. rgd puşt, ibne.
pûşû M. 1 kav. An pişo. 2. kuru ve yamçı

şeyler. 3. türban, fin cemedani.
pût lN. tavuk yemi fin qût
pût 2N.P.m put. /-parêz rgd puta tapan.

/-parezi M. puta tapmacıhk. /-perest rgd
puta tapan, /-perest! M. puta tapıcddc.

pûte Mİ dikkat, üıtimam, itina. 2. krymet,
onur. /_ pêdan L 1. üıtimam etmek, itina
göstermek. 2. krymet vermek. * pûte lê
kuın Avv. itina göstermek, bir şey veya
kimseye Üıtimam etmek. * pûte pê kuın
Avv/ dinlemek, kulak asmak.

pfitepêdan MA. Ulumam.
pûxfe rgd fin puxtel
pûyin Z. An pûn, çünusin.
pûz MAntûzuc.
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AnpuşuL

pûşi MAnpoşl
pûş! M. ant horoz ibiği, fin şe, kalor.
pûşi/n Lng. (dıpoşe,btpaşe) örtmek, örtün¬
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pûşper M. yazın başlangıcı. 21 mayıs 21

haziran ikizler burcu.
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pûşû M. 1 kav. An pişo. 2. kuru ve yamçı
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pût lN. tavuk yemi fin qût
pût 2N.P.m put. /-parêz rgd puta tapan.

/-parezi M. puta tapmacıhk. /-perest rgd
puta tapan, /-perest! M. puta tapıcddc.

pûte Mİ dikkat, üıtimam, itina. 2. krymet,
onur. /_ pêdan L 1. üıtimam etmek, itina
göstermek. 2. krymet vermek. * pûte lê
kuın Avv. itina göstermek, bir şey veya
kimseye Üıtimam etmek. * pûte pê kuın
Avv/ dinlemek, kulak asmak.

pfitepêdan MA. Ulumam.
pûxfe rgd fin puxtel
pûyin Z. An pûn, çünusin.
pûz MAntûzuc.



Q
Q M. Kürtçe alfabenin 20.ci harfidir. Ses¬

siz olup gırtlaktan ve küçük dilin ucun¬
dan çıkar.

qa R bakmak olan 'qaytê' fiilinin
kısaltılmışıdır, bak!veya hele! ünlemi ye¬
rini alır. * qaê nun û vê qederê Avv. hele
şu kaderime bak. *hela qaê!Avv. bak hele.

qab 1 N. ant aşık kemiği fin kaw.
qab 2 M 1 kap. * qab û qacax Avv. kap ka¬

çak. An qaçani, fuaq. 2. kapak. * qabê
putûgê Avv. kitap kapağı. An berg.

Qabdcewz M Sason Ûce merkezi.
qabuyet M A kabilyet. An tuvvan, gun-

cayişt
qabiz M bj. kabız.
qabU Nne.A mümkün.
qabin M. ing. kabin.
qablo M. Fr. kablo.
qabûr M çanak çömlek kırıktan, kınlan

testinin kalan kısmı.
qabzfin M. An kapsül
qac M. 1 defne ağacı. Aot. laurus nobllis.

2. çam ağacı, fin qaj2.
qaç M. ant paça. * qaç û qul fivv. ayak ve

paça kışından.
qaçani M. tabak, kap-kacak.
qaçax rgd fin revok.
qaçik M damlann tavanlarına atılan kiriş¬

lerin de üzerine atılan ince ağaç çubu¬
klar, fin max,merdıyaq.

qad M m yer, alan, meydan. * qada şer!
Avv. savaş alam.

qadu M A 1 kadro 2. rgd kadir, mukte¬
dir.

Qadiriye M. AbduUcadir Geylaniden kal¬
ma bir tarikat.

qadûk M. küçük bakraç.
qaf M. 1 ant kafa, kafa kemiği, fin qepoL

2. M. efsanevi Kaf dağı. 3. M dağ silsUesi,
Kafkas dağı. 4. M saksı.

qafik M 1 kabuk. 2. Bj. yara kabuğu, fin
qemûşk. 3. kiremit 4. kırık çanak-çöm-
lek parçalan.

qafüqeda MA. görünmiyen bela, beklen-
miyenkaza.

qafi M. kafiye. /-bej MA kafiyeli konuşan

qafiye MfinqafL
qafUe MA kafile.
qahfûr M kafur, hekimlikte kullanılan

bir ot
qafû M. ilkbaharda kabaran suların bera¬

berinde getirdikleri çah-çırpı. An xişik.
qafûr Mfinqahfûr.
qaU M.X razı./- bûn Z. razı olmak. *pê

qaU bûn fivv. bir şeye razı olmak. /S N.
onay, rıza. /- kınn L razı etmek. An
qayil

qaim rgdA sağlam, dayanıklı.
qaj 1 M. ekin kargasıveyadiğer siyah karga

gurubu, zoa Corvidae. An qink, qajû.
qaj 2 M. çam ağacı. An qac
qaje-qaj B. cıyak cıyak, çığlık, çığutı. /_

kınn Z. çığırmak, çığlıkatmak. * qajeqa-
ja nurişkan e Avv. tavukların çığlık atisi.
fin qare-qar, qajin.

qajik M 1 sakız ağacı çikleti 2. kenger
sakızı, 3. çiklet bn benişt

qaji/n Lng. (diqajebtqaje) 1 bağırmak,
çığlık atmak. 2. M çığlık.

qajû M kırmızı gagalı bir karga, kızdca
karga, zoa Pyrrhocorax pyrrhocorax.

qal 1M.Abalıs./_bûnZ.bansolunmak./_
kuın Z. bahsetmek. * qal fi qir Avv. kavga
patırtı, gürültü patırü.

qal M. Z. konuşma. *qalkena Avv. konuş¬
mak.

qal 3 M. 1 anndtalmış gümüş. 2. saf, an,
eğitilmiş. /- kuın L gümüşü arındırmak,
rafine etmek.

qalax M tezek yığını, fin lod.
qalen M.finqelind.
qahb M^4kalip.*qabbêsawûnfiw.sabun

kahbı.
qahk ll.N.ant kabuk. finqaşik,qeşqelig,

qafik.
qahk 2M.kdif.*qahkêşûrAw.kdiçlaufL
qahnd rgd kalın. An stûr.
qahşt M soyulmuş ağaç kabuklan. An

qeşqelig.
qalişk M. karahindiba çiçeği Aot Taraxa-

cum off icinale.
qalo M ocakların altına konan kaim taş
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veya kiremit An sal
qalonçe N. buğday biti An sıprye genim.
qakvri M An kalori
qalorifer M İL evlerde su Ue ısıtma terti¬

batı.
qaltax l N. iffetsiz kadın. An qeltax.
qaltax 2M kuskunsuz eyer. fin pahk.
qalûbela M A kalubela, dünyanın baş¬

langıcı.
qalûç M. küçük bir cins orak.
qalflle M soyulduktan sonra güneşe

bırakılan ve ısınınca oluk haline gelen
ağaç kabuklan, özellikle kavak, söğüt ka¬
buklan böyle olur. An qeşqelig.

qalûme M.finkalûme.
qam 1M 1 boy, boy bos, endam. 2. uzun¬

luk, boy uzunluğu, ölçü.
qam M güç, kuvvet, takat * qam da

ketm Avv. takattan düşmek. * qam de
xisfan Avv. takattan düşürmek, yormak.

qamçi M. kamçı, kırbaç. /-kınn /.kırba¬
çlamak. * qamçiya çaçani Avv. Çerkez ti¬
pi kırbaç.

qamçûr M. vergi hayvan vergisi.
qame M. kama. fin kahûr.
qanuk M. ant 1 parmak mafsalları. An

geh, movık. 2. güney şivesinde baş par¬
mak.

qanur M. kamış, sulak yerlerde yetişen
kamış tipi otların tümü.

qamiş M. kamış. *qamışişekır Avv. şeker
kamışı, fin leven.

qamk M. başparmak, fin qamik, hhya
mezm, beranek.

qamp M kamp.
qamûflaj M. Fr. kamuflaj.
qamûs MA sözlük. An ferheng.
qamyon M. Fr. motorlu yük taşıt arabası,

kamyon.
qamyonet M. kamyonet
qanari M kanarya. An kenari.
qang M buharla dezenfekte etme, bu-

harlama. /_ kuın Z. buharla dezenfekte
etmek.

qang 2 R turna sesi ve ötüşü. * qang-qing
fivv. mitolojideki Zümrüdü Anka kuşu¬
nun sesi.

qanik M. sapan. /_ avetınZ. sapan atmak,
sapanlamak. An berkanl

qani N.A rgd ikna, ikna olmuş, kam. /_
kuın Z. ikna etmek.

qansêr M. A;', kanser.
qant M. çay gibi içUen şekerli sıcak su.

qanhr M. katır. * qantire* navê bave* te
çıye, go: navê dıya mın menin e Avv.

katıra babasının adım sormuşlar, anamın
adı kısrak diye cevaplamış, yam aslım in¬
kar etmenin bir başka örneği.

bn. hêshr.
qanûn M. kanun,yasa. * qanûna bınge-

hi Nh anayasa kanunu. * qanûni hukn-
matê M/ıbvv. devlet kuralları, devlet
kanunları. * qanûna tabiale* Avv. tabiat
kanunlan. /-dar Mxkanun tatbikçisi. /_i
rgd kanuni, yasal /-name MA. kanun ki¬
tabı.

qanûn 2 M muz. bir çalgı aleti, kanun.
qap M. kap. * qap û qincar Avv. kap-ka-

cak.finkab.
qap 2N.ant aşdc kemiği, fin kavv, kab.
qapan M 1 kantar. 2. fiyaka, caka. /_ti M.

kibirlilik, caka yapma. IS rgd kibirU.
qapqap M takunya, fin nalüc, qepqep.
qapsûl M. kapsül, fin qabzûn.
qaptan M. it İcaptan. /_i M. kaptanlık.
qapût M. palto.
qaqani M. tapu.
qaqibin M Lnk. keklik ötüşü ve sesi.
qaqibo M. B. keklik sesi /_ qaqibo B. ke¬

kük sesi ve bu sesin taklidi. An qepqep.
qaqy M bir cins küçük karga. zoo. Corvus

moneduela.
qaqircik M ant yutak, boğaz, bronş.
qaqilok Mfinxilok.
qaqişk M. güvercinden küçük siyah bir

kuş. fin qaqij, qdik.
qaqhbaz M. martı.
qaqreş M. bir cins kabak.
qar lM 1 medrese öğrencUertata yemek¬

te en sona kalan kişisi 2. din öğrencileri¬
nin köyden alddclan yemek, cer.

qar 2 N.A öfke, sinir.bn. qarin.
qarag M cox sahil. fin. qerax.
qarand/ın Lg (diqarinebiqarine)

kızdırmak, sinirlendirmek. fin
gehırandın.

qarç M. bir ağaç türü.
qarçik lM ant kuyruk sokumu kemiğiAn

hestikûn.
qarçik Mbn. kuvark.
qarçiklgurg Nhbntısgar.
qare Mrgd dört kenan eşit olan, kare. bn.

kare.
qareman rgd bn qehreman.
qare-qar M. R bağınp-çağırma, çığlık. /_

kuın L bağuıp çağırmak, çığlık atmak.
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Anqaje-qaj.
qanx M. sebze tarhları, fin donxe.
qari Mdana ayağı otu. Aot arummacula-

tum.
qari/n Lng. (diqarejxqare) kızmak, sinir¬

lenmek. An qar, qehirln.
qari/n Lnk. (diqarebiqare) bağırmak, bar

bar ağlamak, çığlık atmak, fin qare-qar.
qaraan rgd cimri, hasis. An pinti, quçin.
qarot M. bitki sapı.
qarqarok rgd çok bağıran kimse, hayvan

veya tavuk, çığırtkan.
qars M canlanma, filizlenme, qars i qiya-

met Avv. kıyametteyeniden dirilme, yeni¬
den canlanma, şekil verme, fin qursl

qars 2 M kesme, kısaltma (dikişte) . /_
kuın L (elbiseyi) kısaltmak, kesmek.

qarter M. Fr. arabada yağ konan motorun
alt kısmıkarter.

qartik M pim, karasaban veya benzeri
ağaç alet ve makinalarda kullanılan ağaç
pim.

qartibehg Mİ karasaban okunun boyun¬
duruğa takdan ağaçtan çengeli. 2. maki¬
nalarda iki parçayı birbirine bağhyan
pim, mü.

qarûem M. bir bitki.
qarûş M bir ot, hayvanlar yerken bazen

tehlikeli olarak boğazlarına yapışır.
qarûşe M. küçük daUardanyapılan süpür¬

ge-
qas rgp. 1 kadar, 2. an, mühlet * evv qasi

mın e fivv. o benim kadardır. * tu ji qasek
şunda here fivv. sende bir az sonra git

qase M. kasa. /-dar Mx kasacı, fin kasei
qasid M. A rgd kasıt /_ kuın Z. kastet¬

mek.
qasi rgp. kadar, fin qas.
qasigul M.finpompü.
qaspand/in Lg (dîqaspinepiqaspme) ke¬

klik ötüşü, kekliğin ötmesi, fin qaqibin.
qaspe-qasp B. bn qaqibo qaqibo.
qaş M. 1 yüzük taşı. 2. meyvelerde dilim.

/_ kınn Z. dilimlemek.
qaşuc M ant kabuk, kavun-karpuz ka¬

buğu. An qaşil
qaşü Mkabuk. finqaşık,qafık.
qaşun M güzel kokulu bir bitki
qaşo M güney Kürdistanda 'şepen' adlı

oyunda kullanılan sopa, golf sopası.
qaşqaş M. R bn kûzkûz.
qat M m kat, tabaka. * qata jêrin fivv. alt

kat * qata erdin Avv. taban kat * qata

heftan Avv. efsanede yedinci kat * qata
jorin Avv. üst kat

qat M lüstüste veyayanyana konan şey¬
lerin her bir sırası. 2. değerce her yükse¬
len miktar. * qat bı qat Avv. kat kat, sıra
sıra. /_ bûn L katlanmak./_ kuın L kat¬
lamak. /_qaıi rgd kattı olarak, sıralı ola¬
rak.

qat 3M S. zaman./-ümerMnzaman ölçer,
saat * kaüjmeri te çı ye Avv. saatin kaç?.
* di kati emro de Avv. bu günkü zamanda.

qahl rgd MAkaatü, cani An mêrkuj.
qahx M. sütten mamul gıdalar, katık.
qavve MAnqehwe.
qawêr Mİ. çember, kasnak, fin tar. 2. Ye-

zidilerde bir çeşit elbise yakası.
qawin M. An petêx, gmdor.
qavrit M. 1 bir helva çeşidi 2. arpanın fi¬

riği.
qawut M seyahat azığı, kumanya, fin qût
qawûn M. fin pelêx, gındor.
qax M. armut kurusu. *qax hışk kınn fivv.

düimlenmiş armuttan güneşte kurut¬
mak.

qayU M. rgd A 1 razı, razı olma, nza gö¬
sterme. 2. beğenme. /_ bûn/. razı olmak,
beğenmek. IS M nza, beğenme. /_ kuın
L razı etmek/ettirmek, beğendirmek, bn
qail

qayix M.finbelem.
qayim rgd sağlam, dayanıklı. An qaim,

zexm.
qayiş M. kayış.
qaz M. kaz. zoa Anser. * qaza uaqi MA.

kuğu kuşu. zoa Çygnus. * qaz û quung
fivv. kaz ve turna sürüsü. * qaz i keneda
Nh kanadada bir cins kaz.

qazax M. 1. bir giyim eşyası, kazak. 2. Ru-
syada bir halk, Kazak. An qozax.

qazaxi M. gazyağı, petrol
qazim M. yünden veya deve tüyünden

yapılan iplik.
qazi N.A kadı, hakim.
qe dç rgp. hiç. *qederewa nakun Avv. hiç

yalan söylemem. * qe naxwinun Avv. hiç
okumam.

qeb M. güreş.
qebaU M /1 kabileler.
qebal M.A faiz, tefe.
qebale M. götürü iş. An qewale.
qebalok M. duvann içine yapdan ve kapı

takdan ufak dolap, bn kuhng.
qebare M.Xhacim.ölçu.Anqeware.
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qebd M tutamak, kabze. fin qevd.
qebhet N.A kabahat
qebu M A kabir, mezar. /-ıstan M me¬

zarlık, fin gor, mezel
qebiz M. Bj. kabız. /_bûn Z. kabız olmak.

IS M. kabızlık. An qevz.
qebile MAkabüe.
qebo qebo B. güreşte meydan okuma ni¬

dası.
qebqeb M. finqepqep.
qebûl M A kabul. /_ bûn Z. kabul olmak,

kabul edilmek. /_ kuın Z. kabul etmek,
kabullenmek. An pejuandın.

qebrax M. kavat * qebraxê ber firman
Avv. sokak pezevenkleri.

qeda M felaket, musibet, kaza. /-gerin Z.
kaza ve belaları defeden sadaka, /-gir
rgd bela arryan kimse. /- kirin L belayı
satın almak, başım belaya sokmak.

qedan M. L bitme, sona erme.
qedand/m Lg (diqedinebiqedine) bitir¬

mek, sona erdirmek, tüketmek, bn xüas
kuın, davri anin.

qedene MAnkadane.
qedem MA ayak, kadem. An hng, gav.
qedeme MA kademe. An nıqn.
qeder lN.mA kader.
qeder 2 rgp. kadar. * ev qeder kes hatm Avv.

bu kadar kimse geldi.
qedestro M. Fr. araziyi plana bağlama işi,

kadastro.
qedexe rgd yasak, /-bûn /.yasak olmak,

yasaklanmak. /_ kum L yasaklamak.
qcdiniand/in Lg (diqediminebiqedoninej

takdim etmek, sunmak.
qedıya/n Lng. (diqedebiqede) bitmek, tü¬

kenmek.
qedir N.A kadir, kıymet. /-bıhnd rgdyü¬

ce kadirli, saygudı./- gutm Z. kadrini bU-
mek, krymet vermek, /-şinas rgd M.
kadirbilir. /- zanin Z. kadrini bilmek,
kıymetini bilmek. An qedr.

qedid M.A pastırma et
qedife M. m. kadife, fin dêmi
qedim A rgd kadim, eski, eskiden var

olan.
qedr M. A değer, önem. * qedrê yeki

şkenandın fivv. birinin kadrini bilmemek,
hatırım kırmak. An qedu.

qedro M İL çalışanların listesi, kadro.
qedûm M. 1 keser. 2. kazma. An tevu.
qef M m 1 oyuk. 2. sudan çıkardan çah

Çırpı, fin xişik. 3. geometridedaire çevre-

qefand/m Lg (diqefinebtqefine) sudan
çıkarmak, hiçyoktan bulmak/kazanmak.

qefel M. ant 1 köprücük kemiği 2.
gırtlağın göğüs kemiğiyle birleştiği yer.

qefes M kafes. *qefes i singMA ant göğüs
kafesi fin nke.

qefüand/m Lg(diqefdinebiqefdine) 1
yormak. 2. bu fiil güney şivesinde don¬
mak, dondurmak fiili yerine kullanılır.

qefdi/n Lng. (dtqefde, biqefde) 1 yorul¬
mak. 2. güney şivesinde donmak, dondu¬
rulmak.

qefle M. 1 ekip. 2. gurup. 3. sürü (kuş). *
qeflek teyr fivv. bir kuş sürüsü.

Qefqas M. Kafkas. IS rgd Kafkasyalı,
Kafkasya^a ait.

qefsing M ant göğüs kemiği, kaburgalan
göğüste tutan kemik.

qefş M. tutam, bir tutam ot veya saç. fin
qeft

qeft M. tutam, deste, fin qefş, npml
qcftan M. rgd kaftan.
qeftıka dest Nh ant el ayasmda bilekle

parmaklar arasındaki büklüm mesafesi.
qefz M. atlama, sıçrama. /_ dan Z. sıçra¬

mak, atlamak. An çıng.
qehbe M. rgd kahpe. An qexbe.
qchirand/m Lg (diqehoinebiqehoine)

kızdırmak. An qarandin, enırandın.
qehui/n Lng. (diqehaebiqehae) kızmak.

An emrin.
qehreman rgd kahraman.
qehwe M.kahve./_vanMxkahveci,kahve

sahibi. /_xane Mx kahvehane. /_yi rgd
kahve rengi.

qeide N.A kaide, usul. An qeyde.
qela M. Z. siyah karga, karga./_baçke MA.

saksağan, zoo. Pica pica. /-nıızgini MA.
ekin kargası, zoa Corvus frugüegus.
/_reşk MA kuzgun, zoa Corvus corax.
/_şink MA. mavi kuzgun, zoo. Coracias
garrulus.

qelaçp M. katliam. /- kınnZ. katliam et-
_ mek. An tevkuşhn.
qelafet M. yapı, tip, figür, kıyafet
qeland/m Lg (dtqeline, btqeline) kızart¬

mak. * goşt qelandm Avv. et kızartmak.
qelanik M beyaz kalay. An quê.
qelandoşkan M S. ant omuz başlan. An

kolan, şaneşin.
qelas M kdçık, diken.
qelaşt/m Lg (diqelêşe, btqeleşe) yarmak,
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ameliyat etmek. * zuc qelaştin Avv.

karnım yarmak. * qelaşuna cerahi Avv.

ameliyat, tibbi ameliyat
qelavris Mfindidevan.
qelax rgd An qaltaxlqeltax.
qelay M. kalay. fin qelanik, qdê.
qelb M 1 kalp. An dü. 2. rgd sahte. An

qelp.
qelbez M. şelale, fin şip.
qele M. fin kele, kelat
qelebask M. saksağan, qela kelimesindeki

nota bak.
qelem *"MA.kalem./_dankMxkalem ku¬

tusu. /_ danin/. kalemini indirmek (yani
yazı ile taaruza geçmemek veyayazı ile sa¬
vaşmamak) anlanu./-traşMn kalem aça¬
cağı /_şûr rgd kalemine kuvvetli olan
kimse, yazı yazma erbabı. /_zreç MA. ku¬
rşun kalem.

qelem N.bn sine.
qelemon M hindi horozu.
qelen Mfinqclind.
qelender rgd 1 kalender, babacan. 2. do¬

laşan gezgin derviş.
qeleqinde Mfinxelat
qelew rgd şişman./- bûn Z. şişmanlamak.

IS M şişmanlık. / kuın Z. şişmanlat¬
mak.

qeleqan M. boğa dikeni, fiot Sllybum ma-
rianum.

qehband/in Lg (dtqddxnebiqekbine) dal¬
mak, yarmak, girişmek. * lê qehhandm
Avv. (başeyin veya işin) içine dalmak, gözü
kapak girişmek.

qehbi/n Lng. (diqeldxjbtqekbe) yanp geç¬
mek, girişmek, dalmak. * lê qehbin Avv.

gözü kapah girişmek, dalmak. * h hernyê
qehbin Avv. çamura batmak/basmak, ça¬
muruyanp geçmek. * h esker qehbhi Avv.

askerin içine dalmak. * erebejı re* derket
û h xelkê* qehbi Avv. araba yoldan çıktı ve
halkın içine daldı.

qehhand/m Lg (diqeldiinebtqelthine) te¬
lef etmek, yok etmek.

qehhi/n Lng. (dtqekhebtqekhe) telef ol¬
mak, yok olmak.

qeund M. başlık, başlık parası, fin qelen.
qehqand/m Lg (diqekqine, btqehqine) ka¬

ramsarlık etmek, endişeye düşürmek,
tahrik etmek.

qehqi/n l Lng. (dtqehqe, btqekqe) karam-
sarhğa düşmek, endişeye düşmek, en¬
dişelenmek, tahrik olmak.

qehqi/n 2 hng.(dıqekqebtqekqe) sallan¬
mak, fin leqin.

qehrdank Mxfingadoş.
qehşand/m Lg (dtqelişwe, btqehşine) yar¬

mak, yank açmak, çatlatmak. * çeper
qehşandm û kehn bundu rez Avv. çiti
yanp bağın içerisine girdder.

qehşi/n Lng. (dtqekşe, btqehşe) yanlmak,
çatlamak. * h ber tavê meheİe, diqehşe
Avv. güneşin önüne bırakma, yardir.

qehşt M. yank, çatlak. *qehştlê ketin Avv.

yank girmek, çatlamak.
qehştaqûnê M. ant amûdi kıç yangı, kıç

yolu.
qehzand/m Lg (diqeuzine, btqelame)

sıvışmak, sinsice yürütmek. * xwe
qehzandm Avv. kendisini sinsice gjzliye-
rek tüymek.

qehzi/n Lng. (diqehze, btqehze) sıvışmak,
gizliden kaymak, görünmeden kaçmak. *
dema nimêjê ti xwe diqehze Avv. namaz
vakti geldi mi, sıvışıyor.

qeli M kavurma, konserve et. *goştêqeli
Avv. kızarmış et /-pivaz MA. soğan yahni¬
si. /_sêl Nh sacda kızartılan et, pirzola.

qeli/n Lnk. (diqde, btqele) kavrulmak,
mecazi anlamda mahvolmak.

qelp M. kalpazan, sahte, sahte para.
/-ezan Mx sahte para basan. An qelb.

qelpik M. ağaç kabuğu, (hakari bölgesi).
finqaşik.

qelpûçk M. pelit yüksüğü, bn kovıke be-
rûyê.

qels rgd zayii, işe yaramaz, sahte, çürük.
/- bûn Z. zayıflamak, işe yaramamak. /_
kehn Z. zayıf düşmek. /_ kuın L
zayıflatmak, işe yaramaz hale sokmak.

qelse rgd cimri, /-mêr MA. zebun, korkak
kimse, çürük adam.

qelş M yank, çatlak. /_ok M. rgd 1 yarma
odun. 2. yarık, yarılmış. An qehşt

qelşat M. kapı veya pencere üstündeki ki¬
riş.

qeltax M. 1 ceset, kadavra. 2. kuskunsuz
eşek semeri 3. iffetsiz kadın. An qaltaxl

qelûberd M ingilizcede checkpot, yam
kumarda mevcut paramn hepsini
kaldırma.

qelûn M. m pipo. /_kêş MA. pipo içen. An
korcık.

qelye M potas, kalya taşL
qeman M Z. korumak.An parasün.
qemb M rgd birbirine yapışık ikizler,
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yapışık iki ceviz, iki badem vs.
qember M. A 1 erkek ismi 2. sadık uşak

veya arkadaş.
qemç Mfinqemçik.
qemçik N.anll. kuyruk (keçi ve tipi kuy¬

ruk), bnboçik. 2. saç perçemi.
qemçi M kamçı, kırbaç. Art qamçi, şelaq.
qemelax M karda silahsız olarak keklik

avı.
qemer 1M^ay./_!M.aytakvimi.finheyv.
qemer 2 rgd yağız, /-e* vekui rgd esmer.

IS rgd esmer, esmerce.
qemerdln M kaysı pestili.
qemeri lN. direk, sütun, kolon.
qemeri 2 N.A ay ydı, ay takvimi
qemerin M.L kızarmak (ekmek vs) için.
qemırand/m Lg (diqemainebiqemaine)

soğuktan iyice dondurmak, buzlukta
dondurmak. An qernuandin.

qemıri/n Lng. (dtqemaebiqenvre) 1 don¬
mak, soğuktan uyuşmak. 2. kızarmak. An
qenmin.

qemıtand/m Lg (diqemaine, btqemaine)
yapıştırmak. * pê ve qemitandin Avv. bu¬
seyi diğer bir şeye sıkıca yapıştırmak.

qemıti/n Lng. (diqemae, btqemite)
yapışmak, sımsıkı bağlanmak. * zarok
ursa re hışk bı dıya xwe ve diqenutm
Avv. çocuklar korkudan annelerine
sımsıkı yapışırlar. * em bı welalê xwe ve
qemitine Avv. biz vatanımıza sımsıkı
bağlanmışız.

qemsi rgd dedikoducu, yalancı. An dere-
vrin.

qemter M. S. gem.
qemhk İM küçük ipek mendil 2. M. ant

ense. An şahk, pahk.
qemûşk M. yaranın kabuk bağlama hali.

Anqafik.
qena rgp. bari, hiç olmazsa. An qet, qene,

qet ne be.
qenaet N.A kanaat /-anin/, kanaat ge¬

tirmek. /_kar Mx kanaatkar, azı Ue yeti¬
nen, /-kuın Z. kanaat etmek, yetinmek.

qenal M kanal /-ızasıyon M kanalizasy¬
on.

qenar M. kaba diken,fiot rhamn us palu-
rius.

qenbel rgp. sol taraf
qenc rgd iyi, güzel, iyi kalpli /-ani M. iyi¬

lik, fin qencl /_ bûn Z. iyi olmak, iyüeş-
mek. /_ dihn L iyi görmek, iyi bulmak,
hoş görmek. IS M iyilik, güzellik. /_

kuın L iyi etmek, iyüeştirmek, kahteli
halegetirmek./_turgddaha iyi daha gü¬
zel. /_tuin rgd en iyi en güzeli.

qend M. nebati şeker. /_avM. şekerli sıcak
su./_eM.uzun çubuk şeklinde çay şekeri
finqant

qendehari M. kaliteli bir buğday türü. An
aşure.

qender lrgp. o bUe, -vanncaaya kadar. *
şer ko ket qenderi rovıyanji lêdidin Avv.

aslan düşünce tilkUere vanncıya kadar
vururlar,yam tükUer bUevururlar. * qen-
deri vvi ji dawa seroktiyê dike Avv. o bUe
başkanlık davası güdüyor.

qender 2 M. bela, musibet.
qender 3M kemiyet, nicelik.
qcndil M. 1 kandd. 2. cav güney Kürdi-

standa Hacı ümran kazası güneyinde ge¬
çit vermez bir bir dağ. Ferhat'ın şirin için
delmeye uğraştığı dağ bu dağdır.

qene rgp.dçinqena.
qenepe M Fr. kanepe.
qeneq M. kınakına ağacı. Zat Cinchona.
qenter M. kantar, fin qeter.
qentere içi oyulmuş ve karşıdan karşıya

su taşımak için ağaç. curn, curaık.
ık, qapqap.
qepqep M. şakırdama, ötme. * qepqepa

kevva mari fivv. dişi kekliğin şakırdaması.
An qaqibin, qaqibo.

qepsûl M. kapsül.
qeptan Mfinqaptan.
qepûşk M. salyangoz, fin şeytanok.
qepûşk M. Aio. koza, sürfe.
qer 1lrgdparlaksiyah.2.MZ.siyah koy¬

un. * Pıto ye beranê qer e, sing vedaye
xwe dayê ber e Avv. karakoçum Pito,
göğsünü düşmana siper etmiş mealinde
olan bu terim Dersimde SUê Pitê için söy¬
lenmiş.

qer M. itme, dövme.
qer 3 M. borç. An qerd, dên, deyn.
qerac M. taşh arazikıraç.
qeraj M. Fr. garaj.
qeral M kral. fin key, qraL
qeram l M. hasırotu (damlarda kullandır).
qeram 2 M derman, enerji, takat
qeramûşk M İçimdik. 2.5/ yara kabuğu.
qerand/ın Lg (dtqerinebiqerine) birini sü¬

kunete kavuşturmak, birinin can
sıkıntısını dindirmek.

qerar M/nkarar./_danZ.kararvermek.
/_ guhn Z. karar almak. An bıryar.
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qerargeh Mx karargah. *qerargehaxwe
daninAw.karagah kurmak. Anmeqer.

qerase M 1 kaldıraç, levye. 2. mecazide
iriyan kimse, şey. An qirase, zmtoL

qeraş M. değirmenci. An aşvan. aş kelime¬
si içindeki nota bak.

qerax M kenar, kıyı, sahü, uçurum. * qe-
raxê çemê Diclê Avv. Dicle nehri kenan. *
qeraxe* behrê Avv. deniz sahili. An keri,
qarag.

qeraze M yular zinciri.
qerbela M. et yiyen siyah bir karga.
qerbûs M eyerin ön ve arka çılantılanmn

her biri.
qerd M. borç, ödünç, istikraz. /_ dan L

borç vermek, /-dar Nx borçlu. /_ guhn
L borç/ödünç almak. /_ kuın L borç et¬
mek, ödünç almak. An den, deyn, qer.

qerebine M. karabina tüfeği.
qereçi M. rgd çingene, kipti. An aşiq,

mırtıb.
qereçori MF. bir cins uzun iran kılıcı.
qerenfil l M. karanfU. Aot Dianthus plu-

marius. veya Dianthus caryophyüus.
qerenf U M. kadınların burunlarını delip

taktdclan pul.
qereqac rgd bn qêrqaş, qerqac
qereqol M. karakol, fin nigt
qeresl M. 1 vişne (mardinyöresi) . 2. kiraz.

Angüyas.
qeretûn M. kahvaltı öncesi yemeği.
qerf M. 1. şaka, alay. 2. mizah. * qerf

avêtm Avv. şaka Ue laf atmak. /- kuın Z.
alay etmek, mizah yapmak. /_ok rgd şa¬
kacı, mizahçı.

qerfok rgd gevrek. An pixtok.
qenmand/m Lg (diqenmine, btqenmine)

dondurmak, uyuşturmak. An
qenurandin, cemıdandın.

qenmi/n Lng. (diqerane, biqerane) don¬
mak, katılaşmak, uyuşmak, bn qemirin,
cemıdin.

qerunin 2 M. Bj. damar serdiği.
qensand/ın Lg(dıqerısine,btqertsine)don-

durmak, lcatdaştırmak, üşütmek, soğut¬
mak. An qerunandm, qemirandm,
cemıdandın.

qensi/n Lng. (diqense, btqense) 1 donmak,
katdaşmak, üşümek. 2. bu fiü güney şive¬
de yorulmak anlamında da söylenir.

qerin M yalan arkadaş, bn hogır.
qerisok M ayaz. An şayi
qermelax M kuş veya kekld sürüsü. An

gêşkûn.
qermıçand/m Lg (diqerrraçine, tnqermiçi-

ne) buruşturmak, bükmek, büzmek. An
qurmiçandin, çılmıganHın.

qernuçi/n Lng. (diqermtçe, btaerrraçe) bu¬
ruşmak, büzülmek, bn. qumuçin,
çılmiBİn.

qermiçok (qermiçoki) rgd buruşuk, bü¬
zük.

qermok M. fiot berbens vulgans.
qerneqûçik M kırlangıç, fin çoleke, dûv-

meqesk.
qerneblt M. yeşU lahana. An kelem.
qerpal rgd çok yırtık, lime lime olmuş el¬

bise, eski-püskü, bu tip gezen kimse. *
xalxal jı mıdarayspi jı qerpala Avv. zin-
cir(altoı) sarraftan, bit miskinden an¬
lamında deyim.

qerpuas M. Z. siyah karga. An qelebask.
qerpi/n Lnk. (diqerpe, btqerpe) şıngırda¬

mak, patırdamak.
qerqac rgd An qêrqaş.
qerqaş rgd bembeyaz.
qerqef M sürahi.
qerqencik Mfinbeq
qerqere 1M. ant iskelet An qerqote. 2. M

borç, günah. * qerqereyi bari vri Avv. ba¬
basının günahı.

qerqeşe M. kargaşa.
qerqitk M. kurutulmuş kavun (hşaıyerur).
qerqote (qerqûte)N.ant iskelet An qerqe-

re,wersel
qersil M5.yeşUarpa.
qersûn M. bir nevi testi.
qertaf M. 1. ancı körüğü. 2. annın en son

taze peteği.
qertel M. kartaL An wuxal, huli
qertel 2 M. hububatı savurarak temizleme.
qerwaş M. karavaş. 1 savaşta esir edUenve

üzerinde hak elde edilen kadın. 2. kadm
hizmetçi.

qcrz Mfinqerd,dên.
qesab M. A kasap. IS M kasaplık. IS

kuın L kasaplık etmek. /-xaneMx ka¬
saphane. An goştfıroş, selexane.

qesar M. kastar, dokuma bezlerini doku¬
madan sonra çekilmeleri için özel suda
yıkama işi bol ve soğuk su Ue ağartma,
dokumayı dabağuama. /- kum Z. bezi
dahağılamak. An qwarandin.

qesas AJ.X intikam. An qisas.
qesd N.A niyet, kast, kasıt * qesda yeki

kuın Avv. birini kastetmek, birini kasıtla-
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mırtıb.
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marius. veya Dianthus caryophyüus.
qerenf U M. kadınların burunlarını delip

taktdclan pul.
qereqac rgd bn qêrqaş, qerqac
qereqol M. karakol, fin nigt
qeresl M. 1 vişne (mardinyöresi) . 2. kiraz.

Angüyas.
qeretûn M. kahvaltı öncesi yemeği.
qerf M. 1. şaka, alay. 2. mizah. * qerf

avêtm Avv. şaka Ue laf atmak. /- kuın Z.
alay etmek, mizah yapmak. /_ok rgd şa¬
kacı, mizahçı.

qerfok rgd gevrek. An pixtok.
qenmand/m Lg (diqenmine, btqenmine)

dondurmak, uyuşturmak. An
qenurandin, cemıdandın.

qenmi/n Lng. (diqerane, biqerane) don¬
mak, katılaşmak, uyuşmak, bn qemirin,
cemıdin.

qerunin 2 M. Bj. damar serdiği.
qensand/ın Lg(dıqerısine,btqertsine)don-

durmak, lcatdaştırmak, üşütmek, soğut¬
mak. An qerunandm, qemirandm,
cemıdandın.

qensi/n Lng. (diqense, btqense) 1 donmak,
katdaşmak, üşümek. 2. bu fiü güney şive¬
de yorulmak anlamında da söylenir.
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qermıçand/m Lg (diqerrraçine, tnqermiçi-

ne) buruşturmak, bükmek, büzmek. An
qurmiçandin, çılmıganHın.

qernuçi/n Lng. (diqermtçe, btaerrraçe) bu¬
ruşmak, büzülmek, bn. qumuçin,
çılmiBİn.

qermiçok (qermiçoki) rgd buruşuk, bü¬
zük.

qermok M. fiot berbens vulgans.
qerneqûçik M kırlangıç, fin çoleke, dûv-

meqesk.
qerneblt M. yeşU lahana. An kelem.
qerpal rgd çok yırtık, lime lime olmuş el¬

bise, eski-püskü, bu tip gezen kimse. *
xalxal jı mıdarayspi jı qerpala Avv. zin-
cir(altoı) sarraftan, bit miskinden an¬
lamında deyim.

qerpuas M. Z. siyah karga. An qelebask.
qerpi/n Lnk. (diqerpe, btqerpe) şıngırda¬

mak, patırdamak.
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qerqef M sürahi.
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qcrz Mfinqerd,dên.
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dokumayı dabağuama. /- kum Z. bezi
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kuın Avv. birini kastetmek, birini kasıtla-
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mak./_argdkasıth./_anergd kasıttı ola¬
rak, /-ani rgp. bile bile, kasıttı olarak.

qeseb MAnqesab.
qesel M samanın tane Ue karışık en iri

kısmı. An nz.
qesem M yemin, ant /_ kuın/. yemin et¬

mek. * qesem navê Xwedê ye Avv. yemin
Allanın ismidir.

qesıdand/ın Lg (diqesidine, btqestdine)
hazırlamak, bir isteğe başvurmak.

qesidl/n Lng. (diqeside, btqeade) istek ve
arzusunu gidermek için başkasının
yardımına başvurmak.

qesüand/ın Lg (diqestfine, hqestfine) et
doğramak, eti parçalamak

qesifi/n Lng. (diqesife, biqestfe) etin çatla¬
ması/patlaması. * qesifiye!veya qesifiyo!
Aw£. kız veya oğlana beddua mukabilin¬
de söylenen çağn ınlemi.

qesırand/ın Lg (diqestrine, biqesaine) do¬
kuma bezi özel suda yıkayıp dabağda-
mak. An qesar.

qeside M. kaside, 15 beyittenoluşan bir tür
divan edebiyatı şiiri.

qesil Mİ hasır otu. 2. eve serilen hasır.
qesilk M fide, bitkinin fide hah. An sadu.
qesp MJıurma. fin xurmc
qesr M. saray, köşk. /-bend Mx mimar.

/-bendi M. mimarlık. * qesrê Ehmedê
xêro, qesra Hesenê qenco, qesra qelen-
dera, qesra spi ya Zinê. vs.

qest M kasıt An qesd.
qestan rgd kasıttı olarak, yalandan, argo¬

da numaradan işyapma veya hainlik için
bir fiil icra etmek, fin qesd.

qesli rgd kasıttı, yalandan. * qesti mesti
Avv. yalan dolan, sözde. * qesti mesti teji
xwandi bû? Avv. sözde sende okumuş¬
tun?.

qeşa M. m buz. /_ bûn L buzlanmak, buz
olmak. /_ gutm L buz tutmak, buzlan¬
mak. /_yi rgd buzlu. An cemed, xişik.

qeşan M. fin beş.
qeşart/in Lg (dtqeşêre, btqeşêre) 1 soy¬

mak, kabuğunu soymak, yolmak. 2.
ayıklamak, fin rûçıkandın, spi kuın.

qeşari M. Bj. yaşldıkta görülen deri sert¬
leşmesi

qeşayi M kaşağı.
qeşem M. 1 buz, buz tabakası. 2. aşk, gö¬

nül. * qeşema düe mm Avv. gönlümün
hasreti.

qeşeng rgd güzel, yakışıklı. /_ bûn L

yakışıldı olmak. IS N. yakışıklılık, güzel¬
lik. /_hr rgd daha güzel, daha yakışıklı,
/-tırin rgd en güzel en yakışıklı.

qeşıtand/m Lg (dtqesOme, btqeşaine) 1
sıyırmak, kabuğundan çıkarmak (ceviz,
fiadern vs. yi veya deniz hayvanlarou ka¬
buğundan çdarmak) . * tin qeşitandin
Avv. soyulmak, mecazi anlamda yolun¬
mak. 2. kovmak, kovalamak, fin
teqizandin.

qeşitin Lng. (diqeşae, btqeşae) 1 soyulmak,
bir yere yük olan bir lüzumsuzun ayrılıp
gitmesi. 2. tüymek, toz olmak. 3. defol¬
mak. * biqeşitlR defolt An teqizin.

qeşmer rgd 1 soytarı. 2. pozitif anlamda
kornik,komedyen./_iM.soytanlık. *qeş-
merikuınAvv.soytanldcetmek./-okrgd
güldürücü, komik, /-ti M. An qeşmerl

qeşqel M. fin qelebask.
qeşqelig M soyulmuş ağaçlardan hasd

olan uzunca ve enli kabuk. Bilhassa ka¬
vak, söğüt gibi ağaçların soyulan kabu¬
klan, fin tarhun, telaş.

qeşnk M hububat tohumu kabuklan. An
qafik.

qet rgphiç, hiç birşey, asla. *qet ne bergp.
hiç olmazsa, en azından. * qet tüne Avv.

hiç yok, bulunmaz.
qetan Lng. (dtqete, btqete) yırtılmak,

kırılmak, kopmak.
qetand/m Lg (diqetine, biqetme) kesmek,

koparmak, yırtmak, kırpmak, ayırmak. *
jı hev qetandm Avv. birbirinden ayırmak.

qetar l M bir Kürt milli müzik çeşidi.
qetar 2M katar treni.
qetek Mİ. hububat eleme aracı. An têpûr.

2. sulama kanalı, fin derav.
qeter M. kantar.
qetik M. yük vs. için küçük ip. fin aşûjın.
qehl M A kati, adam öldürme. /_ bûn Z.

katledilmek, katlolmak. /- kum Z. kat¬
letmek, fin qetl kuştın.

qeUrme M. 1 barut ölçme aleti. 2. leş.
qeti rgd kopuk.
qetl/n Lng. (diqete, btqete) kesmek, kop¬

mak.
qetil M. duvar örülürken taş veya kerpiç¬

lerinsağlamlığım arttırmak için muayyen
aralıklarla atılan ağaç kalas.

qetiyayi rgd yırtık, kopuk. An qetl
qetl N.A *qetlûqıtûl Avv. büyük vuruş¬

ma, boğazlama. An qehL
qetran M. katran. /-J rgd katran rengibn
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qir.
qetûf 'N. üzüm sepeti Anqufik.
qevçu rgd pis, haram, mundar, salyalı, çö-

püklü. /_ bûn L pis olmak. An qewçiL
qevd M 1 demet, buket 2. kabza. * qevde*

şûr Avv. kdıç kabzası.
qevz l M Bj. kaba. bn qebiz.
qevz 2 M. atlama, sıçrama. /_ dan L atla¬

mak, toparlanıp sıçramak.
qewad AJ. kavat, pezevenk. IS M. kavathk.

An meens, pezeweng.
qewaf M çömlekçi. An pirot
qewal lM.l Yezidilerin liderlerineverilen

ad. 2. eüzel sesü kimse. 3. bir tüfek çeşidi.
qewal Mkaval./_kutanZ.kaval çalmak.

An büûr.
qewale M. A kabala, götürü. /_ guhn Z.

kabala almak.
qewan M. 1 müzik plağı. An sêhk. 2. ba¬

ston veya boru bükme makinası.
qewaq M çömlekçi, fin pirot
qeware M. 1 ölçü, kalıp, elbise ölçüsü. 2.

Bj. derin yara. An. qebarc
qewarok M. ham ceviz, ceviz çağlası,

fındık, badem içi vs. An kakıl
qewart/ın Lg (diqewêre, biqewêre) boşalt¬

mak, içini oymak.
qevvaş M. delildi kepçe. An kefgir.
qewax M. 1 çömlekçi An qevvaq. 2. kavak

ağacı. An spindar.
qewc rgd ahmak, akılsız, fin exmaq.
qewçe M. ağzım açıp kapamak ve bu fiiü

tekrarlama eylemi, fin celp.
qewçü rgd kadınlar için beceriksiz,

pejmürde, çocuklar için sümüklü, salyalı,
pis ve cimri kimseler için hakaret ma¬
hiyetinde söylenen söz. An qevçil

qewımand/ın Lg (diqeworahebtqewoni-
ne) başa getirmek, hadiseyaratmak, oluş¬
turmak. * vvan bela h serê me
qewunandin Avv. onlar başımıza bela ya¬
rattılar.

qewuni/n Lng. (dtqewane, btqewane) ol¬
mak, oluşmak, başa gelmek, hadiselere
maruz kalmak. * çı h te qewimi? Avv.

başına ne geldi veya sana ne oldu?. * di¬
reke* de gelek karesatên mezm h serê
Kurda qewimine Avv. tarihte Kürtlerin
başına çok büyük felaketler gelmiştir.

qewirand/in Lg (dtqewaine,btqewaine)\.
kovmak, kapı dışan etmek, redetmek. 2.
kuzeyşivesinde kavurmak anlamınadır. *
goşt qewirandin Avv. et kavurmak.

qewui/n Lng. (dtqewae,bıqewae)l kovul¬
mak, kapı dışan olmak. 2. kuzey şivesin¬
de kavrulmak. * h ber tavê qevvuin Avv.

güneşte kavrulmak.
qewitand/m Lg (dtqewOine, btqewaine)

kovmak, kapı dışan etmek. An
qewirandin.

qewiu/n Lng. (diqewOe, btqewae) kovul¬
mak, defolmak, fin qewirin, qeşnin.

qevri rgd fazla »qewizêde Avv. çok fazla,
daha fazla.

qevri 2 Mm. söz, niyet, dini şarkı. /_ıi M.
tenbih. * qevriti kuın Avv. tenbih etmek.

qewim rgd fin qevrin.
qevrin rgd sağlam, dayanıklı. /_ bûn Z.

sağlam olmak, dayanikh olmak. IS N.
dayanıkldık. /- kuın L sağlamlaştırmak,
dayanıklı halegetirmek.*deriye xwebaş
qevrin kuın fivv. kapısını iyice (takviye ile)
sağlamlaştırmak. * solen qevrin Avv.

sağlam ayakkabı.
qewl lM. ot, rgp. 1 demek, söz etmek. 2. de¬

diğin gibi, -şekline benzer. * bı qewli Ho-
landayi ve Avv. Hollanda usulü veya
Hollandalıların dediği gibi * bı qewli
hazıra Avv. haşa hazırda, veya hazırdaki-:'
terin dediği gibi * bı qewli bıhisııya Avv.

duyulduğuna göre, veya duyanların de¬
diğine göre. * bı qewli te ve fi" senin de¬
diğin gibi, sana göre.

qevri 2 M 1 randevu veya randevu yeri. 2*.,

sözleşme.
qewleq M An kıldank.
qewuk M. bez çanta.
qewm M/l kavim, millet. *qewmi Lût fivv.

Lut kavmi. finLût
Qevvman M. Sason dağlannda yaşryan

ahaliye verilen ad.
qewmandm L bn qewimandin.
qewmik M. su kabağı. An kundıri ari.
qevvork M.finqewarok.
qewre Meye.
qewş M. sapın harmana dövülmek için se¬

rilmesi. An çerç.
qexpe M. rgd kahpe, orospu. An onspL
qey rgd rgp. neden, niçin.* ma qey tuna-

çi? Avv. sen neden gitmiyorsun?. * qey ra-
nazi? fivv. niçin yatmıyorsun. * ta qey
nehati? Avv. sen neden/niçin gelmedin.
/_qey rgp. dç hiç, işte. * tu qey hati? Avv.

sen neden geldin?. *qey qey\R hiiiç!, işte.
qeyar 1 M. çanak çömlek kırıklarım

yapıştırmak için macun.
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pis ve cimri kimseler için hakaret ma¬
hiyetinde söylenen söz. An qevçil

qewımand/ın Lg (diqeworahebtqewoni-
ne) başa getirmek, hadiseyaratmak, oluş¬
turmak. * vvan bela h serê me
qewunandin Avv. onlar başımıza bela ya¬
rattılar.

qewuni/n Lng. (dtqewane, btqewane) ol¬
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maruz kalmak. * çı h te qewimi? Avv.
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qewirand/in Lg (dtqewaine,btqewaine)\.
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qeyar 342

qeyar M sahU. An qerax.
qeyase Mfintenge.
qeyçl M makas, fin qêçl meqes.
qeyd 1 M ayak bUekierine takılan zincir,

pranga. * h qeyda xishn Avv. zincire vur¬
mak. /_ bûn Z. zincire vurulmak, kürek
mahkûmu. /- kuın L zincire vurmak,
zincirlemek.

qeyd 2M/lkayıt/_bûnZ.kaydotaıak./_
kuın L kaydetmek.

qeyde M. kaide, usul. * bı tenê qeydekê de
listın Avv. sadece bir makamdan oyna¬
mak. * bı her qeydekêde düeyize Avv. her
oyundan oynar, veya her telden çalar.

qeydik M. 1 antat ayağının aşık kemiği de
tırnak arasındaki bölümü. 2.M.kitapların
saunan araşma veya kenarlarına yazdan
notlar.

qeyim rgd A bn qaim, qewin.
qeynfer M. köprü. An pu.
qeyre rgd orta yaşh, tecrübeli /Jberan

MA. 5 yaşında olan koç. /_keç MA. bekar
25-30 yaşlannda kız, yam yaşı geçkin ba¬
kire. /Şm Nh orta yaşh kadın.

qeys M ölçü. fin pivan.
qeyseri M. 1 kapalı çarşı, kral çarşısı. 2. Sı¬

vasın batısında bir U.
qeysi M kaysı. An zerdelû.
qeytan M. kaytan. /_ kuın L kaytanla-

mak.
qez M. A ipek. /_az M. ipekçi. /_azi M.

ipekçilik. * qezazi kınn Avv. ipekçilik
yapmak. An hevrişım.

qeza l N.A mi kaza, musibet. 2. geçmiş
zamanın yerine kdınan namaz. * bı qeza!
Avv. kaza olarak, kaza ile, kazaen. /_ bûn
Z. kaza olmak. /_ kuın Z. kaza yapmak.
/-UM.kazaUe.

qeza 2 M. mülkü idari şekh olarak vilayet¬
ten küçük yer.

qezwan M. sakız ağacı, fiot Pistacla tere-
blnthus. An qizban.

qêçi M makas. An qeyçl meqes.
qêle MAnlehre.
qêlik M beyaz yaprakh bir kavak cinsi, ak

kavak, Hollanda kavağı, bot Populus al-
ba.

qêrqaş rgd yanlamasına, paralel. *f izêdi-
waran wisa qerqaşkl lê dan Avv. duvar
kuşaklarım yanlamasına veya paralel at¬
mak.

qêymet N.A kıymet An qimet
qıbe-qıb Zi keklik ötüşü.

qıbl/n Lnk. (diqdxbiqdx) keklik ötüşü,
keklik gibi ötmek. An qeqibin.

qible N.A güney, melekenin olduğu yer,
namaz yönü7_geh MA. kiblenin bulun¬
duğuyer veya kıble yönüV-nameMpus-
la.

qibqib MAnqepqep.
qıc rgd Z. fin qicik.
qicik rgd küçük, ufak. fin pıçûk.
qıci M. su teresi. Aot. 1 nasturtium off1-

cinale. 2Jepidium sativum. An tûzüc
qıçık rgd açdc san renk. An qiçik.
qidem N.A kıdem.
qidik M. B/ kann ağrısı.
qidoş rgd 1 uğursuz. 2. kavatIS M. uğur¬

suzluk.
qıd-qıd S. tavuk gıdıklama sesi.
qidûm M. şekU, biçim. * qidûmê vri

sıkestm Avv. onun şekli bozuldu.
qû*ü (qtfl)N.kHiL
qıfıli/n Lng. (dtqfde, biqifde) bn qefilin.
qü. M. S. bir kuş. fin por.
qüand/m Lnk. (dtqg'ine, btqg'ine) 1 kızar¬

mak. 2. Lg kızartmak, fin quuandin. 3.
cızır cızır ses çdcarmak, cızırdamak.

qüık M. yeşU renkte, çU kekliğe benzer eti
yenir bir kuş. zoo. Bonasa.

qijdand/m Lg (diqg'dine, biqy'dine) sert
ateşte kızartmak,yağıveyayağda bir şeyi
kızartmak, ekmeği sacda yakmak vs.

qüüi/n Lng. (diqride, btqtjde) 1 kızmak,
fazla yamr-k. 2. büzüştürmek.

quunp--" [quon-kal) M. bir oyun. (Nusey-
bin havalisinde aynana).

qüi M. eğreltiotu sınıfından bir ot. Aot
füıcmeae. An qıcl

qui/n Lng. (dıqne,btqtje) cızırdamak, cızla¬
mak, cız cız etmek.

qijmûk M. kabuk, fin qepûşk.
qünık M kene. fin qirnl
qü M. parça. *qüeşeku fivv. şeker keUesi.
qilçix M. ani kdçdc. /_reş MA. karalolçdc.

fin. bıji, bnireş.
quêr 1M. lor. 2. rgd pis, kirü. fin qrêj, ge¬

mar.
quêwi rgd bulaşık, bulaşıldı. An quêr.
qüıq MAnqUqihk.
qihx M kılık.
qüi M gıdık. /- bûn L gıdıklanmak. /-

kınn.Z. gıdıklamak. An diqdiqandin.
qüiç M ant küçük parmak. An qilincek.
quilk MAnquik.
quincek İM ant serçe parmak, ince par-
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mak, elin küçük parmağı. 2.M Kürtlerde
serçe parmaklan birbirine takarak oyna¬
nan davul zurnalı bir halay.

qüit M. fin qelemon.
qüoç M. ant buynuz. An qoç,qh>nç.
qilozan M takla, parende. /_ kmn Z. pa¬

rende atmak, takla atmak.
qdpik MAnqnpik.
quqihk M. kapdarda kullanılan uzunca ve

ağaçtan yapılan bir nevi kilit An zornax.
qüûç M. ani bn qoç.
quûuuk M. Bj. felç veya romatizmada or-

ganlan eğrilmiş kimse.
qilyan M. nargUede suyun içine giren bo¬

ru.
qun M yudum./- kınnZ. yudumlamak. *

qunek av Avv. bir yudum su.
qinnl M. kımıl. zoo. Aelia rostrata.
qinab M A kınnap, ekseri kendirden

yapdan dayanıklı bir ip.
qinar M. kasaplarda etin asddığı kanca.

/-baz Mx ceüat. An qinare.
qinare Mİ kasaplarda etin asUdığı kanca.

2. mecazide darağacı.
qınc rgd dikey, şakuli, amudi, düşey.
qincui rgd bn cmcüi.
qinêber (qmêbotê) M. yenüen bir bitki.
qınık M. kümes, fin kox, koxik, lis.
quûk Mbümece, tekerleme.
qinût M. cimri, pinti.
qinyat MA. kanaat /_ anin fivv. kanaat

getirmek. /_ kuın Z. kanaat etmek.
qu M. rgd 1. zemherir, soğuk. 2. umumi

afet, harap olma, mahvolma, yok olma. *
qu kınn L kırmak, yok etmek. * bı qu
çûn Avv. tahrip olmak, kınkp yok olmak.

qirak M. bir cins kartal.
qnar M. /4. karar. An qerar, bıryar.
qirase M. kaldıraç, manivela. An qerase.
quax MAnqerax.
quç 1 rgd yumuk. 2. M. çatırdama sesi,

çatırdama.
qırçand/ın Lg. (dtqvçine, btqaçine)

çatırdamak, çatır çatır etmek.
qırçe-qırç MZİçatır-çatır,çıtır-çıür.
quçüc M. çırpı, çak-çırpı.
quçin lM. Z. cimri.
quçi/n Lng. (duprçe, btaaçe) çıtırdamak,

çıtır çıtır etmek.
quçol (qaçok) rgd çatırdryan şey.
qnd M. nesd, dûndan, soy, ocak. * qudê

me kor bextê* me reş fivv. ocağımız kör
bahtımız kara.

qirdik Irgd gülünç, saçma. 2.M. bayram¬
larda palyaço gibi giydirilen adam ki kapı
kapı gezdirilerek şeker, hediye vs. to¬
planır. Ekseri çocuklar tarafmdan
yapüır. (Mardin Kürtçesi).

que-qır M. B. 1 ağız kavgası. 2. kurbağa
sesi.

qirêj rgd pis, pislik, kirli, /-ahi M pislik.
An qirêjL /_ bûn L kirlenmek, pislen¬
mek. IS M. pislik, kirlilik. /_ kuın L pis¬
letmek, kirletmek. /_ok rgd pisli, kirli.

quên MAnqrên.
quik M. 1 ant bc^az, gırtlak, imik, ümük.

2. geğirti. * quık hüatın Avv. geğirmek.
quık M saksağan, zoo. Corvus. *Qınka

qinkkul Nh boğazının delik olduğu ve
yiyeceğinin ancak 1/7 si kursağına gir¬
diğine inandan bir kuş. *qmka belek MA.
ala karga, zoa Pica pica.

qinkine M. kargalar, karga cinsi kuşlar.
zoo. Corvıdae.

qınm M. tırpan. An kêlendl
qirjal M. 1 akrep. An dûpışk. 2. Bj. kanser

hastalığı. 3. astrolojide 12 burç işareti.
qınnıçand/ın Lg bn. qermiçandin.
qirmiçin Lng. bn qermiçin.
qirmiz M. zar kanattdardan bir böcek.

zoo. Coccus ilicis.
qıme M. devir, çağ, asır. Annir3, sedsal
qunebit M. lahana An kelem.
qirnewi M. fin gımevvût
qirni M. koyun kenesi, zoa Trichodectes.

fin zıç. * qirniyên rojê MA. ast güneş le¬
keleri.

qirome Mfingonc
qirpik M. geğirti. /_ helahn Z. geğirmek.

fin isk, xisk, qirikl An qulpik.
qirqawil M. An çor.
quş M. çak-çırpı, çöp. * quş û qal Avv. çör

çöp. fin qirşik, hevêsk.
qutasiye N.A kırtasiye.'
qirtik M. 1 ant gırtlak. An qink, gevvrl 2.

geğirti. An qirpik.
qisas M.y4 intikam./- guhn/. intikam al¬

mak.
qıse M A hikaye, anlatma, söz, konuşma.
/_ bûn L konuşulmuş olmak, bahsi edil¬
mek. /_ kuın Z. konuşmak, sözünü et¬
mek. * qise xoş Avv. hoş sohbet An
qalkuin, qezi kuın, axaf un.

qiset M uzun hikaye, roman.
qisetay M ot olay. fin bûyer.
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qısü M. kireç, fin hêlûn.
qisin M.finqûç.
qismet M A kısmet, nasip. * bê qismet

rgd kısmeti olmıyan, kısmetsiz. * bı
qismet rgd kısmetli bol şanslı. /_ bûn L
kısmet olmak. * qismet hatiye ber deri
Avv. kısmeti ayağına gelmek. * qismet he¬
bûn Avv. kısmeti olmak. * qismet vebûn
Avv. kısmeti açılmak. * qismetê dü Avv. gö¬
nül kısmeti. /- kuın Z. kısmet etmek.

qıst M. ipotek.
qışt M. küçük zülüf.
qışt/m Lng. (diqtştê, btqişte) karga cinsi

kuşlar için ötmek.
qıt rgd az, kıt /_ bûn L kıt olmak.
qit'e M. lcoxkit'a, büyük arazi parçası, fin

parzemin. 2. şiirde kıt'a.
qıhk M. bir cins hıyar. An küte.
qitltk MAnqerqitk.
qitût M. tasarruf, tutum. IS M. tutumlu¬

luk.
qiyade MA liderlik, klavuzluk, önderlik.

* qiyadeyi nuweqet Avv. geçici yönetim,
geçici önderlik.

qiyafet M kıyafet, finqclafet
qiyame M. rgd yokuş.
qiyamet N.A kıyamet, dünyarun sonu. *

qiyamet be Avv. kıyamet olsa. * roja qıya-
melê Avv. kiyamet günü. * qiyamet e? Avv.

kıyametnddir? kıyametmidir yaml *
qiyamet hatm Avv. kıyamet gelmek, yo¬
kluk, açlık gelmek.

qiyas N.A kiyas, karşılaştırma./- kuın Z.
karşdaştınnak, kıyaslamak.

qizban M. sakız ağacı, fiot Pistacia lentis-
cus. An kezvvan, darbenk.

qizbamyer M. sigara ağızhğı ağacı.
qizuan M. bir Yezidi aşireti.
qiç M. kırpma (göz) . * çav qiç kuın Avv.

göz kırpmak.
qiçik rgd açdc san renk, saman şansı.
qUand/in Lg (dıqijine,bıqijine)bağirtmak,

çığlık attırmak.
qlje-qlj M. 5. çığlık, çığırtı.
qijüc M. tepe, tümsek. * güüşhn ser

qipkekê h vnr xwe dan ser tûhkeke* û
her yeki cixara xwe vexist Avv. bir tüm¬
seğin üstünevanp birer taşa oturarak si¬
garalarını yaktılar.

qtîi/n Lnk. (dtqije, btqije) bağırmak, çığlık
atmak, fin qajin, qarin.

qUqljok M. yeşU renkli bir karga. An qüüc
qll M. ant köpek dişleri. *qü beş kuın Avv.

dişlerini göstermek, diş gıcırdatmak. *
qll û qal Avv. An qal û qir.

qim 1 M. yetinme, kanaat, bir şeyi yeterü
bulma, kabul etme * qima xwe anin Avv.

yetinmek, yeterli bulmak. * qima xwe lê
anin Avv. bir şeyeveya bir şeyleyetinmek.
* qim kuın Avv. yetinmek,yeterU olmak.
* qim ne kuın Avv. yetmemek, kafi gel¬
memek.

qim M. arzu, istek. * qüna mın nayê Aıv.
canım istemiyor.

qimet N.A m değer, krymet /-dar rgd
kıymetli./- hebûn/,. kıymeti olmak.* qi-
met lê xistm değer vurmak, krymet vur¬
mak, paha biçmek. /_ zanin L. kıymetini
bilmek.

qiq M. Bj. ant boynu ince ve uzun kimse.
qiquoqi B. horoz ötüşü sesi, ü ürii üüü.
qiqo B. rgd bn qiq.
qirlM.zift.
qir 2 M. bağırma, feryad.
qirand/m Lg (diqirine, biqirine)

bağulmak, feryat ettirmek.
qiraç Mİ sayfa kenan, kenarınayazmak,

kenar yapmak. 2. açı, zaviye. An gever.
qiri/n Lnk. (dtqire, btqire) bağırmak,

çağırmak, çığlık atmak, feryat etmek. *
kuın qirin û hevvar Avv. bağırarak imdat
istemek. * qirimya xwe çû ezmên fivv.

bağırtısı göğe çdctı.
qiş 1 rgd yırtık. 2. M. yırtmaç. /_ bûn Z.

yırtdmak. /_ kuın Z. yırtmak. An
çuanduı.

qiş 2M kapı bağlama kirişi, putrel.
qit l N.ant budak. /_ık M küçük budak,

baltayla kınlmış küçük odun parçası. An
güm.

qit 2 M. mevsimin koyun besliyen yancı
kimselerin elde ettiği yağ vs. den bir
kısmuıı sahiplerine verirki buna Kürtçe¬
de 'ait' derler.

qihk N.ant baldır kemiği, paça kemiği.
An çcq, siwarxe.

qitik M. 1 ağaçlarda kırık budak, budak
veya budak yeri. 2. kırılmış sobalık odun
veya bu tip hazır odun. An qutik.

qivar M. otlann içinden çıkan ve tohum
taşıyan erkek kısmı, kalın zil kısmı. * ke-
leng hê hışk nebûye, qivarê wê tê
xwann Avv. kenger daha kurumamış zili
yerdlir.

qîz M kız. fin keç, dol
qlêvri rgd fin quêvri.
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qloç M ant An qoç.
qlonç M. ant An qloç.
qlûb M ing. An qûlûb.
qoç lN. ant boynuz. *qoçK dan Avv. boy¬

nuz vurmak. * qod aşjrene Avv. aşiretin
Ueri gelenleri /-keş Nh sürüde başı çe¬
ken hayvan. An qloç, qrioç.

qoç M av hayvanlarına kurulan tuzak. *
qoçê felekê Avv. feleğin çarkı. An faq.

qoç M cav. sivri dağ tepesi An pozık.
qoçan M makbuz, tapu senedi
qoçbehdu M. kökü müsbil ilacı olan bir

bitkl
qoçeser M. finqoçik.
qoçik M. ant kafatasının en üst tarafı.
qoçik M akarsulann beraberinde getir¬

dikleri odun, dal vs. * jı çem qoçik anin
Avv. nehirden dal çelik (su ilegelen) topla¬
mak.

qodoş rgd pezevenk, kavat
qof M. rgd 1 dış bükey. 2. M. ant par¬

maksız el. An kov.
qol l N.ant kuyruğu kesik veya gelişme¬

miş hayvan. /- kınn/. hayvanların kuy¬
ruğunu kesmek.

qol AJ, askeri birlik.
qol 3 M. An tavvûg. (hakari bölgesi).
qolek M. 1 bir bitki. 2. An caw.
qolera M. Bj. kolera hastalığı.
qohnc M. anlBj. omuz kürek kemiklerive

buraya giren ağn/sancı.
qomando M. ing. komando, gerüla.
qomik M. ant diz, diz kapağı, fin çok.
qompir M patates, fin kartoL
qomsêr M. Fr. komiser.
qomite M. Fr. An komite.
qonax M 1 konak, saray. 2. aşama. * di

nav konaxên diroki de Avv. tarihi aşama-
lann seyrinde. 3. bir günlük yaya yol me¬
safesi. * qonaxa rojekê Avv. bir günlük
yol. An ceqin.

qonc M. ant fin qohnc
qondere (qondre) M. kundura, iskarpin

ayakkabısı.
qonsolos M Lat konsolos.
qopçe M. kopça, çıtpıt, düğme.
qopek M. ant fin kov, pıştkov.
qopik Mİ hovarda. 2. zıpır, delişmen.
qopi MAnqopye.
qopye M Fr. kopya, surat bn pegırt
qoq rgd yuvarlak, fin güor.
qoqiz M. rgd çuOTü,çdanüu, deri fırlamış.
qoqi M 1 Kürtçede "paşik" denilen oyun

da yuvarlak taş. 2. pingpon veya tenis to¬
pu.

qor lN. ant bacak. An çeq, pêq.
qor M 1 iç bükey. 2. dizi, sıra. /_ bûn di¬

zilmek, sıralanmak, sıraya girmek. * qor
bı qor Avv. dizi dizi, sıra sıra. 3. tabaka,
sınıf.

qoran û haman Avv. nemrud veya fira¬
vun gibi kendim Allah olarak ilan etmek.

qorav M. acı bir kenger cinsi. An kelengê
tahk.

qorç l M. 1 ceviz kabuğunun üzerindeki
yeşU kabuk. 2. Bj. çürümüş ve içi boş¬
anmış diş.

qorç 2M taşyığını. Anqûrç.
qore-qor M. fi. böğürmek, fin qûreqûr.
qonk M. ant kalça. An qormatix.
qori 1M.Andêlemar.
qori 2 M çaydanlık, dendik.
qorican Mkulunçotu,zencefdebenziyen

kokulu bir ot Aot Alpinia galanga.
qoringan M. korunga denilen ve ekimi

yapılan bir yonca cinsi Aot Onobrychis
sativa.

qormatix M ant kalça, fin qonk, qorux,
küejL

qorne M. it koma, klaksiyon.
qorsi M. ağırlık, fin gırani.
qorzi M. köşe. /-ber MA. köşe taşı. *

qorziya çavan Avv.göz köşeleri * qorzrya
xêni Avv. evin köşesi. * qoraya masê bw.
masamn köşesi. An kucık, quncik.

qose Af -'ıra ağızlığı, An dankê axarê.
.. rgd başı açık kimse, çıplak başlı. 2.

M içi çürümüşveucunda bir iki zayıf dalı
bulunan iri ağaç.

qohk M.fi/ boğmaca öksürüğü. Anxuhk.
qov rgd 1 ant kanbur. 2. eğri, yay gibi An

kov.
qovan MAnsêhk.
qoz M. koz, kağıt oyununda koz.
Qozax M. rusyada bir halk, kazak, fin qa-

zax.

qoze M. anı koza.
qozi 1 M. parça, dUim. 2. rgp. taraf, yön. 3.

yufka ekmeğine doldurulan et ve pi¬
rinçten yapılan bir kurt yemeği 4.N. bo¬
ru haline getirilerekyenilen ekmek.

qral M rusçadan gelen bu kelime kral de¬
mek, fin şah.

qrawat N.Fr. kravat
qrem M Fr. krem, melhem.
qrêdi M. Fr. kredi

345 qrêdi

qloç M ant An qoç.
qlonç M. ant An qloç.
qlûb M ing. An qûlûb.
qoç lN. ant boynuz. *qoçK dan Avv. boy¬

nuz vurmak. * qod aşjrene Avv. aşiretin
Ueri gelenleri /-keş Nh sürüde başı çe¬
ken hayvan. An qloç, qrioç.

qoç M av hayvanlarına kurulan tuzak. *
qoçê felekê Avv. feleğin çarkı. An faq.

qoç M cav. sivri dağ tepesi An pozık.
qoçan M makbuz, tapu senedi
qoçbehdu M. kökü müsbil ilacı olan bir

bitkl
qoçeser M. finqoçik.
qoçik M. ant kafatasının en üst tarafı.
qoçik M akarsulann beraberinde getir¬

dikleri odun, dal vs. * jı çem qoçik anin
Avv. nehirden dal çelik (su ilegelen) topla¬
mak.

qodoş rgd pezevenk, kavat
qof M. rgd 1 dış bükey. 2. M. ant par¬

maksız el. An kov.
qol l N.ant kuyruğu kesik veya gelişme¬

miş hayvan. /- kınn/. hayvanların kuy¬
ruğunu kesmek.

qol AJ, askeri birlik.
qol 3 M. An tavvûg. (hakari bölgesi).
qolek M. 1 bir bitki. 2. An caw.
qolera M. Bj. kolera hastalığı.
qohnc M. anlBj. omuz kürek kemiklerive

buraya giren ağn/sancı.
qomando M. ing. komando, gerüla.
qomik M. ant diz, diz kapağı, fin çok.
qompir M patates, fin kartoL
qomsêr M. Fr. komiser.
qomite M. Fr. An komite.
qonax M 1 konak, saray. 2. aşama. * di

nav konaxên diroki de Avv. tarihi aşama-
lann seyrinde. 3. bir günlük yaya yol me¬
safesi. * qonaxa rojekê Avv. bir günlük
yol. An ceqin.

qonc M. ant fin qohnc
qondere (qondre) M. kundura, iskarpin

ayakkabısı.
qonsolos M Lat konsolos.
qopçe M. kopça, çıtpıt, düğme.
qopek M. ant fin kov, pıştkov.
qopik Mİ hovarda. 2. zıpır, delişmen.
qopi MAnqopye.
qopye M Fr. kopya, surat bn pegırt
qoq rgd yuvarlak, fin güor.
qoqiz M. rgd çuOTü,çdanüu, deri fırlamış.
qoqi M 1 Kürtçede "paşik" denilen oyun

da yuvarlak taş. 2. pingpon veya tenis to¬
pu.

qor lN. ant bacak. An çeq, pêq.
qor M 1 iç bükey. 2. dizi, sıra. /_ bûn di¬

zilmek, sıralanmak, sıraya girmek. * qor
bı qor Avv. dizi dizi, sıra sıra. 3. tabaka,
sınıf.

qoran û haman Avv. nemrud veya fira¬
vun gibi kendim Allah olarak ilan etmek.

qorav M. acı bir kenger cinsi. An kelengê
tahk.

qorç l M. 1 ceviz kabuğunun üzerindeki
yeşU kabuk. 2. Bj. çürümüş ve içi boş¬
anmış diş.

qorç 2M taşyığını. Anqûrç.
qore-qor M. fi. böğürmek, fin qûreqûr.
qonk M. ant kalça. An qormatix.
qori 1M.Andêlemar.
qori 2 M çaydanlık, dendik.
qorican Mkulunçotu,zencefdebenziyen

kokulu bir ot Aot Alpinia galanga.
qoringan M. korunga denilen ve ekimi

yapılan bir yonca cinsi Aot Onobrychis
sativa.

qormatix M ant kalça, fin qonk, qorux,
küejL

qorne M. it koma, klaksiyon.
qorsi M. ağırlık, fin gırani.
qorzi M. köşe. /-ber MA. köşe taşı. *

qorziya çavan Avv.göz köşeleri * qorzrya
xêni Avv. evin köşesi. * qoraya masê bw.
masamn köşesi. An kucık, quncik.

qose Af -'ıra ağızlığı, An dankê axarê.
.. rgd başı açık kimse, çıplak başlı. 2.

M içi çürümüşveucunda bir iki zayıf dalı
bulunan iri ağaç.

qohk M.fi/ boğmaca öksürüğü. Anxuhk.
qov rgd 1 ant kanbur. 2. eğri, yay gibi An

kov.
qovan MAnsêhk.
qoz M. koz, kağıt oyununda koz.
Qozax M. rusyada bir halk, kazak, fin qa-

zax.

qoze M. anı koza.
qozi 1 M. parça, dUim. 2. rgp. taraf, yön. 3.

yufka ekmeğine doldurulan et ve pi¬
rinçten yapılan bir kurt yemeği 4.N. bo¬
ru haline getirilerekyenilen ekmek.

qral M rusçadan gelen bu kelime kral de¬
mek, fin şah.

qrawat N.Fr. kravat
qrem M Fr. krem, melhem.
qrêdi M. Fr. kredi
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qrêj rgd bn quêr.
qrên M kavga, kavga arama.
quba M. L ekşime, yoğurdun ekşimesi.
qube M.A kubbe, kemer.
quç Mfinkuç.
quşxane M. finqûşxane.
qudret M.A kudret
quds M.AnQudus.
qudsl rgdA kudsl /-yet N.A kutsiyet.
Qudus M Kudüs.
qufe M. üzüm sepeti, fin sehk.
qufil M kapı kilidi.
qufüand/m Lg (diqufdine, btqufdine) kit-

lemek, kUitlemek.
qufili/n Lnk. (dıqufde,bıqufde) uyuşmak,

donmak, kitlenmek. fin qifilin.
quiz Myaban. finyavvan.
qul lM.delik.2.ta.3.rgddeltamiş,delikü.

/_ bûn Z. delinmek. /_ kuın Z. delmek. *
qul badan Avv.delik delmek. * qula huçê
ayı ini. * qula marê reş mışk here têkevê
fivv. kara ydanuı deliğine fareler girsin!,
yam aslan yuvasına tilküer girmiş an¬
lamında atasözü. An sımt, sımıfandın,
kun.

qulaç M kulaç, açUmış iki kol arası mesa¬
fesi, fin qulanc

qulanc Mfinqnlaç.
qulap M dönme.
qulapl/ın Lg (diqulêpe, bvqulêpe) devril¬

mek, tersine dönmek.
qule rgd kula, siyahve sanrenk kanşdc at,

eşek cinsi.
quleteyn MA fıskiye.
qulf M çengel, kanca. An xizêm.
qulhe M. payanda. An kutek.
quhbandm Z. devirmek, altüst etmek. An

quhpandm, gêr kuın.
qıüık M. 1 delik. 2. baca. 3. argoda hapis¬

hane, kodes.
quhng M. turna. zoo. Grus grus. *

quhnga deşta Mûşê Avv. Muş ovası tur-
nalan. /_o M. Kürtçede meşhur bir ağıt
Ansiquhng.

quhngê rehwan Nh telli turna zoa an-
thropoides virgo. 2. yusufçuk.

quhpand/m Lg (dıquhpine,btquhpine) çe¬
virmek, devirmek, yıkmak, tersine çevir¬
mek. * barê vri qulupandin Avv. yükünü
devirdUer. * qulupandm zmanê Kurdi
Avv. Kürtçeye çevirmek. An qiihbandin,
qulaphn, quhpin, gêr kuın.

quhpi/n Lng. (diqukpe, btqulax) bn qu-

laptin.
quhx M kulübe. 2. inzibat noktası.
qulp Mlkulp,kanca.2.Dryarbakır'mbir

Uçesi. /- kuın L kulp takmak, kulpla-
mak. * qulp pê ve kuın Avv. kulp takmak,
mecazi olarak birine bir iftira atmak. *
qulp pe ve nin Avv. kulp takmak, mecazi¬
de iftira atmak. * qulp xinmi Avv. kulpu
kopmak.

qulpik Mfinqupik.
qult M. rgd içi boş sebze, meyve,veya yu¬

murta vs, cdk. /_e qult R cdk cılk etme,
fıkırdama.

qultan M. akarsulann ağaçveya kaya dip¬
lerine gölgelik kısmındaki kısmına veri¬
len ad. Böyle yerlerde balıklar barınır. *
qultêna masıyan Avv. balıkların çok ol¬
duğu böyle yerler. 2. kapalı kuyu. Bazı
yerlerdederin kuyu kazarak su doldurup
üzerini kapatırlar ve serinletmeye
bırakırlar ki buna da derler. An qulten.

quitand/in Lg (diqultine, btqultine)
fıkırdama, fokurdama, calk culk etmek.

qultên M.finqultan.
qultik M. 1 kabuklan ince, san bir kavun

cinsi, çekidekleri de kabuksuzdur. Tun¬
celi -Bingöl havalisinde yetişir. 2. içi kof
olan kavun karpuz.

qulûbe M. Gr. kulübe.
qulûsi Z. fin. qehzin.
qum Mfinqim.
quman M dokumanın yanacak derecede

ısınmış olması.
qumandar M. kumandan, komutan.
qumand/m Lg (diqumine, biqumine) ku¬

maşı çok ısıtmak, yanar derecede
ısıtmak.

qumamye M. it kumanya, azık.
qumar M. A kumar, /-baz Mx kumarcı.

/_xane Mx kumarhane, fin xumar.
qumaş M. kumaş.
qumbere Mİ el bombası. 2. kumbara. An

qumpare.
qumpare M.finqumbere.
qumqume Mfinmargise.
qumqumok M. An gumgumok, fatare-

şk, kelpezi, fatık, fatfatlk.
qumri M. kumru, zoa Columba palum-

bus.
qunc M. köşe. /-nıvisar MA. köşe yazısı.

/-mviskar Nh köşe yazan. An quncik,
kuak.

quncik M. köşe. * quncikê helbestan Avv.
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şiir köşesi. An qunc, kucık.
quncirok Mfingırnûg.
qunderz M. bir dikiş çeşidi./- kuın Z. bu

şeküde dikiş dikmek.
qunêr M. Bj. bn kunêr, kûnêr.
quntar M cav dağ eteği * quntara çıya

Avv. dağ eteği. An qûntar.
qupçe M kopça, fin qopçe.
qiur l AJ. bir işin en kötü kısmı, kötü söz

veya iftira, çamur. * qurr h sere mın çû
Avv. of başım şişti bel

qiUT 2 rgd tok ses, tok. * bı dengeki qurr
Avv. tok bir sesle.

qurbet lN. gurbet, yaban eü.
qurbet 2 rgd geveze, çok konuşan. IS M

gevezelik. IS kuın Z. gevezelik etmek.
finpırbej.

qurabi MA kurabr/e.
qurad M. prasaya benzer bir ot. An gûhk.
quraf M. bağ bozumu.
qurafl/m Lg (diqurêfe, biqurêfe) 1. bağ,

üzüm toplamak, hasat etmek, yolmak. 2.
gevrek bir şeyi bükerek yolmak.

Qur'an MA Kur'an. * Qur'ani erim Nh
Kur'aıu Kerim.

qurand/in Lg (diqurine, btqurine)
bağırtmak, böğürtmek, zırlatmak.

qurban lM.Al kurban, adak.* cejni qur-
ban Avv. kurban bayramı. Zilhiccenin 10.

cu günü. 2. B. sevgi ve hürmet yerine kul¬
landır. * ez bı qurban Avv. ben kurban
olayım. * heyran û qurban Avv. yalvarış
yakarış, hayran kurban olmak. /_ bûn Z-
kurban olmak. /_ kum Z. kurban etmek,
kurban kesmek. * qurbana Xwedêyi te
bun Avv. AUahına kurban. * ez qurban!
Avv. kurban olduğum!. * qurban scrjê
kum fin', kurban kesmek, fin gori, boraq.

qurban 2 M. kurbanlık hayvan, kurbanlık.
/_ bûn L kurban olmak. IS M. kurbanlık.
/_ kırın Z. kurban kesmek.

qurçik M. kulübe, fin holık, qulûbe, hcr-
zalık, kepir, koxi.

qurçimand/m Lg (dıqurçordne,bıqurçarü-
ne) 1 bir bitkiyi kökünden değUde ucun¬
dan kırpmak, ucundan çırpmak. 2.
çimdiklemek.

qurçi M. çimdik. /_ bûn L çimdiklenmek.
/- kırın Z. çimdiklemek, çimdik atmak.

qurdêşan M. l.Bj. kurdeşen, ürtiker, cütte
oluşan kaşıntdı döküntü. 2. gıcık, bir şey¬
den gelen gıcık, 3. şüphe veya dert olma
fiilini anlatır. 4. argoda bit yeniği. * qur-

dêşani kehye dü fivv. birinin kalbine bit
yeniği düşmek, bir şeyden devamlı hu¬
zursuz olmak. * h mm bûye qurdêşan
Avv. bana hep dert olmuş, başıma problem
olmuş. * qurdêşani kehye seri Avv. ka¬
fasını kurcalıyor.

qure l rgd gururlu, mağrur, kibirli. /_ti M
mağrurluk, kibirlilik.

qure M. koruk üzüm suyunun kay-
natilmişi.Anqurl

qure M kur'a. * qure kısandın Avv. kurt
çekmek.

qurf l M. panik.
qurf 2M 1 olgun buğday başaklan. 2. baş¬

ak. /_ kuın Z. başaklan teker teker eUe
kopanp almak, dökülmüş, saçılmış başa¬
klan toplamak. * qurf berhev kum Avv.

ekin biçUdikten sonra çocukların tarlada
dökülen başaklan toplaması fiili.

qunfand/in Lg (diqunfine, btqunfine)
korkutmak, panik yaratmak.

qurifi/n Lng.(dtqunfe,btqunfe) korkmak,
paniğe kapdmak, soğuktan veya korku¬
dan titremek. An karte, lenzin.

quriş M. kuruş.
Qunx M. ası 1 Sabah Yddızı. 2. Kutup

Yddızı. An qurx.
quri M. üzüm şerbeti, koruk şerbeti. An

qurc2.
quri/n Lnk. (dtqure, btqure) bağırmak,

böğürmek, anırmak, fin qûrin.
qurincek Mfinqurçl
qurm Mfingonc.
qurmiçand/m Lg (dtquriniçine,biqurnaci-

ne) 1. buruşturmak, fin qermiçandin. 2.
çimdiklemek.

qurmiçi rgd buruşuk. An çünıısi
qurmiçik M. çundik. fin qurçl
qurmıçi/n Lng. (dıqurmıçe,bıqurmıçe) bu¬

ruşmak, fin qermiçin, çünusin.
qurmiçk M buruşukluk, buruşuk çizgi. *

qurmiçka emyê M. ant ahn çizgileri. *
qurmiçka enişkê Nh ani dirsek
kırışıklığı. * qumuçka lilorê Nh ant. kıç
bulunun iki yan tarafından paralel çizgi¬
ler. /

qurnavveik M. semender, zoo. salaman-
der. * qurnewêlkeyi ari MA. bir cins de¬
niz kertenkelesi, ing. triton. *
qurnewêlkeyi japoni A'A japon kerten-
kelesi.ing.japon'ssalamander. *qurne-
vvclkeyi marmêlke Nh arka ayaklan
olmryan bir cins kertenkele, zoo. lacerti-
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bulunun iki yan tarafından paralel çizgi¬
ler. /

qurnavveik M. semender, zoo. salaman-
der. * qurnewêlkeyi ari MA. bir cins de¬
niz kertenkelesi, ing. triton. *
qurnewêlkeyi japoni A'A japon kerten-
kelesi.ing.japon'ssalamander. *qurne-
vvclkeyi marmêlke Nh arka ayaklan
olmryan bir cins kertenkele, zoo. lacerti-
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an siren.
qnrnaz M rgd kurnaz. /_ bûn L kurnaz

olmak, kurnazlaşmak. IS M kurnazlık. *
qurnazi kınn Avv. kurnazlık etmek, fin
tep, lepo.

qurne MA kurna, musluk.
qurnisk MAnqurçL
qurs ' M. bir bitkinin kökten filiz vermesi.

/* dan Z. kökten fdiz çıkmak.
' qurs 2 AJ. Fr. kurs, staj. /- danL kurs ver¬

mek. /_ guhn /.kurs almak, kursta ders
almak.

qurs 3 rgd S. sağlam, ağır.
qurl M. yudum.
qurland/in Lg (dtqurtine, btqurtthe) yud¬

umlamak, kutur kutur içmek.
qurum M.Angonc
qurx M. ast kutup yddızı. fin qunx.
qusan M. Bj. çalışmaktan veya yürümek¬

ten elveya ayaklarda meydana gelen sulu
kabarcıklar veya nasır haline dönüşecek
eziklikler.

qusand/in Lg (dtqusine, bujusine) 1 vücu¬
dun bir yerinin sıkarak kabarmasına
veya siyahlaşmasına sebep olmak. 2. kes¬
mek, kırpmak, fin kemıtandın.

qusiyayi M. L sütün kesilmesi, yayaların
ayaklannda baskıdan olan şişkinlikler.

qusi/n Lng. (diquse, btquse) l. el, ayak vs.
çarpmaktan veya ezildikten şişmek, ezi¬
klikten dolayı vücutta kabarcıklar oluş¬
mak, fin kemılin. 2. peynirleşmek, sütün
ekşimesi ve ekşiyerek kabarması. * düe
mm diquse fivv. midem bulanıyor veya
ekşime yapıyor anlamında deyim.

qusûr M.A fin qisûr.
qut l rgd 1. kesik, kopuk. 2. kesik kuyruk,

kısa, yalın. /_ bûn Z. kesilmek. /_ kum Z.
kesmek, çırpmak, kesip koparmak.

qut M. tükeniş, son. * sala me qut bû fivv.

senemiz bitti, yd sonu geldi, fin kuta,
xilas.

qutab N.A talebe. /-xaneMx okul.* qut-
abxana bazırgani MA. ticaret okulu. *
qutabxana bıjyki Nh tıp okulu. * qut-
abxaneyi dadi Nh hukuk okulu. * qut-
abxana endezyari MA. teknik okul *
qutabxana maJatMA.veteriner okulu. *
qutabxana navvendi MA. orta okul. *
qutabxana pêşewmehr Nh ilkokul. *
qutabxana pêşezayiMA. anaokul. * qut-
abxana sertay fin. qutabxana pêşe-
mehr. * qulabxana şer MA. harp okulu.

qutan Z. An kutan.
qulifi/n Lng.(dıqutıfe,bıquttfe) çok soğuk

almak, soğuktan donmak, donmak dere¬
cesine gelmek. An cemıdin.

quhk Mfinqihk.
quti M.OTkutu.*quhyaaxarêMnsigara

veya tütün kutusu. * Quti Deresi MA.
Dersimde 1938 de 30.000 Kürdün Türk¬
ler tarafmdan katledildiği dere Tunceli-
Ovacdc yolu üzerinde 1960 ydına kadar
yasak bölgeydi.

qutni M. ot ipek ve pamuklu karışımı do¬
kuma. * qutni û qumaş Avv. ipek ve ku¬
maş.

quwet Nne. A kuvvet. /_ dihn L kuvvet
bulmak,yardım bulmak./_gırtınZ. kuv¬
vet almak, cesaret almak, yardım almak.
* quwetjı Xvvedê fivv. Allahtan kuvvet ge¬
le, fin hêz.

quz M ant am,venüs.
quzgezk M. danaburnu. An cobu.
quzilqurl M. dört kanattı bir böcek. zoo.

Trichoptera.
qû l M. S. kuğu kuşu. zoa Cygnus olor. *

lûki qû Avv. kuğunun yumuşak tüyü.
qû 2 M. kuyu. An bir, qûy.
qûç 1 M. taş yığını. An qûrç.
qûç 2 1 rgd sivri, konik. 2.M koni.
qûçand/ın Lg (dıquçine,bıqûçine)l. gözle¬

rini veya yumruğunu sıkmak, kapamak.
2. mandal vs. şeylerin sdulması/kavra-
ması.

qûl N.A rgd kul, köle. /_ bûn Z. kul veya
köle olmak. /_i M. kölelik, kulluk. /_
kırm L köle yapmak, fin gûv.

qûlûb M ing. kulüp, fin qlûb.
qûm MF. kum. finxiz,xizok.
qûmpare M. el bombası, fin qumpere,

narıncok.
qûn N.l.ant göt, makat, kıç. 2.rgp. kıç, uc,

arka. * quna çıye fivv. dağ eteği. /_ avetın
L kıç atmak. * qûna elimi tura, deve
elimi jı vira cenabıt fivv. huylu huyundan
vazgeçmez anlamında atasözü. /- da-
lestın Z. kıç yalamak. /- dan Z. kıç ver¬
mek, kıçım satmak. * qûnê tazi tenbûrê
xwazi fivv. çıplak kıça saz gerek. * qûn
derz MA, bir dikiş çeşidi, fin qunderz. *
qûn guan fivv. kıçı yerden kalkmaz, ağır
hareketli, hantal. /_ helavêhn L kıç sal¬
lamak, kıç attırmak. * qûn hemêz kuın
fivv. kıç kucaklamak. * qûn kaşki Avv. kıç
üstü. * qûn kaşki rê ve çûn fivv. kıç üstü
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sürünmek, kıç üstü yürümek. * qûn şü
Avv. 1 argoda birine gebe olmak, birine
karşı açığı olmak. 2. altım ıslatmış olmak.

qûndax M kundak, dipçik.
qûnde M. rgd ibne, homoseksüel. An qû-

nek.
qûnek M. rgd ibne, homoseksüel, kendini

satan (erkek veya kadm) ./-bûnZ. götve-
ren olmak. /_i M. götverenlik. /_ kuın L
götveren etmek, ibneleştirmek, yoldan
çıkarmak, fin qûnde.

qûnreş M. 1 arkası veya kıçı kara olan,
kuş hayvan vs. 2. karakılçık kuşu.

qûntar M. cav 1 dağlardaki tabii sığmak
yerler. 2. dağ eteği An quntar.

qûnza M. tek delikliler, yumurtlayarak
çoğalan kuş gibi hayvanlara denir.

qûrand/m Lg (diqûrine, btqûrine) böğürt¬
mek.

qûrç M. tarlalarda ayıklanan taşların
muayyen yerlerde yığınak yapdmış hah,
taş yığını, fin qûç.

qûri/n Lng. (dujûre, bujûre) böğürmek
(öküzsığa vs).

qûş M hayvanlarda kann alanda geçen ip.
fin paldım.

qûşxane M tencere, kulpsuz tencere.
qût M. İyem, azık. 2. kuş yemi/- dan Z.

yemlemek, yem vermek. * qûtê* nenur
fivv. ölmiyecek kadar yiyecek veya azık
vermek, fin çêni, qwit

qûy Mkuyu.finqû2.
qvrit MAnqûL
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R
R M Kürtçe alfabenin 21 ci harfi olup

sessizdir, dil ucu Ue dişler arasında çıkar,
sertve yumuşak olarak iki ses tonu verir,
ikizdir.Sertveyakaimolanı bazenkelime
arasında çift olarak yazdır. Guran, gur,
pırrgibl

ralN.l.anl damar, sinir. 2. kök, bitki kök¬
leri. * rahê mexaniMA. toplardamar. *
rahê*slûr Nh atardamar. An reh,demar.

ra 2 M Grm. ful kökü. fin peşıng, makder.
3. yol. An re

-ra x önektir, fiile kalkış özelliğiveya for¬
mu verir, rabûn, raperin, rakuuı gibi.

-ra 4 dç Kürtçede ekseri 're' şeklinde
yazılır, türkçedeki .de, -da, .den, -dan
ekleri anlamı verir, mesela: ser ra dç
üstünden, bm ra dç altından gibi

raber M izah, teklif, yol gösterme. /_
kuın L izah etmek, yol göstermek, gö¬
stermek, teklif etmek. * raberi yeki
kuın Avv. birine göstermek, izah etmek.

rabestın M. tutum, tarz, üslup.
rabezand/ın Lg. (radıbezine, rabezine)

çatışmak, birinin üzerine yürümek.
rabazi/n Lng. (raddxze, rabeze) çatışmak,

tecavüz etmek.
rabırdû rgd S. geçmiş, mazi.
rabıvvardın 1 M. geçinme. * xvvaş

rabnvardın Avv. iyi geçinmek. 2. geçin¬
mek, (birileriyle) iyi geçinmek.

rabû/n Lng. (radix, rabe) kalkmak, yük¬
selmek, sökülmek. * av radıbe Avv. su
yükseliyor. * ba rabû Avv. rüzgar kalktı. *
rabû çû fivv. kalkıp gitti. * lê rabûn fivv/
isyan etmek, birine bir şeye hücum et¬
mek. * te re bûn fivv/ içine batmak, içine
girmek. * qaşik h ser rabûn fivv. kabu¬
klan sökülmek.

rabûri M. rgd geçmiş, geçmiş zaman, ma¬
zi.

raca M Hindistanda Mihraceden küçük
hükümdar.

raçand/ın Lg. (radıçine, raçine) dokumak
(bez vs).

raçav M. dikiz, dikizleme./- kuın Z. dikiz¬
lemek, göz altında tutmak, gözetlemek,
kollama!;.

rada/n Lg. (radıde, rade) kaldırmak,
saldırmak, davranmak, geçirmek. * ra-
dan kêrê Avv. bıçağa davranmak. * radan
ço Avv. sopaya davranmak. * kilit radan
deri Avv. anahtan kapıya geçirmek.

radar M ing. radar.
rade lM. Kürtler tarafındanyapdan tahta¬

dan kilit veya anahtar. An qilqihk, zor-
nax.

rade 2 rgp. esna, derece. * saet raderi şeşa
de Avv. saat 6 sıralarında.

rader M. m Grm fiilin mastar hali. bn
peşıng, rai

radest Mn& teslim./- bûn Z. teslim olmak.
/_ kuın Z. teslim etmek. * radesti yeki
kuın Avv. birine teslim etmek. * radesti
vvi bıkın Avv. ona teslim edin.

radıyator M. Fr. kalorifer plakalan veya
motorlarda su ısısını ayarhyan tertibat.

radi rgd özel, ısmarlanmış.
radikal rgd Fr. köklü, kesin, /-izm M. ka¬

pitalizme dokunmadan bazı reformlarla
toplumu düzeltmeyi amaçlryan siyasi
akım, bir felsefi akım.

radyasyon M. Fr.fiz. ışın, ışınım, radyasy¬
on.

radyo M. m Fr. radyo, bn pêlweş, izgeh.
radyoaktif MA.Fr.rgdFr.ışmetkin,radyo

ctkiıdiği olan, radyoaktif.
radyoaktivite M Fr. ışın etkinlik.
radyoloji M Fr. ışık bilim.
radyolox M. Fr. ışık bilimci.
radyomelu MA. Fr. ışın ölçer.
radyoskopi Nh Lal hasta veya maddenin

röntgen ışınlan vasıtasıyla muayenesi.
radyotelefon Nh Lat telsiz telefon.
radyoterapi MA. Zat röntgen Ue terapi.
radyoxrafi NhLat. röntgen ışınlan Ue re¬

sim alma işi.
raêx M. mefruşat.
rafineri M. Fr. petrol ve bazı mayUerin

antma işi.
rafisk M. ant diz arkasında bulunan iki

büyük kirişten her biri.
raf izi M. rgdA şiiliğin bir kolu. Hz. Hü-

seyinta torunu Zaide bağlı.
rageş rgd sinirii, hırçın. IS M. sinirlilik,
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dan kilit veya anahtar. An qilqihk, zor-
nax.

rade 2 rgp. esna, derece. * saet raderi şeşa
de Avv. saat 6 sıralarında.

rader M. m Grm fiilin mastar hali. bn
peşıng, rai
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on.
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hırçınlık.
rageyışt/ın Lg. (radıgıyije, ragıyije) olmak,

olgunlaşmak, aşmak, kavuşmak, yetiş¬
mek.

ragıhand/ın Lg.(radtgthine,rabıgehine)l.
Uetmek, eriştirmek, ulaştırmak. 2. M ile¬
tişim, Uetme, kominikasyon, ulaştırma.

ragıri/ın Lg. (radıgtre, ragae) dayanmak,
desteklemek. * xwe ragutm Avv. kendine
hakim olmak, nefsine halcim olmak,
soğukkanldığuiı korumak.

ragırti rgd durgun, sağlamca.
rahet rgd fin rehet
rabêland/m Lg. kaparcasına saldırmak,

saldınrcasrna kapmak. * gur rahêla (da¬
da) bızme Avv. kurt keçiyi kaptı. An da¬
dan.

rahışt/ın Lg. (radihêje, rahije) bir şeyi ya¬
kalamak veya tutmak için davranmak,
kapmak, bir şeyi almak için el uzatmak,
uzanmak. * xwe rahışhn darê Avv. ağaca
(ağaç dalma) uzanmak. An rahelandın.

rahim l rgdA rallim, bağışlayıcı.
rahim 2 N.A ant ana kanundaki çocuk

yuvası.
rahmet M. A rahmet. * rahmet be Avv.

rahmet olsun. /S Avv. 1 rahmetti. 2. rah¬
metlik. * rahmeti bûn Avv. rahmetlik ol¬
mak. * rahmet lêbe fivv. üstüne rahmet. *
rahmet h bavê te Avv. babana rahmet

rahşan 1 rgdyol gösteren, mürşit, önder.
2. M. nur.

rajand/ın Lg. (raddine, rajine) sallamak
(beşik,yqydc, dal vsyi).* dergûş rajandın
fivv. beşik sallamak.

rajeni/n JLng. (radg'ene,rajene) sallanmak.
rajêr l rgp. alt taraf, alt kısım, aşağısı.
rajêr 2MAnraêx.
rajêr 3M Grm bn pronavê birdar.
rajor rgpyukan,yukan kısmı, üst tarafı.*

em çûne rajorê vri Avv. biz onun üst ta¬
rafuıa çıkmışız.

raker M. sUgi. fin renık.
raket 1 AJ. ing. Fr. tenis tipi oyunlarda topa

vurmak için saplı kasnak.
raket M ing. Fr. bir çeşit füze. An roket
rakeı/m Lng. (raddceve, rakeve) yatmak,

uyumak. * dan rakehn fivv. uyutmak, fin
razan, nıvin, xew kuın.

rakeşan M çekim, cazibe.
rakeşand/ın Zg. (radtkişe, rakişe) çek¬

mek (terazi vs. ue), taşımak, cezbetmek.
raku/m Lg. (raddce, rake) kaldırmak,

ayağa kaldırmak, yürürlükten
kaldırmak, iptal etmek. * ew qanûn hale
rakuın Avv. o kanun mülga edüdi, iptal
edildi. * erd rakuın Avv. çift sürmek, to¬
prağı kaldırmak. * kartol rakuın Avv. pa¬
tatesleri sökmek, yerden kaldırmak. *
rakuın bınn Avv. kaldınp götürmek. *
rakuın ser piyan Avv. ayağa kaldırmak.

rakışand/ın Lg. (radıhşine, rahşine) sök¬
mek, çekmek, yerinden söküp çıkarmak.
* dıdanen yeki rakışandın Avv. birinin
dişlerini sökmek. An hıikışandın.

ram M. bağ, Ugj./_ bûnZ. bağlanmak, ügi
duymak, UgUenmek. /_ kuın L bağla¬
mak, ram etmek, hükmetmek.

raman M.OTfUcir,düşünce,idea./-girMx
fUdr sahibi. /_ kuın/. düşünmek. * kehn
fıkr û ramanan Avv. hayal ve düşünceye
dalmak.

ramand/m Lg. (daamine, boamine) düş¬
ündürmek.

ramık M. tulumdanyapdan bir nevi çanta
ramûsan l M m buse, öpüş, öpücük.
ramûsa/n 2Lg. (radanûse,ramûse)öpmek.
ramûsand/ın Lg (radonûsine, ramûsine)

öpmek. An maç kuın, paç kınn.
ramûsi/n Lg. (radanûse, ramûse) öpmek.

An ramûsan.
ran M. ani but, oyluk. An hê*t
ranerm rgd tattı yumuşak.
rani/n Lg. S. (direne, batine) sürmek (at,

araba vs).
raperand/ın Lg. (radtperine, raperine) 1

uyandırmak, canlandırmak, kaldırmak,
ayalclandırmak. 2. tahrik etmek (av hay¬
vanı vs). 3. tenfiz etmek. 4. ürkütmek.

rapenşand/m Lg.(radqxrışine,rapenşine)
budamak, yontmak. An dapiun.

raperin 1 Lng. (radvpere, rapere) ayaklan¬
mak, atlamak, sıçramak, irkilmek, kalk¬
mak.

raperin M atılım.
rapêça/n Lg. (radtpiçe, rapiçe) 1 sarmak,

sarmalamak. 2. sUip süpürmek, derleyip
toparlamak. * dızan mala me rapêçan
bum fivv. hırsızlar evimizi sulp süpürüp
götürdüler.

rapeçand/ın Zg. (radpêçine, rapêçine)
sardırmak, sarmalatmak.

rapor M. Fr. rapor. /- dan L rapor ver¬
mek. /- guhn L rapor almak. /_ nıvi¬
sandın L rapor yazmak, /-tor Mx
raportör.
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raportaj AJ. Fr. bn reportaj.
raser rgp. üst taraf,üstte, üstten. *mızgeft

h raseri gund e Avv. cami köyün üst ta¬
rafnidadır. An rajor.

raserin rgd alicenap, bütent
rasne MZ.Anwens.
raspard/m l.Lg.(radispêre,raspêre) ema¬

net etmek, teslim etmek. 2. M. vasiyet, va¬
siyetname.

raspêr M. 1. idareci, vekü. 2. vaziyet, vaziy¬
et eden kimse.

rast rgd 1 doğru, gerçek, hakikat, ya¬
lanın karşıtı, 2. doğru, düzgün, eğrinin ka¬
rşıtı. 3. doğru istikamet, düz, düz alan. 4.
meydan, saha, alan. * derketm raste* fivv.

1 meydana çıkmak. 2. açığa çıkmak, gö¬
rünmek, /-ahi M. düzlük, doğruluk, ger¬
çeklik, /-ane rgp. gerçekten, hakikaten.
/-bêjMx doğru söyliyen, hakikati konuş¬
an. * rast bı rast Avv. dolaysız, direkt,
doğrudan doğruya, /-bin rgp. doğruyu
gören, /-demi rgd düzerdi. /_ dibine Avv.

doğru görüyor, haklı buluyor, tasdiliyor.
/_ derkeun Z. doğru çıkmak. /- ditin Z.
doğru veya haklı bulmak, tasvip etmek,
haklı bulmak, beğenmek. * raste der fivv.
1 hakikate aykırı. 2. doğru istikamette,
Ueri. * rast e ko Ghk gerçektir ki, doğru¬
dur ki. * ne rast e fivv. doğru/gerçek değil¬
dir. * rastên hev rgd rgp. aynı yönden,
parallel. /_ gotmZ. doğru söylemek. /_ln
rgd gerçek, hakikat. /_ kuın L 1 düzelt¬
mek, tashih etmek, gerçeklemek. 2. M.
düzeltme, tashih, /-kul rgd düzeltilmiş,
düzgün. * rasto dırusto, xaro şkesto! fivv.

doğruysa dürüsttür, eğriyse kırdır an¬
lamında deyim. * rast ûçepAvv. sağve sol.
* rast û rast rgd bw. doğrudan doğruya,
hakikaten, dosdoğru.

rast 2rgp.lsağ,sağtaraf,sağyön.2.doğru,
doğru taraf. * bı rasti rgp. doğrusu. * h
müe rastê Avv. sağ tarafta. * rasteder çûn
Avv. doğru gitmek. 3. tam, yerinde. * rast
h çavan xıst Avv. tam gözünden vurdu. *
rastê enıye Avv. ahun ortası. 4. yolunda,
düzgün. * karê xwe rast kuın Avv. işini
yoluna koymak. * karê xwe rast neçûn
Avv. işi yolundan gitmemek. * dezgah rast
kuın Avv. iş yeri veya bir düzen koymak.
* raste re Avv. doğru yol.

rastand/m Lg.(doastine,bo-astine)düzelt-
mek, onaylamak, düzenlemek, gerçekle¬
mek.

rastehız rgd gerçekçi.
rastek M. cetvel, fin xtzkêşan.
rastekine rgd An rasteqine.
rasteqine rgd gerçek, doğru, hakiki, ger¬

çekçi, realite, fin rastekine.
rasteqini rgd öz, kan bağı bir olma duru¬

mu. * bavê rasteqini Aıv. öz baba.
rasthat/ın Lg. (rast tê, rast were) tesadüf

etmek, rastlamak, rastlaşmak. * em rasti
hev hatın Avv. biz birbirimizle karşılaştık.
* rasti hev kuın fivv. birbirine yönelt¬
mek, birbiriyle karşdaştırmak.

rasthahni AJ. tesadüf. An pişat
rastık M. saha, alan.
rasti l rgd 1 doğruluk, gerçeklik, realite.

/_xwazrgd realist, gerçekçi. 2. düzlük.
rasti 2 rgd öz, kan bağı bir olma durumu,

fivv. bave" rasti. bu öz baba.
rastnıvisand/ın 1 Lg. (rastdaavise,

rastbaavise) doğru yazmak, tada hatası
yapmamak.

rastnıvisandın 2 M. imla, imla kuradan..^
finverês.

rastmvisin MA, Grm imla usulü, ortoğra-
fya. fin rênvis.

rasyonal rgd Fr. 1. ölçülü, hesaplı. 2. fel¬
sefede akdcı. /-ist rgd aikdcı. /-izm M
akılcılık.

rateqand/ın Lg. (radtteqine, rateqine) ko¬
valamak, fin teqizandin, utüandın.

rahb M. 1 medreselerde okuyan öğrenci¬
lere tahsis eddenyemek. 2. Kürtlerin bel¬
lerine bağladıktan bir nevi teçhizat,
avadanldc.

ratû M. fin rahb.
rav lN.av. /_ker Mx avcı. An nêçir.
rav 2M. 1 ar, utanma. 2.hamile kadınlarda

varis veya bacaklarda çücan çU veya be¬
nek. 3. M ant etek kUlan. An rûv.

rave M yorum, tefsir, açıklama. /_ kuın
L yorumlamak, tefsir etmek, açddamak,
tanımlamak, izah etmek, fin şirove.

ravek M. kısım, parça.
ravêj M.finrawêj.
ravgu M. yırtıcı bir deniz kuşu.zoa ster-

corarius.
ravv M. An rav .

ravve M Grm kip. Fransızcada 'mode'. *
ravveya geriniMA. şart kipi * raweya he¬
kim* Nh şart kipi. fin gerini * ravveya
fermani MA. emir kipi. * ravveya pêşker
MA. haber kipi. * ravveya rader Nh ma¬
star kipi. * ravveya geraneMA. istek kipi
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* raweya çebiwar Nh isim ve sıfat fiil. *
ravveya büani MA. düek kipi

rawer M yalvarma, yakarma. /- bûn Z.
yalvarmak. /_ gerinL birineyalvarmak,
yakarmak.

rawerand/ın Lg. (radaverine, rawerine)
yalvartmak.

raweri/n Lng. (radavere, rawere) yalvar¬
mak.

ravvest İM Gtot nokta. (".j./_bıhnok MA
noktahvirgül. (;). *dn ravvestMA iki nok¬
ta üstüste (:). * rawesten pey hevMâ sıra
noktalar (.). 2. N. mola, ara verme, fin
navbu.

rawestan (radweste, raweste) 1 Lng. dur¬
mak, ayakta beklemek. 2. M durma,
istop.

rawestand/ın Lg. (radwesurie, rawesttne)
durdurmak, bekletmek.

rawestek Mİ. fren. 2. durdurucu.
ravvesl/m Lng. (radoveste, raweste) dur¬

mak, dinlenmek, dinmek, gevşemek, be¬
klemek, mola vermek.

rawêj Mne varsayı, tahmin, zan, farz. /_er
AJ. müsteşar, advizör.

rawu l rgd yabam, vahşi.
ravvn 2 M. yırtıcı ohnryan yabani hayvan,

canavar. * serê masi û rawuen eceb
dixuyan Avv. balık ve su canavarlannm
başlan görünüyordu. An lavvır.

ravvırand/m Lg. (radtwaine, rawoine) ge¬
çirmek, aşırmak, yarışta vs. de deri
aşırmak, fin derbaz.

ravvırVın Lng (radmre, ramre) geçmek,
aşmak, Ueri geçmek. * qoç h guhan
rawirhn Avv. boynuzlar kulaklan geçti. *
jı hev rawirhn fivv. birbirlerini geçmek. *
çepê de ravvutm Avv. soldan geçmek, fin
derbaz bûn, buhurun.

rawirti rgd geçmiş, geçkin.
ravvi M hikayeci. An çirokbêj.
raxêr M. döşeme. An raêx.
raxıst/m Lg. (radvce, rave) sermek, döşe¬

mek, mobilya vs. yi döşemek/sermek.
raxisti rgd serili, döşeli.
ray l M görüş, fikir. * bı raya nun be em

neçın Avv. bana kalırsa gümiyelim. * bı
raya gışti Avv. umumun fikri, kamu gö¬
rüşü. /_ mezm rgd 1 kibirli 2. haddini
bilmiyen.

ray 2 M ing. demiryolu hattı.
ray M oy, rey.
raya M A reaya. 1 kral yönetimindeki

halk. 2. Osmanlılar zamanında Müslü¬
man olmiyan uyruklar.

rayber MAnreber.
rayda rgd etkili müessir.

raydan Zg. (ravdıd^roydejetküemek, te¬
sir etmek.

raye lMAnrayL
raye 2 M yetki, sdahiyet, otorite. 2. giriş

kapısı, giriş ücreti. An axpin.
rayêl M. tel, hat* rayêiatelexrafê fivv. tel¬

graf teli /_ kuın L uzunluğuna döşe¬
mek, yatırmak.

rayêx Mfinraêx.
rayi rgd asil köklü, aslı olan.
rayiç M. tedavül geçerli, rayıc.
raz M. 1 sır. * razi derûn Avv. gönül sun. 2.

niyet. /_yar Mx sekreter.
razan M. yatma, uyuma.
raza/n 2 Lnk. (radtze, raze) yatmak, uyu¬

mak, bn raketin, nıvin.
razand/ın Lg. (radtzine, razine) yatırmak,

uyutmak.
razayi rgd uyuyan.
razber l rgd soyut, mücerret /SM. soyut¬

luk, mücerrettik. An nenêrbaran.
razber 2 M. nisan ayı.
razi rgd razı, hoşnut./- bûn Z. razı olmak,

hoşnut olmak. /- bûni M. nza, hoşnutluk.
* jı xwe razi Avv. kendini beğenmiş, ken¬
dinden razı. * jê* razi bûn fivv. (kendisin¬
den) memnun olmak. * Xwedê jê razi be
Avv. Allah kendisindenrazı olsun. /- kuın
Z. razı etmek, hoşnut etmek.

razyane M. rezene. Aot Foeniculum vul¬
gare. * razyaneyi ariMA. su rezenesi de¬
niz rezenesi. Aot Crithmum
marulunun. 2. An cehcehık, nzyane.

reaksiyon M. Fr. tepki.
realist rgd Fr. gerçekçi An rasteqine.
realizm M. Fr. gerçekçilik.
Reb M.A Rab, Tann. fin Xwedê.
rebab M bir çalgı, fin nbab.
reben rgd fakir, mutsuz, zavaüı./_e!R za¬

vallı (kadm). /_o!5. zavalh (erkek).
rebenok M bir cins sümbül. Aot Tulipa

oculussolis.
rebeq rgd tam, tüm, komple, tekmiL * bı

rebeqsed dinar e fivv. tamı tamamına yüz
dinardır.

rebet M. fin meıens, antaq.
rebiyûlaxu MA arap takviminde 4.CÜ ay.
rebiyûletnl M A Arap takviminde 3.cü

ay.
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rebit M. rgd 1 çabuk ve luzh gelişen hay¬
van veya bitki 2. rgd gürbüz. /_ bûn L
gürbüz olmak.

receb M. A Arap takviminde 7.ci ay.
recim M. A 1 dinde taşlanarak öldürülen

kimse. 2. kovmak, defetmek. An recm.
recm M. A dinde taşlayarak öldürme.

/_kuın /.taşlayarak öldürmek. An re¬
cim.

reçel MF.Annçal
reçete M it reçete.
red M. A ret. /_ bûn L rededUmek. /_

kuınZ-redetmek.
redaktör M. Fr. redaktör.
redand/m Lg. (dtredine, baedine) redet-

mek.
rede M. An rahb.
redımand/ın Lg. (daedanine, baedanine)

bir kabı veya şeyi ağzına kadar doldur¬
mak, tıka basa doldurmak, fin
repısandın, levıka re kum.

reduni/n Lng. (dtredone, baedane) tıka
basa dolmak, ağzına kadar şişmek, fin
rcpısin.

Redkan M. Kars, Ağn, Muş ve geliyê Be-
razaya yayılmış bir Kürt aşireti.

ref M. 1sıra, dizi, raf. 2. kuş sürüsü, fin gêş-
kûn.3.M.fUo.

reduksıyon M. Fr. indirgeme.
refand/m Lg.(daefine, baefine) çorap, ki¬

lim vs. örgülerin söküklerini örerek ta¬
mir etmek.

referendûm M. Zat halk oylaması, refe¬
randum.

refes M. hayvanın iki arka ayaklan Ue kıç
atması, fin tizüc

refiq M.A arkadaş, fin heval, hogır.
refisk M. ant fin barf isk .

reform M. Fr. iyiye doğru değişiklik, re¬
form.

reftar M. F. gidiş, hareket.
reg M. ant damar, kök. * regi Kurd Avv.

Kürt daman. An ra, ren.
Regayib M. A Receb ayııımük cuma ge¬

cesine rasthyan regayip gecesi
regez M 1 unsur, organ. 2. element. 3. ec¬

dat, nesep, iyi soydan gelme.
reh M. ant 1 sinir. *rehê*bihishnê MA. ant

işitme sinirleri. 2. damar. 3. kök, bitki ve
ağaçların toprak alunda kalan kökleri. /_
gutm Z. kökleşmek, kök salmak. An ri¬
cal, nh, reg.

rehd M gelin çeyizi Angiz.

rehêle M sağanak, bol verilen şey.
rehek M nebat, bitki
rehekşıbin rgd bitkimsi.
rehet rgd rahat, kolay, asude, sakin. * ez

rehet un Avv. ben rahatım. * rehet
sekinin fivv. rahat durmak, sakin durmak.
/_ bûn Z. rahat olmak. /_i M. rahattık. /_
kuın Z. rahat etmek, dinlenmek, ra¬
hatlığa kavuşmak.

rehık M. An şifte.
rehüand/ın Lg. (daehdine, brehdine) ti¬

tretmek, (korku veya heyecan salarak ti¬
tretmek anlamı taşa-).

ıehıU/n Lng. (dtrehde, baehde) titremek,
soğuk, korku, heyecan vs. den titremek.

rehim M ant fin rahim!
renim 2 rgd A. rahim. An rahimZ
rehin MArehin.Angerewe,banmte.
rehine M.A rehine, fin gerevv, barante.
rehjen M. ant Bj. nabız. ISn L nabız vur¬

ması.
rehm M. A rahmet, rahim. * çû rehma

Xwedê Avv. Allanır? rahmetine kavuştu.
rehmet MArahmet/_iM.rahmetli,mer-

hum. * rehmet lê* be! Avv. rahmet olsun. *
rehmet lı bavê te be Avv. babana rahmet
olsun.

reht/ın Lg. (doêhte, baêhte) bn rctın,
njandın.

rehvvan rgd rahvan yürüyüş.
reis M.A reis. fin serok.
rejge M. şelale. An şip.
reji M. kömür. /_ber Nh taş kömürü, fin

rnil
rejim M. Fr. rejim, yönetim yolu, düzen.
rejisör M. Fr. ekseri staemacddcta yönet¬

men.
rejû M. An reji
rekat M.A fin nkat
rekand/m Lg. (daekine, baekine) alçalt-

mak, indirmek.
reklam M Fr. reklam, söz, resim, yazı vs.

Ueyapdan tanıtma çabası.
rekor M. ing. erişilmiş dereceleri aşmak,

rekor, /-trnen MA. rekor kıran, rekort¬
men. /_ şkandm L rekor kırmak.

rektör M Fr. üniversite başkanı.
remal M. remilci, remil atan. An remil
Reman M. Kürdistanda Batmana yalan

petrol çdcan bir dağ.
remand/ın Lg. (daemine, btremine)

yıkmak, devirmek. An helşandm, gêr
kırm.
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Remezan MA Arap takviminde 9.cu ay,
Ramazan ayı ve aym zamanda oruç ayı. *
cejni Remezan Avv. Ramazan bayramı.

remil M. kum falı. /.dar Nx kum falına
bakan. An remaL

remtele M. toparlanıp kalkma. * remtele
da xwe û rabû Avv. toparlanarak fırlayıp
kalktı.

remz N.A rumuz.
rene AJ, mi. sıkıntı, eziyet 2. acı, elem, ke¬

der.
renca/n Lg. (daence,baence)l. kızmak, si¬

nirlenmek. 2. ezilmek.
reneber M. toprak işçisi. An rêncber.
renedar M. eziyet çeken, baskı altında

olan.
rencide rgd P. kalbi "kırılmış, incinmiş. /_

kuınZ. rencide etmek.
rencin rgd yorucu, sducı, sdontdı.
renekeşan M. An reneber.
rencûr rgd dertli, kederli. An rencide,

rencin.
rend M. nehir kenarlarında selden ettdle-

nerek çöken açık kısım.
rende M bir marangoz aleti, rende. An xû-

şhre.
reng M. renk, durum, form, şekü. * be

reng rgd renksiz. * bı reng rgd renkli,
renk Ue. * di rengê axan de Avv. ağa gibi
olmak. * di renge maran de Avv. yiİan
kdığına bürünerek. * reng a reng rgd. Avv.

çok renkli, karışık renklerle süslü çok
renkler. /_ avetın L rengi atmak, rengi
bozulmak, /-bıjcr Nh renk ölçer (colori-
meter). /_bu M. kim renk gideren. /_ dan
Z. renk vermek, boya vermek (elbise vs).
bn. bax. /-dar rgd boyalı, renkü. * renge
siyasi Avv. siyasi düşüncesi, siyasi ideoloji¬
si. /_kor rgd renk körlüğü olan. /_kori M
bj. tıpta renk körlüğü. /_ kuın Z. boya¬
mak, renklendirmek. * reng lê çûn fivv.

rengi atmak, saranp solmak, /-nişin rgd
düzenli, renk veya ahenk olarak uyum
içinde. /_rej Nh boyacı, kumaş boyacısı.

rengdêr M. Grm sıfat *rengdêrên İşarki
MA. işaret sıfatlan. * rengderên jmarki
MA. sayı sıfatlan. * rengdêrên
nebınavkui Nh belirsiz/belgisiz sıfatlar.
* rengdêrên vvesfin an rengdêrên ça-
vvabûn û çüobûne Nh nitelik sıfatlan. *
rengdêrên pırsıyarki Nh som sıfattan.
* rengdêrên rêzda MA. niteleme sayı
sıfatlan.

rengin rgd renkli * ala rengin Avv. Kürt¬
ler renkli bayraktan için böyle derler. *
filme rengin Avv. renkli filim.

rengpişe M. GrOT zarf, belirteç. *rengpiş-
eyên awaki Nh durum zarflan. * reng-
pişeyên cihki MA. yer zarflan. *
rengpişeyên çiqasiMA. miktarzarflan. *
rengpişeyên erini MA. olumluluk zar¬
flan. * rengpişeyen gmnani Nh şüphe
zarflan. * rengpişeyen neyini MA. olum¬
suzluk zarflan. * rengpişeyen pırsıyarki
MA. soru zarflan. *biwêja rengpişeyi Avv.

zarfsal deyimler, zarf terimi, bn hoker.
renık M. silgi. An raker.
reni M. çığ, heyelan. An hezaz.
rep 1 1 rgd dik, dikili, dik duran, 2. M di¬

kilme, kalkma. * guh rep bûn Avv. kulak
dilemek. 3. M ant ereksiyon, erkek cinsi
organının kalkması. /- bûn L dikilmek,
kalkmak. /- kınn L dikmek, kaldırmak
(cinsi organı). * boçık rep kuın Avv. kuy¬
ruktan dikmek, mecazi anlamda nallan
dikmek anlamı verir.

rep 2 M. B. ayak sesi. /_rep B. rap rap. * re-
parep, reperep, reprep R raprap diye
düzerdi ayak sesleri, ayak yürüyüşü.

repal rgd yırtık, pırtik, pejmürde. *rûtû
repal Avv. yırük-pırük, baldın çıplak.

repand/ın Lg.(dtrepine,baepine)l. raprap
etmek, ayak sesleriyle yürümek (osfcer
vs). 2. şamarla vurmak, şaklatmak.

repısand/ın Lg. (daepısine,baepısine)üka-
basa doldurmak. An devvısandın,
redımandın, lêvikare Uji kuın.

repısi/n Lng. (doepıse, baepıse) 1 üka basa
dolmak. 2. kalkmak, dikilmek.

repi/n Lng. (dtrepe, baepe) 1 şaklatmak,
raprap diye ayak sesleriyle yürümek. 2.
ceza, sövgü veya beddua, anlamında laf
söylemek. * repin h tekeve Avv. Allah ce¬
zam versin. * devê vri de buepine Avv.

onun ağzına çarp/şaklat
replika M. ing. nüsha, kopya, eser sahibi

tarafmdan yapdan ikinci nüsha.
reportaj M. Fr. 1 soruşturma veya ara¬

ştırma yazı dizisi 2. birisiyle bir konu
hakkında araştırma konuşması.

repûblik M. ing. cumhuriyet, fin komar.
req 1 M su kaplumbağası, zoa Testudo.
req 2 M kola, yaka için kola.
req 3l.M.hınç,kin.2.B.taksesl/_ereq/t

tak tak, sert şeylere vururken çıkan ses,
leylek sesleri.
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req * N. suyun derin olmıyan yeri, sığ. *
masi h reqê man Avv. balıklar karaya
oturdu. * ewan heqê xwe gutm, ez h re-
qe* mam Avv. onlar haklarını aldılar ben
açıkta kaldım. * Kurd tun h reqe* ne Avv.

Kürtler daima açıktalar, yam haktan
yoksunlar.

req rgd. kaskatı, sert, bükülmez. * req û
rût rgd çınlçıplak.

reqabet MA rekabet
reqan M. sert zemin, taşlık yer.
reqand/m Lg. (daeqine, bveqine) 1 sert¬

leştirmek. 2. takırdatmak, takırdamak. 3.
kolalamak (gömlek yakası vs). 4. tak tak
diye ses çıkartmak. 5. dürtmek, dayat¬
mak. * juuk avêlibû erdê û direqande*
Avv. kadım yere yatırmış şey - ediyordu.

reqandi rgd kolalı.
reqas M.A dansöz, raks eden.
reqase N.A dansöz (kadm).
reqeçov M. sopalarla oynanan bir Kürt oy¬

unu. An çoreq, çoçut
reqele M. sıska, çok zayıf, bir deri bir ke¬

mik kalma hah.
reqem N.A rakkam. Anjmar.
reqis M.A An reqs.
reqisand/m Lg.(daeqısine,baeqtsme) rak¬

setmek, oynamak, göbek atmak.
reqısi/n Lng. (daeqise, baeqtse) oynamak,

göbek atmak.
reqışand/ın Lg. (dtreqtşine, baeqtşine) bn

reşandm.
reqi M.A rakı.
reqib M.A rakip.
reqi/n Lng. (dtreqe, baeqe) takırdamak,

çatırdamak. * reqina çoyan Avv. sopa¬
ların takırdaması. * reqin û şlrqin Avv.

gümlemek çatırdamak.
reqite M. ant belin ince yeri, lumbago.
reqs M.A dans, halay. An govend.
resam N.A ressam, resim yapan, fin wê-

nevan, nıgare.
resed MA rasat /-xaneMx rasathane.
resen N.A 1 resmi. 2. asd, orijinal
resepsiyon M. Fr. kabıd, resmi ziyaret.
resim MA resim, fotoğraf. *be resim fivv.

resimsiz. * bı resim Avv. resimli, resim
yapışık olarak. /_ çakırın Z. resim yap¬
mak. /_kuın/. resimlemek, resmetmek.
/_ kısandın L resim çekmek. An wêne,
resm.

resm MA resim. * resme yeki denostm
Avv.birtain resmini yapmak, resmini

çıkarmak. An wêne, resim.
resmi rgdA resmi, devlet eliyleAn resen,

resmi
restoran! M. Fr. lokanta.
resul M.A peygamber, elçi.
resûlûllah MA. A Allanın resulü, Allanın

peygamberi
reş rgd siyah, kara. /_abJ/aylM 1 siyah¬

lık, karartı. 2. kara parçası, arazi. /Jbext
rgd bahtı kara olan,karabahth. /Jbinrgd
karamsar, pesimist /-bor rgd koyu kah¬
ve rengi. /_ bûn L siyahlaşmak, karar¬
mak. /_emar MA. kara yılan. IS M An
reşahi/reşayL /-gırani Nh Bj. tifo ha¬
stalığı. /- gıredan Avv. siyah bağlamak,
siyahlara bürünmek,yas tutmak./- kuın
Z. siyahlatmak, siyahlaştırmak, karart¬
mak. /_ıale rgd koyu siyah renk. * reş û
spi rgd bw. siyah-beyaz. * reş û tari rgd
bw. kapkaranlık, simsiyah. * np û reş rgd
bw. simsiyah.

reş 2Mkta.*reşkehyedüewiAw. kalbine
kin girmiş, hırs bağlamış.

reşad M. maydanoz. An bexdenoz, şnril
reşalûk M. püskül fin guhk, rişl
reşand/m l Lg. (doeşine, baeşine) üzerine

serpmek, serpiştirmek, su serpmek. * lê
reşandm fivv. üzerine serpmek. * av lê*

reşandm Avv. üzerine su serpmek. * bela-
vok h ser bajêr reşandm Avv. şehrin üze¬
rine havadan bUdiri dağıtmak. * güle lê
reşandm Avv. kurşun yağdırmak.

reşani M. reş içindeki nota bak.
reşand/m 2 Lg. (doeşine, baeşine) siyahla¬

ştırmak, siyaha boyamak.
reşalûk M. püskül. An guhk, rişl
reşaşe M. otomatik silahlardan her biri.
reşbela M. Avv. karabela.
reşbelek **" M. m mektup zarfı, mektup. An

name.
reşbelek N.bn cergebez .

reşe M bahçe korkuluğu, fin batırsok .

reşeba M. 1 Bj. romatizma. 2. sert güney¬
doğu rüzgan.

reşedar M dişbudak ağact Aot Fraxinus
excelsior/ornus. An benav.

reşedri M. karaçah, karadiken.
reşeme M rgp. şubat ayı ve şubat-mart

mevsimi.
resele M. sığırcık, çekirge kuşu.zoa Stur¬

nus vulgaris.
reşêş M. az miktarda yağan ve kısa süren

bir yağmur. An xunav.
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reşüc JM laldan çarık.
reşık M ant 1. göz bebeği 2. tende siyah

benekler. An sanık. * reşıke çav Avv. göz
siyahlığı. An bibü. bibok.

reşüc 3 M 1. siyah kimyon, siyah çöreotu.
Aot Cuminum. 2. An reşreşık.

reşüc * M rgd sryah derili, zenci.
resi M. 1 siyahhk, karartı. 2. toprak par¬

çası, kara parçası, reş içindeki nota bak.
reşid rgdA reşit, ergin.
reşile M fin resele.
reşilesor M. bir cins çekirge kuşu. (arapça-

dasimirmir).
reşime M. 1 zincir (mücevher işi). 2. başa

takdan mücevherler.
reşk M. kıskanma, imrenme, /-in rgd

kıskanç. An çavnebar, behecokL
reşke M 1 saman çuvalı. 2. kimyon. An

reşüc3.
Reşkotan M. Beşiride bir aşiret.
Rcşkoti rgd Reşkotan aşiret mensubu.
resme M. atin burnunu çevreleyen ve baş

yanlarına doğru uzanan dizgin uçlan.
reşmlz M. ekseri koyun veya keçilerde si¬

dikten ötürü bacakların kararması.
reşmris M. müsvedde.
reşreşık M. siyah taneli çöreotu. fiot Ni-

gella sativa. An hebreş, hefsûdank,
reşüc

reşreşok MAnreşaşe.
retand/m Lg. (doetine, btretine) 1 atlat¬

mak, yarışta diğerini geçmek. 2. ürküt¬
mek, korkutup kaçırmak.

retımand/ın Lg.(dtretarirte,baetanine)bn
redunandın.

retınü/n Lng. (dtretane, baetone) bn
redımin.

retina M. ant gözde ağ tabaka.
rev M. 1 koşma, koşu. 2. kaçma, firar. * re-

varevM Avv. koşa koşa, koşarhalde, koşa¬
rak, telaşla, telaşla kaçış.

revand/m Lg. (dtrevine, baevine) koştur¬
mak, kaçırmak. * mal revandın Avv. eşya
kaçırmak. An bezandın.

revaşı/m Lg (dreveşe, baevişe) kemir¬
mek. An kûtın, kvvitın.

revde Mfc 1 güruh. 2. kurt veya köpek sü¬
rüsü. An zurbe, zube.

revejk MAnrewêjek.
revêke M. tarladaki ekin yığını, fin lod.
revêt/m Lg. (dtreveje, bireveje) yontmak,

tahtayı işlemek.
reri M. An reva

revi/n Lng. (dtreve, baeve) koşmak, kaç¬
mak. * jı qeidera xwe revin Avv. kaderin¬
den kaçmak. * revina dıjmın Avv.

düşmanın kaçışı. An bezin.
revizıyon M. Fr. 1 yeniden gözden geçir¬

me, tashih, düzeltme. 2. (alet ve makma-
larda) elden geçirme. /_ist rgd değişim
taraftan olan (öğretim veya siyasette).
/_izmM. bir fikirveya ideolojiyi özellikle
marksist ideolojide değişildik istiyen
akım.

revo M. öğrek, at veya katır sürüsü, /-van
Mx tek tırnaklı hayvan sürüsü çobanı.

revok (revoke) M. kaçak, firar.
revrevüc M. serap. An leylan, revvrevvü
revva 1 1 M. sabahlan otlara düşen, na

Uk, çiy. 2. rgd nemli, ıslak (tabiatta)
avetın Avvi çiy düşmek. /_ guhn /1
tutmak, bn xunav, ari.

revva l rgd meşru, uygun, yakışır. /_ d
Z. uygun görmek, layık görmek. /- k
Z. eğitmek.

rewac M. rağbet, geçerlilik.
rcvval rgd genç, toy, henüz bıyıklan t

memiş.
Revvan l M. Erivan şehri.
revvan 2M.ruh.
revvan 3 Mİyoldayürüyüş./- bûn Z

düşmek./- kuın/. yolagöndermek
sevketmek. 2. rahvan, atlarda bir ci
rüyüş. 3. tekrarhyarak öğrenme 4.
hindik.

revvandûz M. güney Kürdistanda I

hir.
rewanek M delege. An nwêner.
revvanş M. Fr. oyunda ikinci bir ki

ma.
rewaq M. çadırlarda bir bölüm.
revvd M. m l. sürü. 2. toplam.
revve M. An revde. '
Revvend M. 1 göçebe. 2. bir aşiret,

deri Selahaddini Eyyubinta mere
duğu aşiret

revvendi MgöçebeUk.
rewêjek M. kaşık yapmak için eği

susi bir bıçak. An revejk.
rewêrt/m Lg.(dvewêre,bvewêre)

mak, yontmak.
rewêtang M taş veya ağaçlarda i _

va.
revvet/ın Lg. (daewije, bvewije) bn re-

vvertın.
rewid M uzun sınk. An rewt
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rewişt M ahlak, karekter, ıra /- dan L
ıralamak /SN. ahlaki

rewiştpis rgd immoral, töretanımaz. /S
N. immoralizm, töretanımazlık.

revvıtand/m Lg (doewOme, baewttine)
ağaç veya bitkUerin yaprakların dökme¬
si, fin. nnin2, nşaneve.

rewiU/n Lng. (dtrewae, baewae) yapra¬
klarım dökmek, çiçeklerini dökmek. *
dema rewitinê Avv. yaprak dökümü çağı.
finnnini

rewneq 1 AJ. zerafet, güzel görünüm, ihtiş¬
am, saltanat /-dar rgd şahane, mükem¬
mel fevkalede, parlak.

rewneq 2 M. ışdc, nur. /-dar rgd ışık saçan,
nurlu. * di bm rewneqa têkoşina Barza¬
ni de Avv. Barzani mücadelesinin ışığı
altında.

revvq M 1 ztacir baklası, halka, fıçı kulpu.
2. mahkûmlar için demir zincir, pranga.

revvrevvüc M serap, pusarık,yalgın. An Iey-
lan.

rewş M. tarz, durum, şekü, hal, sıfat * di
revvşa xuab de Avv. kötü şartlarda. * re-
vvşa abori fivv. ekonomüc durum.

rewşen rgd açik, aydm. IS M. aydınkk.
revvşenbir Nh rgd aydm kişi, münevver,

enteUektüel
revvt M. ıızun sırık, uzun sopa. /_ık M. kısa

suık. An çelak, revvıd.
rewze M. çimen.
rex M. rgd rgp. taraf, yan, yön, satrançta

kule. * h rex vvan rgp. onların yarımda,
onların nezdinde. * rexê çepê rgp. sol ta¬
raf. * h rex hev Avv. yanyana, bitişik. * re-
xanrex rgp. yanyana, koltuk koltuğa.

rexman M.A rahman. /_i rgdA rahmani.
rexne l M. eleştiri. /_ bûn Z. eleştiriye

uğramak. /_ kuın Z. eleştirmek. * rexne
lê guê dan fivv. birini eleştiriye hedef tut¬
mak.

rexne 2 rgd kaba, haşin, ters. An sınarin.
rexş M. 1. süslü eyer takımı. 2. Rüstemin

atının adı.
rext M. 1. Kürtlerin belindeki nakışlı fişe¬

klikler, kütüklük. 2. atların göğsüne
takdan süs eşyası.

rextdar Mx tekel memuru, tütün tüccarı.
rexhk M. kabak. An kundır, dormük.
reya kavran Nh saman yolu. An rêya

kavran.
reyand/m Lg. (daeyine, bireyine) havlat¬

mak.

reyhan MAnnhan.
reyi/n Lng. (direyi, bireyi) havlamak. *

reyinasegfivv.it havlamasL fin nyml
reyi/n Lng. (direyi, breyi) sıçmak, büyük

badestboanak.Anriun,gûkuın,rrrin2.
rez M. bağ, üzüm bağt/_ burin Z. bağ bo¬

zumu, bağda hasat /-van Mx bağcı.
rezaq M.A Allatan isimlerinden biri, nzk

veren anlamına gelir.
rezaqi M. razaki üzümü.
rezil rgdA rezil/_anergd rezilce./- bûn

L rezüolmak./_iMrezUlik/- kuınZ. re¬
zil etmek./- tiM. rezülik.

rezile MAnşirinûtal
rezle MAntûlezer.
rê M ot yol, sokak, patika, vasıta, metot,

imkan, kaynak.
*bêrê rgdyolsıız,yardış,yersiz.*bırergd

yolunda, uygun. * bı re kehn fivv/ yola
koyulmak. * dan ser rê Avv. yola koyul¬
mak, uygun bir yola girmek. * jı rê dere
xistin Avv. yoldan çıkarmak, baştan çıkar¬
mak, saptırmak. *jı re kehn fivvi yoldan
şaşmak, yoldan çıkmak. * jı rê şaş bûn
fivv. yolu şaşırmak, yoldan şaşmak. * jı rê
şaş xistin Avv. yoldan çıkarmak, baştan
çıkarmak. * kehn rê Avv/ yola koyulmak,
kuın rê Aıv. lyola koymak,yoluna koy¬
mak. 2. düzeltmek. * h ser rêkê sekinin
bwl bir kurak olmak, tutarlı olmak. /_
berdan Avv/ sapmak, yoldan çıkmak.
ISnrN.yol^ :n. * re çe* bûn Avv. imkan
olmak, yı_.. açdmak. /-gah Mx yol güzer-
gahı,yol istikameti./_gehMxyol,yola ait
/- hebûn Z. imkam olmak, çaresi olmak.
/-hesın MA. demiryolu. * rê jê standın
Avv/ yolunu kapamak, imkanlarım tıka¬
mak. * rê Iê dihn Avv/ çaresini bulmak,
bir yolunu bulmak. * rê lê gutm Avvi yo¬
lunu kesmek, imkanlarım ortadan
kaldırmak. * rê lê ketm Avv/ yolu düş¬
mek. * re jı ber guhn Avv. yolunu tıka¬
mak, çare bırakmamak. * re nine ko Avv.

yolu yok ki, çaresi yok ki. * rê pe* kehn
Avv. yolu düşmek. * rê rast kuın Avv/yol
düzeltmek,yolunu düzenlemek. * rê têde
dihn Avv. çaresini bulmak,biryolunu bul¬
mak. * rêve çûn Avv/ yürümek,yolda git¬
mek. * rê vekırın Avv/ yol açmak, bir işe
giriş yapmak, bir işe veya şeye vesUe ol¬
mak, sebep olmak. * rêya kavranMA. Sa¬
manyolu. * reya xwederanin Avv/yolunu
bulmak, yolunu çıkarmak. * reya xwe
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guran kuın Avv/ işini ağırlaştırmak. *
reya xwejı ser burin Avv/ ilişküerini kes¬
mek. * xistin rê Avv/ birini yola getirmek,
doğru yola koymak.

reba M. hava, ildim.
rebaz l M. metot, üslup, usul yöntem,

program. * rê û rebaz Avv. usul ve kaide¬
ler. * rê û rebaz nemaye Avv. yolu yönte¬
mi kalmamış.

rebaz 2 M. pasaj, ara yolu.
rebenan M. 21 Aralık 20 Ocak, oğlak bur¬

ca
reber M. rehber, klavuz. IS M rehberlik,

klavuzluk.
rêburi/n Lg. (ri ddvre, ri bdoare) 1 yasa¬

klamak, yolu kesmek, yolda soygunluk
yapmak. 2. yol katetmek, hızh yürümek.
* hespa nun xvveş rê dıbue Avv. atim iyi
yol katediyor.

rebırdın M. An berêweber.
rebiwar M. yolcu, seyyah, geüp geçen. An

rêvri.
rêç M. iz. /-üc M. küçük iz, ince patika. *

rêça tavûgê Avv. kızak izi /_ gerandm L
iz takip etmek, iz sürmek. /_ gerin L iz
aramak. /_ niştin Z. iz bırakmak. * reç
vvmda kuın Avv. iz kaybetmek. * ez
dıbem hırç, tu dibe rêç Aıv. ben ayıyı gö¬
steriyorum sen hala iz diyorsun, fin şop.

rêçevan M izci
rêçûn 1 M. yürüme, yol katetme.
rêçû/n 2 Lng. (ri dıçe, rebıçe) yürümek, yol

katetmek. fin meşin.
rêda M temel, menşe, ilke, oricin.
rêda/n Lg. (rê dıde, rê bide) yol vermek,

izin vermek, imkan veya fırsat tanımak.
rêder M. çıkılacak yer, çdoş.
rcdin M. ant fin ri.
rêgeh (rêgah) M. 1 yol. 2. yöntem, ekol, si¬

stem.
rehesın M. demiryolu.
rêjav M. suyun döküldüğü yer, nehrin de¬

nize döküldüğü yer.
rcjgeh M. An rêjav, rejgeh.
rcjmg M. suyun döküldüğü oluk vs. gibi

yer. An çırtık, çu.
rêjink MAnreşaşe.
rêjne M. sağnak. /-baran A'A. sağnak ha¬

linde yağmur.
rejl/ın Lg. (daije, bvije) bn retın.
rêk rgd rgp. iyi durum, düzerdi, intizamlı.*

rêk û pek bwl düzen, nizam-tatizam.
rêku/m Lg. (ri dike, rê ke) gönderm k,

yolcu etmek, yollamak, postalamak. An
şandın, nardın.

rêkirox M özel görevli, kurye.
rêkroyi rgd kanuni, yoluna uygun.
rêkûpêk rgd muntazam, düzgün, düzenli,

koordineü. /_ bûn Z. düzenli/düzgün ol¬
mak. /_ kuın L düzenli/düzgün yapmak,
yoluna koymak, düzeltmek.

rêkxisi/in Lg. (rik dae, rik xe) düzenle¬
mek, tanzim etmek, yoluna koymak.

rêkxiraw M. örgüt, teşkilat
rekxisti rgd muntazam.
rêl M. orman. An danstan.
reneber M. toprak işçisi, çiftçi /_i M. çift¬

çilik. An reneber.
renvis M. imla, imla kuralları, tada klavu-

zu. * heleyên rênvisi Avv. imla hatalan,bn
veres.

rês'MAnris.
rês 2 L/rêstin' fiilinin köküdür.
resi M burma, balya, burularak kurutulan

kışlik ot. fin risl
resi/n Lg. (derişe, baise) eğirmek (yün,pa-

muk vs), bn, restin.
rest/m Lg. (dvese, baise) eğirmek (yün,

iplik vs.), bn resin.
resti rgd eğilmiş yün iplik vs.
reş l M. silme, kazıma. /_ bûnL silinmek,

kazınmak, çizilmek. /_ker M. rende, seb¬
zeveya meyve rendesi/- kırın Z. silmek,
kazımak, çizmek. * post reş kuın fivv. po¬
stu bıçak vs. Ue tüylerini kazımak. * texte
rêş kuın fivv. tahtayı rende vs. Ue yont¬
mak. * h ser xani berf reş kuın Avv. dam¬
da karlan süpürmek.

rêş 2 M. Bj. vücutta dokununca acıyan çok
hassas olmuş kısım.

resi M. saçak, püskül. /_ kuın Z. püskül
takmak, püsküUemek.

reste M. nesil An nıfş.
retık M. bir cins börek.
rêt/m L Zg. (daije, baeje) dökmek, boşalt¬

mak, fin njandın, rukınn.
rêt/in 2 Lng. (daite, baite) sıçmak. An

ritın.
rêv M. ant ayipkdlan, avret kıllan. An rûv.
reveber Nhv. müdür, direktör, idareci. IS

M. müdürlük. An kargêr.
rêvebir/m Lg. (rive dibe, reve be) idare et¬

mek, yürütmek, sevk ve idare etmek.
rêveçûn M. L.Tê' kelimesi içindeki nota

bak.
revın rgd kirli, pis, temiz olmryan. /_ bûn
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Z. kirlenmek. /- kuın L kirletmek. * bı
solên qnej axa me rêvm duan Avv. pis
ayakkabdanyla topraklarımızı kirlettiler.

rêwas M. okçun otu, ravent Aot Rheum
offlrinale.

rêwmgi Mİ yolcu. 2. yolculuk.
rêvri M yolcu, seyyah. /_tiM yolculuk, bn

revvuıgl
rêx M. hayvan pisliği, mayıs, fin rix.
rêxist/m Lg. (rêdîxe, rixe) 1 sermek,yere

sermek, döşemek. * mal rêxisun Avv. ev
döşemek. 2. yolcu etmek, yoluna koy¬
mak. * name rêxistin Avv. mektup yolla¬
mak, fin raxistm.

rêxist/in M organizasyon, örgüt * çend
rêxistinên Kurdi Avv. Kürtlerin bir kaç
örgütü. * rêxistmên çep fivv. sol örgütler.

rêya kavran MA. Samanyolu. An İcadız.
rêz 1Msıra,dizL*berezfgddüzensiz.*bı

rêz rgd düzenli, şuayla/- bûn L sıraya
dizilmek, sıra veya dizi haline gelmek. /_
kuın Z. sıra veya dizi haline getirmek.

rêz 2 M. rgd sayın, değerli. * nevalen bı rêz
Avv. saym (değerli) arkadaşlar, /-dar rgd
esen, saygın, /-dari M kadir, krymet An
berêz.

rêz M. satır. * çend rezen jı vê helbestê*
Avv. bu şiirden bir kaç satır.

rêza M. m. mana. fin mane.
rêzan 1 1 rgd yol gösteren, mürşit, müşa¬

vir, yolu bUen. 2. M. Grm araştırma,
alıştırma. An hlnker.

-rêzan 2x yer ve zaman bUdiren sonektir.
gelarêzan, gulerêzan gibi

rêzani M. siyaset, poUtika. fin pêşarl
rêze M. 1 dizi. 2. M. seri (film, kitap vs).

IS um MA. dizi film. /-mrisar Nh. seri
yazı, dizi yazı.

rêzenan M eylül ayı.
rêzgel M. askeri kol.
rêzuc M, kural, gelenek, metot, usul

/_şkên rgd kural dışı, anormal, kuralı
veya kaideyi bozan.

rêzunan M.finrêzman.
rêzkari Mx disiplin, sıkı düzen.
rêzman M. Grm dUbUgisi, gramer. /_i M

gramatik, gramatikal.
rezname M tüzük, yönetmenlik.
rêzom M. bağ tarlası, bağlık yer.
r ıM. ant fin ri
riayet M.A riayet, şayia.
nb rgdA çeyrek. An çaryek.
rroa M. A 1. faiz. 2. aşağı yukan 2Skglik

ağırlık ölçüsü.
nbab Müç telkbir çalgLfinrebab,tar2.
nbase M. araziyi ekin için sulayıp hazırla¬

ma. / kınn L ekine hazırlamak.
nbat Mİ eğitilmiş cesur av kekliği. 2. sü¬

rü hayvanlarının açık hava ağdı. An he-
wşe.

nbe M.finnba.
nbes M ışkın otu, okçun otu, ravent An

rêwas.
nbısi Mfinnfse.
nca M. A rica./- bûn Z. rica olunmak./-

kuın L rica etmek. An tıka.
ncıf M. kısa süren titreme.
ncıfand/ın Lg.(daıafine,boıafine) titret¬

mek.
ncıf i/n Lnk. (dtrtafe, baıafe) titremek. *

serma re dıncüin Avv. soğuktan titre¬
mek. * ursa re dınaf in Avv. korkudan ti¬
tremek.

ncncand/m Lg. (davrtcine, tmcncme)
morartmak.

ncnci/n Lng. (dinence, baterice) morar¬
mak,vücudu dayak,darbevs. den morar¬
ması.

ncû M. dUencilik. /-kar rgd dUenci. /_
kuın L dilenmek, fin pars.

nç M. An ren, nh.
nçal Mİ reçel. 2. ant kök. An rical
ndê M. dokumada atkı. * ndê avêtm Avv.

atkı atmak.
nden N.S.antbnri.
nf and/m Lg. (datfine, bvnfine) kapmak,

kabacayakalamak, el atmak, gasp etmek.
nf sand/ın Zg. (dmfsine, baıfsme) sulak

araziyi nadasa bırakmak.
nfse M ıgd rutubetli arazi. An nbısi, ari,

tevriis.
nh l M. ant 1 sakal, fin ri.
nh 2 M. ant kök, nesil, ırk. An ren, rical,

mjad.
rıha zer MA. hint safram. fin zerçûbe.
rıha M. An ruha.
nhan M. fesleğen, fiot Ocumun basili-

cum. * r mana kêwileM S. civanperçe-
miotu. Aot Achilia millefolium . *
rinana mara Nh akpelinotu. Aot Arte-
misia maritima.

nhet rgd An rehet, asan.
rüand/ın Lg (dmjine, banine) dökmek,

yaymak. * av rnandm Avv. su dökmek. *
çevvala genim rüandın Avv. buğday çu¬
valını dökmek. An tal kum.
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njav N.mansap, nemin denize döküklüğü
yer.Anrejav.

njd rgd cirnri, hasis. /_i M cimrilik. An te-
mayl

rüıya/n Lng. (dade, bade) dökülmek. An
nfln.

rüi 'Mkömür./Jber/kevuMA. taş kömü¬
rü, fin rejL

rüj 2 rgd yavan. An hsi, nül.
rüj/n Lng. (dade, baye)dökülmek, akmak,

yayılmak. * rüjn erde Avv.yere dökülmek.
An relini

nk M inat, kin, sinir, /-dar rgd inatçı, kin¬
dar, sinirli * nka nun nka mırişk£ ye
Avv. inadım tavuk inadı. /_iM. inadçdık. /_
kuın/. inat etmek, kin tutmak. /_o rgd
inadçı, kindar, /-sar rgd inadçı, kindar.

nkand/ın Zg. (dadâne, badarie) inad et¬
mesine sebep olmak, öfkelendirmek.

rıkat N.A rekat * si nkat nımej Avv. üç
rekat namaz.

nke (ntevvj M. kafes, fin qefes.
nkêb Mözengl
nkeşe lN. kaburgah bir cinsmuz. Aot Mu¬

sa paradlslaca.
nkêşe M fin zmanê bene
nkev MAnrüceb.
nki/n 1 Lnk. (doıke, batke) inat etmek,

aksilik etmek. 2. rgd inatçı, aksi
nkn M. temel, fin him.
nm M mızrak. /-baz Nx mızrakçı, iyi

mızrak kullanan. /Jbazi Mx mızrakçıkk.
nmand/m Lg. (doonine, baardne)

yıkmak, bozmak.
nmbeşüc M kulplu bu* cins güvec kabı.
nmbêz Mfinnbes.
nmi/n Lnk. (dinme, bavne) 1 gümbürde-

mek. 2. yıkılmak, bozulmak.
nmozm M. kötülük yapan bir cin ismi.
nnand/m Lg. (dooine, bavârie) tırmala¬

mak, kaşımak. An rinin.
nnd rgd iyi, güzel./- bûnLiyi olmak, gü¬

zel olmak, /-e rgd güzel cici (kadm). /_üc
rgd iyi, güzel, cici, hoş. IS M. iyilik, güzel¬
lik. /_ kınn Z. iyi etmek, güzelleştirmek.
/_ur rgd daha iyi, daha güzel. /-tırin rgd
en/pek iyi, en/pek güzel

nnek M fırça.
nngand/m Lg. (damgine, bamgine)

şıngırdatmak, metaldan çıkan ses.
nnge-nng R bakırveya madeni eşyaların

çıkardığı ses.
nngi/n Lng. (daınge, bmnge) şıngırdamak,

maden veya metal eşyalara vururken
çıkarddclan ses.

nni/n l Lg. (drme, borne) tırmalamak,
kaşımak, keskin bir şeyle kazıyarak yü-
zeyim_bc2mak,talırişeanelc.Anreş*kuın.

nni/n Lng. yaprak dökülmesi fiili nşa-
neve.

npm M 1 deste. An qeft 2. kök, bitki kö¬
kü. *npm dan fiıv. kök salmak. An rical,
nh.

npûreş rgd kapkara, simsiyah.
npûrût rgd çırılçıplak, meteliksiz.
nq M.antipati,garez,kin.Annk.
nsü M gömme dolap.
nst l M. Hakari bölgesinde halat için de¬

nir, fin vvens
nst 2 M. 1 düzen, nizam /-name Mx tü¬

zük. An rezname . * nsü sal Avv. yaş,
ömür. 2. kolye.

nstand/ın Lg. (doısuhe, boısüne) dizmek,
dizelemek, dizgi yapmak.

nste M. Grm 1 cümle. 2. satır. 3. manzu¬
me, beyit /_sazi Nx cümlebilim. An he-
vok.

nstık M. 1 küçük dizi, kolye. An nstZ 2.
çamaşır mandalı askısı.

nstun Mİ granit 2. sert taş, irivesert taş.
nsun l Lng. Lnk. (done, btnze) bitkilerin

topraktan çıkması, bitmesi, yeşermesi *
gıya nsun Avv. ot yeşermesi, ot bitmesi

nsf/ın 2 Lg. (doise, baise) yün, iplik vs.
eğirmek. An restin,

nswa r ' perişan, rezü, rüsva. /_ bûn L
: junak, riisva olmak./- kuın Z. rezil
etmek, rüsva etmek. * rezil û nsvva bûn
fivv. rezü ve perişan olmak.

nşanevve M. 5. Lng. 1 çiçek yapraklannın
dökülmesi fiili. An rutin. 2. kusmak,
istiğfar etmek, bn vereşandın,
rewitandin.

nşe/n Lng. (daişe, baişe) ince ince
yağmak, çiselemek.

nşk M bit yumurtası. /_ln/gd saçında bit
ve bityumurtası olan. bn mêtûlke, sıpıh,
nûhk.

nşme M. btaekhayvanlan yuları.
nşt rgd ciddi.
nşte M erişte, şehriye.
ntam M. balçık. An lewe.
nteb M.hurma.Anxnnne.
nhl lN.&. kgJık ağırlık ölçü birimi, bat¬

man.
nül 2 M. ant taşak torbası. An gun, hevric.
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ntunand/m Lg. (dattanine, bommine) bn
retımandın.

ntimi/n Lrtg. (daaane, battane) bn
retunln.

nvd MAnrevde.
nvin Mm alev, sıcaklık./-dan L alevlen¬

mek, fin xurrl, tin, pêt
nvvange M. görüş, görüş noktası, bakış

açısı.
nvvayet M.A rivayet.
nvrin rgd katı olmryan, crvık. An rvrin.
nx M. mayıs, hayvan gübresi, hayvan

dışkısı (ekseri büyük baş hayvan). /- kuın
Z. hayvanlar için sıçmak, dışkı yapmak.

nxam M. yumuşak ve kolay yontulur bir
cins taş. bn, pixtok.

nxand/m Lg. (davahe, btrvdhe) bn ru-
xandin.

nxi/n Lng.(datxe,baıxe) tahrifveya tahrip
olmak, fin ruxin .

nxok M yabani ahç cinsi bir ağaç. fiot
Rhamnus frengula.

nya M hipokrasi, riya. /-kar rgd riyakar.
/-kari M. riyakarlık.

nyal M. iran parası. An tuman.
nyi/n l Lng. (diriyi, baeyi)- havlamak. *

nyina kûçıkan Avv. köpeklerin havla¬
ması.

nyi/n 2 Lng. (dveyi, baeyi) sıçmak. An rey¬
ini, ritm.

nz M pirinç, fin buınc
nza M A 1 nza, razı olma. fin razi 2.

Kürtlerde erkek ismi.
Rızahıye M. Kürdistanda eski Urmiye

şehri.
nzand/m Lg. (doızine, banine) çözmek,

çürütmek.
rızbe M. kayış tokası. An avzûng .

nzde M. caxl dağların ufukla birleşen en
yüksek çizgisi. 2. haşin kayalık, fin gêr,
gu.

nzgar l rgd kurtulmuş, serbest, bağımsız.
/_ bûn L kurtulmak, bağımsız olmak.
/_bûyi rgd kurtulmuş, kurtanlmış. * he-
rcma nzgarbûyi fivv. kurtanlmış bölge.
/S M. kurtuluş, bağımsızlık. /_ kuın Z.
kurtarmak, bağımsızlaştırmak.

nzgar 2 M. basamak, süsde.
nzmde M. menteşe.
nzi 1 rgd çürük, çürümüş. 2. yerden bit¬

miş bitki vs.
nri/n l Lnk. (datze, bone) çürümek, ezü-

mek. fin geni bûn, nzandın, alozl

nzi/n 2 Lnk. (datze, batze) bitkilerin yer¬
den bitmesi, yeşermesi. An nstml

nzq MA nsk, geçim. /-dan fivv. nsk ver¬
mek.

nzyane M. maydanozgillerden rezene. An
razyane.

ri M. ant sakal. /_ berdan L sakal bırak¬
mak. /_ dan dest Avv/ sakalı ele vermek.
* ri drêj kuın Avv. sakal uzatmak. /-
hatm L sakalı bitmek, sakalı gelmek. * ri
jı bejnê bdındhr Avv. sakah boyundan
uzun olmak, mecazi olarak yaptığı cüsse-
sinden büyük olmak. /- kur kınn L sa¬
kal traşetmek, sakalkesmek./- nustdan
L sakalını sıvazlamak, sakah okşamak.
/_korgd sakallı, uzun sakallı kimse./_spi
N.rgd aksakalh, ehlivukuf, ihtiyar mecle-
siüyesi. * riyê mın bı aşêspi neketiye Avv.

sakalınım ak değirmenle işi yok. An nh,
ndên, riş.

rical MA adam, insan.
rical Mİ ant kök, bitkilerin yer alandaki

kökleri. 2. M. ince ince kıyılmış tütün vs.
/- avetın fivv. kök salmak. An rıh, ren.

rik M. 1 mürekkep kurutma tozu. 2. kum,
ince kum. /-elan M. rgd kumluk, kumsal,
finxiz.

riko M rgd uzun sakallı. An behn, ri.
rin rgd crvık. fin nvrin, rvrin.
ring M. ing. boks yapılan pist.
rip M. lüle, oyun. An dek.
riqne M. guano, kurutulmuş deniz kuşlan

gübresi.
ris M. laldan veya yünden iplik. An rês.
risale N.A broşür, fin nanulke .

risi M. bükülmüş veya burulmuş kum ot,
burma. fin. resi

rispi M. rgd.Tİ' kelimesi içindeki nota bak.
riş ' M. 1 ant sinir, nedbe, yara izi. 2. Bj.

şark çıbanı. 3. koyunlarda bir cins tırnak
hastalığı.

riş M. ant sakal, fin ri, ndcn.
rişal M.finriçaL
rişebızın MA. tekesakah. fiot tragopogon.
rişi M. hah, kilim, elbise vs. gibi şeylerin

kenarlarında bırakılan püsküler. An
reşalûk, rêşL

rişole M. sığırcık, zoo. Sturnus vulgaris.
fin çûkreş.

rit/ın Lng. (dari, bari) sıçmak, defi hacet,
fin reyin2, gûkuin.

ritm M Gr. muz. ses veya söz uygunluğu,
ritim.
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363 romantik

ritol M. paçavra, fin paç, paçık.
riri1MtUki.fcnrori.
rivi 2 N.ant barsak, bağırsak./- yê bank

MA. ince barsak. /_ yê stûr MA. kalın bar¬
sak. An rixole. /_ yê diwazdegirê* Nh ant
on üd parmak barsaklan. /_ yê köre MA.
kör barsak. An rodl bımbar.

rivvele rgd çok ince, zanmsı.
rix N.bn m.
rixole M ant kalın barsak.
nyi/n Lng. (danyi, bayi) 1 havlamak. 2.

sıçmak.
riz M. sıra, dizi/_geh Mx dağ silsilesi. An

rêz.
ro'ı önektir, romsun, rokuın gibi. bn

ru.
ro 2 M güneş, /-ava MA. günbatımı, batı.

/-miat Nh gün doğuşu, doğu. An roj, ro¬
java, rojhüat

robar M nehir, ırmak. An çem.
robot M. ing. insan gibi iş gören otomatik

makinalar, robot.
rodi M. S. ant barsak. An rivt
rohüat (rohelat)Mİ doğu. 2. doğu tarafı,

gün doğumu. /_a navin Nh Ortadoğu,
/-a naverast Nh orta doğu. /-a nezik
MA. yakındoğu. An rojhüat

roj M.lgün,gündüz.2.güneş.Anro./-ane
rgd 1 günlük, gündelik, 2. güncel, aktüel
3. günce, günlük hayat defteri. An rûde-
ml * roja zeri fivv. mukaddes anlamına
gelen san güneşveya güzel güneş,/-bend
Nh güneş sistemi. /_enM. çatı penceresi.
/-gêran M. ast gezegen, seyare. /_giran
MA. güneş tutulması. * dotu-a rojê Avv. er¬
tesi gün. * her roj Avv. her gün. * roja dm
fivv. başka gün. * roj be roj Avv. gün be gün,
günü gününe, günden güne. /- buhurin
Z. gün geçmek, gün akşam olmak. * roj çû
avan Avv. güneş battı. * roj derbaz kuın
Avv. gün geçirmek. /_ derketm L güneş
doğması. * roj di aheki tengde h mebû
êvar e Avv. hayat tam kara günde bize te¬
celli etti. Bizi tam dar günde yakaladı. /_
dihn L gün görmek, tecrübe kazanmak.
* rojekê h rojan Avv. günün birinde, gün¬
lerden bir gün. * roj ev roj e Avv. gün bu
gündür. * roj h rojê Avv. günü gününe. /_
neditın Z. gün görmemek. * roj roja iro
ye Avv. gün bugündür. * roj roja meye Avv.

gün bizun günümüzdür./- vegerinZ. gün
dönümü. * şev û roj Avv. geceve gündüz.

rojava Nh günbatımı, ban. * elmanyayi

rojava MA. batı almanya. bn ro.
rojbaşl R günaydın!, iyi günler.
rojdûrk MA. ast gün öte, dünya yörünge¬

sinin güneşe en uzak olduğu noktaki bu
temmuzun başlarına rastlar.

rojev Mgündem. *dıbemamarojevede
nine Avv. gündem programında yok.

rojgin rgd eyyamcı, gününü gün eden
kimse.

rojhüat (rojhelat) N. rgp. doğu, doğu ta¬
rafı, gün doğumu. * rojhüati dûr Nh
Uzakdoğu. * rojhüati nêzik Nh yakın
doğu. * rojhüati navin MA. Ortadoğu.
/-nas Nh doğu ülkeleri bilgini, oriyenta-
list. /_nasi Nh doğu ülkeleri bilimi. An
rohelat

rojhüat/m AJ. L güneş doğması.
rojüc M. adase, mercek, fin adese, niskok.
rojıng M. baca, ateş bacası. An külek,

quldc, beceri.
roji l M omç. /_ bûn L oruç olmak. /-

guhn L oruç tutmak.
roji 2 rgd rgp. 1 günlük, güne ait 2. AJ.

ücret, gündelik.
rojine MfinrojiZ.
Rojkan M. Rojkan, Bitliste "bir üçe ve bu¬

rada bir aşiret
rojname Mx gazete, günlük gazete, /-ka¬

ri Mx gazetecilik, /-van Mx gazeteci
/_vani Mx gazetecilik. * rojnama hef.
teyi Nh haftalık gazete. * rojnama roja¬
ne Nh günlük gazete.

rojnêzk M. ast gün beri, dünyanın güneşe
en yalan olduğu nokta ki bu 31 aralığa
rastlar.

Rojperest Mx güneşe tapan, Zerdüşti. /_1
M. ateşe tapıcdık.

roket M ing. itici bir güçle fıriıyan ve bu¬
gün uzaya kadar gönderilen bir araç. An
raketi

rokuın Lg.(roddce,ro ke)bn rukınn.
rol lM.Anpêçek.
rol 2 M. Fr. görev, ekseri sinema veya tiya¬

trolarda olayı canlandırma görevi /-
guhn /.rol almak.

role M.5.çocuk,nesU.finzaro,neri,nüş,
wert

Rom M rgd halk düinde Türk. /_i rgp 1
türke ait 2. AJ. 13 gün geride olan ay tak¬
vimi * esken* romê Avv. türk askeri.

roman M m Fr. uzun hikaye kitabı, ro-
man. /_ nırisin bw. roman yazmak.

romantik rgd Fr. duygunun ve düşünce-
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trolarda olayı canlandırma görevi /-
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role M.5.çocuk,nesU.finzaro,neri,nüş,
wert

Rom M rgd halk düinde Türk. /_i rgp 1
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man. /_ nırisin bw. roman yazmak.

romantik rgd Fr. duygunun ve düşünce-
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nin üstün olduğu şey.
romantizm M. Fr.18.ci asırdayeşeren bir

sanaat çığın.
romatizma M Gr. Bj. kas ve eklemlerde

soğuktan oluşan bir hastalık.
römork M Fr. motorlu bir taşıtın çektiği

diğer bir motorsuz taşıt
ron rgd 1 sıvılar için crvık, sulu, açık olan

sıvılar. An rvrin, nvrin.2. berrak, açık, ba¬
riz. An aşikar, rewşen.

ron 2MAnrûn.
ronahi l M m rgd ışık, aydınlık. * ronahi

h pey tari ye Avv. karanlıktan sonra
aydınlık gelir anlamında deyim.

Ronahi 2 M. C. Bediixan tarafmdan 1 Ni¬
san 1942 den Mart 1945 e kadar samda
neşredUen Kürtçe-Fransızca aylık bir
dergidir ki tamamı 28 sayı olarak çıktı.

ronak rgd parlak, aydınlık, berrak. /_
bûn L açıklığa kavuşmak, aydınlığa ka¬
vuşmak. /_ kuın Z. açıklamak, aydınlığa
çıkarmak, ifşa etmek.

ronakbir M aydın, derici, tahsilli, tatelek-
tüel. An revvşenbir.

ronayi M. rgd bn ronahi
rondık M. gözyaşı, fin. hisler.
roni rgd aydınlık, ışdch, berrak./- bûn Z.

aydınlanmak. /-kınn /.aydınlatmak, fin
roni, ronahi

röntgen M Ger. fiz. röntgen. * xwe dan
röntgene Avv. röntgenle filmini çektir¬
mek.

ronkahi rgp. açıkça, aydınlıkta, fin ronak.
ronyas Mboyaotu,vebuottaneldeedUen

kırmızı renkli boya. fiot Rubia tinde¬
nim.

röportaj M. Fr. bn hevpeyirin, reportaj.
roşin M. 5. An roni
rot M. uzun sırık, fin rewid, rewt
rotatif M. Fr. dönerek çalışan basım mat¬

baa makinası.
rolık M. ince sırık.
rov M. ant bn rêv, rûv.
rori M tilki* sofi rori Avv. kurnaz tilki
royi/n Lng. S. bn royiştın.
royişt/m Lng. Lnk. S. (dvrayije, bacyije) git¬

mek, yürümek. An meşin, rêveçûn, rê-
çûn.

rozet N.Fr. rozet
rozname M. An salname.
rubai N.A 4 satırlık divan şiiri yazısı.
nıber M. Grm bn nerbaran.
rubyan M. A küçük karides, bot palae-

mon serratus .

rucuf N.bn nal.
nidan M. imtiyaz, /-gêr rgd imtiyazlı.
ruh M. A ruh./- gutm L. ruh almak. /_i

rgd ruhla Ugjli, ruhi. /_nas M. ruhbilimci,
psikolog./-nasiM ruhbilim. *ruh ûl qu-
dûs Avv. mukaddes ruh.

ruha rgd bn nzgar.
Ruha 2 M Urfa ilinin eski ismi.
ruhban M.ruhbani./JIM.ruhbanilik.
ruhnkayi rgp. bn ronkahi
ruhni rgd An roni, ronak, ronahi
ruhsat M A izin, ruhsat, fin yarmeti, de¬

stur.
ruhstên M. fin gıyankcş.
nıji Mfinl.ruL2.hsL
rulcu/m ** Lg. (rudtke, ru ke) (ekseri sıvı

olmıyan şeyler için) dökmek, dökerek
yığmak, boşaltmak anlamı verir. * cevvali
ru ke Avv. çuvalı boşalt. * barê zebeşa lı
ser sergina zebeşa rukınn Avv. karpuz
yükünü karpuz yığınının üzerine dök¬
mek. An tal kuın, njandın.

rulcır/ın 2 Lg. (ruddce, ru ke) sofrada ye¬
mek dağıtmak.

rükû M. rükû, namazda eğilmek.
ruman M rgd m yıkıntı, harabe.
nınas M. An ronyas.
runtgen M. röntgen. An röntgen.
ruşwet N.A rüşvet, fin bertil.
rutubet M. fin rewa, tevriis .

ruwêl rgd S. yabani (bitki veya hayvan), bn
ravvır, beyaban.

ruxand/m Lg. (dauvme,bauvbıe)yu\mak,
yerle bir etmek, batırmak, harabeye çe¬
virmek. * şoreşa Barzani 1975an de ha-
teruxandin Avv. Barzani hareketi 197 te
ydulcu. fin rûxandin, xuabe kuın, helş-
andın.

nıxi/n Lng.(dvwce,bauve)yn\dmak, hara¬
beye dönmek, fin xirabe bun.

ruyn rgd bn nvrin, rvrin.
rû M. 1 ant yüz, çehre, sima. 2. M. cephe.

3. düzey, dış satıh. 4. fiil öneki olarak ce¬
saret veya şımarıklık verir. 5. yüz (yatak,
yorgan vs. yüzü). 6. astar. 7. ar veya ayıp
durumlarda kullanılır. * anin rû hev Avv.

yüzleştirmek, yüzyüze getirmek. * bê rû
rgd yüzsüz. * buû rgd yüzlü, yüz çekü-
miş. * hatm rû fivv. yüzünü öpmek,
sevgiyleöpüşmek. *hatm rû hev Avv/yü¬
zyüze gelmek, yüzleştirümek. * h rû ke-
nin Avv. yüzüne gülmek. * h ser rû Avv.
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yüzüstü. /_ badan L yüz çevirmek,
darılmak. /.. hnlgıh Nh yy«nlf yfi7fl « rfl
bı rû Avv. yüzyüze. * dan rû Avv/ yüzüne
vermek,yaptığımyüzünevurmak./_dan
L yüz vermek. /- guhn Z. yüz almak,
şımarmak, /-kenin L yüzü gülmek. /_
kuın Avv. yorgan, elbise,yatakvs. içinyüz
çekmek,yüzlemek. /-mal M. ev döşeme-
si./_maseMA.masaörtüsü./-man /.yü¬
zü (hatm) kalmak. * rûye* vri h ba keşi
nema Avv. onun hiç kimsenin yanındayü¬
zü kalmamış, /-nerm rgd yumuşak yüz-
lü./_nrrinMA yatak örtüsü./_pışiMA 1
yüzey. 2. astar, /-pûş Nh maskeli, tebdU.
/-pûşi rgd iğreti kılıklı. /_reşNh rgd yü¬
zü kara, yalancı. /_reşi M 1 yüz karası. 2.
yüz kızartıcı iş. /-sar rgd soğuk yüzlü.
/_sariM.yüzsoğukluğu./_spirgdakyüz-
lü. /-splti M. yüzakı. /_hrş rgd asık su¬
rattı, ekşi surattı, /-tırşi MA asık surat,
ekşi surattı. * rû tuş kuın Avv. süratim
ekşitmek, suratım asmak. * rûyê vri şey¬
tan bibini! Avv. yüzünü şeytan görsün! *
rûyêxwe h ber me hrş kuın Avv. bizeyüz
çevirdüer veya bize yuz vermediler an¬
lamında deyim veya bize karsı yüzlerini
ekşittiler. * rûyi hesgirM. duyar kat, film
şeritleri ve benzeri malzemede duyarlığa
karşı hassas brömürlü tabaka. An dime,
dimen.

rûbal M. rgp. yüzünden. *rûbali vri de Avv.

onunyüzünden. * di rûball vri de ew bela
hate sere mm Avv. onun yüzünden o bela
başıma geldi

rûbar 1. rgd karşıt, muhalif, tenakuz. IS
rgd yüzyüze. An dıj, nuxnk. 2. M. nehir,
fin çem, robar.

rûbırt/ın Lg. (rûdibae, rûlnbae) rendele¬
mek, düzeltmek.

rûçıkand/ın Lg. (dorûçdarie, baûçddne)
yolmak. * serê xwe rûçıkandın Avv.

başım yolmak. * gıya rûçıkandın Avv. ot
yolmak. Burdaki yolmak türkçedekine
benzemez, bir nevi sıyırarak hızla çekip
koparmak anlamı vardır. * kıteba xwe
rûçıkandın Avv. kitap sayfalarım hızla çe¬
kip koparmak, büzüp atmak. An
pûrtıkandın.

rûdan Lg. (rû dıde, rû bide) yuz vcnıic...
şımartmak.

rûdemi rgd aktüel, ön. r-jjajı: .-..

rûgut/m Lg. \rü 'h6üt, ru h^., y ..
mak, şımarmak

rûj M Fr. dudak boyası. An soravüc
rûken rgd güler yüzlü, sempatik. An

devüken.
rûku/m Lg.(rûddce,rûke)yüzlemek,yüz

çekmek, yorgan, döşek vs. ye yüz çek¬
mek, kaplamak.

rûl lM zakkum ağacL Aot Neriumolean-
der. An ziqûm, sutça.

rûl 2 M. bazı şivderde bir cins sarmaşık.
rulet M. Fr. bir cins kumar aleti ve adt
Rûm M. rgd Yunan, Yunanlı, Grek.
rûmet Mşeref,onur,saygı,yüzakL/_bûn

Z. onurlanmak, saygudıolmak./-kuın L
şeref vermek, saygrali hale getirmek.

rûn M. yağ, tereyağı. *bêrûn rgdyağsız.*
bu-ûn rgd yağh. /_ bûn L yağlanmak. *
rûnê devnvandl Nh eritilmiş ve tuz¬
lanmış salamura yağ. * rûnê gıya MA.
margarin yağı. *rûnê teze Avv. taze yağ. *
rûnê zeyle* MA. zeytin yağL * rûnê xwê
kul fivv. tuzlanmışvesalamuralanmışyağ.
/_dankMxyağdanlık./_gııharhnî.yağ
değiştirmek (araba vs). /- kuın L yağla¬
mak, yağ koymak. /_xane Mx yağ fabri¬
kası, yağ imalat yeri An rûnê devnvandl

rûnıştdem MA oturum, celse, seans.
rûnıştek M. makam, kürsü.
rûnıştgch Mt mesken, ikametgah, oturu¬

lan veya ikamet edUen yer.
rûnışt/ın Lng. (rûdaıe,rûne) oturmak, ika¬

met etmek, bir yereyerleşmek. * lı gund
rûnıştın Avv. köyde oturmak, köyde ika¬
met etmek. * h ser kursi rûnıştın Avv.

sandalyede oturmak.
rûnıştker Mx ikamet eden, oturan, mu¬

kim.
rûnıştvan Mx 1. nüfus. 2. vatandaş. 3. mu¬

kim, ikamet eden. /-İM vatandaşlık.
rûnin M. 6n rûnıştdem..
rûpel M. sayfa. * pırtûka mm 500 rûpel

e fivv. kitabım 500 sayfadır, /-raxêr MA.
sayfa düzenleyici, /-raxêri Avv. sayfa dü-
zenleyicilik. * raxishna rûpelan Avv. say¬
fa düzenleme. /_ raxishn /. sayfa
düzenlemek.

rûpêk M. altı gitmiş eski çorap.
Rûs M rgd Rus, Slavların kuzey kolu. IS

N. Rusla Ugiü, Rusça. * ez Rûsi nızanım
bw. t«ıı Rusça bilmem.

nisar rgd seuıpatik olnuyaiı, - ,-uk yüzlü.
, ..i İL soğuk yüzlülük.

ı ûse M harmanda samanc-u: ayrılmış
talul _, ığını fin têx.
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rûdan Lg. (rû dıde, rû bide) yuz vcnıic...
şımartmak.

rûdemi rgd aktüel, ön. r-jjajı: .-..

rûgut/m Lg. \rü 'h6üt, ru h^., y ..
mak, şımarmak
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rûl 2 M. bazı şivderde bir cins sarmaşık.
rulet M. Fr. bir cins kumar aleti ve adt
Rûm M. rgd Yunan, Yunanlı, Grek.
rûmet Mşeref,onur,saygı,yüzakL/_bûn

Z. onurlanmak, saygudıolmak./-kuın L
şeref vermek, saygrali hale getirmek.

rûn M. yağ, tereyağı. *bêrûn rgdyağsız.*
bu-ûn rgd yağh. /_ bûn L yağlanmak. *
rûnê devnvandl Nh eritilmiş ve tuz¬
lanmış salamura yağ. * rûnê gıya MA.
margarin yağı. *rûnê teze Avv. taze yağ. *
rûnê zeyle* MA. zeytin yağL * rûnê xwê
kul fivv. tuzlanmışvesalamuralanmışyağ.
/_dankMxyağdanlık./_gııharhnî.yağ
değiştirmek (araba vs). /- kuın L yağla¬
mak, yağ koymak. /_xane Mx yağ fabri¬
kası, yağ imalat yeri An rûnê devnvandl

rûnıştdem MA oturum, celse, seans.
rûnıştek M. makam, kürsü.
rûnıştgch Mt mesken, ikametgah, oturu¬

lan veya ikamet edUen yer.
rûnışt/ın Lng. (rûdaıe,rûne) oturmak, ika¬

met etmek, bir yereyerleşmek. * lı gund
rûnıştın Avv. köyde oturmak, köyde ika¬
met etmek. * h ser kursi rûnıştın Avv.

sandalyede oturmak.
rûnıştker Mx ikamet eden, oturan, mu¬

kim.
rûnıştvan Mx 1. nüfus. 2. vatandaş. 3. mu¬

kim, ikamet eden. /-İM vatandaşlık.
rûnin M. 6n rûnıştdem..
rûpel M. sayfa. * pırtûka mm 500 rûpel

e fivv. kitabım 500 sayfadır, /-raxêr MA.
sayfa düzenleyici, /-raxêri Avv. sayfa dü-
zenleyicilik. * raxishna rûpelan Avv. say¬
fa düzenleme. /_ raxishn /. sayfa
düzenlemek.

rûpêk M. altı gitmiş eski çorap.
Rûs M rgd Rus, Slavların kuzey kolu. IS

N. Rusla Ugiü, Rusça. * ez Rûsi nızanım
bw. t«ıı Rusça bilmem.

nisar rgd seuıpatik olnuyaiı, - ,-uk yüzlü.
, ..i İL soğuk yüzlülük.

ı ûse M harmanda samanc-u: ayrılmış
talul _, ığını fin têx.



rûşand/ın 366

rûşand/m Lg. (daûşine, baûşine) bn rê-
şkuin.

rûşen rgd güler yüzlü, neşeü, güleç.
rût rgd çıplak, bitkisiz arazi, çok yoksul.

/_ bûn L çıplak hale gelmek, keUeşmek.
/_ê! R baldın çıplak (kadm için). IS M.
çıplaklık. /- kınn Z. çıplatmak, keUeştir-
mek, soymak, yolmak. /_o! B. çıplak veya
yoksul biri için bir sıfat argosu ve çağrısı.
* dar rût kuın fivv. ağacı dallarını veya
yapraklarını yolarak çıplatmak. * serê
xwe rût kuın Avv. şapkasız gezmek veya
saçım sıfıravermek hah. * pezi zevıyê me
rût ku- Avv. davar tarlamızı silip süpürdü.
* dûnun welatê me Kurdarût kum Avv.

düşman bizim Kürdistanımızı çini
çıplağa çevirdUer. * rût û repal Avv. çırıl¬
çıplak, baldın çıplak, evsiz-barksızhiç bu¬
seyi olmryan. * rût û repal bûn Avv. soyup
soğana dönmek. * rût fi repal kum Avv.

soyup soğana çevrilmek.

rûtand/m Lg. (daûtine, baûtine) çıplat¬
mak, yolmak.

rûv Mantl etek, etek kulan, etek haram
yerlerindeki kdlar. 2. apış, apış arası, fin
rov.

rûxan 'M.yikdtş.
rûxan 2 M kireç taşı, yumuşak taş. An

pixtok.
rûxand/in Lg. (daûvine, bvûrine) bn ru-

xandin.
rûxar 1M.sauh,yüz,yüzey.
rûxar 2 Mrgd mecazi anlamda suçluveya

ayıbı olupta boynu bükük olan için söyle-
nir. * ez h ber vri rûxar un fivv. ona karşı
suçluyumveyaona karşı boynum bükük¬
tür anlamı söz.

rûyn rgd bn ruyn, nvrin, rvrin.
Rvvanda M. Tanzaniyaya komşu bir ülke.
rvrin rgd crvık, mayUerde katı olmryan. fin

nvrin, ruyn, rûyn.
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S M. Kürtçe alfabenin 22. ci harfidinSes-
siz olup diş arasında çıkar.

sa lM/ngölge,saye.*dısayadeAw.saye-
sinde. * der sayê de Avv. sayesinde, hatın
için. * di saya mm de tu bûyi menv Avv.

benim sayemde adam oldun. An saye.
sa 2 rgd açdc, berrak, yan şeffaf, ışık geçi¬

ren. /_yi AJ. rgd ayaz, bulutsuz gök.
saade rgdrgp hep, sadece. »saade dikeni

Avv. sadece gülüyor, hep gülüyor.
sabotaj MFr. sabotaj, tahripveya bozgun¬

culuk gayesiyle tuzak veya oyun kurma
işi. /_ kınn L sabotaj yapmak.

sabun M. Fr. sabun. /_ kuın L sabunla¬
mak. * sabuna bezi M/t içyağı sabunu. *
sabuna bêhndarMn kokulu sabun, sa¬
buna gelgele MA. çay veya su kenar¬
larındayetişen bir ot. * gıüsabûnMA. gül
kokulu sabun. * sabuna kurkuıne MA.
traş sabunu. * sabuna reqi MA. çamaşır
sabunu. * sabuna şinoka MA. menengüç
ve sakız ağacı şırasınden yapılan bir sa¬
bun.

sahxor rgdZli inkibaz, peklik.
sac MA tik ağacı. bot. Tectona grandıs.
sac 2 M. sac, teneke.
Sacbûlax M. Mahabad şehri.
saçme M saçma (tüfek vs. için).
sade rgd basit, sade, yalın./- bûn Z. sade¬

leşmek, sade olmak, yalın kalmak. /_gi
rgd sadelik. /_ kuın Z. sadeleştirmek, sa¬
de hale getirmek. /_ xwann Z. sade ye¬
mek. An salıgir.

sadiq rgdA sadık, bağlı.
sadır M sebze fidesi, fide. /-geh Mx fide

ekilen tarhlar.
sadist rgd Fr. zulüm yapmaktan hoşlanan

kimse, sadist.
sadizm N. Fr. işkence ve zulümden hoş¬

lanma sapıklığı.
saet MA saat, zaman. *saetatavê MA gü¬

neş saati * saeta xizê Nh kum saati. *
saeta xwe badan Avv. saatim kurmak. *
saeta xwe dan çekuın Avv. saatim tamire
vermek. * saeta xvve nêrin Avv. saatina
bakmak.* saet bı saet Avv. saat-saat* sa¬
et çend e? Avv. saat kaç?. * saet çı de? Avv.

saat kaçta?. * saet çi ye? Avv. saat kaçür?.
* saet derbaz bûye Avv. saat geçmiş. /-
guhn Z. 1 saat tutmak. 2. saat satın al¬
mak. * ka saetê* bıgre hela çend deqiqe
ye Aıv. hele saatim tut bakalım kaç daki¬
kadır. * saet peucan de Avv. saat beşte. *
saet penc û niv Avv, saat beş buçuk. * saet
plncan ççrek derbaz bûye Avv. saat beşi
çeyrek geçiyor. * saet çêrek kêm penc
an ji pcncan re çêrek maye Avv. -her iki
haldede- saat beşe çeyrekvar. * saet şeşa
kêm çeyrek Aıv. saat altıya çeyrek var. *
saet şeş û çeyrek Avv. saat altıyı çeyrek ge¬
çiyor. An kat, katjmêr.

saelçêker MA saatçi, saat tamircisi
saf rgd saf, yalın, katışıksız. /_dd M saf

adam, temiz kalpli.IS M safide. An saf12,
pauıjpak.

saf " M. fin sef. /_ bûn L saf hale gelmek.
/_ kuın L saf hale getirmek. /_ saf Avv.

saf saf, sıra sıra.
safi ' 1 rgd saf, sade. 2. rgp. sadece, saafi

goşt dixwe fivv. sadece et yiyor.
safi rgd annmış, saf hale gelmiş. /_ bûn

Z. annmak, saf hale gelmek. * jı hev safi
bûn fivv. birbirinden ayrılmak, ayrışmak.
/_ kuınZ. antmak, saf hale getirmek, dü¬
zenlemek, tasfiye etmek. * jı hev safi
kırm fivv. birbirinden ayırmak.

safo M süzgeç, fin parzûn.
sahıb M.Asahip.finxwedl
sahi M.m rgd bulutsuz hava, ayaz. An sa2,

şayi.
sahife M.A fin rûpel. '
sak l M. manda buzağısı.
sak 2 M tapan, fin mehil, şalun.
sak 3 M uzun çorap.
sakatat MA sakatat, hayvanın bacak, kel¬

le ve iç organları.
sakar lrgdbasi^süslenmemiş,çıplak,sa-

de. 2. rgd. dobra dobra.
sako Mİ palto. 2. çıplak dağ.
sakol rgd çelimsiz, züğürt
saksafon M muz Ur çalgı aleti
Sakson 1. M. saksonya. 2. rgd Saksonyah.
sal * M. düz ve yassı taş (ufak vtya büyük).

* salêgorêMA mezar taşL * salê pmerige*
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sal 368

MA. ocak taşL*salê teneşire MA teneşir
taşı.

sal M yd, sene, yaş. * dema salê Avv.

mevsim * sala bori Avv. geçen sene, geç¬
miş sene. * sala dm rgp. gelecek sene,
önümüzdeki sene/yd, başka sene/yıl *
sala nû MA. yeni yıl. /Jbori M. yd dönü¬
mü, yıllanma. * sal bori bûn bw. yıllan¬
mak,yddönümüne uğramak. * sal ki rgd
rg/ıbiryıl, biryda ait *sersal MA. ydbaşı.
* sal bı sal fivv. yıldan yıla, seneden se¬
neye. * sahi p«sl Nh gelecek yd. * sala
pasın Avv. son sene, i^vn yıl * sala par
ı rr* g*^~.. jrJ/oonc * sal CW Sul .. |£ bıhar
ne evv bıhar e Avv. yd o yddır, fakat w,,r
o bahar değUdir. fin par, pêrar.

salane M. yıllık, annüal.
salar M S. 1 gerilla, komando. 2. Kürtler¬

de erkek ismi.
Salaton M. SUopide tarihi harabeleri olan

bir köy.
salborin M. yaş dönümü. 1 kadm için

doğumdan kesilmesi, menopoz. 2. erkek
için cinsi tohumunun azalması, andro¬
poz.

salık 1 M. küçük yassı taş. * sahkê
kevıran Avv. yassı taşlar. 2. ekmek, göm¬
mevs. de altveya üst kabuklar. 3. sert ka¬
buk. * sahkc parxaç Avv. gömme ekmeği
kabuğu. 4. baza yerlerde bu kelime dam¬
lardaki merteklerin üzerine aülan çubu¬
klara denilir. An merdryaq .

salık 2 M yolcu, bn rêvri.
şalini M rgp. bir ydhk,ydhk, bir yaşında.
salix M tarif, izah. /-dan/, tarif etmek,

izah etmek, /-geri M. istihbarat.
salis M. çıplak kutup.
salname Mxml. takvim. 2. yıllık. 3. yıllık

tarife.
salon M Fr. misafir odası, salon.
salor rgd terbiyeli, uslu.
salos M dalkavuk, yaltak, iki yüzlü, riya¬

kar. An şalûz, durûtL
salox M.finsahx.
saltgir rgd basit, sade, katışıksız. * lêke-

rên saltgir Nh Grm basit fiUler.
salus M. An salos.
salyan M. yıllık vergi
Sam M. Nuhun üç oğlundan biri.
sam 2 rgd bir koku ismi mesela: köpekler

dışardan ıslanıpta içeri girince tüyleri
veya nefesinden gelen koku. * bihna sa-
mêjê tê sam gibi kokuyor. An dımn.

saman M 1 sağlık. 2. servet, mülk. /-i M
mülkiye, sıhhat An tendnrustL

sami M zelve, boyundurukta öküzlerin
boynunu kavnyan iki çubuktan her biri.
/_tlM boyunduruk çubuklarım bağhyan
ipler. An mıjane, bendsami

Sami M. Arapların mensup olduğu ırk
kolu.

samimi rgdA samimi, candan.
samir M. dan. An gans.
samur M. bur kürk hayvanı. An semûr2,

seyê deryayê. 'se' kelimesindeki nota
bak.

samûrai M. Japon beylerinde ikinci dere¬
cede asilzade.

«ma rgd kolay. An hêsan, asan. /_yi rgd
kuw,

sancûl A. u>^ıa
sandiq M. sandık. ı^^«endûq.
sandvriç M. ing. içine katiKto'nan bir cins

ufak ekmek.
saniye MA dakikanın 60 ta biri. 1/60.
santim M. Fr. 1 matematikte birimin yüz¬

de bui. /-ehr Nh metrenin yüzde biri.
1/100 veya %l/_xramMA. gramın yüzde
biri. %1

santral Fr. 1. rgd merkez. 2. M. elektrik
üretim merkezi 3. M. telefon merkezi.

sap M. bitki kurusu, bitkilerin selUozlu
kısmı. An qarot

sapok M. çizme.
saq M. topuktan dize kadar uzanan ta¬

bansız çorap, ekseri yünden yapdır ve
sıcak tutar. An belekpêç, sak3.

saqi M. saki, eskiden meyhanelerde şarap
sunan. An meyger.

saqol M. dgm, yabani söğüte benzer bodur
bir ağaç veya ağaççdc ki bundan kaba hü¬
neri süpürge yapdır. fiot Tamarix.

sar rgd soğuk. /- bûn L soğuk olmak,
soğumak. IS M. soğukluk. * dmya sar bû
fivv. dünya soğudu, hava soğudu. * dü lê
sar bûn fivv. gönlü soğumak, isteksiz ol¬
mak. /_ kınn Z. soğutmak. * hewayê sar
ku Avv. bava soğudu/soğuttu.

sardınye M. it sardalye.
sarej M. B/. iyileşmiş yara vs. /_ bûn Z. şifa

bulmak.
sannc Mİ buzdolabı. 2. su kuyusu.
sarisıbe M rgd buzul çağı, buzul devresi.
sarme M. yapraktan dolma, sarma ye¬

meği.
sarox M. roket fin moşek.
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369 sebeb

sarsarak M. atlı kannca. An gelepenk.
Sason M Siirtin Uçesi. 1934-35 yıhnda

Evdirehman Eliyeûnıs türklere karşı bu¬
rada savaş verdi.

satand/m Lg. (dtsatthe, hsaurie) pirinci
soyduktan sonra dövmek.

satar M fundalık.
satelit AJ. ast satelit, uydu, peyk.
saten M. Fr. bir cins kumaş, saten.
sahf M. m. fin herir.
sahi M bakraç, fin beroş.
sahr N.A satir, her yazı hattı. An nst
sahr 2N.A bn sator.
sator M. 1 satir, iri et bıçağı. 2. işsiz güçsüz

serseri kısmı, /-eti M. serserilik.
satranç M. satranç oyunu.
satûr rgd bn teral, berduş, sator.
satûrn M ast güneşin 6.cı yddızı, satürn,

zühal
sauna M. finceden gelen bu kelime sıcak

hamam, buhar banyosu demektir.
sav? 1M/.Ansûn,sûyin.
saw 2 M. terör, korku, dehşet, heybet. An

savrir.
savv 3 M. Bj. grip, nezle. An zekem.
savv 4M/ıc tahmin, faraziye./- kınnZ. tah¬

min etmek, farzetmek.
savva rgd çiğ, gelişmemiş olan.
savvak M Iran gizli emniyet teşkilatı.
savvar M. 1 bulgur. 2. bulgur pUavı. * ne

dixvvun savvarê, ne dıçım havvarc Avv.

Ne şeytanê gör ne salavat getir an¬
lamında atasözü.

savve M. üzüm sepeti, fin edil
savvcr M. 1 köpek yalağı. 2. hayalet.
savri rgd düz./- kuın Z. düzeltmek.
savrir M korku, heybet, dehşet, terör. * bı

tırs û savrir fivv. korku ve dehşetle. An
saw2, savvcr, sehm, sihêm.

sawri M. köylülerden alınıp toplanan yiye¬
cekler.

sax rgd sağ, sağlam, diri, cardı. /- bûn Z.
sağ olmak, dirilmek, canlanmak, /-elem
rgd sağlam, canh, diri. IS M. sağlık,
sıhhat, dirilik, canlılık. /_ kuın L dirilt¬
mek, canlandırmak, «sağlıklı yapmak.

saxir rgd değersiz, küçük, gülünç.
saxte rgd fin sexte.
saxhnan MAnmezringeh, dezgeh.
saxûr M 1 ormanda ağaçsız yer. 2. füeü

kumaş.
say M. gölge, lütuf. Ansa, saye.
saye M.gölge,lütuf,himaye,saye.*bısaye

Xwedê de Avv. Allatan sayesinde. An sa,
say, sin.

şayi M. m rgd ayaz, bulutsuz hava, mavi
gök, gökte berraklık. /- bûn L ayaz ol¬
mak, /-hışk MA kum ayaz. /_ kuın Lnk.
hava açmak, ayaz olmak, göğün temiz ol-
ması. /_ zelalMA. berrak gök, gecenin ay¬
az olması, açık gök. An sabi

saz LM. kurma./- bûn/.kurulmak. /_1 M.
düzen, kuruluş. /- kuın Z- 1 kurmak
(tezgah vs). 2. kurmak (saat). 3. kurmak
(bata vs). 4. kurmak (hükümet vs.). 5. düz¬
mek, düzenlemek (bayram, eğlence vs). 6.
kurmak (dernek,parü). 7. kurmak (tuzak
vs).

saz 2 M. akort, kurma, akortlama. /_ kuın
L akort etmek, kurmak.

-saz 3 x önek veya sonektir. kelimelere
eden, yapan anlamı verir, sazkınn,
dermansaz, çeqmaqsaz gibi.

saz 4 M. m muz. 1 telli bir çalgı aleti, saz. 2.
müzik. 3. kuzey Kürdistanda davul için
de denir.

sazamûr M. muz. müzik aletleri için genel
tabir, instrument

sazand/ın Lg. (dısazine, beazine) bn saz
kuın.

sazbend Mu 1. davulcu. 2. çalgıcı.
sazber Mx bir ekle mana almış ve mekan

bildiren isimlere denir. Kurdıstan, güli¬
stan gibi. An xurdezad.

sazdêran Mx konser.
sazende M. kurum, tezgah, bn sazûman,

dezgeh.
sazgêr M. mekanizma.
sazûman M. kuruluş, kurum, organizasy¬

on, cemiyet, düzen, rejim.
se Mköpek,it*seyêderyayêMA.samur.

zoo. Lutra. * seyê gurMA. kurt köpeği. An
seg, kûti, kûçık.

seari M. 1 ayı balığı, fok. 2.kunduz. 3. mec.
su köpeği, suda köpeğe benzer çeşitti
hayvanlara Kürtçede "seavi" diye ad-
landdrdır. An segari.

seb l M. A sebep. * seba çı? Avv. niçin, ne
için.* bıcı sebl Avv. hangi sebepten.An se¬
beb.

seb 2 MA küfür, zem. /_ kuın Z. küfret¬
mek, zemetmek. bn xewer, çer.

sebat M. A sebat, tahammül, direniş. /_
kum L sebat etmek, tahammül göster¬
mek.

sebeb MA sebep.* bıcı sebebi Avv. neşe-
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bepten. * sebeba xwe çı ye Avv. sebebi ne¬
dir. An sebl, ûşt, sedem.

sebel M göz kapakJanm tersine çevirme,
sibel

sebü M. tavla (atlar için).
sebn M A sabır, tahammül. /- hatm L

sabn gelmek. * sebra nun te* Avv. sabnm
geliyor. /- kuın Z. sabretmek. An sebr,
aram.

sebi M. çocuk. An zaro.
sebike M harf kalıbının kazıldığı gümüş

levha.
sebü lM.lsigara ağızlığı, fin darkccığare.

2. halk çeşmesi.
sebU 2 A 1. rgd setU, haram. 2. M. israf. /-

kuın Z. israf etmek, haram etmek.
seboz M. bir cins köpek.
sebr MA sabır./- kınn Z. sabretmek, fin

scbır, aram.
sebt M. A cumartesi, fin şeml
sebûn M. samyeli, fin semûrl
sebz M. F. 1 sebze. 2. rgd yeşU renk. fin

sevvz, heşınaU.
secade M.finsıcade.
secde N.A namazda başın yere konması,

secde. /_ kuın Z. secde etmek, fin sucde.
seçere M.A soy kütüğü, seçere.
sed l M rgd yüz rakamı (100). /_an rgd

yüzler, yüzlere. /_ekan M yüzler hanesi.
/_em/emin rgd yüzüncü. /_ sed rgd yü¬
zer yüzer. * sed û deh MA. yüz on (110).
IS Mrgdyüzde,yüzde işareti (%).*sedi
bist û pênc Avv. %25. * sedi re deh kuın
ser Avv. yüzde on eklemek. * sed û sed rgd
bw. yüzdeyüz, muhakkak. * me dıvet em
sed û sed Kurdıstane ava bıkın fivv.

Kürdistanı mutlaka yüzde yüz kur¬
malıyız.

sed M dönüm.
sedef N.A sedef, tacUerin anası.
sedem M. sebep. * sedem evv e ko Avv. se¬

bebi odur ki. fin sebeb.
sedeqe M.A sadaka.
sedir Ml.sedirağacı.fiotcedrus.2.sedır,

divan.
sedsa] M. asır. bnıür3 .

sef lM.yüzüktaşL
sef 2M.saf,dizlsıra./-bendlM cit.2.di-

zı halindeolma./_bûnZ. dizilmek, şuaya
girmek. /_ kuın L dizmek, sıraya koy¬
mak. * sef sef Avv. saf saf, sıra sıra, dizi-di-
zi. * kum sefê L safa dizmek, sıraya
koymak.

sefalet MA sefalet, perişanlık.
sefand/m Lg.(dısefine,bısefme)l. dizmek,

sıralamak, safa koymak. 2. damıtmak,
süzmek.

sefar M bakırcı dükkanı. /_ker Mx
bakırcı, kalaycı.

sefaret N-A sefaret, elçilik. /-xaneMx se¬
farethane, elçilik.

sefer 1 M. Arap takviminin ikinci ayı.
sefer 2 M. 1 sefer, seyahat. 2. savaş. /_ber

M. 1 hareketeveyayolculuğa hazırlanma.
2. harbe hazırlanma. * seferber bûnZ. se¬
ferber olmak, harekete hazırlanmak.
/-beri M. seferberlik./_ber kırm Z.hare¬
ket ettirmek. /- kınn Z. sefere çıkmak.

seferi Mseyahatte iken oruç tutmama ha¬
li

sefhe M.A safha, bölüm.
şefik M. 1. süzgeç. An parzûn. 2. küçük

sundurma, ayvan.
sefU rgd A sefU, perişan, fin lıcjar, periş¬

an.
Sefin M. güney Kürdistanda daimi karlan

Ue meşhur sayfiye yeri.
sefine MAfinberhevok.
sefir M. A sefir, elçi. fin balyoz.
sefre N.A 1 ant safra. fin zare, zıravık. 2.

bio. safra. An zefran, zaferan.
seft M. büyük kovan.
seg M. köpek, it * segi segbav fivv. it oğlu it.

/_baz Mx köpek terbiyecisi, /-lavri Mx
soylu bir at cinsi, /-man Mx rütbesiz as¬
kerler. * segmanên sıvık Nh piyade er¬
leri, fin se, kûli, kûçık.

segar M. madagaskar maymunu, ing. le-
mur.

segavi Nh köpek bahğı. zoo. mustelus
vulgaris . 2. camgöz bahğı. zoo. galeius
canis. 3. M. kunduz, su köpeği, zoo. Ca-
stor fiber, fin seavi.

segman l Mx rütbesiz askerler. * segma-
nên sıvık Nh piyade erleri.

segman 2 M. Fr. motorlarda pistonlar üze¬
rinde bulunan halkalar ki bunlar yağ ve
yakıtın birbirine karışmalarını önlerler.

seh lNne. sezgi, sezme, anlama./- bûn L
sezilmek, anlaşılmak. /_ kuın Z. sezmek,
anlamak. * dan seh kuın Avv. sezdirmek.

seh M. felsefededuyu, sezi, his. * mm seh
ku ko tu tê Avv. ben anladımki (yani
sezdim ki) sen geliyorsun. * rori seh ku
ko seg nêzik e Avv. tilki köpeğin yalanda
olduğunu sezdi. * sehên ditme Nh gör-
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me duyusu. * pênc seh MA beş duyu.
seh N. arama. /_ bûn Z. aranmak. /_

kuın Z. aramak. * mala yeki seh kınn
Avv. birinin evini aramak. * seri zaroki
seh kuın Avv. çocuğun başım (bit için)
aramak. * mal seh kuın Avv. evi aramak.
* por seh kuın Avv. saçta bit aramak.

sehâbi MA peygamberimizinyalan arka¬
daşları.

sehaf N.A cütçl
senan M bakır sahan, büyük tepsi.
sehend 1 rgd inatçı, dik kafalı. 2. gölge,

gölgelik. An sıh, sa, sih.
sehet M.A fin sıhet
sehêt M. kontrol. IS N. deneme, kontrol.

IS kuın L denemek, sınamak.
seni Nne. 1 felsefede anlayış, idrak. 2.

kontrol /_ti M. araştırma, kontrol, fin
seh, sehêt

sehl M. iri yassı taş. fin sal /JbendMx yol¬
lara döşenen paket taşlar.

sehm rgd müthiş, korkunç, fin savv2, sa¬
vrir, sihêm, hrsehêz.

sehol M. buz. /-bend Mx 1 don, kuru
soğuk, ayaz. 2. kutup kıtalan, buz denizi,
fin sayl sahi /_ beştin L donmak, buz
tutmak. An cemed, qeşa.

seholbendan MA. rgp 21 aralık - 20 ocak,
oğlak burcu.

şehre N.A sahara, büyük çöl.
sekala M. m, memnuniyetsizlik.
sekan M. gemilerin attığı demir, fin len¬

ger.
sekar M saman sepeti.
sekerat M 1 can çekişme. 2. cürmün veya

cezanın bedelini ödeme.
sekıhi/n Lng. (dısdahe, ksdahe) kamaş¬

mak, fin alu bûn.
sekm M. duruş, durma.
sekmand/ın Lg. (dısekadne, bısekaune)

durdurmak, istop ettirmek. * şer
sekınandın Avv. savaşı durdurmak. *
xvvin sekınandın Avv. kanı durdurmak.

sekıni/n Lng. (dısekaıe, btsekoıe) durmak,
istop etmek. * h ser sekinin Avv/ bekle¬
mek, intizar etmek. * h benda sekinin
Avv/ beklemek, intizar etmek. * h ciheki
sekinin Avv. bir yerde durmak. * lı hevva
sekinin Avv. havada durmak.

sekıti/n Lng. (dısekae, baekae) ölmek, ge¬
bermek (ekseri hayvanlar için).

seko M. m bank, sura, kalelerde burç. *
nolırvane* h ser sekoyan e Avv. burç nö

betçisi An kungi, sekn, pahqe.
sekre M. ayran tası. /nêskere.
sekreter M ing. sekreter.
seks M. Fr. cinsi, cinsiyet, /-oloji Mx cin-

siyetbilim. /_olox Nx cinsiyet bilgini
seku Mlnhüm,trettuvar.*sekuyaben-

derê M. rıhtım. 2. çardaklarda veya dam¬
larda yapdan yarım duvar, seki. 3. sıra,
sınıf masaları. An seko, kungi, doşk,
pahqe.

sel rgd geniş, loş.
sela N.A ezan, dine veya namaza çağn. *

bang û sela Avv. ezanla dine davet
Selahaddin M Rawendi aşireti mensu¬

plarından Kürt asıllı EyyubUer devletinin
büyük kumandam.

selahiyet N.A salahiyet, yükümlülük.
selam M. A selam /_ dan L selam ver¬

mek. /_ guhn Z. selam almak. /_ kuın L
selamlamak. An süav, pate.

selamet M.A selamet *saxû selamet Avv.

sağ ve selamet. IS M. selamet olarak. An
süamet

selamunaleykum RA selamünaleyküm.
selate M salata, fin zelate.
selavvat M. A salavat, besmele. /_ anin Z.

salavat getirmek.
Selçuk M. Selçuk devleti/_iM.rgdSelçu-

kilere ait tarz, Selçuklu.
selebi M. latta çiçeği. Aot Tropaeolum .

selef l M. tefe, tefecilik.
selef 2 M. geçmiş, önce, önceki.
selef 3 M gurup, küme. * selefe snvaran

Avv. bir süvari birliği, süvari gurubu.
selefon N.Lat Gr. selülozdan şeffaf kağit
selegoşt MA üstünde et kesUen taş veya

tahta.
selende M Kürt evlerinin damdan yüksek

yapılan duvar kısmı. An pahqe, kungL
selexane 1 Mx mezbaha. 2. rgd salak.
selıhand/ın Lg. (dıseldvne, hseldvne)

onarmak, ikmal etmek.
sehk M sepet./- çekınnZ. sepet yapmak,

/-sari Mx sepetçi dükkam.
sehxand/m Lg. (dıselaine, bıselaine) yüz¬

mek (deriyi), bn gurandın.
sehxane M. rgd bn. selexane.
seUlamk M çocuklan yürümeye

alıştırmak için araba. An guık.
seliloz M. Fr.kim. bitkilerin hücreyapışım

oluşturan bir karbon hidrat
selim rgd A safim, emin. *sax selim Avv.

sağ salim.
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selin M. mezarın içine ölü üzerine örtülen
taş. An sall, aligor.

selis M. rgd belagattı sözler,
selk M. baş ve yumru anlamı verir. /_eçe-

vvender Nh pancar tanesi, /-epenlr Nh
bir top peynir, /-epivaz M/î bir baş
soğan. /_etûr Nh küçük turp. An hvır.

selmand/ın Lg. (dıselmine, bselmine) ka¬
bul etmek, gerçeği kabul etmek.

selt rgd 5*. yalnız, tek. »selle siwar fivv. tek
ath.

selte M. işlemeli kısa yelek.
seltenet M.A saltanat.
sebv M sedir ağacı, fin sedir.
sehvi M. servi ağacı, fiot Cupressus sem-

pervirens.
sema M. 1 derviş dansı, sema. 2. sema,

gök.
semak rgdA çok dik. fin evraz.
semanek M. etli bir kuş, sülün, zoa Pha-

sianus colchicus. bn. çor.
semasi M. kunduz, fin segavL
semawer M. semaver, nısçadan gelen bu

kelime iri çay demliğidir.
semavri 1 rgd göğe ait, gökten. 2. M. rgd

gök rengi, gök mavisi.
semax M. 1 tahammül. 2. demire verilen

tav. /_ kuın L 1 tahammül etmek. 2. de¬
mire su vermek. An simax.

sembol M. Gr. simge, sembol, nişan. /_ik
rgd sembolik. /_izm M. simgecilik.

semen M. çemenotu. Aot TrigoneUa fo-
enumgraecum.

semendok M. ayaklan bağlayıp boynuna
atmak hah.

semeni M. 1 çemenli bir cins çörek. 2.
buğday başakta yeşilken alınıp ondan
yapdan yemek.

semer M. m. semer, fin pahk.
semere N.A hasdat, meyve.
seminer M. Lat seminer, kurs veya öğre¬

tim dönemi çahşmalan.
sempati M. Gr. sempati, fin beşuş, düğer¬

ini /_k rgd sempatik, fin dügerm, xvrin-
germ.

sempatizan M. rgd taraftar, sempatizan.
semşire M. sıkılan üzümden sonra kalan

posası.
semt M.A 1. semt,yer, mahal.2. Kürtçede

bazen karşılaşma anlamında da kul¬
lanılır. * h semta yeki hatm Avv. birine
rastlamak, biriyle karşılaşmak. * h semta
yeki çûn fivv. birine uğramak.

semtûr M muz. kanuna benzer bir çalgı
aleti.

semûn M. An somun.
semûr ' M. yazın esen ve hastalık

taşıdığına inanılan bir rüzgar, samyeli. An
sebûn.

semûr 2 M. samur hayvanı, zoa 1 Martes
zibellina. 2. Lutra. An samur ve se keli¬
mesindeki nota bak.

semyan M m majeste, haşmet IS M. m
haşmetti, veliahttık.

senato M. it senato.
senatör M. ü. senatör.
senatonyûm M. sanatoryum.
sendel N.A sandal.
sendeli M. Gr. sandalye.
sendûq M. hintçeden gelmedir, sandık an¬

lamı verir, fin sandiq.
sened M. A senet. /_ çekuın Z. senet yap¬

mak.
senem N.A put.
senenyo M. it fUm ve tiyatro gibi şeylerin

oluşunu ayariıyan yazı.
senevv 1 M. tehlike. 2. rgd tehlikeli, fin xe-

ter,qj.
senfoni M. Gr. bir cins orkestra yapıtı.
seng 1 M. P. 1 taş. An ber, kevu. 2. kazdc bn.

sine.
seng M. ağu-hk, kıymet, değer. /_in M.

ağırkk.
senger 1 M. tahkim, siper. 2. muhkim,

sağlam. /_geh Mx müstahkem yer. /-be¬
şti Mx m kale, hisar. /_ kuın L bir şehri
veya binayı tahkimle kuvveüendinnek,
tahkim etmek.

sengesar M. eziyet, fin lêdan, tadayi.
semfand/m Lg. (dtsenıfine, btsavfine)

smıflandınnak.
senit M. eğir, anların balmumundan ayn

yaptddan koyumsu renk ve kovan delik¬
leri vs. yi tarnirtade kullanddclan bir
madde.

sentral M. Fr. merkez. An santral
sepand/ın Zg. (dısepine, btsepine) birine

bir şeyi zorlaveya hile Ue kabul ettirmek,
yüklemek, tarh etmek (vergi vs).

sepandi M çoban köpeği, fin supmdl
sepet M./nsepetAnseuk,meIkep.
seq M.bUeme.
seqa M. iklim.
seqand/ın 1^. (dıseqine,biseqine) büemek,

perdahlamak. An sûn, sûyin.
seqav M Bj. tehlikeü bir at hastalığı, sa-
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sembol M. Gr. simge, sembol, nişan. /_ik
rgd sembolik. /_izm M. simgecilik.

semen M. çemenotu. Aot TrigoneUa fo-
enumgraecum.

semendok M. ayaklan bağlayıp boynuna
atmak hah.

semeni M. 1 çemenli bir cins çörek. 2.
buğday başakta yeşilken alınıp ondan
yapdan yemek.

semer M. m. semer, fin pahk.
semere N.A hasdat, meyve.
seminer M. Lat seminer, kurs veya öğre¬

tim dönemi çahşmalan.
sempati M. Gr. sempati, fin beşuş, düğer¬

ini /_k rgd sempatik, fin dügerm, xvrin-
germ.

sempatizan M. rgd taraftar, sempatizan.
semşire M. sıkılan üzümden sonra kalan

posası.
semt M.A 1. semt,yer, mahal.2. Kürtçede

bazen karşılaşma anlamında da kul¬
lanılır. * h semta yeki hatm Avv. birine
rastlamak, biriyle karşılaşmak. * h semta
yeki çûn fivv. birine uğramak.

semtûr M muz. kanuna benzer bir çalgı
aleti.

semûn M. An somun.
semûr ' M. yazın esen ve hastalık

taşıdığına inanılan bir rüzgar, samyeli. An
sebûn.

semûr 2 M. samur hayvanı, zoa 1 Martes
zibellina. 2. Lutra. An samur ve se keli¬
mesindeki nota bak.

semyan M m majeste, haşmet IS M. m
haşmetti, veliahttık.

senato M. it senato.
senatör M. ü. senatör.
senatonyûm M. sanatoryum.
sendel N.A sandal.
sendeli M. Gr. sandalye.
sendûq M. hintçeden gelmedir, sandık an¬

lamı verir, fin sandiq.
sened M. A senet. /_ çekuın Z. senet yap¬

mak.
senem N.A put.
senenyo M. it fUm ve tiyatro gibi şeylerin

oluşunu ayariıyan yazı.
senevv 1 M. tehlike. 2. rgd tehlikeli, fin xe-

ter,qj.
senfoni M. Gr. bir cins orkestra yapıtı.
seng 1 M. P. 1 taş. An ber, kevu. 2. kazdc bn.

sine.
seng M. ağu-hk, kıymet, değer. /_in M.

ağırkk.
senger 1 M. tahkim, siper. 2. muhkim,

sağlam. /_geh Mx müstahkem yer. /-be¬
şti Mx m kale, hisar. /_ kuın L bir şehri
veya binayı tahkimle kuvveüendinnek,
tahkim etmek.

sengesar M. eziyet, fin lêdan, tadayi.
semfand/m Lg. (dtsenıfine, btsavfine)

smıflandınnak.
senit M. eğir, anların balmumundan ayn

yaptddan koyumsu renk ve kovan delik¬
leri vs. yi tarnirtade kullanddclan bir
madde.

sentral M. Fr. merkez. An santral
sepand/ın Zg. (dısepine, btsepine) birine

bir şeyi zorlaveya hile Ue kabul ettirmek,
yüklemek, tarh etmek (vergi vs).

sepandi M çoban köpeği, fin supmdl
sepet M./nsepetAnseuk,meIkep.
seq M.bUeme.
seqa M. iklim.
seqand/ın 1^. (dıseqine,biseqine) büemek,

perdahlamak. An sûn, sûyin.
seqav M Bj. tehlikeü bir at hastalığı, sa-
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kağı, ruam. An seqew.
seqem M. keskin ve soğuk ayaz.
seqemi M Bj. bir cins at hastalığı.
seqer N. rgd kavgacı, haylaz, yaramaz.
seqet rgd A sakat, malul. /_ bûn L sakat

olmak. /_1 M. sakattık. /_kınn /.sakatla¬
mak, sakat etmek. An seqitandin.

seqew M Bj. çok öksürten bir hayvan ha¬
stalığı, ruam. An seqav.

seqıtand/m tg.(dıseqaine,bıseqaine) sak¬
atlamak, sakat etmek. An seqet kuın.

seqi M. maviye çalan sert bir taş.
ser M ant baş, kelle, /-asa rgd 1 mükem¬

mel, fevkalede. 2. asude, huzur içinde,
/-aza rgd serbest, asude, başı rahat.
/-berz rgd mümtaz, güzide, mağrur, ha¬
rikulade. An serbdınd. /Jberzi M. şeref,
yüksek itibar, l-çav M. göz üstü, baş üstü¬
ne, hayhay, /-çavan Avv. baş üstüne. * ser
da zêde kınn Avv/ arttırmak, fiyat
arttırmak, eklemek, /-hışk rgd inatçı,
düe kafah, sert başlı. * serjê* kuın fin ser-
jekuın. /-mest M rgd sarhoş, fin serxoş.
/-name M. baş yazı, yazı için başlık.
/_newqM aşağılık, alçakhk. /-nerm rgd
uysal, yumuşak başk. /_qot M. rgd başı
açdc, çıplak kafa. fin qot . /_saxi M. baş
sağlığı. * ser sari xwashn fivv. baş sağlığı
düemfk. * ser seran Avv. baş üstüne. * ser
seran û ser çavan Avv. baş göz üstüne. *
ser seran û çavan hatm Avv. içtenlikle
hoş gelmek yanı kelime olarak gözün
üstünegelmek. »ser ta seri bw.M düzen,
nizam-tatizam. * serûberi Avv. nizam, inti¬
zam. An rêkûpêk. * ser û ber kuın Avv.

düzenlemek, nizam intizama sokmak. *
ser û bm Avv. altüst * ser û bm bûn Avv.

alt üst olmak. * ser û bm kum Avv. alt üst
etmek. * ser û çav Avv. baş-göz, yüz, surat.
* ser û çavê xwe vverdan Avv. ağzına bur¬
nuna bulaştırmak. * ser û çav hûr kuın
Avv. kafasını gözünü kırmak, başını gözü¬
nüyarmak. *ser û çav kuın fivv. 1 baş göz
etmek, evermek, evlendirmek. 2. giydir¬
mek, giyindirmek. * ser û çav kırm ka
Avv. yüzünü gözünü hoşav etmek, fin sere,
seri.

ser 2 dç rgd rgp. üst, baş, başlangıç, şef,
amir. * berdan ser Avv/ saldırmak, üzeri¬
ne hücum etmek. * (tu, di) ser_de rgp.
üstünde, üstte. * (bı) ser de guhn Avv/
üstünde yakalamak, suçüstü yakalamak.
* bı ser de hatm Avv/ sürpriz yapmak,

aniden üzerine gelmek. * bı ser de zêde
kuın Avv. çoğaltmak, arttırmak. * bı ser û
berrgd rgp bw. düzenli, nizamlı, intizamlı,
derli toplu. * di ser _ re rgp. üstünden,
üzerinden. * di ser re avetın Avv. dolmak,
taşmak, üzerinden aşırmak. *disermase*
re fivv. masanın üzerinden.*hatın ser Avvi
başa gelmek, baş tarafa gelmek. * kehn
ser Avv/ üzerine düşmek. * şev kete ser
me Avv. üstümüze karanlık bastı, karanlık
çöktü. * kuın ser Avv/ eklemek, ilave et¬
mek. * h ser rgp. üstünde, üzerinde. * h
ser nivro Avv. öğleye doğru. * h ser mana
diğeri fivv. mana arıyor, bahane anyon
/-anser rgp. baştanbaşa. * serahr rgd
üstün, daha üstün, /-bar M ek yük, yüke
konan ek şeyler. /JbeşM. ana bölüm, baş
konu. /-bıjarde MA. seçkin, elit * ser bı
ser rgd baştanbaşa, /-bejıng rgd elite,
seçkin, kalburüstü. An pûne . /_dem M.
asır. An qune . * (di) ser de guhn Avv.

üstünde yakalamak, suçüstü yapmak. *
ser de mayin Avv. üstte kalmak, üstünde
kalmak. * ser nun de ma Avv. bende kaldı
(suç, kumar vs) üstüme kaldı. * serê side
rgp. sabah erken. /_hev rgp. üstüste. * ser
hev anin Avv. üstüste getirmek. * ser hev
bm hev rgp. bw. alt alta üst üste. * ser hev
bm hev kuın Avv/ altım üstüne çevirmek.
/4ın M. rgd baş kadm, kadınların başı, li-
deri./^jmıkrgdkdıbık./_pergdrgp aya¬
küstü, geçici, /-peyi rgd ayaküstü, geçici
olarak, /-pışt rgdrgp. sırtüstü. * ser pışte
çûn Avv. sırtüstü gitmek. * ser pışte
rûnıştın Avv. sırtına yüklenmek, sırtına
oturmak. * ser pışte ajne kuın Avv. sırtü¬
stü yüzmek. * ser qûnê iw. arka üstü, kıç
üstü, gerisin geriye. * ser qûnê hatın Avv.

geri gelmek, geri dönmek, gerisin geriye
gelmek. * ser- re rgp. üstünden, üzerin¬
den . * ser re avetın Avv/ taşmak, üstünden
veya üzerinden aşırmak, üstünden at¬
mak, üzerinden taşmak. * ser re çûn Avv/
üstünden gitmek, üstünden taşmak. * ser
re gırtın Avv/ üzerinden kaplamak, üzeri¬
ne veya üstüne üşüşmek. * ser req Avv.
sert kafah. * ser rêrgp,yol üstü,güzergah.
* ser ta ser rgd baştanbaşa. * ser_ve rgp.
üstüne, üzerine. An serve. * serxwerekes
nas nekınn Avv. üstünden kimseyi kabul
etmemek, kimsenin büyüklüğünü kabul¬
lenmemek. An sere, seri.

sera MbiLseray.
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kağı, ruam. An seqew.
seqem M. keskin ve soğuk ayaz.
seqemi M Bj. bir cins at hastalığı.
seqer N. rgd kavgacı, haylaz, yaramaz.
seqet rgd A sakat, malul. /_ bûn L sakat

olmak. /_1 M. sakattık. /_kınn /.sakatla¬
mak, sakat etmek. An seqitandin.

seqew M Bj. çok öksürten bir hayvan ha¬
stalığı, ruam. An seqav.

seqıtand/m tg.(dıseqaine,bıseqaine) sak¬
atlamak, sakat etmek. An seqet kuın.

seqi M. maviye çalan sert bir taş.
ser M ant baş, kelle, /-asa rgd 1 mükem¬

mel, fevkalede. 2. asude, huzur içinde,
/-aza rgd serbest, asude, başı rahat.
/-berz rgd mümtaz, güzide, mağrur, ha¬
rikulade. An serbdınd. /Jberzi M. şeref,
yüksek itibar, l-çav M. göz üstü, baş üstü¬
ne, hayhay, /-çavan Avv. baş üstüne. * ser
da zêde kınn Avv/ arttırmak, fiyat
arttırmak, eklemek, /-hışk rgd inatçı,
düe kafah, sert başlı. * serjê* kuın fin ser-
jekuın. /-mest M rgd sarhoş, fin serxoş.
/-name M. baş yazı, yazı için başlık.
/_newqM aşağılık, alçakhk. /-nerm rgd
uysal, yumuşak başk. /_qot M. rgd başı
açdc, çıplak kafa. fin qot . /_saxi M. baş
sağlığı. * ser sari xwashn fivv. baş sağlığı
düemfk. * ser seran Avv. baş üstüne. * ser
seran û ser çavan Avv. baş göz üstüne. *
ser seran û çavan hatm Avv. içtenlikle
hoş gelmek yanı kelime olarak gözün
üstünegelmek. »ser ta seri bw.M düzen,
nizam-tatizam. * serûberi Avv. nizam, inti¬
zam. An rêkûpêk. * ser û ber kuın Avv.

düzenlemek, nizam intizama sokmak. *
ser û bm Avv. altüst * ser û bm bûn Avv.

alt üst olmak. * ser û bm kum Avv. alt üst
etmek. * ser û çav Avv. baş-göz, yüz, surat.
* ser û çavê xwe vverdan Avv. ağzına bur¬
nuna bulaştırmak. * ser û çav hûr kuın
Avv. kafasını gözünü kırmak, başını gözü¬
nüyarmak. *ser û çav kuın fivv. 1 baş göz
etmek, evermek, evlendirmek. 2. giydir¬
mek, giyindirmek. * ser û çav kırm ka
Avv. yüzünü gözünü hoşav etmek, fin sere,
seri.

ser 2 dç rgd rgp. üst, baş, başlangıç, şef,
amir. * berdan ser Avv/ saldırmak, üzeri¬
ne hücum etmek. * (tu, di) ser_de rgp.
üstünde, üstte. * (bı) ser de guhn Avv/
üstünde yakalamak, suçüstü yakalamak.
* bı ser de hatm Avv/ sürpriz yapmak,

aniden üzerine gelmek. * bı ser de zêde
kuın Avv. çoğaltmak, arttırmak. * bı ser û
berrgd rgp bw. düzenli, nizamlı, intizamlı,
derli toplu. * di ser _ re rgp. üstünden,
üzerinden. * di ser re avetın Avv. dolmak,
taşmak, üzerinden aşırmak. *disermase*
re fivv. masanın üzerinden.*hatın ser Avvi
başa gelmek, baş tarafa gelmek. * kehn
ser Avv/ üzerine düşmek. * şev kete ser
me Avv. üstümüze karanlık bastı, karanlık
çöktü. * kuın ser Avv/ eklemek, ilave et¬
mek. * h ser rgp. üstünde, üzerinde. * h
ser nivro Avv. öğleye doğru. * h ser mana
diğeri fivv. mana arıyor, bahane anyon
/-anser rgp. baştanbaşa. * serahr rgd
üstün, daha üstün, /-bar M ek yük, yüke
konan ek şeyler. /JbeşM. ana bölüm, baş
konu. /-bıjarde MA. seçkin, elit * ser bı
ser rgd baştanbaşa, /-bejıng rgd elite,
seçkin, kalburüstü. An pûne . /_dem M.
asır. An qune . * (di) ser de guhn Avv.

üstünde yakalamak, suçüstü yapmak. *
ser de mayin Avv. üstte kalmak, üstünde
kalmak. * ser nun de ma Avv. bende kaldı
(suç, kumar vs) üstüme kaldı. * serê side
rgp. sabah erken. /_hev rgp. üstüste. * ser
hev anin Avv. üstüste getirmek. * ser hev
bm hev rgp. bw. alt alta üst üste. * ser hev
bm hev kuın Avv/ altım üstüne çevirmek.
/4ın M. rgd baş kadm, kadınların başı, li-
deri./^jmıkrgdkdıbık./_pergdrgp aya¬
küstü, geçici, /-peyi rgd ayaküstü, geçici
olarak, /-pışt rgdrgp. sırtüstü. * ser pışte
çûn Avv. sırtüstü gitmek. * ser pışte
rûnıştın Avv. sırtına yüklenmek, sırtına
oturmak. * ser pışte ajne kuın Avv. sırtü¬
stü yüzmek. * ser qûnê iw. arka üstü, kıç
üstü, gerisin geriye. * ser qûnê hatın Avv.

geri gelmek, geri dönmek, gerisin geriye
gelmek. * ser- re rgp. üstünden, üzerin¬
den . * ser re avetın Avv/ taşmak, üstünden
veya üzerinden aşırmak, üstünden at¬
mak, üzerinden taşmak. * ser re çûn Avv/
üstünden gitmek, üstünden taşmak. * ser
re gırtın Avv/ üzerinden kaplamak, üzeri¬
ne veya üstüne üşüşmek. * ser req Avv.
sert kafah. * ser rêrgp,yol üstü,güzergah.
* ser ta ser rgd baştanbaşa. * ser_ve rgp.
üstüne, üzerine. An serve. * serxwerekes
nas nekınn Avv. üstünden kimseyi kabul
etmemek, kimsenin büyüklüğünü kabul¬
lenmemek. An sere, seri.

sera MbiLseray.
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serab M. serap, pusarık. An leylan.
serac M.A saraç. /_xane MA saraçhane.
serad M. m gözer, iri delildi elek. An kar-

max.
seraf Msarraf.Anzêrker.
seramik M Gr. seramik, çanak-çömlek.
se (rjrast rgd sdıhatti, düzgün, /-bûn Z.

düzene girmek, düzelmek, sdıhate er¬
mek, /-kırın Z. 1. düzeltmek, düzene
koymak, sdıhata kavuşturmak, iyileştir¬
mek. 2. yoluna koymak. * karê xwe pıçe-
ki serrast kuın fivv. işlerini bir az düzene
koydular.

serav M. ekilmiş toprağm iyi oturması için
verilen Uk su, Uk sulama./- kum L ilk su¬
lamayı yapmak.

seray M. saray.
serbajar Nh başkent, fin payitext
serban M. çatı.
serbari M. bn. nidan.
serbaz M. subay, zabit.
serbend M. fes kaytanı.
serberdayi rgd başıboş. An beredayl
serberê deri M. kapı üzerine atdan kiriş.
serbest rgd serbest, bağımsız, özgür, kendi

başına buyruk. /_bûn Z. özgür olmak,
serbest kalmak veya olmak. /_ hıştın L
serbest bırakmak. IS M. serbestlik, öz¬
gürlük, bağunsızhk. /-kuın Z. serbest
bırakmak, özgürlüğünü vermek. * xwe
serbest kuın fivv. kendini kurtarmak, fin
azadı, serbexo, serbixwe.

serbexo rgd S. serbest, fin serxwebûn./_yi
M. serbestlik, bn. serxwebûm, scrbesL
serbixwe.

serbênek M.finsıving.
serbıdevv M. döğme ve ayrandan yapılan

bir cins yemek, fin gcbol, kalheyran.
serbıhnd rgd onurlu, şerefli, başı dik. /_i

M. onurluluk, onur, şeref, fin serberz.
serbüûr M. yılan iğnesi bahğı. zoo. Syn-

gnathus ophidion.
serbıst M.fingacık.
serbixwe rgd kendi başına buyruk, özgür,

bağımsız. An serbest, serbexo, azad.
serbıyan M.Ansemnyan.
şerbızer M. mercünek ve tace bulgur

kanşdc yemek.
serbori M macera, başa gelen, serüven, fin

serpêhati, serhatl
sercal M. müşterek sürülerini otlatanlar¬

dan en büyük hissedar.
sercaxi M iplik gjbi tace kıyılan tütün.

serceh M. bj. bir at hastalığı.
sercü M direk veya sütun başlığı.
serçunk M. 1 bahar otlarının filizleri veya

bu otların hayvanlarca sevilen iyi
lasından. 2. ant tırnak uçlan (hayvan
için).

serçok M. ant 1 diz başlan. 2. çömelme. *
ser çokan ketm fivv. çömelmek, çökerek
oturmak. * ser çokan rûnıştın fivv. çöke¬
rek oturmak.

serçopi M. 1 Kürtlerde bir halay cinsi. 2.
halaycıbaşı. bn. govendkcş.

serdab M. 1 bodrum kat, mahzen. 2. buz¬
hane. 3. peron. 4. tünel.

serdan L 1. M. ziyaret. 2. Lg. ziyaret etmek,
kısa ziyaret, bir uğramak, /-kınn Z. 1
ziyaret etmek, ziyarete gitmek. 2. yav¬
ruyu emzirmeye alıştırmak, fin seredani.

serda/n 2 Lg. (ser dıde, ser bide) baş ver¬
mek, keUe vermek. * ser dan sır nedan
fivv. ser verip sır vermemek.

serdar Nhv 1 üder, komutan. 2. orduda
binbaşı. IS M. liderlik.

serderi M. kapı üzerine atdan taş, kuşak
vs.

serdest rgd 1 galip. 2. el üstünde. /JbûnZ.
galip gelmek, başarmak. /S M. basan. *
serdestan genindin Avv. el üstünde
taşımak, çok krymet vermek.

serdeste M orduda onbaşı.
serdeşt M. cav dağla ovanın birleştiği yer,

birleştiği - .anaç hattı.
serdii M kalbe ait, kalple Ugüı, yürek.
sere M fidye, haraç, bn bac.
sere 2 rgd rgp. baş, üst, üstün, seçkin, /-kes

fivv. seçkin kimse, fin bıjarte./_ser rgp. ba¬
ştanbaşa, fin scrZ

seredani M. ziyaret. * seredani lê" kum
fivv. bir baş vurmak, ziyarete gitmek. *
çûn seredanıye fivv. ziyarete gitmek, fin
serdanl

şerefraz rgd başardı, galip, /-bûn L baş¬
armak, muvaffak olmak. IS M. basan,
muvafakiyet./_kmnZ. 1 başarıya götür¬
mek, başartmak. 2. onurlandırmak, şeref
vermek.

serek I M. başlık. An serüc
serek 2 rgd baş, üder. /-decriet MA. devlet

başkam, /-komar Nh cumhurbaşkanı.
/_wezir MA. başbakan.

serekin rgd baş, ana, esas.
serenur M yumtırtlryan tavuk, anaç.
serenav MA. Grm özel isim.
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serab M. serap, pusarık. An leylan.
serac M.A saraç. /_xane MA saraçhane.
serad M. m gözer, iri delildi elek. An kar-

max.
seraf Msarraf.Anzêrker.
seramik M Gr. seramik, çanak-çömlek.
se (rjrast rgd sdıhatti, düzgün, /-bûn Z.

düzene girmek, düzelmek, sdıhate er¬
mek, /-kırın Z. 1. düzeltmek, düzene
koymak, sdıhata kavuşturmak, iyileştir¬
mek. 2. yoluna koymak. * karê xwe pıçe-
ki serrast kuın fivv. işlerini bir az düzene
koydular.

serav M. ekilmiş toprağm iyi oturması için
verilen Uk su, Uk sulama./- kum L ilk su¬
lamayı yapmak.

seray M. saray.
serbajar Nh başkent, fin payitext
serban M. çatı.
serbari M. bn. nidan.
serbaz M. subay, zabit.
serbend M. fes kaytanı.
serberdayi rgd başıboş. An beredayl
serberê deri M. kapı üzerine atdan kiriş.
serbest rgd serbest, bağımsız, özgür, kendi

başına buyruk. /_bûn Z. özgür olmak,
serbest kalmak veya olmak. /_ hıştın L
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serene M. macera, serüven. An serhatL
sereta M. 1 mukaddime, önsöz, başlangıç,

Uk başliyan. 2. yürüşte başı çeken. 3.
prensip, ilke, kural.4. mahiyet/_yiMrgd
öncelik,öncülük. * selefe seretayifiıv. ön¬
cü birlikleri.

serevde M. tenkit, ayıplama, kötüleme,
başa kalana. /_ kuın Z. başa kakmak,
ayıplamak. * basıya xwe hm h nun dike
serevde Avv. iyiliğini hep bşıma kakıyor. *
rûreşıya mırov lı mırov dibe serevde
Avv. insanın yüz karalığı insanın hep
başına kakdır.

serê rgp 1 üzerinde, üzeri, üstü, başı, ucu.
2. için, hak için. * bı serê şêx be fivv. şeyhin
başı için. * bı sere Xvvedê be ko ez rast
dıbejun Avv. Allah hakkı için doğru söy¬
lüyorum. * serê nun rehet bıhele Avv.

başımı rahat bırak, beni rahatsız etme. *
serê _ kuın Avv/ başı için, baş hakkı için.
* tu sere nunyan diki lê* me xe Avv. ölüler
hakkı için (başı için) vurma. * serê nun
dıeşe Avv. başım ağrıyor. * serê xwe diki!
Avv. başın için, başım seversen, Allah
nzası için. * serê saetê* zü lê dıde Avv. saat
başı zil çaliyor. * sere sıbe* Avv. sabah er¬
ken. *serêwesaxbe Avv. başınızsağ olsun.
* sere xwann Avv. baş yemek, başını şişir¬
mek. * bes êdi te serê mm xwar Avv. yeter
artık başımı yedin. * serê xwe Avv. başı,
kendi başı. * sere xvve kadinê* de ditin Aıv.
başını bostanda bulmak. * serêxwe kuın
Avv. kendi başı hakkı için. * serêxwe kuın
belayê Avv. başım belaya sokmak. * sere
xwe h kevu xislin Avv. başım taşa vur¬
mak, büyük pişmanlık duymak. * serê
xwe zeıırbûn Avv. başından büyük olmak,
kendinden büyük işlere girmek. * serê
xvve zêhr axaf tın Avv. başından büyük laf
etmek, kendinden büyük laf konuşmak.
* serê xvve zêur xwann Avv. başından
fazla yemek, midesinden fazla yemek.

seredani M. Afi seredani
serêli M Kürtçede bir müzik makamı.
serêkamyê MA. çeşme başı. Tüm çeşme

başlan için bu ad kullarıdır.
seremde MA An kelendûr .

serêş l M. Aot omithogalum.
serêş 2 M. Bj. 1. baş ağrısı. 2. baş ağntan iş

şey vs. * sere mın dıeşe Avv. başım
ağrıyor. /_ eşandın Z. baş ağntmak,
uğraştırmak. /_i Ar. 1 baş ağnsı, illet. 2.
mesele, proplem.

serf M A sarf. /-bûn Z. sarf olmak.
/_kuın Z. sarfetmek, harcamak.

serfnaz rgd başanh. fin şerefraz.
serfinaz rgd bahtiyar, muttu, mesut
serger M. 1. başyazar. 2. M. cot dağ tepe¬

sindeki düzlükler.
sergenindi M. Grm geçişü fuller.
sergerde M. 1 çetebaşL 2. başıboş, başına

buyruk.
sergerm rgd heyecanlı, kafası kızgın, ka¬

fası kızan.
sergevez rgd mağrur, asalet sahibi
sergevvre rgd üstün. An serbüınd.
sergêj rgd uyuşuk, başı dönmüş. /_i M bj.

baş dönmesi.
sergin M. 1. gübre, fin zıvü. 2. gübreyığını,

gübre çöplüğü. 3. tezek.
serguti rgd üstü kapalı.
sergo M. bn. sergin.
sergom M. sürgün, kovma, /-kırın L sür¬

gün etmek, kovmak.
sergoş M bn. resme.
sergotın Mı m. yazıda başlık.
sergovend MA. halaycıbaşı.
sergu M. bn. sergin, sergo.
serguhêri M. nemelazım, unutmacıhk.
serguhêz M. sürücü,yön çevirici.
sergüzeşt MF.AnserpêhaU.
serhati M. macera, serüven. An serpêhaU,

serbori.
serhad M. hudut, hudut boyu, gümrük. *

kilamên serhedê Avv. hudut boyu türkü¬
leri, uzun hava.

serheng M. 1. mümessil. 2. ordudayarbay.
serhevde M. bn. serevde.
serhêçk l M. 1 kol manşeti. 2. kol manşeti

ilikleri.
serhêçk 2 M. fener bahğı. zoo. Lophius

piscatorius.
serhıngafı/ın Lg. (ser ddvngive, ser

bûvngêve) eli başa götürüp reveransla se¬
lam vermek. An serkup .

sendand/ın l Lg. (dısendine, btsendine)
kalburlamak, elemek. An davrihn.

sendand/ın 2 Lng. (dısendine, bısertdine)
görünmek, süzülmek. * tirijên rojê xvvê
di nav çiql û şaxên daranda
dısendandm Avv. gün ışığı ağaç dallan
arasında süzülerek geliyordu.

serık l M. 1 pipo başlığı. 2. elek üstü 3. teş¬
bih başlığı. * senkê ser avale Avv. toplu¬
luğun başı.

serık " M. başlık, tapa. * serikê teşiyê fivv. iğ
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başlığı. * senkêşûşê Avv.vidalı şişe kapağı.
sennc M mülahaza, dikkat, not /- dan L

not.yazmak, düşünmek,mülahaza etmek.
seri AJ. ant 1 baş, keUe, kafa. 2.M akd, zi¬

hin, feraset * avıtın seri Avv. başına vur¬
mak, başa atmak. *bı seri fivv. 1. başı için.
2. rgd başu, başı olan. * bı seri sond
xwann Avv. başayemin etmek. * hatmse¬
ri Avv. başa gelmek. * hış hatm ser Avv.

ayılmak, aklı başına gelmek, kendine gel¬
mek. * jı seri avıtın Avv. aklında çıkar¬
mak, başından atmak. * jı seri de Avv.

başından, baştan. * jı seri heta bini fivv.

baştan aşağıya kadar, tepeden tırnağa ka¬
dar. *jı vi seri heta vri seri Avv. bu baştan
o başa kadar. * kehn seri Avv. aklına gir¬
mek, kafasma yerleşmek. * hştek nake-
ve seri Avv. aklına bir şey girmiyor, kafası
almıyor. * kuın seri Avv/ aklınayerleştir¬
mek, öğretmek. * u seri xishn Avv. başına
vurmak, başa vurmak. * niva tasa rastê
yaseriM/ısağyan kafa kemiği. * niva ta¬
sa çepe* ya seri Nh sol yan kafa kemiği.
/- badan Z. başı kıvırmak veya bükmek,
ucunu kıvırmak, başım çevirmek. * seri
bıhnd kınn Avv. başım kaldırmak, başım
dikmek. /_ dan Z. 1 kelle vermek, baş
vermek. 2. başak vermek, uç vermek,
uçlanmak./- danan/, baş eğmek, teslim
olmak. /_ dihn Z. kafayı bulmak, sarhoş
olmak. /- duman Avv. 1. başı dumanlı. 2.
içkili./- gerandm/. uğraştırmak, zorluk
çdcarmak. /_ guhn Z. 1 baş tarafı veya
baş köşeyi tutmak, başım almak, başını
tutmak. 2. başak vermek, uçlanmak. * se¬
ri gutm çav xwe Avv. başını koltuğuna al¬
mak. * senyan bıguın Avv. başlan tutun.
/_ hejandın L başım sallamak, kafa sal¬
lamak. /- heldan L 1 isyan etmek, baş
kaldırmak. 2. çıkmak, zuhur etmek, yer¬
den filizlenmek. * genıman seri hılda
fivv. buğdaylar başak verdi /_ kuın Z. 1
kellesini kesmek, başım uçurmak, başını
keserek idam etmek. 2.gürültüden başım
ağntmak. * seri kuın ber xwe Avv. başını
önüne eğmek. 2. utancından önüne bak¬
mak. /_ kısandın L başı çekmek, önü
çekmek. * seri kur kuın fivvi 1 traş ol¬
mak. 2. ucundan kısaltmak. /- leqandin
L baş sallamak, kafa sallamak, baş sal¬
layarak tehdit etmek. * seri lê bû beroş
Avv. kafası kazan gibi olmak. * seri lê bû
kundu Avv. başı kazan gibi olmak. *seri

lê dan Avv/ uğramak, başvurmak, ziyaret
etmek. * seri lê guhn Avv/ 1 önünü al¬
mak, mani olmak, engel olmak. 2. başına
üşüşmek. 3. yarışta geçmek, baş tarafı
tutmak. * seri lê* kum kundu Avv. başım
kabak (davul) gibi şişirmek (gürültü veya
sikamdan). * seri lê xishn fivvi baş vur¬
mak, biruğramak, bir görünmek. * seri h
dhvêr xistin Avv. başım duvara vurmak,
sinirden kendini yerden yere çarpmak. *
seri h hevva ne Avv. mağrur, başı havada.
* seri h hev xistin Avv. kafa tokuşturmak,
kafa kafaya vurmak. * seri h kêvu ketm
Avv. başın taşa çarpması, insanın bir fela¬
kete uğraması. /- nexwann L beddua
maiyetinde bir söz. * seri nexwaro de
vver me ke hal Avv. başın yryesice etme.ey-
leme artık hal /_ perçiqandm L başım
ezmek. /_ perçıvandm Z. baş şişirmek,
kafa şişirmek. /- pêçan L başım sarmak.
* seri qot kuın Avv. başım çıplatmak,
başını açmak. /- şuştın Z. başını yıka¬
mak, banyo almak. * seri tcvlmev bûn
Avv. kafası bulanmak. * seri tê re kuın Avv.

başım sokmak. * seri tıjl bûn fivv. kafası
dolmak, başı şişmek. * seri hji kuın Avv.
kafa şişirmek. /- vekırınZ. başını açmak.
* seri xar kuın fivv. baş eğmek. * seri
xistinberxwc fivv. başım önüneeğmek. /_
xurandmZ. başım kaşımak./_xwannZ.
baş yemek, kafa şişirmek. * seriye, seriji
çû ye fivv. aİcddu*, oda yok. * tasa seri MA.
ön kafatasi, çeber kemiği. * tepıka seri
an tepa seri MA. kafatası zirvesi. * xistin
seri fivvi aklına yerleştirmek, aklına koy¬
mak, iyice öğretmek, ikna etmek.

seri 2 M kişi tane.* seri malê çar kes fivv.

her evden 4 kişi. * seri malê du lolo fivv.

evbaşınaikiküo.*seriyekçurtan fivv. bir
baş kum çökelik. * seriyek şeku fivv. bir
keUe şeker.

seri M başak. /_ dan L ekinlerin başak
vermesi. /_ derketm L başak vermek. 2.
baş veya ucun çıkması veya görünmesi.
finsımbelZ

seri 4 dç rgp rgd baş, uç, tepe, nihayet, ta¬
raf.* anin seri Avv/ başa getirmek, becer¬
mek. * bınn seri Avv. başa götürmek,
başarmak, muvaffak olmak. /- bınn Z.
aciz etmek, kafa şişirmek, taciz etmek. *
seri de Avv. başta, baştan. * masi seri de
bihn dıde Avv. balık baştan kokar. /-
ditin L 1 ucunu bulmak, başını bulmak.
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seri 4 dç rgp rgd baş, uç, tepe, nihayet, ta¬
raf.* anin seri Avv/ başa getirmek, becer¬
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2. mec. sarhoş olmak. * jı ri seri heta wt
seri Avv. bu baştan o başa. * seri vvmda
kuın Avv. ucunu kaçırmak. * gotına xwe
bum seri Avv. dediklerini başa götürdü¬
ler.

seri 5 M Fr. dizi, sıra, seri. * seri yên füme
Avv. şerifUm.

serjelur/ın Lg.(serjİddce,serjike)başım
kesmek, boğazlamak, hayvan kesmek. *
qurban serjê kuın Avv/ kurban kesmek.
* pez serjê kuın fivv. davar kesmek. /_xa-
ne MA. mezbaha. An selexane .

serjuuk Mkıhbık.
serkan M. baş, üder.
serkanl M. İçeşmebaşı. 2. kaynak, melce.

3. başkanlık. * serkanıyen nûçeyan Aıv.
haber kaynaklan.

serkar M. müdür, yönetici, yönetmen, di¬
rektör. /_1M 1 yöneticilik, idarecilik. 2.
amele başı, taşeron.

serkele M. gem demirine bağlı ve hay¬
vanın basma geçirilen kasnak.

serkeş rgd M. serkeş kimse, ayyaş verya
uyuşturucu iptUasi

serkeş M. rgd l. başı çeken, önayak olan.
2. An serkeş.

serket/m lLng. (ser ddceve, ser keve) başar¬
mak, zafere ulaşmak.

serketın 2 M. basan, muvafakiyet.
serketl rgd başardı, gahp.
serkevrim M. Z. An serketın.
serkü M. eşek pisliği, veya gübresi
serkomar MA. 1 cumhurbaşkanı. 2. aşiret

reisi. An serekZ
serkomel M. cemiyet veya demek baş¬

kam. An serekZ
serkot rgd bn qot
serkup M. reverans, eğiterek selam ver¬

mek. An serhıngaftın.
serleşker MA. ordu komutam. An serekZ
serlêda/n Lg. (serlê dıde,ser li de) ziyaret,

ziyaret etmek, baş vurmak. An seri lê
dan. An seri4, ser dan, seredani

serhq MA. bölük komutam.
serma lM.soğuk,soğukluk.*sarûserma

Avv. don ve soğuk. * serma lê xisfan Avv.

soğuk vurmak ( ekseri meyve ve sebzeler
için). * serma re Avv. soğuktan. * serma re
şevvıtin Avv. soğuktan donmak veya do-
narcasına üşümek, /-wêj'wêz M. 1 kasım
ayı. 2. 21 eylül 20 ekim terazi burcu. /_yi
M soğukluk.

serma M Bj. soğuk algınlığı. /_ guhn Z.

soğuk almak.
sermal M kadm baş örtüsü.
sermaye M. m sermaye, kapital /-dar M

sermaye sahibi. /_dari M sermaye siste¬
mi, kapital sistem. An mal, mal hebûn.

sermazîle Mfcnvizvize.
sermetran Nh baş piskopos.
sermez M. masa örtüsü, bn. rûmase.
sermıl M 1 pelerin. 2. M ant omuz başı.

An kolan .

sermıyan M. başkan, şef, reis, yönetici. *
sermiyanê malê Avv. aUe reisi, aUe yöne¬
ticisi. IS M. yöneticilik, reislik, başkanlık.
* sermıyani kuın Avv/ yöneticilik veya
başkanlık etmek.

semaine M. yazı başlığı.
serniqab M. yazının başında söylenen se¬

lam kelam, yazı için giriş.
sernışiv rgp. ba berjer, nışûv.
sermvis l M. 1 yazı başlığı, titeL 2. baş yazı.

/_ar Nh baş yazı, baş makale, /-gta MA.
kalem dairesi, /-kar MA. 1 gazete müdü¬
rü, editör, müellif. 2. baş yazar.

sermvis 2 M kader, alın yazısı.
sernixûn MAnbernexÛn.
sermxûnk M. İranda yetişen bir bitki. Aot

Fritülaria.
semize Mbn. nize.
sernûçe M. manşet
serobın MA. Avv. alt-üst/_bûnZ. alt üst ol¬

mak. /_ kum L alt üst etmek. An ser û
bm, 'ser1' ic'ı . deki nota bak.

se- " , . Daşkan, üder, şef. * serokê me
;..ıslefa Barzani Avv. liderimiz Mustafa
Barzani.

serom M. Zat kanda elde edUen ve hasta¬
lara yine kan yerine verilen bû" sıvı.

serpel M. 1 orduda yüzbaşı ve teğmen. 2.
takım, takım komutani:

serpene M. üzüm dallarını hava da tutmak
için altına çakılan ağaç çubuklar.

serpenşt M. müfettiş, denetmen, idareci
menecer. * serpenştê eskeri Avv. askeri
müfettiş veya askeri yönetmen. * ser-
penşhya leşkeri ya gışti MA. genel kur¬
may.

serperi M deniz kızı.
serpêhati M olay, hatıra, başa gelen, ma¬

cera, serüven. Arı serbori, serhatl
serpuş M başlık, kalpak, fin poş.
serrast rgd sıhhatti, düzgün./- kuın Z.1

iyileştirmek, sıhhata kavuşturmak. 2. yo¬
luna koymak. An ser(r)ast
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serreşe AJ. başıkara kuşu. zoa Parus ma¬
jör.

semşte M.F.lipucu.2.bahane,sözdese-
bep.

sersal M. ydbaşı.
sersaxi M. 1 sağlık, sıhhat2. baş sağlığı./-

xwashnZ. baş sağlığı dilemek. * çûn ser-
saxlyê fivv. baş sağlığına gitmek.

serseke M dilimlenmiş tabakh deri. fin ta -
tltartam.

sersem rgd başı dönmüş, aylak, sersem./-
bûn/. sersemleşmek./- kuın/. sersem-
leştirmek. /_U AJ. sersemlik.

serseri M rgd serseri, başıboş, ayarsız
kimse. /_ti M. serserilik. * kesen serseri
Avv. serseri kimseler. * sersenti kınn Avv.

serserilik etmek. An beredayi, serber-
dayi

sersêl M. sacdan taze çıkan ekmek.
sersunt rgd bn.büınd.
sersindu M. dibekte bulgur döğmek için

özel tokmak, dibek tokmağı. An mêkut
sersing MA. ant göğüs kafesi üst kısmı.
sersot M. ucu yanmış çubuk. An bızut.
sersûr M. şaşırma, hayret. /_mayin/man

Z. şaşırmak, hayret etmek.
serse MenkaüteUyün,kıl,pamukvs.
serşok M. banyo, küvet.
serşuşt/m Lg. (seri dışo,seri bışo) banyo al¬

mak, yıkanmak, duş yapmak. An berav
kuın.

serşûr l Nh kıhç bahğı. zoa Xiphlas gla-
dius.

serşûr 2M. başı eğUc kimse, hayal sükutu. *
em keşi re serşûriyê nakın Avv. biz kim¬
seye baş eğmeyiz. /_i M. boyun eğme, baş
eğme. * serşûri kum fivv. boyun eğmek,
baş eğmek.

serta M. Uk toplanan tütün.
sertac M.F. İtac. 2. kadın baş mücevheri.

3. çok hatırlı şahıs.
sertaş M. berber./_iM. berberlik. *sertaşi

kum fivv. berberlik etmek. /-taşinZ. traş
olmak, saçım kesmek. An seri kur kum.

sertıl M. ant parmak uçlan.
sertit M. orduda albay. An amiri hêz.
sertoyi rgd zorunlu.
serûgulı M. Avv. deve çobanı.
serûk M. peçe, kadm baş örtüsü.
serûpê MA. 1 keUe ve paça. 2. üstbaş. 3.

rgd. keUifeUi.
servc l rgp. üstüne veya üzerine takılı va¬

ziyet anlamı verir. /_ bûn Z. üzerineveya

üstüne takılmak. /- kuın L üzerineveya
üstüne takmak. * nlze h ser tıfınge ve
kuın fivv. tüfeğesüngü takmak.*h ser şiş
ve kuın Avv. şişe takmak

serve 2 M Grm bn. terker.
serwer M. baş, reis, üder, egemen, lord./_i

M egemenlik, üstünlük. * senver û ser-
karê gel Avv. nallan üstünve egemen lide¬
ri.

senvet M. servet, mal zenginliği.
serwext M rgd 1 aşina, haberdar. 2. ikna.

/-bûn L ikna olmak. IS N. aşinalık, ikna
olma. /Sarın L ikna etmek, tanımak, bü-
gi sahibi Umek.

servri M bn. şehri.
servris M.Fr.l hizmet, servis. 2.bazı spor¬

larda pasın atddığı taraf.
servrizad M.fcnsehri.
sencoş M rgd sarhoş. /_ bûn Z- sahoş ol¬

mak. /_ kuın L sarhoş etmek, bn
serxweşl

serxur M rgd öldürücü, musibet, kaza
veya uğursuzluk getiren şey. Bazen bir ai¬
leye uğursuzluk getirdiğine inanılan ge¬
linler için söylenir.

serxure M. rgd An serxur.
serxûnk M. bülbül, fin bübü.
serxwe rgd 1. bağımsız, kendi başına özgü.

2. güzel, yakışıklı kızveya oğlan. * keçeke
serxvve Avv. güzel bir kız. * seravve rabûn
Avvi ayağa kalkmak, ayaklanmak, isyan
etmek. Bu deyim "rabûn ser xwe" ola-
rakta söylenir.

serxwebû/n Lng. (semve dıbe,serxwe be)l.
bağımsız olmak.2.yakışddıveya güzel ol¬
mak. /_i M. 1 bağımsızlık. 2. yakışıklılık.

serxweş l rgd sarhoş, keyifli, /-bûnL sar¬
hoş olmak. IS M. sarhoşluk, /-kırın Z.
sarhoş etmek. An serxoş.

serxweş 2 M. rgd başı hoş, rahat. /_i M. 1.

sağlık, sddıat. 2. baş sağlığı. * çûn
serxweşiya yeki fivv. birine baş sağlığına
gitmek. /_i xwashn Z. 1 (birine) sıhhat ve
afiyet düemek. 2. baş sağlığı dilemek, fin
sersaxl

scrza MA. ilk doğuran koyun veya keçi.
serzelûl M. rgd başı kabak, kel, dazlak,

çıplak kafalı.
scrzemin M. 1. yeryüzü, dünya yüzü. 2.

özel mıntika, bölge, teritorya.
serzeniş M. F. serzeniş, şikayet, bn. gazın.
serzık M ata. kamın üst bölgesi, ingilizce¬

de upper abdomen.
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mak, yıkanmak, duş yapmak. An berav
kuın.
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baş eğmek.
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sertac M.F. İtac. 2. kadın baş mücevheri.

3. çok hatırlı şahıs.
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olmak, saçım kesmek. An seri kur kum.
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sertoyi rgd zorunlu.
serûgulı M. Avv. deve çobanı.
serûk M. peçe, kadm baş örtüsü.
serûpê MA. 1 keUe ve paça. 2. üstbaş. 3.

rgd. keUifeUi.
servc l rgp. üstüne veya üzerine takılı va¬

ziyet anlamı verir. /_ bûn Z. üzerineveya

üstüne takılmak. /- kuın L üzerineveya
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kuın fivv. tüfeğesüngü takmak.*h ser şiş
ve kuın Avv. şişe takmak

serve 2 M Grm bn. terker.
serwer M. baş, reis, üder, egemen, lord./_i

M egemenlik, üstünlük. * senver û ser-
karê gel Avv. nallan üstünve egemen lide¬
ri.

senvet M. servet, mal zenginliği.
serwext M rgd 1 aşina, haberdar. 2. ikna.

/-bûn L ikna olmak. IS N. aşinalık, ikna
olma. /Sarın L ikna etmek, tanımak, bü-
gi sahibi Umek.
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servris M.Fr.l hizmet, servis. 2.bazı spor¬
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servrizad M.fcnsehri.
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serxweşl
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de upper abdomen.
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serzunan M şive. fin devok .

seterxani M. bir ceket sitili.
şetme M. tökezleme, fin tüpekL
setrene M. satranç. An satranç
sevgal rgd An çeleng.
seri M. büyük üzüm sepeti, fin sevri.
sevvab M. A sevap. /_ gutm L sevap al¬

mak/kazanmak. /_ kuın Z. sevap işle¬
mek.

sevvda N.A 1 sevda, aşk. 2. Bj. vitaminsiz¬
likten olan bir hastalık, peUegra./_yi rgd
melankolik, sevdalı, aşık. /_yi bûn fivv.

aşdc olmak, aşktan hasta olmak, sevdal¬
anmak.

sevvere M. yonca. An nefel ket
scvvguand/ın Lg. (dısewgaine,bısewgoine)

temin etmek.
sevvık M. hamura yağ katılarak pişirilen

ekmek. An kılor.
sevri M. lüzum sepeti, fin selık, seri. 2. es¬

kiden kalçalan yüksek göstermek için
balina kemiğinden yapdan kafes ve bu
kafes etekliğin içine konurdu, tavus kuşu
etekliği. 3. bazı şivelerde de büyük su te¬
stisi anlamı da verir.

sevri M. kayıkçı küreği. * sevri dan fivv. kü¬
rek çekmek, fin benk.

sevri M. horozibiği çiçeği, fiot Celeria cri-
stata.

sevvr M. A 1 ihtilal, devrim, fin şoreş. 2.
1920 de Osmanlılarla Avrupalılar
arasında yapdan bir antlaşma Ue Kürtle¬
re hak tanınmış gibi görünerek onlara
kurulan tarihi bir tuzak.

sevvs M. 1. felsefede fobi. * sevvsa bavê vvi
heye fivv. babasının fobisi vardır. 2. Bj.
alerji. 3. melankolik. /_ bûn Z. sersemle¬
mek, aşık olur şekilde sersemlemek, me¬
lankoli olmak./_i M. melankolik. /_ kırın
L sersemletmek, melankoli hale getir¬
mek.

sevvz rgd yosun rengi yeşil. bn. kesk .

scvvze M. P. sebze. /_dar rgd yeşermiş, bn
kevz.

sexer rgd 1. mağlup. 2. fesat. /_ bûn Z.
mağlup olmak. IS M. fesatlık, mağlubiy¬
et. /_ kuın Z. mağlup etmek.

sexmankar M. mühendis.
sext rgd sert, haşin./- bûn Z. sinirlenmek,

sertleşmek.
sexte rgdsahte./_karMxsahtekar./_ka-

riMcsahtekarhk.
sextiyan M. kalın deri, sahtiyan.

sexur Mltortu.2.foseptik,dışkı,bok.An
gû. /-dank Mx tortu çukuru, çöplük, fo-
septik çukuru.

seyan M. sıva.
seyand/m Lg. (dıseyine,hseyine) sıvamak.
seyar rgdA seyyar.
seyare N.A 1. seyyare, uydu. 2. otomobU.

bn trambêl, erebe.
seyd N.A av. /_vanMx avcı. An nêçir.nê-

çirvan.
seyda M. 1. hoca, üstad. 2. din bUgtal 3.

hürmete şayan kişi, münevver.
seyid N.A 1. efendi, bay. 2. Ehlibeytten ol¬

anlar. 3. Alevderde ruhani üder, dede.
seylak M. kumluk. An xiz, sêlxan.
seylav M. m sel. fin lesar, lênuşt
seymk M. kadran.
seyr M. seyir, bakma, nazar. /_ kuın Z.

bakmak, seyretmek, seyir etmek, fin sêr,
lemaşe.

seyran M. piknik, seyran. /-gehMxpUcnik
yeri. /-ger Mx piknik yapan.

seyvvan M. 1. büyük çadır, otağ. 2. afiş.
seza l M. ceza. /_ kuın Z. cezalandırmak,

ceza vermek.
seza 2 M. P. uygun, yaraşır, bir şeye değer.
sc M. rgd üç /j'j./_hem/hemin rgd üçün¬

cü. /_ta rgd rgp. üç kat, üç büklüm. /_ta
bûn Z. üç büklüm olmak./_ta kuinZ. üç
büklümyapmak,üçekatlamak.*selelaq
Nh ekseri şafü mezhebindegeçerli üç taş
atarak kan boşamak. * sê* telaq dan Avv.

üç taşla kan boşamak. /_yekrgd üçte bir.
1/3. * jı sısıyan yek Avv. üçte bir. An sise.

sêbare rgd 1. üçer. 2. üç misli, üç katı. * sê-
bare bûn fivv. üç misline çdemak.

sebaz M üç adım atlama sporu.
scbelg M tirfil, üç yapraklı bir cins yonca.

bot. Trifoloum. fin nefel.
sebendık M. önden üç bağı olan bir cins

Kürt gocuğu.
sêbcr Nh üç taş oyunu, fin sekık.
scbıske M ince ve uzun boylu bir bitki.
sêcirtcki Mfinsêmg.
sêçerxe M. 1 kağnı. 2. üç tekerlekU araç. 3.

üç tekerlekU motosiklet
seçik N.bn segah.
sêçmax M. yenen bir ot.
sêgeh Mfinduguh.
segisın kuın Lg. tarlayı üç defa sürerek

nadaslamak.
sêguh M. m rgd rgp. üçgen, fin sêgen, sê-

goşe, seçik.
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sêk M üzüm suyundan yapdan sirke.
sêkevu MAüçtaşoyunu.finseber, sêkik.
sêkujyari M An tirejyari.
sêkut M. aşiretlerde 0,3 orarunda alman

vergi.
sel M. sac (ekmek pişirmek için), ekmek

pişirme sacı. * sêla ezmani Nh gök kub¬
be.

sêlax M. kumluk, fin sêlxan, scylak, xiz-
sêhk M. gramafon plağı, fin qovan,qewa-

rûk.
selim Mbn. pêlûk.
sêling M. üç ayaklı, üç ayak oyunu.
sêlmi M. bir helva çeşidi (un,pekmez ve eri¬

tilenpeynirdenyapdo).
sêlûbêl M. fivv. anarşi, kargaşa, keşmekeş.

IS M. keşmekeşi, anarşizm.
sêlûl M. hapishane, fin gırtigeh.
sêlûn M.m 1. yas. fin şin. 2. eşik, kapı eşiği.
sêlxan M. kumluk, kumsal. An scylak, sê-

lax, scylak, xiz .

scmcdi M. fin tefti
sênc l M. tehdit.
sene M. diken, fin smc
senıg M. 1 üç ayakla atlama spora. 2. üç

adım halay oyunu, fin sêhng.
sêni M büyük tepsi, fin sini.
sêpelg M. üç yapraklı bir cins yonca, tırfd.

fin scbelg.
sêpeli şirin Nh kokulu yonca, san yonca.
scpê MA. 1. üç ayaklı şey. 2. yayık yaymak

için üç ayaklı sehpa, fin sipl 3. ocakta
tencere altına kullandan üç ayaklı demir,
fin distan. 4. darağacı.

scpık M. fin sêpê, sipl
sêpi M. bn sepi, sêpi.
ser 1M.l.seyir,seyretme.2.piyasa.*hatın

sere Avv. seyretmeye gelmek. * xelk lı me
hal sere fivv. el alem bizi seyretmeye geldi.
* alem lı xwe ani sêrê fiıv. alemi kendine
seyrettirdi. /_ kırın Z. seyretmek. * h
pcvçûna me sêr kuın fiıv. kavgamızı sey¬
rettiler, fin temaşe.

sêr " M bn. istere.
sêrbcnd Mx süslü at koşumu.
Sert M Siirt ili.
seseri Nh 1. üç başlı şey. 2.yulaf.fi/ixam-

kesan.
sêşemb M. sah.
sêtar M. muz. üç teUi bir cins saz.
scıelk M m çatal (yemek malzemesi). *

kefçi û sêtêfk fivv. kaşık ve çatal.
sêv M m elma. * sêva gemor MA. bir cins

yaban elması. * sêva reziMA. irive tath el¬
ma cinsleri. * sêva sor Nh fivv. kırmızı
renldi elma cinsleri. * sêva hrşüc fivv. her
çeşit ekşi elma, güz elması. * seva zıvısla-
ni MA güz elması veya kışa kadar dalda
kalabilen her çeşit elma.

sêva bini erde (sêva bm erd) Nh yer el¬
ması. An sêvaxink.

sêvagulanê MA Amerikada yetişen ve
meyvesi yenen bir ot. Aot Podaphylium
peıtatum.

sevanık M. ant 1 oyluk kemiği. 2. oyluk
kemiğinin kalçaya giren ucu.

sêvaxink M. yerelması. An sêva bini erdê.
sêvaxk M. bn. sêvaxink.
sêvelok M. fin dûmelan, kuvank.
sêvêrnek M. finsıving.
sevık M. ant fin sevanık.
sevi dukayi MA. 1. aluç. 2. tatula. Aot Da-

tura stramonium .

şevle M. iri bir cins tarla faresi.zoo.Micro-
tus arvalis, mierotus agrestis.

sêwelek M. 1. müzik aleti borusu. 2. çekir¬
dek (elma, artmagibi meyve çekirdeği), bn
dendik.

sevvi M. m rgd öksüz, yetim. /- bûn Z. ye¬
tim kalmak, öksüz düşmek./- man Z. ye¬
tim kalmak. /_ti M. yetimlik, öksüzlük.

sevvınci M. ant şakak. *çavêreşbuûhser
sêwinci ne fivv. şakaklann üstünde kara
gözler ve kara kaşlar vardır.

sezde M. rgd on üç (13). /_hem/hcmin
rgd onüçüncü.

sfenks M. Gr. kadın başlı aslan vücutlu
heykel (eski mısırda).

sıbande M. saçak, sundurma, fin sıving.
sıbal M. şubat ayı.
sıbc 1. M A rgp. sabah. 2. rgp. yarın, yann

sabah. * dusıbcM rgp. öbür gün. * se* sıbc
M. rgp. üç gün sonra. /_lır rgd rgp. ertesi
gün. *sıbctırc şunda fiıv.yanndan sonra.
/_ kırın fiıv. sabah elmek, sabahı bulmak,
sabahlamak. * sılve xêr fiıv. iyi sabahlar,
sabah hayır olsun.

sıbe rgp. yanna, sabahtan. * jı sıbe fivv.
yarından. * jı sıbe heta êvari fivv. sabah¬
tan akşama kadar. * sıbe sıbe fivv. sabah
sabah. * sıbe zû fivv. sabah erkenden.

sıbıt Mfinşıvvit
sıc M. 1 güve. fin bey. 2. parazit
sıcade N.A seccade halısı.
sicûq Msucuk.fi/tsucux.
sıdan M. 1. ağaçtan yapdan kap, fıçı. 2. örs.
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381 süûs

finsından.
sıdüı M. dokumada bir uçtan bir uca çeki¬

len iplik.
sıey M erken yetişen bir cins beyaz üzüm.
süet N.A 1 sıfat, nitelik, karekter. 2. Grm

sıfat An rengdêr.
srfüc M. sofa.
srfn N.rgdsıtır
rakamı (0). bn nin. 2. Mbaku.Anmıs.
sıfırne N.bnsıving.
sıfmk M temel. An him.
sıfori M. samur hayvanı, fin semûrZ
süre M. sofra./- daninZ. sofrayı kurmak.

/_ hüanin Z. sofrayı laldırmak. * süav h
sıfra hazır e Avv. hazıra konmak kolay
olur mealinde bir atasözü.

süt rgd kesif, kalın, koyu, yoğun. IS M.
yoğunluk, kesafet.

süteh rgd rgp. siftah, ilk, ilk evvel, Uk satış.
sıftobûn Zng. (stfto dibe, sıfto be) bozul¬

mak.
sü tok rgd kokmuş yemek, fin genû.
sıgare M. m sigara, fin cixare.
sıh rgd küs, dargın. /_ bûn L darılmak,

küsmek. /_ kinn/xistm Z. küstürmek,
darıltmak, fin sıl2, suh.

sıhand/ın Lg. (dısdüne, btsdvne) sıvamak.
sıhbet N.A sohbet.
sıhet M. A sıhhat. * sıhet be! fivv. sdihatlar

olsun, sağlık olsun. * sıhet xvvcş! bw. B.
aferin anlamında söz. * sılıete te çavvan
e? fivv. sıhlıatm nasıldır?, fin norş, tendu-
rusti.

sılıenı rgd müthiş, çarpıcı. * bı tus û
sıhem fiıv. korku ve telaş, fin sehm, sa-
vvir.

sıhık M. sirke.
sıhın M. fin sıhem.
sihiq M.finsuq.
sihir MA sihir. /_bazMx sihirbaz. /_bazi

A'. sihirbazlık. /_ kırın Z. sihir yapmak.
bn sihri.

sıhr l N.A bn sınır.
sıhr " M. meyve vermiyen ağaç.
sıhrık M. tüfekte gez.
sıhûd M. şans. * sıhûda te hebûye fivv.

şansın varmış.
sıhûn M. çömlek, leğen.
syi M fiib. irin. fin nêm.
sık l rgd çirkin, menfur. /_ bûn Z. çirkin¬

leşmek. /_ kuın L çirkinleştirmek.
sık M S. ant kann. fin. züc
sıkalin M. şikayet, bn güi, gazin.

sike M. demir kazık.
sıkü Mköz.Anuraf.
sikir l M. ant boğaz, gırtlak. An şukur.
sütü M. su bendi, baraj. An şukur, sukre.
süur 3M.nhüm.
sücke M sikke.
sıkûm M. 1. arıt yüz, çehre, fin rû, averû.

2. M. haysiyet
sü l M fobi, kötü bir tarafının açığa

çıkmasında doğan korku.
sü 2 rgd küs, dargın. /- bûn L darılmak,

küsmek. /_ kuın Z. danltmak, küstür¬
mek, fin sıh, suh.

sü 3 M. Kürtçede Süleyman'ın kısacası.
sü 4 M. tasan veya hayvanların bıraktığı iri

dışkı yumağı. * süe nxê fivv. büyük mayıs
lapası.

süamet N.A selamet
süav M. m A selam, /-dan L selam ver¬

mek. * süaven germ Avv. sıcak selamlar,
derinden selamlar. /- guhn Z. selam al¬
mak. /_ kum L selamlamak. * süav lê
gutm fivv. selamım almak. *süav li kum
fivv. selam vermek, selam göndermek. /_
şandm Z. selam göndermek, fin selam,
pate.

Süemanıye M. güney Kürdlstanda bir şe¬
hir.

sücmani M damarlı akik.
silêvê MAnsıhvL
sıhk M.finkızık.
sıling M vinç. fin vvinç.
Sıliva M. Diyarbakır Süvan kazasının adı.

Mervanoğullan Kürt devletinin başken¬
ti.

sıhvi M. saka kuşu. zoo. Carduelis car-
duelis.

sılmilc M. ekinlerde zararlı ot veya bitki.
bn kax, aşêv.

sılop M 1. külçe, külçe halinde şey. 2. hay¬
van mayısı veya insan pisliğinin külçe ha¬
linde düşmesi. * snopê nxê fiıv. hayvanın
bir defasında yaptığı taze mayıs.

sılq M pancar. *süqa sorNh kırmızı pan¬
car. * silqa spi Nh şalgam, fiot Brassica
rapa. * suqên şêkir MA. şeker pancan.
fiot Beta vulgaris.

Siloqan M. Zirkanda bir aşiret.
silsile M.A silsUe, sülale.
sütan M. fin sultan.
sütani M. iki dönümlük arazi ölçüsü.
süûk M. fin süûs.
süûs M. halvete çekilerek yapdan ibadet.
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sıbc MAnmerdiyaq.
sim M. ant tek veya çift tırnaklı hayvan¬

larda tırnak. /_bır MA. hayvan tırna¬
klarını kesmekte kullanılan bir alet.
/_reşi MA. Bj. hayvanlarda bir tırnak ha¬
stalığı, fin çını, çırnık, sımtraş.

sımand/ın Lg. (dısunine,bısmûne) delmek,
delik açmak, delip geçmek, fin
sımıtandın, qul kum, kun kuın.

simaq M. sımak, fiot 1 Rhus coriaria, 2.
Rhus cotions.

simaqpalan Nh süzgeç, fin parzûn.
Simaqiye M Diyarbakırda tarihi bir köy.

Meşhur rarihçi 'Maryeşna' bu köylüdür.
sımarte M zımpara. * kaxeza sımartc fivv.

zımpara kağıdı.
sunax kırın L demire su vermek, bn se-

nıax.

simbêl l M ata. bıyık. /_o M. palabıyık. *
simbêlên kertcboz fiıv. gri renkü dökük
bıyıklar. An sımel

smibêl 2 M. ant. başak. ";: sımbel reşMA ka¬
rakılçık buğdayı, bn sınbel reş.

sımbıl l N.bnsınıelZ.
sunbıl M. sümbül, bn sınbıl, helal.
sime M. tüfek harbisi, top namlusu çu¬

buğu, silah temizleme çubuğu.
sınıcdi M. bulgurluk buğday, bn dan .

sımel N.ant. 1 bıyık.fi/ısımbell 2. doku¬
naç, bazı omurgasız hayvanlarda dokun¬
ma yoluyla hisseden bıyık şeklindeki
organı.

sımıd (simit) M ani bn sımtl.
sımıdmıd MA çekirge yiyen bir kuş.
sımık M. yarını (1/2) dönümlük arazi öl¬

çüsü.
sımırmır N.A bn. sımıdmıd.
simit M ant. but. bn simli.
sımııand/ın Lg. (dısonıtine, btsonuine)

delmek, delik açmak, bn kun kırın,
sunandın, gul kırın.

sımıtand/ın Lg. (dısonıtine, bısonıtine) 1.

kazımak (bıçak,jilet vs. ile). 2. aşınmak, fin
reş kırm, maşin.

sımıti/n Lng. (dısanıte, bısanae) delinmek,
fin simin, qul bûn, kun bûn.

sımi/n Lng. (dısone, bısorte) delinmek. An
qul bûn, sunandın.

simit M halka şeklinde bir cins çörek, si¬
mit.

Sımko M. adı İsmail ağadır.1914 ten 1930
a kadar kuzeydoğu Kürdistanda Irana ve
Rusa karşı Kürt mücadelesi için sava

şmış bir üder.
sımkok M. hekimlikte kuUandan bir ot.
sımkord M. ata. yuvarlak tırnaklı hayvan.
sımkot M. maşrapa.
sımok M. 1 burgu, delici şey. 2. delik aça¬

cağı.
sımolek M. sincap, zoo. Schırus vulgaris.
sımolek! fırok MA uçan bir cins sincap.
sınıore M. fin sımolek.
sınısık M. nefissiz, pisboğaz ve surda bur¬

da otlanan kimse, otlakçı.
sunsımıki M. değişik olarak dizleri

karma kadar çekerek yapdan koşu ve bu
oyun.

sunsımok M. bir oyun. fin sunsımıki.
sımsıyank M. leyleğe benzer iri ve beyaz

bir kuş. fin sisolck.
şimşire M. 1 üzüm posası. 2. üzüm şırası,

fin şire.
sımt ' M. ata. but, kalça, kıç, mecazi olarak

butlardaki kaba etler bölümü.
sımt 2 M. tepe, zirve.
simle kor MA. yeraltı geçidi, tünel.
suntraş M. kesici bir nalbant aleti.
sımti rgd delikli, delinmiş.
sımti/n Lng. (dısonte, bısonte) delinmek.

bn simin, sımıtin.
sın M. süne.
sınari/n Lg. (dismêre, bısnıere) tenkit et¬

mek, eleştirmek, kirdik etmek, fin rcxne.
sınbel M. ata. 1 bıyık. 2. başak, bn sımel,

sımbel
sınbclok M. çançiçeği. fiot Campanula.
smbêl reş Nh karakılçık buğdayı. 2. kara¬

buğday fiot fagopyrum .

sinbêlreşên M. fiot polygonaccac .

sınbıl M. bn sımbıl, sımbel
sine l M 1. diken, bn sılıri. 2. iğde ağacı. bn.

gûsınc
sine 2 M. muz. büyük zil.
sıncak M. kadınların taktığı mücenher

iğne, broş.
sınccri M. sıralık bir üzüm cinsi.
sincik M. 1 diken (yalat halde olan). 2. kü¬

çük,ve dikeıdi bodur bitlcüer. 3. çocuk ve
hastaların tuvaletlerini almalan için
altına konulan kap. fin sine

sıncuand/ın Lg. (dısmarine, bısmcvine)
tandın veya fırını ekmek pişirmek için
ısıtmak veya toprak kaplan pişirmek için
fırın ısıtmak.

sınci l M. hünnap bitkisi, fiot Ziziphussa-
tiva.
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smd M. ahlak. An sınçl
sincoq M. ant kahn barsak, fin riri.
smcû M. gül defnesi, fiot Nerium olean-

der. fin sine, ziqûm, rûl
sincûq M. tahta çivi, kanca, askı çivisi, fin

pijüc
sınçi M. ahlak.
sından l Mant. 1. kulaktaki örs kemiği. 2.

M. örs. * sından h bm guhê te kevi fivv.

ocağına taş düşsün anlamında bir bed¬
dua.

sından 2 M fıçı, iri tahta kap.
sındık M. bulgur ufağı.
sindi M. meyvelerden greypfurt (grape-

fruit).
smdıyan M.AnsındanZ
sindûq M. bn sendûq.
sıncat N.A sanat, zanaat.
sınct l N.A 1. sünnet, dinde Peygamber ta¬

rafından emredilen buyruklar. 2. nafde
namazı.

smet 2 N.A sünnet. /_ bûn Z. sünnet ol¬
mak. /_kcr Mx sünnetçi. /_ kum Z. sün¬
net etmek. /_kui rgd sünnetli.

sınct M. sanat, /-kar Mx sanatkar, fin
pise.

sinede rgd. hafiften, sığ olarak. * kêrê bı
sinede buri fivv. bıçak sığ olarak hafifçe
kesti. * sinede kar kuın fivv. baştan sav¬
ma veya savsaklıyarak iş yapmak.

smg M. 1. kazık. 2. mil. 3. dokumacılıkta
iplik sanlan mil. 4. çorap veya örgü ören
kancasız tığ. * smge dolavc fivv. çıknk mi¬
li. * smgê kon fivv. çadır kazığı. /_ kutan
Z. kazık çakmak. /_ rakuın /. kazığı ye¬
rinden sökmek.

sıngesir M. yağ, yumurta, sanmsak ve ek¬
mek ufağı karıştırıp yapdan yemek.

sıngık M. 1. örgü şişleri. 2. Bj. çocuklarda
çıkan bir sivilce.

sıngo M. süngü, bn nize.
sınıf M. A sınıf, toplumda insan guru¬

pları, fi/ı çin.
smıf 2 M. 1. ders görülen oda. 2. okullarda

bir üst derece.
sınık M. bitki kurtlarında bir kaç cins,

mısır kurdu, pamuk kurdu, buğday kur¬
du vs. An sıpıh, sın.

smkolk Mçapa.frtnalcax.
sınorte rgd M. fin bedmjad.
smsd M. cav dağ omurgalan, tümsek, sta-

sUe.
sınsıyank M. An sımsıyarık.

sıntaks M. Grm bn parsin, sentaks,
sınur M. rgd yetim, kimsesiz, fin sêvri.
sınûr M. fin sinor, lixûb, sindorJndûd.
sipahi M. Osmanlılarda bir ordu.
sıparani M. strateji.
sipariş M. m P. sipariş. /_ kuın Z. sipariş

etmek.
sıparte M. 1. korunak, sığınma yeri,

sığınılacak yer. 2. emanet, emanet edUen
şey-

sıpart/ın Lg. (dıspere, btspire) 1 korumak,
sığınmak. 2. emanet etmek. 3. havale et¬
mek, teslim etmek, fin spartın.

sıpas M. teşekkür. /-kuın /.teşekkür et¬
mek, bn spas.

sıpcnd M. sedef otu. fiot Ruta graveolens
. * sipendê cfriqeMA. üzerlik. Aot pega-
num harmala.

sıpehıyand/ın Lg.(dıspehıyine,bıspehıyine)
süslemek, güzeUeştirmek.

sıpehi rgd. güzel, hoş, süslü. /_ bûn Z. gü¬
zelleşmek. /_ kırın Z.güzeUeştirmek./_ti
M güzellik.

siper M fin siper.
sıpeyi rgd bn sıpehi.
sıpede Mrgdrgp.alacakaranhk.fi/ispede.

* di sıpede sıbe de fivv. sabahın alacaka¬
ranlığında.

sıpene M kama, takoz.
sıpıh M bit. zoo. Pedicıüus. * şıpına

kınca Nh çamaşır biti. * sıpıha muişka
Nh tavuk biti. * sıpıha niska Nh merci¬
mek biti. * sıpıha rûv M. kasık biti. zoo.
Phthirus pubis. * sıpıha serıya MA. saç
biti. * sıpıh Iê ketin fivv. sebze, meyve
veya hububatın bitlenmesi, fin sıpi .

sıpıha genim M buğday biti. fin qalonçe.
sıpıl (sıpdak) M ant. 1. pankreas. 2. dalak.

bn. şılavık .

sıpıng M yenilen ve adı'doğu türkçesinde
yemlik olan bir bitki. Aot Tragopagon
protensls. bn. spıng.

sıpıyavv M. 1 pudra. 2. pirinç unu, talk
unu. /_ kırın Z. pudralamak, yüzüne ma-
ke-up yapmak.

sıpi ' rgd beyaz, ak. /_ bûn Z. beyazlaş¬
mak. * çav lê sıpi bûn fivv. ölmek, gözün
akının dışan çıkması. * rû sıpi bûn Avv.

yüzü akçıkmak. /_ kum Z. beyazlatmak.
/_ man L beyaz kalmak, dona kalmak.
/_ti Z. beyazlık. An spi

sıpi 2 M. bit. An sıpıh. * sıpıye rûvM kasık
biti. zoo. Phthirus pubis.
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sıpi 3M.soyma, kabuklarını soyma./-bûn
L soyulmak (kabuk). /_ kum Z. soymak
(kabuk), bn çehtandm. * sev sıpi kuın
Avv. elma soymak. * dar sıpi kuın Avv.

ağaç kabuğunu soymak. * hck sıpi kuın
fivv. yumurta soymak. * petêx an xiyar
sıpi kum fivv. kavun veya hıyar soymak.

sıpiçık M ant 1 göz akı. 2. yumurta akı.
sıpide M. fin sıpede.
sipildax M. 1. soyulmak (kabuk). 2. yüzül¬

mek (derisi). IS rgd soyulmuş, yüzülmüş.
/_i bûn Z. soyulmak, y üzülmek. IS kum
L soymak, yüzmek. * çermê emya mın
sot û sipildaxi bû fivv. alnımın derisi yan¬
maktan soyuldu/yüzüldü, fin menlin.

sıpindar M. kavak ağacı, fiot Populus.
sıpiyayi M. beyazlık, aklık.
sıpiyc genim Mı buğday biti. fin qalonçe,

sıpıh.
sıpûsor rgd kıpkırmızı.
sıqa M. büeme. bn seqa, seqandm, sûn.
siqal M. balkon, bn şane.
siqêf M. küfür./- kuın/. küfür etmek.fin

çer, dyûn.
sır l (sor) M. kuru ayaz, serinletici hava

akımı, serin esinti. * surê êvarê fivv. akş¬
am serinliği. * sır û scqcm fivv. soğuk ve
ayaz. fin zuhr.

sır 2 N.A sır, giz, gizlilik. /_ gotın fiıv. sır
söylemek. /_ nedan L sır vermemek. /_
vekırın Avv. sır açmak. /_ veşartın Z. su¬
saklamak.

Sırb ' M. Balkanlarda bir bölge ve halk.
/-ıslan Mx Sırbistan.

sırb 2 M. kurşun madeni.
sırc M. sıra, dizi. * bı sıre fiıv. sırayla. * bı

sıre re hatm fiıv. sırayla gelmek. * ketin
sırc fivv. sıraya girmek. * kırm sıre bw.
sıraya koymak. * sıra mın e fivv. sıra ben¬
de, veya benim sıranı. * sıra nehatıye
mm fiıv. sıra bana gelmemiş.

sırcvvt M. 5. istirahat, sükunet.
sırcş M S. tutkal, zamk.
sırgûn M. sürgün.
sırım M iplik haline getirilmiş deri.
sırışk M göz yaşı. bn rondık, hisler.
suışt M. fi/t sırûşti
suk M. çok gıdıklanır, cilveli, titiz.
sirke M. sirke, bn sıhık.
sırmc M rgd. sırma, fin sürme.
suni M. kağnı arabasında dingil. * suniye

erebc fivv. araba dingUi.
sırsırk M. karafatma böceği, zoo. Blalla

orientalis. fin zrrxitik.
sırsûm M. 1 yayde. 2. büyük şarap küpü.

finxmûsL
suûd M. 1 ilahi, ilahi okuma veya Uahi

okuyarak kutlama veya ifade etme. 2.
mars.

suûş Nne, vaki, ilham, fin xêvzanin.
sırûşt 2 M. tabiat, Udim. * çar sırûşt MA.

dört iklim, fin xweza.
sisê M. rgd üç (3). bn si .
sıst rgd gevşek, savsak, yavaş, kayıtsız. /_

bûn L gevşemek. /_ kuın L gevşetmek.
IS M. gevşeklik. * xwe sıst kum fiıv. ken¬
dini gevşetmek, kapıp koyuvermek. /_o
rgd argoda beceriksiz, salak kimse. *
sısto pısto fivv. derbeder kimse.

sıstand/ın Lg. (dısıstine, bısıstine) gevşet¬
mek.

sıtar M. 1. inziva köşesi, çekUecek yer,
sığınak, bannma veya korunma yeri. 2.
bannak. /_ bûn Z. bir yerde barınmak,
biryere sığınmak. /_ kırm L bir şeyi veya
kimseyi korumak, banndırmak. * ya
sıtar! B. Ya koruyan!, Allah korusun!, fin
star.

sı iare M. kamelye, asma gölgelik, bn starc.
sıtavık M. güneş huzmeleri, bn tirêj, tıry.
sitayişi M övmek, methetmek, hamdveya

şükretmek, fin pesn.
sitem M. m. zulüm, gaddarlık, azar, payla¬

ma, serzeniş, /-bar rgd ezilen, haksızlığa
uğnyan. /-ger Mx zalim, cebbar, gaddar,
/-kar Mc 1. ezen, baskı alünda tutan. 2.
zalim, gaddar, /-kari Mx ezme, zulüm,
baskı, /-kari kırın L ezmek, zulüm ve
baskı yapmak. /_kcş M. baskı altında
olan, sitem çeken, ezilen.

sıtevvıl M at tavlası.
sııcvvır rgdkisir.fi/istewr.
sıtırand/ın Lg. (dtsUoine,bısıtırine)yoğur-

mak. * hevir silinindin fiıv. hamur
yoğurmak, bn strandın2, surandın.

sıtırıh M. ant. boynuz. An qoç, qilonç,
qlonç.

sıtınk MAnstırhı.
sıtıri M. diken, çalı. fin stri.
sıtırinuşk M. bn stuimışk.
sıtırke Mfinstınk.
Sıti l M. 1. şirvanda bir köy. 2. Memê Alan

destanında Zinenın kızkardeşi.
sıti 2 M bayan, hanım.
sıtran M. türkü, şarkı, fin küam, stran.
sıtûn M. direk, kolom. fin stûn.
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IS M. gevşeklik. * xwe sıst kum fiıv. ken¬
dini gevşetmek, kapıp koyuvermek. /_o
rgd argoda beceriksiz, salak kimse. *
sısto pısto fivv. derbeder kimse.
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Silvan M. yüzbaşı. /_yar Nx başçavuş.
sıûd M.finsıhûd.
sıvande M. dam saçaklan. fin sıving.
sıvde M. kapuun üstündeki bölüm.
sıvık rgdhafif./_ahiMhafiflUc./_bûnZ.

hafiflemek, hafif olmak, çabuk veya tez
olmak. IS M. kolaylık, hafiflik./- kum L
hafifletmek, kolaylaştırmak. * bare xwc
sıvık kuın fivv. yükünü hafifletmek, yü¬
künü kolaylaştırmak. * sıvık sıvık
xwarin fivv. azarazaryemekyemek. * ba¬
re guan cqlê sıvık Avv. aklı hafif olanın
yükü ağır olur anlamında deyim.

sıvi M kepek, fin pûne.
sıril M. rgd sivü.
sıving M. dam saçaklan. fin sıvande.
sıvle M.fingureşk.
sıvnüc M. süpürge, fin gezüc, gêzi, avlêk,

havlck.
sıvsıvilık M. renkli bir kuş.
sıvvak M. diş temizleme malzemelerinden

misvak, misvak ağacı, fiot salvadora per-
sica . bn sivvak.

srtvar M. rgd süvari, atlı, binici. /_ bûn L
binmek. * hcspê* sıvvar bûn fivv. ata bin¬
mek. * h trênê sıvvar bûn fivv. trene bin¬
mek. * lı hev sıvvar bûn fivv. üstüste
binmek. IS M. rgd atlı, süvari. * bı sıvvari
rgd atla, atlı olarak. /_ kırm Z. bindir¬
mek. * bûk sıvvar kırın fivv. geün getir¬
mek. * lê sıvvar kuın fivv. bindirmek. * h
kerê sıvvar kum bw. eşeğe bindirmek. *
siwarê hespê külek fivv. topal atın süvari¬
si anlamında deyim.

siwarxc M küçük odun. bn qitik.
sıvve rgd alçak, bn mzm.
srtvir rgd fin svvir.
Sıvvisre M. cav İsviçre.
sıvvûri M. fin sımolek.
sixlet rgd kalabalık.
sixre rgd çorak, kurak.
siya rgd Z. siyah, kara. bn reş.
siyan M. rgd pis, çamurlu, lağım akıntısı.
sıyanet M. saygı, hürmet, korumak, bn pa-

rastın.
sıyare M. 1 bir buğday cinsi. 2. kapının dd

yan tarafı.
siyaset M.Asiyaset,politika./_iM.siyaset-

Ie ilgili. /_ kırın Z. siyaset yapmak, fin ro¬
zam.

sıyeh rgd Z. fin siya.
sıyele M ıspanak An espanax .
Siyonist rgd M. Fr. siyonizm yanlısı.

Siyonizm M. Fr. 19.cu asırda filisttade bir
yahudi devleti ve insanlar üzerinde hü-
kümranlık sağlamak için yahudUer ta¬
rafından ortaya atüan bir akün.

si l M. güderi, kuru deri parçası. * si ya
çarix Avv. çarıklık deri. * sı ya teşiyêAvv. iğ
ören kadınların deriden önlükleri./_der-
pe MA. orak biçenlerin dizve kıç tarafma
deri kaplı olarak giydikleri don.

si 2 M. rgd otuz (30). /-hem/hemin rgd
otuzuncu.

si 3 M. 1. gölge. 2. saye. /-dar Mx ağaç göl¬
gesi. * ketm bm siya yeki Aıv. birinin göl¬
gesine sığınmak, veya gölgesinde
yaşamak, fin sa, saye, sıh.

Sibenyc M. cav. Sibirya.
sibop N.Fr. subap.
sifon M. Fr. iki kap arasında srvryı aktaran

boru.
sih 1. M. fin si1.2, rgd fin si2.3. M. fin si3.
sikard M. satır, kısa saph balta, fin sator.
sikat M. bulaşık çukuru, lağım deposu.
sikav M. kar kurdu, karda yaşryan bir cins.

kurtçuk.
şikene M. mekanik tertibat.
sikke M. sikke, para kalıbı.
siklon M. Gr. alçak basınç sebebiyle hızla

esen fırtına. Ekseri Hint yarımadasında
çok görülür.

sil M. Bj. verem. An diq.
sile M. tokat, şamar. /_ kuın Z. tokatla¬

mak, şamar atmak. * sUe di fekê de lê
xistin fiıv. ağzına tokatı yapıştırmak. An
şeqara, şilpax.

sileh MA m silah. An çek.
silek M. kumluk. * silckanê çemê xerzan

fiıv. Garzan çayının kumsaUan. bn sey-
lak, sêlax, sclxan.

silindir M Gr. 1 luğ şeklinde geometrik
şekil . 2. asfalt bastırmak için ağır bir araç.
3. rgd silindir şekli, fin stûvvane .

silke M. bn. ohr.
sümük Mfinsinnog.
silo M ispanyolca olan bu kelime tahıl am¬

ban demek, fin pêtag.
sim M rgd gümüş, suma. /_av MAl 1 gü¬

müş suyu. 2. crva. /_eMgümüş tel.İS rgd
gümüşü. * dersim MA. Tuncelinin adı
olup gümüş kapı demektir.

sima M. yüz, çehre, sima. fin sıkûm, rû.
simcrx M kızıl akbaba, zoo. Gypus vul-

vus. bn. siqalk.
simır M.A eti yenmez iri bir kuş.
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simsar M.A simsar, komisyoncu.
Sina M. cav Sina çölü.
sinagog M. Gr. sinagog, yahudi tapmağı.
siname M Gr. sınama.
sindir M. dibek taşı. An conl
sine M. P. anı sine, göğüs, fin sing.
sinemaki M. 1 sinameki bitkisi. Aot Cas-

sia acutifolia. 2. bir cins ince hah.
sing M. ant göğüs, döş, bağır. *depa sing

Nh ant göğüs kemiği. * sing lê dan fivv.

göğüs vurmak. /_ vedan Z. göğüs açmak,
kavga için meydan okumak. * h singê
xvve xistin fivv. göğsüne vurmak, bağrına
vurmak. * sing dan ber fivvi göğüslemek.
* textikê sing M. ant bn. hestiyê sing.

sing 2 M. cav yamaç, dağ eteği.
Sin 1. M. Çin. 2. rgd. Çinli, fin çin.
sini M. iri tepsi, fin seni, berkeş.
sinok Mfinscynüc
sinonim M Fr. eş anlamlı kelime, fin

hevmana.
sinor M. sınır, hudut. /_ danin Z. hudut

koymak, sınırlamak. /_ kınn Z. sınırla¬
mak, hudut koymak. /_ kısandın Z. sınır
çekmek. /_ hvandın Z. hudut/sınır teca¬
vüzü, fin tixûb .

sinyal M Fr. 1. bildirme işareti. 2. radyo
veya televizyon gibi elektronok aletlerde
verici işaret, sinyal.

sipal rgd yırtık, pejmürde, pürüzlü,yırtık-
pırtık. bn sûtal.

Sipan M. cav 1. Kürdistanda Van'a yakın
bir dağ, Süphan dağı. * sipana xclatcMA
Süphan dağı. 2. çığ.

sipc M sıpa, eşek yavrusu, fin çelişik, ku-
ri.

siper M. mevzi, siper, fin siper, sengcr.
sipel M. şelale, fin çu, şip.
sipık M 1. sıpa. * sipıke kere fivv. eşek

sıpası, fin sipe, cehşık. 2. eşik, kapı eşiği.
bn. şêmûg.

sipi MAnscpê.
Sipkan M. Ağnda bir Kürt aşireti.
siqal M eda. /_i rgd cilalı. /_ kırın Z. cila¬

lamak.
siqalk M. akbaba, fin sisolek.
siqalka gurri MA. kel akbaba. An simerx,

kurt3.
siqctore M ara. kursak. An geprûg.
siqi M. çubuk ağacı. Aot Mabea.
siquling M turna, bn quhng .

sir Msanmsak.AotAuiumsativum.*sir
a mara Nh zehirli olan bir cins yabani

sarımsak. An sirka mara.
sirava MA. yağ, sarımsak, yumurta ve ek¬

mekle yapılan bir Kürt yemeği.
sirace M5/. ruam hastalığı.
siravık M. tuz katılarak kullandan su. An

şorav.
sirdım M. fin sink.
siren M. Fr. siren sesi, alarm borusu.
sirık l M. 1. yabani sarımsak. Aot Allium

schoenoprasum. 2. kömüren. bot. Alli¬
um rotuntum.

sink 2 M. ince kalkan.
sinin M. fin sink .

sirınçk M. üvez ağacı, fiot pirus sorbus.
sirka mara M. uyuz otu. fiot Scabiosa ar-

vensis.
sirkutık M. sarımsak dövme tokmağı.
sirmog M. çayır ve sulak yerlerde yetişen

yabani bir sanmsak. fiot 1 Allium atro-
vilaceum, Allium vineale. 2. Tencrum
scordium. bn palimok.

sirmok M.Ansi"nog.
sis l rgd beyaz, ak. /_ bûn L beyazlaşmak,

aklaşmak. IS M. aklık, beyazlık. /_ kuın
Z. beyazlatmak, aklamak, fin spi, sipl

sis 2 M. güney Kürdistanda: 1 solma, rengi
bozulma. 2. sıska, zayıf, bir deri bir kemik
anlamı verir.

sisark M. akbaba, zoo. Gypaetus barba-
tus. bn. sisolek, siqalk.

sisarki Anıriki Nh çok yükselen bir cins
akbaba, ing. condor.

sisele rgd. zayii, cılız, bn sisi
siscm M abanoz çiçeği, fiot Diospyros

cbcnunı.
sisık rgd 1. beyaz olan şey, bembeyaz olan

küçük şey. * İceçka sisık fivv. küçük ve gü¬
zel kız. 2. M. mecazi olarak yumurta. *
sisıkcnbm mırişkan fivv. tavuk altındaki
yumurtalar. 3. meyve yumuşak çekirdeği.
* sisikê sêvan bw. elma çekirdeği.

sisırk M. cırcır böceği, zoo. Gryllus do-
mcsticus, G. campestris.

sismoxraf M. Gr. deprem ölçer aleti.
sisolek M. iri bir akbaba, fin sisark. *siso-

lekc guri MA. kel olduğuna inanılan iri
cins akbaba. An siqalka guri.

sistem M. Gr. 1. ilkeler topluluğu, yol, yön¬
tem, sistem. 2. tabu oluş.

sitav M. gölgelik, yapraklan seyrek ışık
sızdıran ağaç gölgesi. An sL

sitem M. fin sitem.
sitü M. 1 kazan. 2. bakraç.
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sis l rgd beyaz, ak. /_ bûn L beyazlaşmak,

aklaşmak. IS M. aklık, beyazlık. /_ kuın
Z. beyazlatmak, aklamak, fin spi, sipl

sis 2 M. güney Kürdistanda: 1 solma, rengi
bozulma. 2. sıska, zayıf, bir deri bir kemik
anlamı verir.

sisark M. akbaba, zoo. Gypaetus barba-
tus. bn. sisolek, siqalk.

sisarki Anıriki Nh çok yükselen bir cins
akbaba, ing. condor.
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cins akbaba. An siqalka guri.
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tem, sistem. 2. tabu oluş.
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sızdıran ağaç gölgesi. An sL

sitem M. fin sitem.
sitü M. 1 kazan. 2. bakraç.
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sivan M.finshvan.
sivanok Mşemsiyeağacı.fiotSophoraja-

ponica.
sivü rgd sivd.Ansivil.
sivle Mfinsêvle.
sivok M bj. başta darbe de hasd olan şiş.
sivvak M. misvak.* bûneshvaka şêx û axa

Avv. şeyh ve ağalann diş artddan olmuş¬
lardır anlamında deyim, fin sivvak.

shvan M. şemsiye.
shvanvan M. paraşütçü.
six M. 1 bir cins diken. 2. yük çuvallarının

kulplanna geçirilen ağaç çubuklar/şişler.
3. kebap şişleri, bn şiş, ptfık.

sixm rgd ufak ve zayıf kalmış, cdız. fin şi¬
şele.

sixur M. casus. bn. şofar.
sbtur 2 M. kirpi, oklu kirpi. zoo. Hystrix

cristatus.
sixuri Amriki Nh zoo. armadiUo.
sixurme M. 1. dürtme, tahrik etme,

kışkırtma, darbe, vuruş, hamle. /_
kınn/le dan Z- dürtmek, kışkırtmak. 2.
finzext

Siyabend M. Kürtçede Siyabend Sılrvi adlı
halk destanının erkek kahramanı. *
Siyabend û Xecc MA. Siyabend ile hacê.

siyaset M. fin siyaset
Siyonist fin Siyonist
skandal M. Fr. utanç verici olay, skandal.
Skandınavıye M. cav İskandinavya.
ski M. kayak, ski.
Skoç M. İskoç. IS rgd Iskoçyalı.
sloxan M. slogan, bn devecû.
Slovak M. rgd Slovak, slovak olan.
slûbalû M. finhclûje.
so M Urmiye, şapur bölgesinde turşucu¬

lukta kuUamlan bir ot, türkçesini bula¬
madık.

sob M. m. rgp. sabahın başlangıcı, fin ber-
bang, spêdc

soba M. yüzme. /_hi M. yüzücülük, fin
ajne, melevanl

sobe M. soba. * sobe tıji kırın Avv. sobaya
odun doldurmak. /_ vêxistmZ. soba yak¬
mak.

sode M. it temizlikte kuUamlan kimyevi bir
madde, soda.

Sodom M. Tewratin ilk kitabında geçen
kötülük şehri.

sofık M. çUe, iplik çUesi.
sofi l M. 1 tarikat üyesi. 2. sofu, derviş,

/-zm M. sofizm.

sofi M. aşık oyununda aşığın sırt tarafı.
soht/ın Lg. (dısohte, bısohte) bn sotın.
sokın M. kekük avcılığında kuUamlan ve

yeri değişmiyen pusu çukurları.
sol M. m ayakkabı. /_ çeker MA ayakka-

bacı. /_ drû Nh ayakkabıcı. An pêlav,
mıdas.

sole M. l.dannın saplan. 2.M.Z. fin sergu.
solin (soline) M. 1 çiçek tarlası. 2. tomur¬

cuk, fin bışku. 3. taşlara yapdan kuş yu¬
valan.

solist M. Fr. solo okuyan veya çalan kimse
solo M Fr. it muz. bir kişi tarafmdan oku¬

nan veya çalınan müzik parçası.
somestır M Fr. bir öğretim ydının iki ayn

yansından biri. An pel
sond M. m yemin, /-dan fivvi yemin ver¬

dirmek. /_ xwann L yemin etmek, ye¬
min içmek, fin drameti

sone M ördek. * soneya bınavık Nh te¬
stere gagalı ördek. zoo. Mergus mergan-
scr. bn. vverdek.

sop M. sığ yerlerde balık avlamak için
yapılan set.

sopa M. düşman askeri.
sope M sopa. /_kuın /.sopalamak, fin ço,

çov.

sor rgd al, kırmızı, kızd. /_ bûn L kızar¬
mak, kırmızılaşmak. /_ kuın L 1. kızart¬
mak. 2. kırmızıya/kızda boyamak. * goşt
sor kırm fiıv. et kızartmak. * dü lê sor
kuın fiıv. içini pohpohlayıp şişirmek.

Soran M Soran, güney Kürdistanda bir
bölge ve Kürt lehçesi. IS M. 1. Soranca,
Soran lehçesi. 2. Soranlar tarafından
yapılan bir cins hançer. 3. kırmızı renkü
bir armut cinsi.

soravık M. kadınların bir güzeUik kremi,
ruj.

sorax M teftiş. /_ kınn Z. teftiş etmek.
/_van N.v müfettiş, inspektör.

sorboz M. rgd yağa. * hespa sorboz fivv.
yağız at.

sordemar Nh ant atardamar.
sore rgd kırmızı, /-çınar Nh kral çınar.

/-muari M. kızdördek. /_fa M. Bj. bn
sunk. /-tari rgd koyu kırmızı renk.
/-vekıri rgd açık kırmızı renk.

sorevrilk M. flamingo kuşu.
sorgul MA. 1 kırmızı gül. 2. bir cins

buğday.
sonk M /t/, kızamık, fin sunk.
sorıng 1 rgd kızd. 2. M. güneşin çıkarken
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veya batarken bıraktığı kızd huzme.
sonncan M.fingulemi
soriçk M. ant yemek borusu. An gewri,

sorsonk.
Sorkan M Derikte bu* Kürt aşireti.
sorkelem M. kızd lahana, fin kelemsor.
sorsonk l M. süpürge otu. fiot Erica cine-

rea. fin havlêk.
sorsonk 2 N.ant yemek borusu.
soryaz M. melez bitki, fiot Hybridus.
sosık M. 1 uğur böceği, gelincik böceği,

hanım böceği, zoo. Coccnella. 2. kekhğe
benzer ufak bir kuş. 3. Bohtanda bir köy.
4. küçük kız çocuklara çağn. An xalxa-
lok, calcalok.

sosın Mİ. maviveya san rengi olan bir çi¬
çek, fiot Narcissusjonquilla. 2. iris. fiot
iris germanicum. 3. çiğdem. 4. zambak.
fiotLilium.

sosınıne M. sosingüler. fiot Colchicaceae.
sosret rgd 1 acayip, acayip giyinişU kimse,

gülünç şey veya kimse. 2. protesto. /_
kırın L. 1. protesto etmek. 2. gülünç hale
düşürmek, fin mostre.

sosyal rgd Fr. toplumla Ugüi, toplumsal.
/-ist rgd toplumcu, /-izm M. toplumcu¬
luk, fin cıvak, cıvat

sosyoloji M. Lat. toplumbilim.
sosyolox M. Zat toplumbilim uzmanı.
sot/ın Lg. (dısoje, bısoje) yakmak, dağla¬

mak, fin şewitandin.
sov M. rgd kıtlık, darlık, yokluk.
Sovvyet M. Sovyet. /-ıstan Mx Rusya,

Sovyetler birliği. * yckıti sovvyet MA.
Sovyetler birliği.

soxe (sqyxe) 1. rgd (argo) meret. 2. M. ölü
elbisesi.

soxin rgd sonunda, sonu.
soxte M.finsuxte.
soya M soya fasulyesi. Aot Glycine soja.
soz M. söz, kelam, laf. * h ser soza xwe

sekinin fiıv. kendi sözünde durmak. /~
danZ. sözvermekV-gutın/. söz almak.
/- kum Z. söz etmek, söz vermek. * soz
kırın yek fivv. ağız birliği etmek.

soz 2x sonektir. düsoz gibi
sozani M. köçek, çingene, rakkase.
sparde M 1. depozit 2. gurup. 3. sığınma.
spart/uı Lg. (dispêre, btspêre) bn sıparlın.
spas M. teşekkür. /_dari M. şükür, müka-

faat, ödül. An sıpas.
spchi rgd güzel, hoş, süslü. An sıpehi,

sıpehıyandın.

spehik M. bir cins kene türü.
sperma M. Gr. Ho. erkek cinsi organında

cinsi temas esnasında çdcan döUeme
maddesi

spêde M iti şafak. An sıpede, berbang,
soh.

spêle M. 1 ağartı. 2. hayalet, gece hayalet
şeklinde göze görünen beyaz gibi görü¬
nen insan şekli.

spên M dokumacılıkta kumaş kalıba gi¬
rerken iki yandan sıkıştırma aletleri.

spêne M. kama, takoz. An sıpcnc
spıh M fin sıpıh.
spıng M. yemlik otu. fin sıpıng.
spiril M ing. 1 ruh, can, hayalet, cin, peri.

2. ruhlara veya hayaletlere ait. /-izm M.
ruhlarla uğraşma, ispiritizma. /-ûalist M.
ispiritizmaya inanan kimse/-ûalizmMx
ispiritizma bilimi.

spi rgd beyaz, ak. bn. sıpil * spıye gırti
rgd gri, boz. fin gevvr.

spi 2 M bit. /_kuj MA. 1. bitü, pislik içinde
olan kimse. 2. M. anı baş parmak, fin
lıhya mezm, sıpıh.

spi M soymak, fin sıpi3.
spiçık M. ant bn sıpiçık.
spiçke M. kibrit, fin kıfrit
spiçok M. ant fin sıpiçık.
spidar Mfinsıpindar.
spide M. rgp. bn sıpede.
spik M. ant fin sıpiçık.
spilka ninûkê Nh ant tırnak altlarında

ete giren yerindeki beyazımsı kısım.
spiker M. ing. mikrofonda konuşan, ko¬

nuşmacı.
spindar M. kavak, fin sıpindar.
sport (spor) M. ing. spor. /_ kum L spor

yapmak. /_tmen Mx sporcu.
spûçık M. beyazlık. *spûçikêhêkê fivv. yu¬

murta akı. * spûçıke çavan fivv. göz akı.
fin sıpiçık.

stadıyûm M. Gr. stadyum, fin hevvşeng.
staj M Fr. mesleğini derletme kursu./-yer

Mx staj adayı, stajyer.
-stan x sonektir. yer ve mahal bddirir.

kurdıstan, gülistan, danstan gibi.
standard rgd ing. standart, ölçü, miyar,

basmakahb.
stand/ın Lg. (dısane, btstine) almak, istir¬

dat etmek. * cih standın fivv. yer almak,
yer tutmak. * mafi çarenûsi standın Avv.

kendi kendi idare etme hakkını almak. *
nav standın Avv. ad/isim almak.
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star M. örtme, komma. /_ bûn Z.
sığınmak. * em isal lı çiyayê Dersime
star bûn fivv. biz bu yd Dersim dağlarında
barındık. /_ kınn L korumak,
barındırmak, bn sıtar, parêz, parashn.

stare M. yağmurdan korunmak için veya
yazın güneşten korunmak içinyapdan as¬
ma kamelye. An sıtare.

stasyon M. ing. istasyon. An nıgt
statislik M. sayma, saydama, fin

hübüartın.
statü M. statü.
stekan M. çay bardağı, bardak, fin pıyale,

piyan.
stem M. An sitem.
stempa Mit ıstampa.
stevlok M. köstebek, bn kosnig.
stevvand/uı Lg. (dtstewine, bistewine) ol¬

gunlaştırmak.
stcvri/n Lng. (dtstewe, btstewe) olgunlaş¬

mak, fin gıhiştın.
stewr rgd kısır. /_ bûn Z. kısır olmak. /_

hışlınZ. kısır bırakmak. IS M. kısırlık./-
kum L kısırlaştırmak. /_ man Z. kısır
kalmak. * bızına stevvr fivv. kısır keçi.

Stewrê M. Mardinin sahur kazasının eski
adı.

stcl M. m matematikte dik açı. IS M. dik
açılı.

stcle rgd başıboş, bn beredayi.
stêng M. finkelmcş.
ster M. m yddız. /_enas MA. 1. astrolog. 2.

müneccim, /-enasi M. müneccimlik.
/-ezan Nh astronom, /-ezani M. astro¬
nomi, yddız bilimi. /_in rgd yıldızlı,
yıldızlı gece.

stêra çin MA saraypatı otu. fiot aster.
stcra rıjyar Nh gök taşı, meteor, fin me¬

teor.
stêra xura Nh kutup yıldızı.
stêregul Nh 1. saraypatı. 2. yıldız çiçeği.
stêreyi xav MA denizyıldızı cinsinden biri.

ing. britile star.
stêrkok M. san tükürük otu. fiot Ornitho-

galum stachyoidcs.
stêrok M. satelit, uydu yddız.
stırhi M. mardin havalisinde bir ot ismi,

ondan boyacddcta kuUamlan bir zamk
yapdır.

slırık M.finstuhı.
stui M. diken, fin stri. /_bırık MA. An

pencık.
stuibeluq M. deve dikeni cinsinden sert

dikenleri olan bir ot.
stırilok M. sarımsak otu. Aot Alliaria of-

ficinalis. bn. sir.
stırimışk M. deve dikeni cinsinden kısa

boylu topuklu çiçeklerin ucundan çok
dikenli bir ot.

stırin l rgd dikerdi.
stıri/n 2 Lng. (distêre, bistêre) türkü veya

şarkı söylemek.
stıyar rgd çıplak, örtünmemiş. An pas, ta¬

ri.
sti 1 rgd bayan, hanım. 2. M. Memê Alan

destanında Zinê' nın kızkardeşi. fin sıti
stinı M. ing. istim, buhar, fin helm, bux.
sto M. ant boyun, ense. /-bend MA. boyun-

bağı. An. stu, hıstukur, stû.
stok M. ing. depo edUen şey, depo edüen ti¬

caret eşyası vs., yığın. /_ bûn Z. depo edi¬
lerek yığılmak. /_ kum Z. depo etmek,
depo ederek yığıntı yapmak.

stop M. ing. durma, duruş./- kuın Z. dur¬
mak, durdurmak. An ravvestın.

stran M. türkü, şarkı, fin kılanı. /_bêj Nx
türkü söyliyen, türkücü, şarkıcı, /-der
Mx plak, müzik plağı. An sêhk. IS rgd
müzikal. /_van Mx şarkı/türkü söyliyen.
/-vaııi Mx şarkı/türkü söyleme mesleği
fin dengbcj.

strand/ın lLg. (dıstrine, btstrine)şarkıveya
türkü söylemek.

strand/ın 2 Lg. (dıstrine, btstrine) yoğur¬
mak, fin sıtırandın, surandın .

strateji M. Gr. savaş yönetim sanatı, stra¬
teji. /_k rgd stratejik.

stri M. diken. * stnyê çavan fiıv. göze di¬
ken olmak, göze batmak, fin stıri, sıtırl

stri 2 M. böğürtlen, fin dri, sturi.
stridar rgd dikenli, fin stuinl
stringeh Mxlinian, korumakh sahil.
stripor M 1. tarakotu. 2. fes tarağı otu. fiot

dipsacus fullonum .

striptiz M. ing. kadının müzikle soyunarak
dans etmesi.

strotezık M. fin lüotezüc
strû M. anı boynuz, fin sılırıh,qoç,qIonç.
stu M. ant fin stukur, stû.
stukur M. ant boyun, ense. fin sto, hıstu¬

kur, slû.
sturi M. böğürtlen, fin dri, striZ
stû M. ata. boyun, ense. * çema stû MA. en¬

sede amûdi çizgi. /_xar MA. rgd boynu
bükük, zavallı.

stûdıyo M ing. Fr. çalışma odası, fotoğraf
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veya film çeküen ve işlenen yer.
stûkurk M ant boyun, ense (uzunluğuna)

kısmı.
stûn M. direk, sütun.
stûnkapoz MA. ani burundaki kalbur ke¬

miği.
stûnka pışte MA. ant. bn maripışt
stûr rgd kalın, şiş./_ahiM.kahnhk./_ bûn

L kalınlaşmak. /S M. kalınlık. /_ kuın L
kalınlaştırmak.

Slûrıkan M. şirvanda bir Kürt aşireti.
stvanyar M. bn pêrefser, sıtvan.
stûvvane M. rgd silindir, fin silindir.
stûxav N.bn pındu.
subêri Amriki MA. agav. fiot agave ame-

ricane.
subjektiv rgd Fr. öznel, kişisel, şahsi.
sucade M.A fi/t sıcadc
sucde M. A fin secde.
sucux M. sucuk, fin sicûq.
suh rgd M. küs, dargın, küsme, darılma.

/_bûn. /_ kırm. bn sıh, sü, xeyidin.
Suheyla M. ası Süheyla yıldızı.
sııhn M. heybet, fin savv.
sukre M. küçük su bendi, mini baraj.
şukur M. bn sukre, sikir , sikir .

sukut M rgdA sükut, fi/tbcdengi.
sülale N.A sülale, soy-sop.
sultan M. sultan.
sumbul M. bn sımbıl2.
sunet N.A bn sınct
sünger M. sünger.
suni l.rgdAyapma, insan eliyle tabiatı ta¬

klit, sun'i. 2. Islamiyette Şiilerin dışında
dört mezhep ve bu mezhep mensuplan.

süper rgd ing. büyük, üstün, /-mark Nh
ing. her çeşit mal bulunan büyük pazar.

supundi M. rgd. bn scpandi.
suq M. 1. aşık oyununda içi doldurulan ve

as olarak kullanılan aşık. 2. as.
sürahi M.A sürahi.
surand/ın Lg. (dısıırine, bısurine) 1. oğuş-

turmak (el vs). 2. karmak (çamur, lıamıa
vs.). 3. ipliği makaraya veya iğe sarmak. 3.
elle okşamak. * destê xvve lê surandın
fivv. elleriyle sıvazlryarak okşamak.

surdar M. kabuklarında deri veya ayran
tulumlarını boyamakta kuUamlan bir
ağaç. fiot tamanx . bn gendar.

Sureya M. ast Ülker yddızı.
surık M Bj. kızamık, ingilizcede measles'

bn sorık.
surnıc M. rgd sırma, fin sırme.

surperi M. peri güzeli.
surşirin rgd gönülahcı.
susk M etü veya meyveü bir çeşit börek.
suvval M.A sual. fin pus.
suvvar M. fin sıvvar.
suwax M. srva. fin mele.
suxar l M. ayaz, don. fin qerisok, sayL
suxar 2 rgd boynu bükük, fin stûxar. *stû'

kelimesindeki nota bak.
suxme M. İkorsej, kadm yeleği. 2. fin ser¬

pene.
suxre M. 1. başkasını kann tokluğuna

çalıştırmak, angarya. 2. baştan savma
yapdan iş. /_ kum L işi baştan savma
yapmak, finjı rû xwe kınn, zevvd.

suxte M. din öğrencisi, softa.
sûc M. A suç. /_dar Mx suçlu, /-dar bûn

L suçlu olmak. /_ kuın Z. suç işlemek.
sûçc M dış köşe, çıkış köşesi. /_bcr Mx

köşe taşı, uzun büyük taş. * kevuê sûçê
bn. sûçcber.

sûd M. fayda, menfaat. /_dar rgd faydalı,
fin kêr, feyde.

sûjın M. çuvaldız, iri iğne. fin şûjm.
sûk l MA 1. pazar, çarşı. 2. sokak, çarşı so¬

kağı, bn kolan.
sûk M. itmeli dürtmeli hareket, piston vs.
sûk 3 rgd hafif , sıhhatli su.
sûl 1 . M şelale. 2. rgd kaygan.
sûlav M. m 1. şelale. 2. musluk. 3. baharda

boncuk ha'* e gelmiş karın erimesiyle
akan i'

sûlc M 1. dan sapı. 2. kamış, fi/ı sole.
sûlık rgd. bn sûl.
sû/n Lg. (dtsû, bısû) bilemek. * kcra xwe

dısû fivv. bıçağını biliyor, bn sûyin.
sûnd M. finsond.
sûr x M. melek Israfilin kıyamette ölüleri

diriltmek için üfliyeceği boru.
sûr " M kale duvarı, sur. fi/t beden.
sûrand/ın Lg. (dısûrine, bısurine) bn su¬

randın.
sûre N.A Kur'anda bölümler, sure.
sûrct N.A 1. surat, çehre, bn rû, sima. 2.

suret, kopyası, fin pêgut
sûrevêlk Mfinsorcwifk.
Sûri M. 1 Suriye, rgd 2. Suriyeü.
süse M. 1 özellikle savaş zamanında düş¬

man mevzilerini keşif için tetkikat yap¬
ma. 2. araştırma maksadıyla büyük
kuvvetle hücum. 3. kaba kuvvette casus¬
luk.

sûsık lM.meyankökü adlı ot. fiot glycyrr-
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hiza glabra. fin meyan .* sûsıka sürin
N. dikeıdi meyan. Aot Glycyrrhiza echi-
nala.

sûsık M. orman tavuğu, zoo lyrurus.
sûsuk M.Ansisuk.
sûsk M. tereke.
sûske Mbn. sûl
sûsnıar M. 1 iri kertenkele. 2. timsah,zoa

Crocodile.
sûtal M. rgd baldın çıplak, lümpen. * sû-

tal mûtalên gundıyan Avv. köylülerin
baldın çıplaklan. An pêxvvas.

sûtand/m Lg. (dısûtine, bısûtine) yakmak,

yanmak. An sotın, şevvıtandın.
sûtar M. suç işlemekten çekinmiyen kim¬

se.
sûı/m Lg. (dısû, btsû) bUemek. fin sûn,

sûyin.
sûxar M. pirinç saplan.
sû/yin Lg. (disû,bisû)bn sûn, sûtm.
sûzenek M. Bj. bel soğukluğu hastalığı.
sûzeni M. 1 kadınların küçük hamam

havlusu. 2. aybaşı bezi
Swêd n cav isveç. IS rgd isveçH, İsveççe.
svrir rgd sarımsak acısı.
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Ş ** M. Kürtçe alfabenin 23.CÜ harfi, sessiz
ve diş arasından çıkar.

ş 2 x sonek olup Sorani lehçesinde çok
kullanılır, türkçede -büe, _dahi, ..de, -da
gibi anlamlar verir. * mınlş hatunevve
Avv. ben de geldim, finjL

ş 3 M. "şandin" fiilinin kökü. dişine, bışine
gibi.

şa rgd şen, neşeü. /_ bûn Z. neşelenmek,
keyiflenmek. * h hev şabûn Avvi seviş¬
mek, birbiriyle oynaşmak. * pe şa bûn
fivv. 1 sevmek, -ile sevinmek. 2. alay et¬
mek, dalga geçmek, /-l^ni M. sevinç,
eğlence. * şabûmya wnn zêde dom
nekır fivv. neşeleri fazla sürmedi. /_hi M.
1 sevinç, eğlence, neşe. 2. şaldık, fin şah.
/_ kum L sevindirmek, neşelendirmek.
An şad, kêf.

şabaş M. ödül, armağan, bağış, hediye. IS
M. armağan. /_ kuın Z. armağan etmek,
hediye etmek, fin dıyari.

şaban M. arap takviminde 8.ci ay.
şabelot M. fin şembelot
şabender M. P. konsolos, temsUci. fin şeh¬

bender.
şad l rgd memnun, mesut, /-iman M.

sevgi, istek. /_1 M. sevinç. * bı şadi rgp.
sevgiyle, istiyerek, memnuniyetle. /_i
kuın Z. eğlence yapmak. /_ kırın L se¬
vinmek, fin şa.

şad 2 M. şahit. * şad û şıhûde me neman
fivv. şahitlerimiz ve tanıklanmız kalmadı.
Anşahıd.

şadırvan M. P. şadirvan.
şaêri derya Nh bn lûleper .

Şafi'i M.rgdA İslamiyetin 4 mezhebinden
biri ve bu mezhep mensubu.

şafır M. bozkır, step.
şaft M. ing. bn mıjane.
şafûn M. fin menli, sak.
şag M. cav dere, arazide dere gibi yer. *

şag berdane ser vi düi fivv. kalbime bir
dere suyu akıtmışlar, fin neqeb.

şagırt M 1 öğrenci. 2. dini öğrenci. 3.
çırak. 4. garson, bn feqeh, suxte, xwan-
dekar.

şagulbend M. bn gulbendi şah.

şah l M şah, kral. /-ane rgd pek üstün,
kral gibi şahane, /-banû M imparatori-
çe, kraliçe. /_bazM 1 kral şahini 2. şa¬
hinlerin kralı, üstün kaliteli şahin, iri bir
cins akdoğan, beyaz şahta, /-demar Nh
ant aorta, şah daman. An şahreg. /-gêle
Nh kannca beyi. /-inşan M. imparator,
iran şahı. IS M. kralhk. /_ine M. krahçe.
fin şahbanû. /_maran Nh yılan beyi,
ejderha, /-name MA. 1 iran krallarına ait
milli destan. 2. firdewsinin büyük kitabı.
/_rê M. ana yol, otobahn, büyük cadde.
/-suvvar M. seçkin süvari, /-yeti M.
krallık, kralliyet, monarşi. /_za/zade Mx
kral çocuğu, şehzade.

şah 2 M satrançta korunması lazım gelen
taş, şah.

şahbelot M. kestane.
şahdane Mfinkındu.
şahdanek M. Diyarbakır civarında bili¬

nen ve keten tohumuna benzer bir baha¬
rat

şahen M.finşaqe.
şaheng M. ana an.
şaheser rgd şaheser, eserlerin en güzeli.
şahıd MA şahit, tanık.
şahır M.finhozan.
sahi M. 1 kralhk, kralliyet. 2. neşe, eğlen¬

ce.
şahik rgd düz, parlak, kaygan.
şahin M şahin kuşu. zoo. Pcregrina fal-

con. fin baz.
şahmerdan M 1 kazık çakma varyozu,

kompresörlü çekiç. 2. Halife Hz. Ali.
şahnazi Monur,iftiiıar./_kumZ.iftUıar

etmek, onur duymak.
şaho M. küçük beyaz balıkçıl, zoa Egrctta

garzetta.
şahperest M. rgd fon keyperest
şahpesend M. mine çiçeği. Aot Verbena

officinalis.
şahpüite M. meşale.
şahqaz M. kaz cinsinden bir kuş. ing. im-

perial goose.
şahreg M. ant kırmızı kan daman, nabız

daman, atardamar.
şaht M. rgd 1. eUerden felçli. fin şeht , şe-
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393 şare

ple.2.deli.finşêt
şahtere M. şahtere. Aot fumaria offici¬

nalis.
şaibe N.A şaibe. An guman.
şak M. cox fin şag.
sakil M dökülen ağaç yapraklan, gazel.
şal M. bir cins kumaş, pantolon. * şal û

sapık Avv. pantolon ve cepken.
şalang rgd bn şimşiri
şalavv M. kurt köpeği vs. için hücum,

saldırma, şiddetti saldın, hücum.
şalê rgp. Ghk keşke, ancak. * te got şalê ez

ji bıhatama Avv. dedin keşke bende gel¬
seydim. * şalê Xwedê bela vri pê de Avv.

ancak Allah onun belasını versin, (bu ke¬
lime inşallah kelimesinin hsaltdmışı).

salık M. nohut, mercimek, bakla vs. nin
yeşd dcen yenen hah.

şalok M. orak. An dase* genimi.
şalûfe M. gözleme elemek, içine peynir,

kıyma vs. konup sacda pişirilen ekmek.
finpatile.

şalûk M. fin das, şalok.
şalûl M. an kuşu. zoo. Merops apıaster.
şahvar M. şalvar, Kürtlerin geniş pantolo¬

nu.
şalyar M. bakan. /_i M. bakanlık. *pcrşa-

hyar Nh sakıt bakan, eski bakan.
Şam M. suriyenin başkenti. Bu şehir Kürt¬

çede bir çok kelime ve deyime konu ol¬
muştur, /-börek MA. şam böreği. * şam
dûr e, ma mışar ji dûr e fivv. şam uzaksa
hızar da mı uzak yam halep ordaysa arşın
burda anlamında söz. * şam şekue, he-
leb çêtu e Avv. samda şekerde olsa Halep
daha iyidir anlamında deyim. * şckirê* şa-
mê fivv. şam şekeri. * nıırişka şanıe Nh
hindi. * genime şamêMA. mısır bitkisi vs.

şamar M. şamar, tokat, bn şeqam, şilpax.
şamdan M P. şamdan, iri mumluk.
şamık M. fin fırmgi .

şami M. İlindi. 200. Melagns gallopavo.
fin elo, coqcoq.

şampanye M Fr. şampanya adlı pahah
beyaz şarap.

şampiyon M. rgd ing. yarışmada birinci
gelen kimse. * şampıyoni maçê fiıv. maç
şampiyonu. * şampıyoni dmya fivv. dü¬
nya şampiyonu.

şampuan M ing. saç sabunu, şampuan.
şamû M. kd tarağı, bn şe.
şan l M. an peteği. An çiç.
şan 2 M.ant omuz, omuz başı. şane şan Avv.

omuz omuza. An kolan.
şan 3 M. dağ tepesi, /-eşin M. yeşU dağ te¬

peleri.
şan 4 M. şan, isim, şöhret.
şanazi M iftihar, gurur./- kuın L iftihar

etmek.
şand/ın Lg. (dişine, bışine) göndermek,

yollamak, postalamak. * xeber şandın
fivv. haber göndermek. * şandın eskenyê
fivv. askere göndermek. * şandın derve
fivv. dışan göndermek.

şandi M. 1 gönderilen şey veya kimse. 2.
ulak. kurye.

şane M hücre, nöbetçiyeıi/_seMA. bek¬
çi köpeği. /_yi M deseni hücre şeklinde
olan bez.

şane 2 M. işaret, belirti.
şaneşin M. l.yeşü dağ tepeleri. 2. balkon.

finşan3.
şanezerk M. eşekarısı. An pizank.
şani M. işaret, alamet. /_ dan Z. göster¬

mek, işaret etmek. /_ kuın Z. işaret et¬
mek, belirtmek. *şani hevalêxweku Avv.

arkadaşına gösterdi. An nişan.
sanık M. cdtte bulunan siyah leke, benek.
şano M. 1. sahne. 2. tiyatro bölümü.
şanpaz rgd maharetti, ünlü.
şans M. şans, kader, talih, fin şens.
şansölye M. Fr. almanyada devlet başkam.
şanzdeh M. rgd onaltı (16). /_em/min

rgd onaltmcı, lö.cı.
şape V * br>. ",'f.

. A'. . bı :yiik kanat, iri balde kanadı.
sapık '.A çerâ.en. 2. gömlek.
şaqe A7, alaca doğan. zoo. Peregrınus.
şaqûl M. 1. şakul. 2. bir kuş tuzağı.
şar 1M.sağma./_bûnZ.sağdmak./_ kırın

L sağmak, fi/ı dotın, dvritın.
şar 2 M kadınlara ait siyah bir baş örtüsü,

yazma.
şar 3 M. P. şelür. /_edar Mx belediye baş¬

kanı, /-edari Nx belediye. /_edê Nh kü¬
çük şehir. /-ıstan Mx şehir bölge
merkezi. /-ıstani M. şehirli, medeni, me¬
deniyet, /-mend rgd medeni. /_evan Mx
belediye reisi./_weriMx medeniyet, sivU.

saran Mİ dağlama. 2. kereste.
şarand/ın Lg. (dtşarine, bışarine) bn ke-

vvandın.
şarax M. acur. fiot Cucuuus melo. fin kü¬

te.
şard/uı Lg. (dışare, btşare) bn vêşarlm.
şare M. mısır sapı yığını. "
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şareza rgd laydın, münevver, bügin, bilgi
ve görgü sahibi 2. uygar. /_ bûn Z. bUgi
sahibi olmak, bilgUenmek. /_yi M mü-
nevverlUc, bilgelik, bilgiçlik, bilgilenme./-
kuın Z. haberdar etmek, bUgUendirmek.
An pıspor.

şarêz M. Bj. diş etleri hastahğı.
şarj M. Fr. elektrik alamı için yükleme,

doldurma./- bûn Z.yüklenmek, dolmak.
/_ kuın L (pil akü vs için) doldurmak,
yüklemek.

şarjör M. Fr. silahlarda mermüerta dizil¬
diği yer, şarjör.

şaro M. hasattan sonra başak toplamak
veya bağ bozumundan sonra artık topla¬
ma, fin qurf , cêr.

şarox M.Anşarax.
şaş l rgd yanlış, hatalı. /_ bûn Z. şaşırmak.

/- kum L şaşırmak, hata yapmak.
şaş 2 M. rgd Bj. şaşı gözlü.
şaşık M. sarık, türban, fin mêzer.
şasi M.yanhşhk, hata. fin hele.
şaşmi rgd şaşkın./- bûn Z. şaşkın olmak.

/- man L şaşkın kalmak. /_ti M. şa¬
şkınlık.

şaşron M ince kopye kağıdı.
şaşxapin MA. argoda sankh do-

landıncdık, din istisman.
şat N.A büyük nehir, dicle ve fıratın bir¬

leştiği yerden sonraki kısmı. * Şat ûl
ErebMAŞattülArap.

şatık M. ant ense kökü, ense çukuru. * lı
şatıke sto dan fivv. ense köküne vurmak,
fin sto, stû.

şatır M.finhogu.
şato M. Fr. köşk, saray, şato.
şavêri MÖ/hazımsızluc.LatDyspcpsia.
şavvır Mdüdük.fi/ıfitık.
şavvût M. bir balık türü. fin şebot
şax M. 1. kayalık, dağ uçurumu. 2. oto. boy¬

nuz, dal. 3. kumaşta uzun çizgüer. * şax
qut kırm fivv. dal kesmek, alaka kesmek,
fin. qoç, qlonç.

Şaxê M. Cizrede eski Bohtan beylerinin
menşei.

şaxi ask M. S. taş yoncası, fiot lotus corni-
culatus.

şaxne Mfindaroxa.
şaxur M. kaya. An baxu.
şayan M. P. değer, kıymet * şayanê hür¬

met e fivv. hürmete şayandır.
şayeste rgd P. onurlu, soylu, layık.
şayi M. fin şa, şad.

şayiş Mevham.Ansevvs.
şe (şeh) M. tarak. /Jbeqs M bir nevi ağaç

tarak. /- bûn Z. taranmak. * şehê* dest
MA. ant el tarağı. * şehêdikMA ant horoz
ibiği. * şehê heriyê Nh kd tarağı. * şeyê
hng Nh ant ayaklarağı. * şehê mekinê
MA örgü maktaalannda tarak. * şehê
mêr MA. kırkayak. * şehê mû MA. kd ta¬
rağı. * şehê pê Nh ant ayak tarağı. /_
kuın Z. taramak. * xwe şe kuın fivv. ken¬
dini taramak, fin şeb, kator.

şeb rgd saf.
şebak M köpek yulan, tasma.
şebek l M. t İr maymun cinsizoo. Cercopi-

thecus.
şebek 2 M Kürt dervişlerinin özel gizli kai¬

deleri.
şebeyxûn M.Z'.sürprizUgecehücumu.
şebık M. 1 çoban sopası, fin sıvık, şıv, ço.

2. M. fin tor.
şebıkin M. Bj. vücutta kramp.
şebot M. bir balık türü. fin şavvût
şeboy M.A şebboy.
şecere N.A bn seçere.
şef M. Fr. şef, yönetici, üder.
şcfeq M.A şafak, fin berbang.
şefelet M. gebre otu. Aot Capparis spino-

sa.
şefqe M. şapka.
şeftali M. şeftali, fin xox.
şefti kum Lg. (şefti dike, şefti bü<e) çiz¬

mek, sümek.
şeftûl rgd eğri, çarpık.
şeh l M. tarak, bn şe.
şeh 2 Nh dç 1 becermek, cesaret edebü-

mek, hakkından gelebilmek. 2/karin' fiili
kelimesini takviyede kıdlanıhr. /_ karin
Z. yapabilmek, edebilmek. * tu şeh dıka-
ri bê? Avv. sen gelebilirmisin?. * ez şeh
inkarını tekeyim zaningeha bıhnd fivv.

yüksek okula girmeyi beceremiyonım. *
şeh nıkannı vi kevıri bıhnd kim fivv. bu
taşı kaldırmaya gücüm yetmez.

şehadenunej M. ani işaret parmağı, bn
hhya şehadetê.

şehadet l N.A şahittik, şahadet. IS M. şa¬
hitlik, tanıklık. * şclıadeti dan fivv. şahitlik
etmek. * şehadeti kuın Avv. şahittik yap¬
mak. * şehadelıya derevri Avv. yalancı şa¬
hitlik, fin şahıd.

şehadet 2MA 1 şahadet, şehitlik. 2. şaha¬
det, Allatan bir olduğunu tanıklama. /-
anin Z. şahadet getirmek. * kelimeyi şe-

şareza 394
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hadet MA. Islamda Allatan bir ve pey¬
gamberin onun resulü olduğuna inanma.
* kelimeyi şehadet anin Avv. şehadet ge¬
tirmek.

şehadetname Mxsertifika, şahadetname.
şehbaz M. An şahbaz, şah kelimesi için¬

deki nota bak.
şehbelot Mfinşembelot
şehbender Mfinşabender.
şehed M şahit
şehenlkü MA. ant ibik. An kepez .

şehêmêr Nh kırkayak, zoa Scolopen-
dra. 2. san cins kırkayak, zoa Cermetia
nobilis.

şehid M.A şehit. /-bûn/. şehit olmak. /_i
M. şehittik. /_ kum Z. şehit etmek.

şenin l (şenine) M. kantar, terazi, bn şıhin.
şehi/n Lng. (dışehi, btşehe) kişnemek, at

kişnemesi, fin hirandın.
şehlûl MfinşalûL
şehmar MA. An şehê mer.
şehr M. fin sari, şarl
şehreza rgduygar, medeni, bUgi sahibi, fin

şareza.
şehrivvar M. P. ağustos - eylül, başak bur¬

cu.
şchnye M. şehriye, çorbayapılan kurutul¬

muş hamur.
şeht M. Bj. ederi felçli, fin şaht, şeple.
şeht N.A büyük nehir, fin şat
şehvvct M. şehvet.
şek ' M. 1. aşık oyununda aşığın dikine du¬

ruşu, ve kemiğin dd sivri uç tarafı. 2. do¬
mine taşı, kibrit kutusu vs. gibi şeylerin
yan üstü durması, yan durma./- ketm Z.
yan düşmek.

şek " M darbe. * şekck lê da fivv. bir darbe
vurmak.

şek 3 M. 3 yaşında koç.
şekal M. eski, yırtık deri ayakkabı, fin le-

kaş.
sekerok M. kavelye, dans arkadaşı, part¬

ner.
şekeri M. kadına baba evinden verilen

veya ona ait olan eşya.
şekır M. şeker. /Jbeyv MA. bonbon şekeri

veya meyve şekeri, /-dank Mx şekerlik,
şeker kabı. IS rgd şekerden, şekerle ilgi¬
li. /_jın rgd şeker gibi sevindi kadm. /_lêv
Avv. rgd tattı sözlü kimse, tatlı dudaklı.
/_mızM. Bj. şeker hastalığı. * şekirê çayê
MA. çay şekeri. * şekıre darmıjok Nh
emilen buzlu çöp şekeri. * şekuê elbıka

MA. bonbon şekeri. * şekıre hûr Avv. toz
şeker. * şekıre kabık Nh kesme şeker. *
şekuê qendNh çubukşeklinde uzun şe¬
ker. * şekıre şamê Avv. şam şekeri.

şekırok Mİ bir kavun türü. 2. yabani en¬
ginar.

şekok M ahlat, fiot Pirııs piraster.
şel rgd 5. fin külek, leng.
şelaf rgd M dalkavuk./_i AJ. dalkavukluk.

IS kum L dalkavukluk etmek. * şelafi
kuın fivv. dalkavukluk etmek.

şelaf uehzüc M. An hela
şelane M. kaysı. fin mışmış, hirog.
şelaq M. kamçı, kırbaç.
şelaqe Msıçancdkuşu.zottMUvusrega-

lis.
şeleg M sut yükü, sırtta taşınan yük, eşya

vs. fin pişti.
şelêl M. Z.fingügü.
şehfi/n Lnk. (dışelıfe, btşehfe) ayağın taşa

takılması, tökezlenmek, tökezlemek, bn
tüpeki.

şeuk M. süt sağarken kabın ağzına gerilen
süzgeç, fUtre.

şehpand/ın Lg. (dışekpine, bışelıpine) biri¬
sinin ayağım kaydırmak, kuyusunu
kazmak, tongaya bastırmak.

şchpi/n Lnk. (dtşeltpe, btşehpe) ayağı kay¬
mak, fin xtibûn, şelıfin.

şehq M. fiio.l.çapak./_irgd çapaklı, çipd-
li. 2. meyve veya sebzelerde bir ta¬
rafmdan çürüklük girmesi. 3. pişik, güneş
yanığı. 4. koltukaltı veya bacak aralarının
sıcaktan vs. kızarması, yanık. 5. mecazi
anlamda baştan savma, sıradan savmak.
* hcrmiyên şehql fivv. ötesi berisi çürü¬
müş armutlar.

şehqand/in Lg. (diseuqine, btşeltqine) 1
'şeliq' fiilini yaratmak. 2. yumurta kınp
karıştırmak. 2. bulamaç karıştırma sesi
3. çamurlu suda yürüme sesi.

şelıqi/n Lnk. (dtşeliqe, btşeliqe) 'şeliq' keü-
mesindeki fiilin kendiliğinden hasıl ol¬
ması, fin şeliq.

şeli/n Zng./d^/^ Aşe/e)yüanm süzülerek
bir yere girmesi, yılan gibi süzülerek ak¬
mak.

şelpe M bir sopa veya çubuğu uzunla'
masına birine atmak, fırlatmak. /_ kuın
L "şelpe" atmak.

şclte M. 1. şdte. 2. büyük çuval.
şelo rgd bulanık, fin şêlo.
şclûf M 1. yavru horoz. 2. çıplak,
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çırılçıplak. An şüf.
şehvar M.Anşalwar.
şema l M Gr. taslak, plan, çizelge, şema.
şema N.bn şimal.
şemal M.A ışık.
şemalk M. çıra. fin çıre.
şemamüc M bir cins kavun.
şemareng M kundura boyası.
şemate M. gürültü, şamata.
şembeUlk MAnbızmüûg.
şembelot M. kestane. IS rgd kestane ren¬

gi-
şembelûlk M. çemen otu. Aot Trigoneüa

foenumgraecum.
şemırand/m Lg. (dışemoine, btşenvrine)

terketmek, bırakmak, koyuvermek, bir
kenara atmak.

şemıtand/ın Lg. (dtşemOine, btşemoine)
kaydırmak. An xtf kınn.

şemıti/n Lnk. (dışemOe, bışemıte) 1. kay¬
mak, ayağı kaymak. 2. bıralulmak, terice-
dilmek.fi/ixybun.

şemıtk M hata. fin hele, saşL
şemıtok rgd kaygan.
şemitxalhk M bir cins yapışkan mantar.
şcmıxl/n Lnk. (dışemtve, bışemcce) pişmiş

yemeğin kokması fiili,
semi M cumartesi.
şemkur M. dağ keçisi, zoa rupicapra.
şempanze M. şempanze.
şemsiye M.A şemsiye.
şemse N.bn şemsiye.
şemûz rgd huysuz, serkeş.
şen rgd bn şin.
şene M. 1 tırmık, /-kuın Z. tırauklamak.

2. dört parmaklı demir dirgen. * şenê
dest MA. anı el tırmığı.

şeng l 1. rgd neşeti, şen, keyifli, şakrak,
zevk düşkünü. 2. Nne. kuvvet, neşe. *
şeng û şox fivv. rgd canlı, şetaretti, neşeü.

şeng M. teke sakah. fiot İrogopagon.
şengal M. An qizban.
şengal M. An şıngal
şengebi M. fin bişeng.
şens M. Fr. talih, baht, imkan veren tabu

durum.
şepal M 1. dişi aslan. 2. rgd yakışduı, güzel,

şuh. 3. kır, yayla.
şcpane M. tapan. /_ kuın Z. tapanlamak.
şcpcl M. 1. dalga (su, hava). 2. frekans

(elektrik). * şepêla kurt MA. kısa dalga.
şepık M. cepken, fin şal, sapık,
şepüand/m Lg. ( dtşepüine, bısepdine ) 1.

bozmak. 2. ağzından kaçırmak. * devê
xwe şepılandın Avv. ağzından kaçırmak,
söylenmiyecek bir şeyi aniden çıtlatmak.

şepılk M ant kürek kemiği. An çepü,
benk.

şepırze rgd şerpeze.
şeple M. Bj. felç, inme, nüzul. An şeht
şeplor N.Bj. bazen sıcaktan, bazen soğuk¬

tan fakat ekseri et yerken tasan vücu¬
dunda kızamık gibi beliren sivilceler.
Çok kaşıntıveren bu durum bir iki günde
geçer.

şepne Mİ tırmık.2. tapan, fin şıpne, şene.
şepol M dalga, fi/ı şepêl
şeq l N.ant bacak, kalça kemiğinden aya¬

klara kadar. An çêq, qor, hng.
şeq 2rgp. taraf, yön. An ah, la.* bişeqêçe-

pê Avv. sol taraf.
şeqam M. 1 şamar, sUle. An şilpax. 2. cad¬

de, bulvar, fin kolan.
şeqe * B. şak sesi, şap sesi. /_eşeq B. şak şak

ses vermek. /_ kuın L şak şak etmek.
şcqe 2 M. dokuma tarağı.
şeqebend Nh eyerin veya dingilin üstüne

örtülen süslü örtü, haşe.
şeqcbeqe rgd paramparça. /_ bûn L pa¬

ramparça olmak./- kırın/, paramparça
etmek, bacaklarım ikiye ayırmak.

şeqü M. harmanda tane yığınım mühürle¬
mek için tahta kürek./- kırın/, harmanı
mühürlemek.

şeqıland/m Lg. (dtşeqoine, btşequine) ko¬
parmak, büyük sıyrık yapıp koparmak,
dikine büyük çatlak meydana getirmek. *
dar şeqitandm fiıv. ağacı dikine ikiye
ayırmak.

şeqıti/n Lng. (dtşeque, btşeqae) yırtdarak
veya çattıyarak kopmak.

şcqizi rgd 1. şaşkın. 2. aciz.
şeqi M rgd aciz. /_bûn Z. acizlenmek.

/-kırm Z. aczetmek.
şcqlişa M. finbcrxwcr.
şer M. döğüş, savaş, kavga, harp, muhare¬

be. /_ bûn L kavga çıkmak, harp olmak.
/_ hebûn L harp olmak, harp hah bulun¬
mak. * seri bırakuji fivv. kardeş kavgası.
/_kar Nxrgd kavgacı, militan./- kırın Z.
kavga etmek, harp etmek. /_van Mx sa¬
vaşçı, kavgacı. * seri cihanê ya yekem
Avv. birinci cihan harbi. * seri azadi Avv.

özgürlük savaşı.
şerab M. A şarap. IS rgd şarap rengi. An

mey.
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şerbet N.A şerbet
şerbık M küçük su testisi
serde M. terbiye,adab.*ev şerdeya bıhnd

û hemamdide Avv. oyüce edepli hamam¬
dan çıkmış güzel.

şeref Nne.A şeref, haysiyet An rûmet
şendand/m Zg. (dısendine, btşerıdine) 1

peşpeşe, arka arkaya dizilip gitmek, sürü
halinde bir tarafa gitmek. 2. elemek.

şendi/n Lng (dışertde, bışende) 1 dizil¬
mek, sıra haline gelmek. 2. elenmek.

şerih M kemiksiz et
şerif A 1 rgd şerif, şerefli 2.M. Amerika-

da köy komiseri, şerif.
şerik MAortak,işveyasuçortağı.Anbeş-

dar.
şeri/n Lnk. (dışere, bışere) takar etmek,

yalanlamak, tekzib etmek.
şerjê* kırın Lg. (şerji dike, şerjike) başım

kesmek. An serjê kuın.
şerm 1 M. utanma, utanç. 2. rgd ayıp.

/-ahi M. utanma hah, utanma duygusu,
fin şermi /-ende rgd sıkdgan, mahcup,
utangaç./_ezarNxrgd utanmış, mahcup
olmuş. * şermezar bûn fivv. utanmak,
mahcup olmak. * em h ber hevalan şer¬
mezar bûn Avv. arakadaşlara karşı mah¬
cup olduk/J M. utanç, /-ker rgd
utangaç. /_ kuın Z. utanmak. /_ man Z.
ar duygusunun olması. * şerm h rû ne¬
ma ye fivv. yüzünde ar duygusu kalmamış,
/-ok rgd utangaç./- revandın/. utanma
korkusunun gitmesi. * yek du caran te¬
keye govendê, şerma te dê bueve fivv. bir
dd defa halay çekmeye gir, utanman ge¬
çer, /-skin MA. ar duygusunun kırdması,
utanmaz hale gelmesi. * şerma xwe şkıye
fivv. utanacak yüzü kalmamış. * jı xwe
şerm kuın fiıv. kendinden utanmak. * jı
xelkê şerm kuın Avv. başkasından utan¬
mak.

şerminok M. küstüm otu. Aot Mimosa
pudica.

şermût M. 1 dikiş ipliği yumağı. 2. bir cins
dut

Şernex M. Şırnak ilçesi.
şeroyi rgd kavgacı.
şerpeze rgd sefd, kötü durum, dağınık./-

bûn Z. sefd duruma girmek. /_yiM. sefa¬
let. An şepırze.

şerpi M yazma, baş örtüsü. An çit, vale
sert lN.A 1 şart, koşuL/_dar rgd koşuUu.

* sert û şûrt (şoût) bw. çeşitli şartlar, or

tam şartlan. An merc
sert 2 M. bahis. /-ani M. bahis./- guhn L

şartlaşmak, şart tutmak, bahse girmek. *
sert h ser xistin fivv. bahsi kazanmak.

şertık 1 AJ. 1 bilmece. 2. lades oyunu. 3. ba¬
his. /- gutm Z. lades kemiğiylebahse gir¬
mek.

şertık 2 N.ant lades kemiği
şest N.rgd bn şist
şestper MAnşestper.
şeş M. rgd altı rakamı (6)./-an rgd altılar,

altıncı. /_em/enün rgd 6. ncı.
şeşar (şeşoga) M tabanca.
şeşderb M. fin şeşar.
şeşek M. ramazandan hemen sonra tutu¬

lan altı gün orucu.
şeşgoşe M altıgen, altı köşeli.
şeşüc M. rgd altılı, altıgen.
şeşin M. altı mısralı divan edebiyatı şiir tü¬

rü.
şeşo M. rgd ant altı parmaklı kimse.
şeşperi Nh ucu topuzlu silahlar. An gürz.
şeştüi M. ant An şeşo.
şêşxane MAl yivli setli tüfek.
şet rgd fin şet
şetat M. rgd Bj. şaşı. An şaş.
şetıtand/m Lg. (dışetttine, btşetaine) dar¬

madağın etmek, paramparça etmek. An
şeqitandin.

setrene M. satranç.
şev M.m. gece. * şeva bori Avv. geçen gece.

* şeva çûyi Avv. geçen gece. * şeva dm Avv.

dün gece, geçen gece. * şeva dibr Avv. ev¬
velsi gece. * şev baş! R iyi geceler. *
şevbaşi xwashn Avv. iyi geceler dUemek.
* şeva hunê MA. kına gecesi. An şevi xen-
ebendan. * şeva ine M. cuma gecesi. *
şevdin rgp. yarın gece. * şevek din Avv. bir
başka gece. * şevi beralMA. şabanın 15. ci
günü beraat kandili. * şevi qeduMA. Ra¬
mazanın 27. ci günü kadir gecesi. * şevi
xenebendan Nh kına gecesi. * şev û roj
fivv. gece gündüz. * şev xweş!B. iyi geceler.

şevbêhn M. şebboy, fiot Matthlola inca-
na.

şevbori MA. geceyi geçirmek, biryerde sa¬
bahlama. * şevbonya xwe h çıye derbaz
kuın Avv. geceyi dağda geçirdiler.

şevbuhêrk M gece zamanı, geceyi geçir¬
me. * şevbuhêrka xwe h vu derbaz
kınn fivv. gecelerini burada geçirdUer
veya burada geceledüer.

şevçua M. fin gûstêric
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şevçuax M gece lambası.
şevger l Nh rgd Bj. uyur-gezer, ve bu ha¬

stalığı olan kimse.
şevger 2 M. eti yenen ve Amerikada

yaşryan bir kertenkele, zoa İguana.
şevgerd N.S. bir cins kertenkele. Aıg.gek-

ko. 2. bir cins pıdlu kertenkele, zoo. Scin-
cus of ficinalis.

şevgeş MA. gece sefası otu. Aot Convolvu-
lus purpureus, Mirabilis jalappa.

şevgur rgd alacakaranhk.
şevin (şevbd) M. 1 gece otlatması. 2. gece

vardiyesi, gececi, gecelik olan şey. fin şe-
vok.

şevkor MA. fi/, gece körlüğü olan ve bu ha¬
stalık. /_1 M. Bj. gece körlüğü, tavuk kör¬
lüğü.

şevok M. rgd gece çalışan, geceleri uyanan
kuş, hayvan vs. geceye ait. An şevin.

şevreş Nh gece karanlığı. /_i M. Bj. gece
körlüğü, tavuk körlüğü, fin şevkori.

şevreşk M. hayalet.
şevrevink M yarasa, fin baçermok, çek-

çekûle.
şevşevık M. fin baçermok .

şevhrsk Nh gece korkusu, geceleri kor¬
kutan şey.

şevval MA arap takviminde lO.cu ay.
şevvane M. mısra, nazım. /_ kum L nesri

nazma çevirmek.
şevvare M rgp. çocuk doğumunun ilk haf¬

tası.
şevval M. 1. yanma, yanık, hararet. 2. Bj. acı

verme, yara acısı. * dü şevvat Avv. gönül
acısı.

şevvale (şewatek) M. yakıt, akaryakıt,
yakdacak şey.

şevvb M. Bj. bulaşıcı hastalık.
şevvıbi/n Lnk. Lng. (dişewdx, btşewtix) 1.

sussuzluktan kavrulan yeşillik. 2. testi
veya küplerin artık soğutmaması, süzme
yetisinin kaybolmuş olması. 3. ekin başa¬
klarının zamanından önce kuruması, bü¬
züşmesi*.

şevuri/n Lng. (dişewve, btşewae) bn.
şêwirin.

şewişand/in Lg. (dışemşine, bişewişhte) 1.

sendeletmek, yalpalandırmak. 2.
çarpıtmak, şaşırtmak.

şevvışi/n Lng. (dişewtşe, bişewişe) 1. send¬
elemek, yalpalanmak, yoldan çıkmak. 2.
şaşırmak, çarpılmak, bn tılpcki.

şevvıtanâyın Lg. (dtşewuinc, bişewaute)

yakmak.
şevvıti/n Lng. (dişewae, btşewae) yanmak,

yara ateşi veya acısı olması.
şevrit M.finşnrit
şewk M. olta (Hakkari bölgesinde bu keli¬

me kullanda).
şevvl Mİ. ışık, şevk, ziya. fin şewq. 2. dağlar

arasındaki düz tarlalar.
şewq M.A ışık, ziya./- dan Z.ışdc vermek,

fin şevvl tirêj.
şewqe M. şapka, fin şefqe.
şevvr MAnşêvvT.
şevvş rgd eğri, çarpık. An tevvş, çevri.
şevvşibûn Z. fin şevvışin.
şexif M. damların üstüne atdan kireç, to¬

prak vs. /_ kum Z. dam sıvamak.
şexis M.A şahıs, kimse, kişi.
şexs MAşahıs,kişi./_ıyetM.şahsiyet, kişi¬

lik. /_i rgd şahsi, kişisel, fi/ı şcxis.
şexte M. kırağı, fin xûsik, xvvisik.
şeyda rgd 1. büyüleyici, meftun edici. 2.

çdgın, çdeden çıkmış, aklı başından git¬
miş. 3. aşdc, çdgınca aşdc, tebatsız.

şeyi/n Lng. (dtşeyi, bışeyi) kişnemek. * hesp
dışeyi fivv. at kişner. fin şê, şeandm, birin.

şeypûr M. P. boru, borazan. IŞen Nh bo¬
razancı.

şeytan M. şeytan, iblis, melun. /_i M. şey¬
tanlık. IS bûn Z. gece hamamcı olmak.
/_i kum L şeytanlık yapmak. * şey¬
taniye dike fivv. şeytanide yapıyor. * şey¬
taniye me ke fivv. şeytanlık yapma. *
şeytan jê dıtırse fiıv. şeytan kendisinden
korkar. * şeytan nun re dibê lê xe fivv.

şeytan bana vur diyor. /- xapandin Z.
şeytanı (dahi) kandırmak, fin dirine

şeytanok M. 1. salyangoz, sümüklü böcek.
zoo. Helix . fin balifê mêr. 2ünt, kulak sa¬
lyangozu.

şeytanqûni M. hortlak.
şê L M. kişneme (at), bn şeyin, hirin.
şê* 2 1. rgd kızıla çalan kahve rengi. 2. bu

renkte at veya katır.
şeand/ın Lng. (dışeyine, btşeyine) kişne¬

mek, fi/ı şeyin, şê, hirin.
şefelet A'. kebere bitkisi, fiot Capparis

spinosa.
şêt M. büyük çim parçalan.
şêland/m Lg. (dtşêline, btşêline) soymak,

gasbetmek, çıplatmak. fin tazi kırın.
şêlav l M. sel. /_ bûn Z- coşmak.
şelav M »it. pankreas bezi. Bundan pey¬

nir mayası da yapılır, fin, şilav.
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şêhg N. yaylım ateşi. * dane ber şelıge
hfınga Avv. tüfekle yaylım ateşine tut¬
mak.

şêhm M şalgam. Aot Brassica rapa. An
sılq, tar3.

şêli/n Lg. 1 soyunmak. 2. soyguncular ta¬
rafmdan soyulmak. An tari bûn.

şêlo rgd bulanık. /- bûn L bulanmak. /_
kuın Z. bulandırmak. * ava şêlo Avv. bu¬
lanık su. /_U/yi M. bulanıklık.

şêmi M. ahududu. Aot Rubusidaeus.
şemûg M eşik, kapı eşiği An şipane,

dercüc, sipık.
şen rgd şen, neşeü. /-ahi M. şenlüc, rahat

yaşantı, hayat dolu. /- bûn L canlanmak,
hayat yeşermek. * günde me şen bû Avv.

köyümüz şenlendi. /- kuın Z. şenlendir¬
mek,canlandu-mak,hayatvermek.*wan
kavil kuın em şen bıkın Avv. onlar hara¬
beye çevirdüer, biz şenlendirelim, fin
şeng.

şenber 1 rgd somut 2. Grm bn nêrba-
ran.

şeni M. 1 kalabahk, insan kitlesi, hayat
menbaı. 2. şenlik. 3. mahaUe. An tax.

şer 1 M. aslan. 2. rgd cesur, -yiğit. /_evan
Mx aslan terbiyecisi.

şêrewari rgp. aslan gibi, aslanca.
seri derya M. iri ayı balığı, ing. sea hon .

serin rgd tattı. /_ bûn Z. tattı olmak, tat¬
lanmak. /_i M. tatlılık. /_ kuın Z. 1 tat¬
landırmak, tat vermek. 2. sevimli kılmak.
An şirin.

serpence M. 1 aslan pençesi otu. Aot Al-
chcmüla. 2. Bj. kızd yara. 3. ant aslan
pençesi.

şêrt M. dilim. /_ bûn Z. dilimlenmek. /_
kuın dilimlemek, /-sert dilim dilim.

şêst M. rgd altmış (60). /_em/emin rgd
altmışıncı, 60jncı.

şestper M. kadife çiçeği. Aot Amarant-
hus albus.

şet rgd S. deh. IS M. delilik, fin din.
şêwan M.şaşma./_iM.şaşlcınhk.
şêwand/in Lg. (dişêwine, btşiwine)

şaşırmak, şaşırtmak.
şêwaz M metot, usul, üslup, fin azin, me-

lod.
şêwe M. şive. fin zarava, devok.
şêwn M. mükaleme, konuşma, söz. /-dar

Mx müsteşar. An şêwr.
şêwui/n Lng. (dtşiwae, btşêwire) 1 konuş¬

mak. 2. danışmak. 3. istişarede bulun

mak.
şêwut/in Lng. (dişÊwae, btşiwae) bn

şêwirin.
şêwi rgd şaşkın, budala.
şêvvT M. mükaleme, konuşma, söz. fin

şêwir.
şêwrevri MAnşorevri.
şêx M A şeyh, dini veya tarikat lideri

/-ani M. Kürt folklorunda bir halay.
/-bizini M. rgd islahiye, Çorum, Ankara
dolaylarında bulunan bir Kürt kolu ve
lehçesi, /-eti M. şeyhlik, /-hesenan MA.
Tuncelide Zazaca konuşan bir Kürt aşi¬
reti.

şez M. kene, keçi kenesi.
şıb M benzeme, müşabih, fin şıbin.
şıbak M. 1 baca. 2. göz pencere, tavanda

açılan pencere.
şıband/ın Lg. (dişdxne, txşume) benzet¬

mek.
şıbhe Nne. şüphe. An şüc
şıbi/n Lng. (dişdx, btşıbe) benzemek. * ew

dışıbe bavê xwe Avv. babasına benziyor. *
herduji dışıben hev Avv. ikiside birbirine
benzer. An lê çûn.

şıdand/m Lg.(dışuline,btşıdine)\. sıkmak,
sıkıştırmak, 2. kuvvetlendirmek. 3. topar¬
lamak. * kemberşıdandm Avv. kemerleri
sıkmak. * xwe şıdandm fivv. 1 kendini
sıkmak. 2. toparlanıp atılmaya hazırlan¬
mak. * mari xwe şıdand ko baveje Avv.

ydan kendini toparlayıp atılmaya
hazırlandı.

şıdin l M. gerilim.
şıdi/n 2 Lng. (dişide, bıştde) sıkılmak,

sıkdaşmak, gerilmek. * kember şıdin Avv.

kemer sıkılması.
şüa MA şifa. /_ ditin Z. şifa bulmak.
süre M. Fr. şifre.
şifti M. karpuz, fin zebeş.
şütik M. bağ budamada .elde edden çubu¬

klar.
şıbin M. terazi, kantar, fin şenin.
Şıhhesenan Nh bn şêxhesenan 'şêx' ke¬

limesi içindeki nota bak.
şüjdc M kumdan iri çakd taneleri.
şüi M m. irin. fin nêm.
şür N.A şiir. fin helbest
şüc M/i£ şüphe, kuşku, iltircik.*beşik rgd

şüphesiz. * bışüc rgd şüpheli. /- bum L
şüphe etmek, şüphe sezmek, /-dar rgd
şüpheci /-dar bûn/. pirelenmek, ikirci¬
ldi olmak. /- kınn L şüphe etmek, şü-
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phelenmek. * şık ti bûn Avv. bir şeyden
şüphe etmek veya şüpheyi sezmek.

Şücakan M Iranda bir Kürt aşireti.
şikar M.Z**. av. fin nêçir.
şücand/m Lg. (dtşddne, bışddne) kırmak. *

seri sıkandın Avv. baş kırmak. * xahr
şıkandın Avv. hatır kırmak. * çav
şücandm Avv. göz korkutmak. An şıken-
andın.

şücarte M. bir çiftçinta veya zenginin çifti
çubuğu olmryan biri için ektiği ekin, ek¬
tiği tarla. * her sal jı xwe re şıkartek ra-
ke Avv. her yd kendine bir şücarte temin
etmek.

şikayet N.A şikayet An güi, gazin.
şüceber M sadece taşlardan yapdan

harçsız duvar.
şüceft M. mağara, fin şkeft
şücehk M toprak kaplar, fin porselen.
şıkest/ın Lng. (dtşki, btşki) kırılmak, bn

şkestın, şıkkı, firin.
şücev M. 1 ufak fıçı. 2. ağaçtan tekne.
şücevüc M. çömlek, fin şkevüc
şücenand/ın Lg. (dışkehine, btşkehine)

kırmak, yarmak. An sıkandın, şkên-
andın.

şıker M. dağlardaki iri kayalar, kayalar¬
dan oluşan uçurumlar. An şkêr.

şıkü MA şekil, biçim, fin şıkl
şücüand/m Lg. (dtşdaline, bışdaline) şekd

vermek. An kesim, drûvandın.
şücu M. A şükür. /_dar Mx şükreden. /_

kum Z. şükretmek. An şukur.
şüci/n l Lng. (dışdce, bışdce) kırılmak, bn

skin.
şüci/n 2 Lng. (dışdce, bışdce) yakışmak, uy¬

mak. * evv şefqe h te naşıke Avv. o şapka
sana yakişmryor. * evv gotm h devê vri
nedışıkıya Avv. o söz onun ağzına
yakışmıyordu, (tunceli şivesi)

şıkl MA şekü, biçim. An şıkü .

şıkû M rgd majeste, /-dar Mx haşmetli,
muhteşem.

şü rgd ıslak, rutubetti, yaş. /_ bûnL ıslan¬
mak. IS M. ıslaklık. /_ kuın L ıslatmak.
* baran bari em şü dibin Avv. yağmur
yağıyor, ıslanırız. * şü û şope Avv. An şüi û
şepeli * şü û znra Avv.yaşmı kuru mu adlı
bir yazı tura oyunu, (söylekv bir taşoı ba
tarafı ıslanır havaya atuarak karşı tarafm
bümesine sunulur veya bir çöp veya saman
parçası ıslak Udparmağm araşma ahnarak
hangi tarafayaptşacağı karşı taraftan soru

lur).
şüavüc M ant 1. geviş getiren hayvanların

midelerini oluşturan 4 parçadan biri. 2.
pankreas, fin hrşık.

şüel l M. çavdar. Aot Secale cereale.
şüel 2 M. ipek yumağı.
şüer lM 1 lale. Anlale . 2. fin sosın.
şüer 2 M. koyu, keçi cinsi hayvanların kuy¬

ruk altlarında kuruyan ve yapışıp kalan
pislik.

şüf l M. 1 kesici aletlerin demir kısmı. 2.
süngü, fin nlze.

şüf 2 rgd çıplak, çırd-çıplak. * şüf û tari
rgd çırd-çıplak, anadan doğma, fin tazL

şıllık M çakı. fin kêr, kênk.
şıhk M. yumurta ekmeği, yumurtalı ek¬

mek. * nanê şüüci Avv. yumurtalı ekmek.
şüi l M. yağmur. /_ barin Z. yağmur

yağmak. * şüi û şepeli Avv. yağmur ve
futma. fin baran.

şüi 2 M. ıslak, ıslakhk. fin şü.
şüipan M. anların toplu ölmesi, bir nevi

soykırım hastalığı.
şükaseri M. fi/ı nernuka seri.
şüoke M. yağmurlu, az yağmur hah.
şüop M. çapak, göz çapağı. /_ın rgd çipU.

/_uü rgd çipilli, çapaklı. * çav şüopuü
bûn Avv. gözleri çipilli olmak, fin şehql

şüope M karla kanşdc yağmur, fin lêlav.
şüor M. kara erik cinsi bir meyve.
şüove M. eriyen kar.
şüoxe M. çorap ipi. fin bendgore.
şüp M. B. damla sesi. /_eşüp fivv. damla

damla, şıp şıp sesi.
şüûq rgd dağmdc, karmakarışık.
şüûr M. koruk üzüm. fin besire, harsım.
şüûznva MA. "şd' kehmesi içindeki nota

bak.
şüvve rgd karanlık, kasvetti.
şıhce Nkbnbars.
şuna l pro. Z. siz. An hon.
şuna 2 M. balmumu, /-dank Mx mumluk,

şamdan. /_rûn MA. balmumu yabani ha¬
vuç, ve bitim sakızından yapılan bir cins
merhem.

şunamok M. fin şımamık.
şunaşe M. Hıristiyan din adamı.
şunendifer M. şimendifer.
şunüc M. terlik.
şunli M baharatlı bir ot fiot trigonella

foenumgraecum.
şunpanze M An şempanze.
şimqar M. bir cins şahta.
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401 Şii

şımşad M. 1. şimşir ağacı, fiot Buxussem-
perrirens. 2. şimşir. An şimşir.

şımşal M kaval flüt
şunşat M biçim. IS rgd biçimli.
şımşile M. An şimşire.
şimşir M şimşir. Aot Buxus sem-

pervırens.
şimşire M. kapı zembereği kapı sürgüsü,

ağaçtan kilit veya anahtar.
şimşiri M. kılıç çiçeği, kuzgun kdıcıotu.

fiot gladıolus.
şmcû finsinnçk.
şıngal M. 1 bir börek cinsi, fin kulêre,

kılor. 2. cav güney Kürdistanda bir dağ.
şmo lM. kol cimnasüği, kültür fizik.
Şıno 2M cav Barzani ve kardeşi Bavo'nun

da türbesi bulunan iran Kürdistanında
bir şehir ve bölge.

şıp û şaş fivv. rgd şaşıp kalma, şapşal.
şıpne M. tırmık, tapan. An şene.
şiqam M.Anşeqam.
şiqap A'. rgd bn. leng .

şiqitand/in Lg. (dişiquine, btştqaine) bn
şeqitandin.

şu l M. B. su sesi, şınltı. /_eşu Z. şu* şu- et¬
me, hani hani akma.

şu M. An çır.
şub M. karaçam.
şuêz M.Anşirêz.
şınk Mfinçırüc
sırım M. ant domuzun iki ön uzun dişi.
şuıngand/ın Lg. (dışamgine, bışaaıgine)

zangırdatmak.
şuınge M. şırınga.
şumgi/n Lng. (dışmnge, bışaotge)

zangırdamak. * şuınge şuıng Avv. zangır
zangır.

şuik rgd A ortak, iş veya oyunda eş. An
beşdar, pardar.

şırinck M oluk. fin şu-üc
şuit M. şerit. /_ badan L şerit bükmek.
şırjav M. rgd laydc.
şırmap Mfinşilpax.
şırn M.ontAnşuım.
şut Mİ gençve tek başına meyvesiz ağaç,

ekseri meşe ağacı için. /-ık M. küçük şirt
2. kesilmiş bağ dallan. 3. sepet yapımında
kuUamlan dallar. An xerz.

şıt M S. nesne, şey. An hşt
şıtıl M. 1 fide. 2. fidan. An sadu, fidan.
şıtüand/m Lg.(dısaüine,btşadine) fide ek¬

mek, fidan dikmek.
şıti M. benzeme, fin şıbln, leçûyin.

şıtû M kısa saklanabüen meyveler.
şılûk M. kaynatılmış ayrandan kalan su.
şıûr N.A şuur. An parsk, hış.
şıv M. çubuk, yaş ağaç sürgünü. /-badan

Z. çubuk bükmek. I-eri N. patika, ince
yaya yol. An kapan./_üc M. küçük çubuk,
tace çubuk, bir yıllık sürgün. An kate. /_
kuın Z. birini dövmek, sopalamak. An
şebık, şûhk.

sıvan M. çoban, /-dilke M ev serçesi An
çûik. /-gutm/. çoban tutmak./_iM ço¬
banlık. IS kuın L çobanlık etmek.

şıvanek MAnçutüc
şıvanok M devetabanı cinsinden bir bitki,

fin çavreşok .

şıvere M. 'şiv* kelimesindeki nota bak.
şnven rgd matemli
şıvcle M. An şıvere, kapan.
şıvu M./ngeyik.*şıvırameMA.l.dağke-

çisi. zoo. Rupicapra. 2. dişi geyik.* şıvıre*
kedi fivv. ren geyiği, zoo. Rangifer taran -
dus. * şıvıra mos MA. çok iri bir cins gey¬
ik, zoa Alcus americane.

şırile N.bn sivile.
sivrin M. eser, iş. fin eser, karpêk.
şıvvit M. tereotu, yabantırak. Aot Anet-

hum graveolens.
şixab Mmatkab.
şixre M. tarladan harmana hayvanlarla

sap taşımak, transport /_van Mx sap
taşıyıcı.

şixul M. iş, çalışma, /-kar/ker M. rgd işçi,
çalışkan. /- kum Z. çalışmak, iş yapmak.
An şûl, xcbat, şuxul

şixuland/in I^g. (diştxuline, bışcaıline)
çalıştumak.

şixuli/n Lng. (dtştxule, bışvcule) çalışmak,
finşuxulin.

şıyan M 1. muktedir, yapma gücü olan. 2.
M. iktidar. * ez neşim hem fiıv. ben gele¬
medim. 3. kudret fin karin, şi2.

şıyand/m Lg. (dişine, btşine) göndermek,
fi/ı şandın.

şıyar rgd uyanık. An hışyar.
şıyare M. yere gömülen şeyleri nemden

korumak için etrafına serilen saman.
şi "^Mkcca-Anşû.
şi 2 M. muktedir olma yardımcı fiil kökü. *

ez neşim bêm Avv. gelemiyorum, bn
siyan, kann .

şih M An şaha
Şi'i M. rgd Şi'i mezhebi ve bu mezhebe

bağlı olan.
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şik rgd muntazam, üstü başı temiz.
şikar N.P.av.bnn&çir.
şikayet N.A bn şikayet
şike LM biryaşında domuz.
şike 2M.i>.futboldaveyayanşmalardahi-

le yapmak, şike.
şilan M. kuş bumuveyayaban gülü de de¬

mlen bir çit bitkisi. Aot Cynonhodon.bn
Gulçiçek .

şilav M usare, nebat suyu.
şilav 2 M. peynir mayası olarakta kul¬

lanılan hayvan işkembesi, fin şüavüc,
fırşik.

şUe M An şire.
şilek M.çUek.
şilmaq M 1 şamar. 2. An şüop.
silo rgd bn silo.
şilpax M. şamar. /_ kuın L şamarlamak,

tokatlamak. * dan ber şilpaxan fivv. iyice
tokatlamak, fin sile, şemaq.

şUte Mfinşelte.
şin l M. yas, keder, matem, /-ahi M.

yashhk. /-damar Nh ant toplardamar,
/-dar rgd hazin, üzüntü verici. /_ gnê-
dan L yas tutmak, matem bağlamak. IS
M. yashhk, matem. /_ kınn Z. yas tutmak,
matem tutmak. /_okrgdyaslı, matemli. *
şina muine Avv. ölüm matemi.

şin rgd mavi.
şinax MAncinaq.
şinboz rgd kula rengi ve bu renkten at.
şineşatır M. arapçada "zehretd hevaşta"

denUen bu otun türkçesini bulamadım.
şinüc MB/.finsonk.
şinok M. yabani bitim ağacı, menengüç.

fin kezvvan, qizban .

şinşUe M. güney Amerikada sansar tipi
bir hayvan, ing. chınchüla.

şip l M. çağlayan, hızh su akıntısı, fin
rejgeh.

şip M S. suım, köseleden ip. fin dwêl
şipane M. eşUcfinşêmûg.
şiqand/in Lg. (dısiqine,bışiqine) şimşek gi¬

bi sert ses çdcarmak ve bu tip ses.
şiqi/n /^.(d^T^fi^^jyddınm gibi çak¬

ması veya gök gürlemesi sesi fiili. An çi-
qin,şirqin.

şir M süt * heqê şir Avv. anne hakkı, süt
hakkı. /Jbıra M süt kardeş. * şir germ
kuın fivv. süt ısıtmak. * şir helal rgd helal
süt emmiş. * şir helal kuın Avv. süt helal
etmek. * şir heram rgd haram süt em¬
miş,nankör. *jışirburin Avv/sütten kes

mek. *jı şu- kuın Avv/ sütten kesmek. /_
meyandınZ.sütümayalamak./_mejM/t
bebek, süt emen, süt çocuğu. /_ qu-
sandın Z. sütü peynir yapmak veya
mayalanmış sütü ekşitmek.

şirame M. buğday tarlalarında biter, çav¬
dara benzer fakat ondan daha uzun, tane
tutmaz buğdaygülerden bir bitki.

şirani M. m 1 tattı (yemek), tatlılık. 2. bir
haber veya müjdeye karşın verilen ba¬
hşiş, müjdelik.

şirazi M. kitap kapaklarında bağlama kay¬
tanı.

şirbınnc M sütlaç.
şirden M. ant geviş getiren hayvanlarda

midelerinin ikinci kısmı.
şire l M. 1 üzüm veya meyva suyu, şurup.

2. sütlü bitkilerin usaresi.
şire 2 M. anıyavrularda ilk çıkan diş. * dra-

nên şire MA. süt dişleri.
şiret 1 M. tavsiye, nasihat, öğüt. * şiretên

yeki gutm fivv. birinin tavsiye veya nasi¬
hatim dinlemek '.. dan Z. öğüt vermek.
/_gêr Mx nasihat eden, öğüt veren. /_
gutm L öğüt tutmak. /_ker Mx fin şiret-
gêr.

şiret 2 M. A 1. günahkar. 2. kavgacı, fin
pend.

şirêz M. 1 zamk, usare. 2. sakız, çiriş. /_
kuın L zamklamak, yapıştırmak, fin
şuêz.

şirêzini rgd yapışıcı, yapışkan, zamklı.
şirhe M. fin sûre.
şirık 1. rgd tatlı olan badem, ceviz, kaysı,

vs. meyveçekirdekleri. 2. M. bitki usoresi,
bitki sütü. fin şire.

şirıki rgd mor menekşe rengi.
şiri rgd sütbeyaz renk.
şirin rgd 1. tatlı. 2. sevindi, sempatik. /_

bûn L tatlanmak, tathlaşmak. /_i M.
tattdık./- kum/. tattdandırmak./-meh
Nh balayı.

şirinşaho Nh balıkçd. zoo. Ardeidac.
şirintal M. yaban yasemini fiot Stipites

dulcamara.
şirinûtal M güzelavrat otu. Aot belladon-

na.
şirket M.A ortaklık, şirket.
şirmar Mfinxaşil
şimal M. soreks. zoa Soricidae .

şirove M.yorum,açdclama,izah./-bûn/.
açıklanmak, izah edilmek. /_ kuın Z.
açıklamak, izah etmek.
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yashhk. /-damar Nh ant toplardamar,
/-dar rgd hazin, üzüntü verici. /_ gnê-
dan L yas tutmak, matem bağlamak. IS
M. yashhk, matem. /_ kınn Z. yas tutmak,
matem tutmak. /_okrgdyaslı, matemli. *
şina muine Avv. ölüm matemi.
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şiqi/n /^.(d^T^fi^^jyddınm gibi çak¬

ması veya gök gürlemesi sesi fiili. An çi-
qin,şirqin.
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açıklamak, izah etmek.
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şirqi/n Lng. (dtşirqe, btşkqe) şimşek çak¬
ması sesi. An şiqin, çiqin.

şirşirok M san sütleğen. Aot Euphorbia
helloscopia. An xwaşil

şiş M. şiş. /_kebabM/ı şiş kebap, /-kuın
Z. şişlemek.

şişan M. san renkte, güzel kokulu ve çiçe-
kh bir bitki.

şişman rgd şişman, fin qelew.
şiv l M. akşam yemeği.
şiv 2 M. nadas. An şûv.
şiverê M. An şıvere.
şbv M. lcox vadi. 2. M. derin su kabı. 3. M.

S. nadas. An şûv, şiv2.
şiware M. ölü yıkama suyu.
şhve M. şive. An zarava, zmanok, devok.
şhven M. matem, yas. An şin.
şbvet M. telaffuz. /_ kuın L telaffuz et¬

mek.
şkand/ın Lg. (diskine, btşkine) kırmak, bn

sıkandın, şkenandın.
şkarte M. fin şücarte.
şkef M. tekne.
şkeuk MAnşıkehk.
şkest/m Lng.(dışdte,bışdce)kırılmak,lesir-

siz kalmak. * hêza dunun şkestın fivv.

düşmamn mukavemetinin kınlması. An
şıkestın, şücin.

şkesti rgd kırık, kırılmış.
şkeste M. 1. kırıntı, döküntü. 2. mağlubiy¬

et. * şkestexwarin Avv. mağlubiyet almak,
mağlup olmak, kayıp vermek.

şkeva M yufka ekmek. An keva.
şkevık Mfinşkehk.
şkênand/m l Lg. (dışkehine, btşkenine)

yün, kd vs. için taramak.
şkênand/m Lg. (dışkehine, btşkenine)

kırmak, parçalamak, mukavemetini
kırmak. * çav şkenandın Aıv. gözünü
korkutmak. * dü şkenandın Avv. kalbini
kırmak, fin şıkenandın, sıkandın,
şkandın, fırandın.

şkêr M. çör-çöp, döküntü.
şkêrçûn M. Z. hayvanın bıçağa yetişme¬

den haram ölmesi.
şkêvlatok M. 1 kabuklu hayvanlar. 2. tos¬

bağa. An kûsL
şki/n Lng.(dışke,bışke)kırûmak, mukave¬

meti düşmek, serthği gitmek. * hevva
dışke* Avv. hava ısınıyor, soğuklar düşüy¬
or. * morale xwe skin Avv. morali bozul¬
mak.

şo M. L 'şuştin' filinden doğan ses. Dişo,

bişo gibi.
sobe MB/grip.finzekem.
şofar M. 1. hafiye, gizh polis. 2. yaramaz,

zararlı, zarar verici Icimse. 3. fitneci, ara
bozucu. An sixur.

şofêr M. Fr. şoför, araba sürücü.
şok l M. ing. çarpma, sarsma, ceryana

çarpılma veya korku çarpmadan hasd
olan sarsıntı.

şok N.bn gezo.
şol M. iş, amel. * şolê xirab Avv. kötü amel.

finşûl
şoleke MS.finheqiv.
şohk M. bulamaç. 2.M.finculbe.
şom rgd uğursuz. An şovvm.
şomk M. tokaç, çamaşu* ydcamak için

uzun çekiç şekünde yapdan ağaçtan alet
fin sûnık, têpûç.

şop M iz. /-geren M. izci, iz sürücü, /-ge¬
rin Z. iz sürmek, izcilik etmek. /_ hıştın
Z. iz bırakmak, fin rêç.

şop 2 dç an, zaman, mühlet * şopê* ji ez
bınıvisım fivv. biraz da ben yazayım. * vê
şopê* ez zchf uujûl un fivv. bu sıralar çok
meşgulüm. * em şopc herm ba apê xwe
Avv. biraz amcamızın yanma gidelim.

şop 3 M yolma. /_ kırın Z. yolmak, özelli-
kle bazı meyveü bitkilerin meyvelerini
toplarken yapraklan Ue beraber yolup
almak.

şoqü M. 1. bezelye (mardin bölgesinde böy¬
le denir). 2. yabani bakla.

şor l rgd tuzlu. /_avM. tuzlu su. finsiravüc
/_ayi M. tuzluluk. /_ bûn Z. tuzlu olmak,
tuzlanmak. /ezarMx tuzlak, hayvanlara
tuz verilen yer veya tuz madeni yeri. /_
kuın L tuzlu yapmak, tuzlandırmak.

şor 2 M. söz, laf, kelam, konuşma. /_ kuın
L konuşmak, laf etmek, fin axaftin,
şêwirin, qise kuın.

şor 3 rgd eğik, büzük (elcin, çiçek vs). * se-
rşori bûn fivv. başı öne düşmek, başı eğd:
mek. fin şûr2.

şor 4 M. karışıldık, kargaşa.
şorax M. 1 çok tuzlu olan arazi, toprak. 2.

çorak yer.
şorbe M çorba. * şorba niska MA. merci¬

mek çorbası.
şore Mbeyazbamt
şorebi M salkım söğüt. Aot Salix aegypti-

ca.
şorek M.Anşorax.
şoreş M. m devrim, ihtilal. 2. isyan, savaş.

403 soreş

şirqi/n Lng. (dtşirqe, btşkqe) şimşek çak¬
ması sesi. An şiqin, çiqin.

şirşirok M san sütleğen. Aot Euphorbia
helloscopia. An xwaşil

şiş M. şiş. /_kebabM/ı şiş kebap, /-kuın
Z. şişlemek.

şişan M. san renkte, güzel kokulu ve çiçe-
kh bir bitki.

şişman rgd şişman, fin qelew.
şiv l M. akşam yemeği.
şiv 2 M. nadas. An şûv.
şiverê M. An şıvere.
şbv M. lcox vadi. 2. M. derin su kabı. 3. M.

S. nadas. An şûv, şiv2.
şiware M. ölü yıkama suyu.
şhve M. şive. An zarava, zmanok, devok.
şhven M. matem, yas. An şin.
şbvet M. telaffuz. /_ kuın L telaffuz et¬

mek.
şkand/ın Lg. (diskine, btşkine) kırmak, bn

sıkandın, şkenandın.
şkarte M. fin şücarte.
şkef M. tekne.
şkeuk MAnşıkehk.
şkest/m Lng.(dışdte,bışdce)kırılmak,lesir-

siz kalmak. * hêza dunun şkestın fivv.

düşmamn mukavemetinin kınlması. An
şıkestın, şücin.

şkesti rgd kırık, kırılmış.
şkeste M. 1. kırıntı, döküntü. 2. mağlubiy¬

et. * şkestexwarin Avv. mağlubiyet almak,
mağlup olmak, kayıp vermek.

şkeva M yufka ekmek. An keva.
şkevık Mfinşkehk.
şkênand/m l Lg. (dışkehine, btşkenine)

yün, kd vs. için taramak.
şkênand/m Lg. (dışkehine, btşkenine)

kırmak, parçalamak, mukavemetini
kırmak. * çav şkenandın Aıv. gözünü
korkutmak. * dü şkenandın Avv. kalbini
kırmak, fin şıkenandın, sıkandın,
şkandın, fırandın.

şkêr M. çör-çöp, döküntü.
şkêrçûn M. Z. hayvanın bıçağa yetişme¬

den haram ölmesi.
şkêvlatok M. 1 kabuklu hayvanlar. 2. tos¬

bağa. An kûsL
şki/n Lng.(dışke,bışke)kırûmak, mukave¬

meti düşmek, serthği gitmek. * hevva
dışke* Avv. hava ısınıyor, soğuklar düşüy¬
or. * morale xwe skin Avv. morali bozul¬
mak.

şo M. L 'şuştin' filinden doğan ses. Dişo,

bişo gibi.
sobe MB/grip.finzekem.
şofar M. 1. hafiye, gizh polis. 2. yaramaz,

zararlı, zarar verici Icimse. 3. fitneci, ara
bozucu. An sixur.

şofêr M. Fr. şoför, araba sürücü.
şok l M. ing. çarpma, sarsma, ceryana

çarpılma veya korku çarpmadan hasd
olan sarsıntı.

şok N.bn gezo.
şol M. iş, amel. * şolê xirab Avv. kötü amel.

finşûl
şoleke MS.finheqiv.
şohk M. bulamaç. 2.M.finculbe.
şom rgd uğursuz. An şovvm.
şomk M. tokaç, çamaşu* ydcamak için

uzun çekiç şekünde yapdan ağaçtan alet
fin sûnık, têpûç.

şop M iz. /-geren M. izci, iz sürücü, /-ge¬
rin Z. iz sürmek, izcilik etmek. /_ hıştın
Z. iz bırakmak, fin rêç.

şop 2 dç an, zaman, mühlet * şopê* ji ez
bınıvisım fivv. biraz da ben yazayım. * vê
şopê* ez zchf uujûl un fivv. bu sıralar çok
meşgulüm. * em şopc herm ba apê xwe
Avv. biraz amcamızın yanma gidelim.

şop 3 M yolma. /_ kırın Z. yolmak, özelli-
kle bazı meyveü bitkilerin meyvelerini
toplarken yapraklan Ue beraber yolup
almak.

şoqü M. 1. bezelye (mardin bölgesinde böy¬
le denir). 2. yabani bakla.

şor l rgd tuzlu. /_avM. tuzlu su. finsiravüc
/_ayi M. tuzluluk. /_ bûn Z. tuzlu olmak,
tuzlanmak. /ezarMx tuzlak, hayvanlara
tuz verilen yer veya tuz madeni yeri. /_
kuın L tuzlu yapmak, tuzlandırmak.

şor 2 M. söz, laf, kelam, konuşma. /_ kuın
L konuşmak, laf etmek, fin axaftin,
şêwirin, qise kuın.

şor 3 rgd eğik, büzük (elcin, çiçek vs). * se-
rşori bûn fivv. başı öne düşmek, başı eğd:
mek. fin şûr2.

şor 4 M. karışıldık, kargaşa.
şorax M. 1 çok tuzlu olan arazi, toprak. 2.

çorak yer.
şorbe M çorba. * şorba niska MA. merci¬

mek çorbası.
şore Mbeyazbamt
şorebi M salkım söğüt. Aot Salix aegypti-

ca.
şorek M.Anşorax.
şoreş M. m devrim, ihtilal. 2. isyan, savaş.



şorevri 404

/-gerMx devrimci, ihtilalci, sava§çL/-g£-
ri N/ devrimcilik. /_van Nx devrimci,
savaşçL /_vani Mx devrimcilik. * şoreşa
Barzani Avv. Barzani tatüalVdevriml

şorevri M.A sosyalist An şeVırevri.
şort M ing. sporda giyUen kısa pantolon,

şort.
şorte AJ. A güney Kürdistanda arap jan¬

darmalarına derler.
şose Mşöse,yol.finpapûr.
şoşban M.Anşoşbin,şoşpan.
şoşbin AJ. 1 Kürt adetlerinde güveye ar¬

kadaşlık eden erkek ki bu da geline elma
atar. 2. sağdıç. An dermal, paxesû.

şoşpan M. An şoşbin.
şoşpani M. 1 saçı, gelin üzerine atdan pa¬

ra, şeker çiçek vs. 2. sağdıçlık.
şoven rgd Fr. söven, aşın milliyetçi /-ist

rgd söven. /_izm Mx aşın milliyetçilik,
şovenizm.

şovv lM.Anşûv.
şovv 2 M. ing gösteri, sahne gösterisi.
şovvm rgd uğursuz, kötü talih. /_iM uğur¬

suzluk. An yom.
şox rgd canlı, hayat dolu, neşeli, cüveU,

şuh, şen. * şox û şengê bı nav û deng ê
Avv. cilvesiveneşesiyledUlere destanolan.
An şeng, şen.

ştexali M. konuşma, muhabbet
şıtexüi/n Lng. (dıştevde, btştexde) konuş¬

mak. An axafhn, şor kuın, qıse kuın,
qeri kuın, xeberdan.

şube M.A şube fin hq.
şukur M. An şıkır.
şund M. yer, mahal, iz, barınak. * ketm

şundc Avv/ yerine geçmek, birinin yerini
almak. * kınn şundê fivv/ yerine koy¬
mak. /_ çekınn Z. yer yapmak. /_ guhn
Z. yer tutmak, yer almak. /_ vekırın fivv/
yer açmak. /_war Mx mesken, oturulan
yer veya bölge, fin ah, ci, şûn.

şunda rgp. geride, arkada, arkadan, geri¬
den. * bı şunda rgp. -den, -den sonra. /_
avetın L geri atmak, geriye atmak. /_
çûnZ. gerilemek, geri gitmek./_gutmZ.
geri almak. /_ hatm L geri gelmek. /_
niştin L geri bırakmak, geride bırak¬
mak. /- kısandın L geri çekmek, ricat
etmek. /- kişin L geri çekilmek. /- man
Z. geride kalmak. /_ rerin L arkaya kaç¬
mak, gerisin geri kaçmak. /- sekinin L
geride kalmak, arkada durmak, bo¬
yardım veya kavgada kendisini geride

tutmak. /_ şandın Z. geriye göndermek,
geri çevirmek, geri yollamak. /_ vege-
randın Z. geri çevirmek, geri yollamak.
/_ vegerin L geri dönmek. /- xwastm Z.
1. geri istemek. 2. geri çağırmak.

şunde rgp. fin şunda.
suret AJ. süslü. /_i M. süs.
sureyi M ayıp, ar.
şuşt/ın Lg. (dışa, btşo) yıkamak. * xwe şu-

şün Avv/ yıkanmak. * cü şuştm Avv/ ça¬
maşır yıkamak.

şuve rgp. geri, geride. /-çûn/. geriye git¬
mek, geriye çekilmek. /_ man Z. geride
kalmak, arkada kalmak. An şunda, paş
de.

şuvvan M. S. fin sıvan.
şuxul M. iş, çalışma./- kuın L iş yapmak,

çalışmak, fin şûl, kar, şixul xebat
şuxuli/n Lg. (dişuxule, btşuxule) çalışmak,

iş yapmak. An şuxnl şixuiin.
şû M. S. koca, erkek, /-bira Nh kadının

kocasının kardeşi. An Uy. /_ kuın Z. ko¬
caya varmak, evlenmek (kadm için), bn
şil

şûjm M. çuvaldız. /_ kuın L çuvaldızla
dikmek.

şûk M. olta.
şûl l M. iş, amel. /- kınn L iş yapmak,

çalışmak, fin kar, şol, xebat
şûl 2 M kaba bir dikiş çeşidi, oyulga. /_

kuın Z. kabaca dikmek, oyulgalamak
(yorgan, döşek, çuval vs), bn hene

şûl 3 M. S. karaca, zoa Capreolus capreo-
lus.

şûl 4M. söğüt dah veya sazdanyapdmış se¬
pet.

şfllüc M. tace ağaç dalı, çubuk. An şebüc,
şiv, şıvüc 2. M. kamçı, kırbaç.

şûn M. yer, mahal. An şund.
şûnd M. yer. An şund.
şunda rgp. bn şunda.
şûnüc Mtokaç.Anşonıkjtepûç.
şûnvvar Mxmekan, mesken,oturulanyer,

oturulan bölge. * şûmvare* me günde
Hulman e Avv. oturma yerimiz Hülüman
köyüdür.

şûr M. kdıç. /_ avêhn Z. kılıç darbesiyle
vurmak, /-baz Nx kdıç oyuncusu, kdıç
ustası. /JbaziM 1 kılıç oyunu. 2. eskrim.
/_ çekırın Avv. kdıç yapmak. /_ davveş-
andm L kdıçdarbesi, kdıç darbesi indir-
mek./_engivMx iyi kılıç kullanan. * şûrê
geldifêzêşûrêdlndeyefiw.hallankdici
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An şeng, şen.

ştexali M. konuşma, muhabbet
şıtexüi/n Lng. (dıştevde, btştexde) konuş¬

mak. An axafhn, şor kuın, qıse kuın,
qeri kuın, xeberdan.

şube M.A şube fin hq.
şukur M. An şıkır.
şund M. yer, mahal, iz, barınak. * ketm

şundc Avv/ yerine geçmek, birinin yerini
almak. * kınn şundê fivv/ yerine koy¬
mak. /_ çekınn Z. yer yapmak. /_ guhn
Z. yer tutmak, yer almak. /_ vekırın fivv/
yer açmak. /_war Mx mesken, oturulan
yer veya bölge, fin ah, ci, şûn.

şunda rgp. geride, arkada, arkadan, geri¬
den. * bı şunda rgp. -den, -den sonra. /_
avetın L geri atmak, geriye atmak. /_
çûnZ. gerilemek, geri gitmek./_gutmZ.
geri almak. /_ hatm L geri gelmek. /_
niştin L geri bırakmak, geride bırak¬
mak. /- kısandın L geri çekmek, ricat
etmek. /- kişin L geri çekilmek. /- man
Z. geride kalmak. /_ rerin L arkaya kaç¬
mak, gerisin geri kaçmak. /- sekinin L
geride kalmak, arkada durmak, bo¬
yardım veya kavgada kendisini geride

tutmak. /_ şandın Z. geriye göndermek,
geri çevirmek, geri yollamak. /_ vege-
randın Z. geri çevirmek, geri yollamak.
/_ vegerin L geri dönmek. /- xwastm Z.
1. geri istemek. 2. geri çağırmak.

şunde rgp. fin şunda.
suret AJ. süslü. /_i M. süs.
sureyi M ayıp, ar.
şuşt/ın Lg. (dışa, btşo) yıkamak. * xwe şu-

şün Avv/ yıkanmak. * cü şuştm Avv/ ça¬
maşır yıkamak.

şuve rgp. geri, geride. /-çûn/. geriye git¬
mek, geriye çekilmek. /_ man Z. geride
kalmak, arkada kalmak. An şunda, paş
de.

şuvvan M. S. fin sıvan.
şuxul M. iş, çalışma./- kuın L iş yapmak,

çalışmak, fin şûl, kar, şixul xebat
şuxuli/n Lg. (dişuxule, btşuxule) çalışmak,

iş yapmak. An şuxnl şixuiin.
şû M. S. koca, erkek, /-bira Nh kadının

kocasının kardeşi. An Uy. /_ kuın Z. ko¬
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şil
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şûk M. olta.
şûl l M. iş, amel. /- kınn L iş yapmak,

çalışmak, fin kar, şol, xebat
şûl 2 M kaba bir dikiş çeşidi, oyulga. /_

kuın Z. kabaca dikmek, oyulgalamak
(yorgan, döşek, çuval vs), bn hene

şûl 3 M. S. karaca, zoa Capreolus capreo-
lus.

şûl 4M. söğüt dah veya sazdanyapdmış se¬
pet.

şfllüc M. tace ağaç dalı, çubuk. An şebüc,
şiv, şıvüc 2. M. kamçı, kırbaç.

şûn M. yer, mahal. An şund.
şûnd M. yer. An şund.
şunda rgp. bn şunda.
şûnüc Mtokaç.Anşonıkjtepûç.
şûnvvar Mxmekan, mesken,oturulanyer,

oturulan bölge. * şûmvare* me günde
Hulman e Avv. oturma yerimiz Hülüman
köyüdür.

şûr M. kdıç. /_ avêhn Z. kılıç darbesiyle
vurmak, /-baz Nx kdıç oyuncusu, kdıç
ustası. /JbaziM 1 kılıç oyunu. 2. eskrim.
/_ çekırın Avv. kdıç yapmak. /_ davveş-
andm L kdıçdarbesi, kdıç darbesi indir-
mek./_engivMx iyi kılıç kullanan. * şûrê
geldifêzêşûrêdlndeyefiw.hallankdici
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her kılıçtan üstündür anlamında deyim.
/_ gıredan Z. kdıç kuşanmak. * şûr lê
dan Avv/ kdıç vurmak, kdıç darbesi vur¬
mak, /-kêş Nh 1 iyi kdıç kullanan, kdıç
çeken. 2. kavgacı, zordan /-keşi M kav¬
gacılık, kdıç oyunu. /_ kuın Z. kılıçla¬
mak, kdıç çalmak. /_ kısandın L kdıç
çekmek. /- UsunZ. kdıç oynamak. * şûr
ûmertal fivv. kdıç kalkan.* şûr û mertal
lishn Avv. kdıç kalkan oynamak.

şûr 2 rgd eğik, büzük. An şor3.
şûrand/m Lg. (dışûrine, btşûrine) kdıç oy¬

namak, kdıç eğitimi yapmak.
şûrand/m 2Lg. (dışûrme,btşûrine) damlat¬

mak, süzmek, şınldamak, şırddryarak ak¬
mak.

sûre M tarla veya bahçe veya çadır
etrafuıa çekUen ağaç parmaklık veya
hendek, fin çeper.

sûre şûr MB.şuTİşınl./_kuınZ.şınlşınl
etmek. An şûrin, çoran.

şûnk l M. karasabanda elin tutulduğu yer.
An kûnhevvcar.

şflrnk 2M.su oluğu. fin çırtık.

şûri/n Lnk. (dışûre, btşûre) şınldamak, sü¬
zülerek damlamak fin sûre şûr.

şûş rgd 1 kıvrak, çevik, çabuk hareket
eden. 2. ince yapıh, zarif.

şûşe M. şişe.
şûştın Lg. (dışû,bışû)bn şaştın.
şût l rgd sivri, dikUc, konik. /_ bûnL siv¬

rilmek, dikilmek. /_ kuın L sivriltmek,
sivri yapmak. An pij.

şût 2 rgd M. 1 kurnaz. 2. yalın.
şût M ing. topa çekilen tekme. /_

kışandm L şut çekmek.
şûhk 1 M. koni, sivri olan şey. 2. rgd ko¬

nik, koni şeklinde olan, sivri. * kuleşûhk
MA. sivri külahlı cin, şeytan.

şûhk 2 M uzun bel kemeri (erkek için).
şûti MkarpuzAnzebeş.
şûv M. nadas. /_ kuın Z. nadaslamak. /_

rakuın L nadas bozmak, nadas
kaldırmak.

şûve rgp. An şuve, şunda.
şûx rgdbnşox.
şyar rgd fin şıyar, hıyar.
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T M. 1 Kürtçe alfabenin 24.ncü harfidir.
Sessiz olup dU ucu Ue dişler arasından
çıkar, sert ve yumuşak olarak iki ses
çıkarır. 2. Kelime başlarına ekseri tace
olarak gelir. Güney Kürtçedesesli harfle
biten ftUlerin sonlarında "N' harfi yerini
alir. din=dit, cûn=cût gibi. 3. "m" Ue bi¬
ten fiülerde ise "m" ekinden önce gelir,
dibin =dıbıtın, kırın =kıntın gibi 4. ba¬
zen ikinci şahıs zamiri kısaltması olur. *
et binim = ez te dibinim gibi.

ta l M. iplik, tel. /-kekes MA. fert, şahıs. *
tayê penga Nh kelef iplik. * tayê sofuca
MA. çile ipliği. * tayê şermûta MA çıknk
ipliği. * tayê texhkaMA makara ipliği. *
tayê xav MA. ham iplik.

ta 2 M. kat, büklüm. * duta kuın fivv. iki bü¬
klüm etmek, ikiye katlamak. * sela kum
fivv. üçe katlamak.

ta 3 Ghk dç için, yeterki, kadar, hatta. *
bısekın, ta ko ez hatun Avv. dur, ben ge¬
lene kadar. * lı vu ta gund fivv. burdan
köye kadar, fin heta.

ta 4MB/.sıtma,vücutateşi,vücutharareti.
/~yi M. vücutta hararet, fin şevval, tan.

ta rgd tek, bir. * taki dezi fivv. bir boy
iplik, bir tel iplik. * taki darê fivv. bir ağaç
(tek halde).

laarûz N.A taaruz, hücum, bn eriş.
taasub N.A taasup, bağnazhk. fin kevne-

peresti.
taban M. silindir. /_i rgd süindirik. /_

kırın L asfalt vs. yi silindirlemek. bn te-
bane.

tabeşir M. sütü mayaladıktan sonra üzeri¬
ne örtülen örtü.

tabıet (tabiat) M. A tabiat. An xvvewer,
xweza.

tabı'i rgd A tabii An xwewerl taybetl
xwezayl

tabu M. Isıtmalı hastalar için büyüyapan
büyücü. 2. tedavi.

tabıyet N.A 1 uyruk, tabiyet 2. huy, ka-
rekter.

tabir N.A tabir, açıklama, fin biwêj, şiro-
ve.

tablet M. Fr. tablet, hap (ilaç).

tablo M Fr. tablo.
tabu rgd Fr. tabu, ahşdagelmiş bazı kural

ve adetlerin, açıklanması ayıp veya
sakıncalı görülen şeylerin gizli kalması
isteği. /- bûn Z. tabu olmak.

tabur M. bir askeri birlik.
tabure M Fr. tabure.
tabut M.A tabut. An darbest
tac M/ntaç.
tacaroê Nh asL güneş tacı.
tacık M. tabak.
Tacik M. orta asyaya ait Irani bir halk,

Tacik. /-ıstan Mx Tacikistan.
tacu M. A ticaretle uğraşan kimse, tacir,

tüccar. An tucar, bazugan.
tada M. zulüm, işkence, baskı, rahatsızlık.

fintadayi.
tadar M. okalüptüs ağacı, fiot Eucalyptus

glanca.
tadayi M baskı, zulüm, işkence, eziyet, ra¬

hatsızlık./- kınnZ. işkence etmek, eziyet
çektirmek, zahmet çektirmek, hakaret
etmek. * tadayi lê kuın Avv. birine eziyet
etmek, birini rahatsız etmek. An sitem,
tada.

tat l dç derb"'. aniden, birdenbire, alel. *
te xebc şand, ez taf dest re hatun Avv.

sen haber yolladın, ben alel acele geldim.
* laf de nexwaş ket fivv. aniden hasta¬
landı.

taf 2 M. 5. fin tav.
taftc M. P. tafta, bir nevi askeri veya kada¬

stro haritalan.
taha! B. fan leh.
taharet N.A taharat, abdest temizUği.
tahsildar M. vergi toplayan görevü, tahsU-

dar.
taht Mfintat,teht
tain M fin tayini, tayini
taji M. tazı, bir cins av köpeği.
tak M. 1 caddelere kurulan süslü kemer.

An taq . 2. dal, bitki dalı. An faq,guli, çıqL
taksi N.Fr. taksi. /-metu MA. taksimetre.
tal l rgd çirkin. An zışt
tal 2 rgd l. boş (içiboş). 2. işsiz. *bênka tal

Avv. boş cep. /_ bûn L boş olmak, boşal¬
mak. IS M boşluk, işsizlik. /_ kuın Z.
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boşaltmak. * kiseyê tal fivv. boş kese. fin
vala.

tal 3 rgd acı (ban meyve, badem aast, süt-
leğenonıaası,zehiraast).*berûyitalbw.
acı peUt /_ bûn L acı olmak, acdaşmak,
birine kötü olmak. IS M acdık./_seV MA.
An talsêv. * tal û tuş Avv. acı ve ekşi. fin
tehi taliki

tal 4 M. ant dalak, fin falareşk,xalxalk.
talan M talan, yağma. /- bûn Z. talan ol¬

mak. /_i M. talan mah, talancılık./- kınn
Z. talan etmek. An nüd, nejd.

taide lrgdkuytu.2.Mkuytuyer,siperuk.
/- bûn L kuytulaşmak, görünmez olmak.
/- kuın Z. kuytulaştırmak. An nıjar.

talesêV Nh rgd 1. kum elma, kurutulmuş
elma. 2. acı elma. fin talsêv.

tahb M. rgd 1 mürit 2. Dersim alevi böl¬
gesinde Seyitlere bağlı kimse. 3. taüp, sa¬
hip çıkma.

talik rgd acı, acı olan bitki, meyve vs. An
UÜ3.

talik 2 M. sütlü bir bitki, sütünden çiklet
yapdır. An tali .

tali Mİ acılık. 2. işsizlik. 3. boşluk. An va-
lahl

tali 2 M kantaron otu. fiot Ccntaıırium.
fin talik2.

tali 3 rgd rgp. nihayet, tali, son. (sert 't' Ue
okunur).

talih N.A talih, kader.
talijari Mnlsarısabırotu.2.ödağacı.fiot

Aloexylon agallocum.
talim M A talim, terbiye.
talimat N.A talimat /-name M. talimat¬

name.
talişk l M. hindiba, fiot Cichorium inty-

bus. 2. acı bakla, fiot Lupinus.
talişk 2 Nne. düşünülen en acı şey.
talsêv MA. 1 elma kurusu. 2. acı elma. bn

talcsêv.
talûke Nne. rgd tehlike. An xeter, bıve.
Talyan M. rgd bn İtalyan.
tam l rgdA tam, bütün.
tam 2 N.A tad, lezzet, /-dar rgd tattı, lez-

zetii, lezzet veren. /_ dayi rgd 1 kaplama
(altm-gümüş). 2. lezzetli olma hah. /_
kınn Z. tadına bakmak, /-sar rgd may¬
hoş, tatsız, su tadı. /-sari M. mayhoşluk.
/-sar bûn L mayhoş olmak. /_xweş rgd
lezzetli, tadı hoş. /_zêr Nh yaldız. * tam-
zêr kuın Z.yaldıziamak./_zivNh gümüş
kaplama. * tamziv kırın L gümüş kapla

mak^ gümüşlemek. An team, çêj.
taman M. aşı. /_ bûn Z. aşılanmak. /_

kırın /.aşılamak, fin lûl
tamand/ın Lg. (duamine, baamine) aşda-

mak. An Lûl kum, patrome kınn.
tamar Nne. derin uyku, mahmurluk. * ta-

mara xewê Avv. ölüm uykusu. * tamara
muine Avv. ölüm uykusu mahmurluğu.
Antemar2.

tamesk M Bj. bn lamûsk.
tamıjand/m Lg. (duamgine, baamtjine)

meftun etmek, hayran bırakmak, cezbet-
mek. fin bıjandın.

tamik M. tuzağa konan yiyecek, nevale.
tamışki rgd mutad, alışmış, tadına

alışmış. /_ bûn L tadına alışmak. / kuın
Z. tadına alıştırmak. An tam2, hut kuın.

tamir N.A tamir./- bûn Z. tamir olmak.
/- kuın L tamir etmek. /_xane Mx ta¬
mirhane.

tamûsk M. Bj.l. korku veya soğuktan du¬
daklarda hasd olan kabarede, yara vs. 2.
kabarede hasd eden bir deri hastalığı. An
şeplor.

tan l pro. S. onlar, onlara. An vve, vva.
tan 2MB/.sıtma./_iMsıtmah,sıtmaolma

haU. /_ kehn Z. sıtmaya yakalanmak. /-
xistin L birini sıtma gibi rahatsız etmek,
argoda ifrit etmek. An ta4.

tan M. kamış veya sazdan duvar, fin çit
tan 4N. itme, iteleme,yumuşak T de oku¬

nur, fin tandan.
tanar M. kitabın cildine tesbit edilen ara

iplik, fin şirazL
tanci M. 5. tazı. fin tajL
tanci pêxamber MA. ingilizcede Stick-in-

seckt. An hcspikê Xvvedê .

tancik M. taç yapraklılar, fiot Petal/_i M.
taç yaprakh olanlar, fiot Gamopetalous.

tanda/n Lg. (tan dıde,-tan de) itmek, itele¬
mek, kakalamak. * tande peş Avv. Ueri İL *
tande! B. itele, dayanl fin dehıfandın.

tane l N.bn tene.
tane2N.bere,zBde\eme.(buince't'Ueoku-

nur.) /_ lê ketmZ. berelemek, zedelemek.
tangar rgd mahsus, hususi An taybetl
tank M. ing. zırhlı araç, tank. /_şkên MA.

tanksavar, fin debabe.
tanker M. ing. srvı taşıyan gemi veya ka¬

myon, tanker.
tansiyon M. Fr. Bj. kan basıncı.
tanût Ar. S. bn henek, tınaz, Ieq.
lap M. bulunma. /_ kuın L bulmak, fin,
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/-sar bûn L mayhoş olmak. /_xweş rgd
lezzetli, tadı hoş. /_zêr Nh yaldız. * tam-
zêr kuın Z.yaldıziamak./_zivNh gümüş
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dihn.
tapık lM tuzak. An xepik, dafık. .

tapık 2 rgd zirve, dağveya tepelerin en üst
noktası, ağaçlarta tepesi.

tapuca seri MA. ant fin tasa seri.
tapu M. av tüfeği.
tapir M, tapir, zoa tapiridae.
tapo M. An tapu.
tapu M. tapu, tapu senedi, fin burunti
taq l M. 1 kemer, ayak kemeri, kavis. 2.

heykelveya benzeri şey için duvarda oy¬
uk. 3. afiş, levha vs. asmak için yapdan is¬
kele. 4. caddelere kurulan süslü
kemerler, fin tak, poş.

taq 2 M. kulaklan beyaz veya benekü olan
keçi ve tipi hayvan.

taqet Nne. A takat, kuvvet /_ hebûn Z.
enerjisi olmak, takati olmak. * mın taqet
nema ye fivv. bende takat kalmamış.

taqun Nk A takım, gurup.
taqi M. test, imtihan, tecrübe, /-kum Z.

tecrübe etmek. An ıccrıbandın.
taqitenya rgd tek başına, kendi başına.
tar 1M.tünek,tüneme./_bûnZ.tünemek,

tüneğe çıkmak./- gırtın Z. tünemek, tü¬
neğe çdcmak. fin lis.

tar N.muz. çalgı aletlerinden nbab. An re-
bab, nbab.

tan M şalgam. Aot Brassica rapa. An
şelım.

tar M kasnak, (ağaç veya maden). * tara
bêjingê Avv. kalbur kasnağı.

tarac M. An talan.
taret M. namaz için temizlik. An taharet
targon M. bir cins yabani buğday.
tanf N.A tarif./- bûn Z. tarif edilmek. /_

kuın L tarif etmek.
tari rgd 1 karanlık. 2. koyu./- bûn Z. ka¬

rarmak, karanlık çökmek, karanlık bas¬
mak, koyulaşmak, /-gevvrüc MA, rgd
alacakaranhk. * tari kete erdê fivv. yere
karanhk çökmesi. /_ kınn Z. karartmak,
karanhk yapmak, koyulaştırmak, /-reng
rgdNh koyu renk./_tiM karanlık, koyu¬
luk.

tarife M.A tarife.
tarigan M. çavdar bitkisi.
tarix MAtarih.Andlrok,mêjû.
tariqet M.A tarikat
tarmayi 1. rgd belirsiz şekü. 2. M. gölgeh

figür. 3. M. hologram.
tarmüand/ın Lg.(daarmdine,baarmdine)

buruşturmak, buruşuk duruma getir

mek.
tarmıU/n Lng.(daarrnde,baarmde)pörsü-

mek, buruşmak, buruşuk duruma gel¬
mek. An pançüokL

tart M. uzunlamasına uzunca dilim, uzun
parça (deri vs için), bn tarlam, tati, zol

tartale M. talan. An talan, nejd.
tarlam M. uzunlamasına dilim. * tarlam
jı ber rakuın fivv. deriden veya ağaç ka¬
buğundan uzunca bir dilim koparmak,
fin serseke, tart, tatl zol

tarumar MA. rgd. tahrip, ydona, darma¬
dağın. /_ kum Z. darmadağın etmek.

tarxûn M. tarhun, ingilizcede tarragon.
Aot artemisia dracunculus.

tas M. tas, su içme kabı. fin tasdc
tasarûf MA tasarruf.
tasa seri M. ant kafatası kemiği.
tasavvuf M.A tasavvuf, mistik.
tasavvur N.A tasavur, düşünce.
tasüc l M. bakır kap, tabak, su tası.
tasüc 2 M. ant kömeç, bitkilerde çiçek ya¬

praklarının sıralandığı yuvarlak.
taskebab MA. tas kebap.
taşi/n Lg. (daaşe, baaşe) 1. traş etmek/ol¬

mak, fin kur kum, teras. 2. yontmak. *
dar taşin fivv. ağaç yontmak.

taştê* M. kahvaltı. /_ kum Z. kahvaltı et¬
mek. /_ xvvann L kahvaltı yemek, kah¬
valtı yapmak. /_ ya mirani MA. geç
kahvaltı./-ya paleMA erken kahvaltı.fin
xurml

tat l M. 1 raiya, aşirete mensup olmryan
kimse. 2. raiyalık bölge.

tat 2 M. kitle taştan olan dağ sırtlan, fin
leht

tat 3B. çocuğa dövmesi, vurması için emir.
* tat ke! B. vur! (çocuğa emir). /_ kum Z.
vurmak, dövmek (çocuk dili).

Tatar M rgd Kırım ve Kafkas hal-
klanndan biri.

tati M. 1. keçe hah, keçe örtü. 2. kesilmiş
deri dilimi, büyük ince dilim. 3. arazi di¬
limleri, fin serseke, tart, tarlam, zol.

tatil N.A tatil, izin.
tav M. güneş ışığı, güneşin ziyası.* dan ta-

vê fivv. güneşekoymak, güneşletmek. * ta¬
va hivê fivv. ay ışığı. * tava rojê* fivv. gün
ışığı. /_ avetın Z. güneşU olmak, güneş at¬
mak. /_ dan Z. güneş vurmak, güneşin
ışıması, doğup ışık saçması, /-geh Mx gü¬
neşlik yer. fin beroc /-gez M. Bj. güneş
çarpması. * tav lê xislm fivv. 1 güneş
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(ışığı) mn değmesi 2. güneş çarpması. *
xwe dan ber tav£ Avv. güneşlenmek.

tavan M. çığlık. *bıqirû tavan Avv. feryat
ve çığlıkla.

tavge M şelale.
tavik M. güneşli havada ufak gurup bulut¬

lardan yağan sağanak yağmur. An tari.
tari M. güneşli havada yağan yağmur hah.

An dawata rori.
taw 1AJ. hamle
taw2MS*Antav.
tavv M rgp. an, kısa zaman. * vê tavvê Avv.

şu anda. An şop, tax.
taw 4 M. kabul /_ bûn L kabul olmak. /_

kuın Z. kabul etmek. * taw nine Avv. ka¬
bul değü. fin lêw.

tavvan M./nsuç,kababat/_barMxsuçis-
nad eden, suçlıyan. /_dar Nh suçlu.
/-bargeh Nh mahkemede suçlu yeri, su¬
çlu sanderyesi. An sûc.

tavvand/m Lg. (daawine, buawine) suçla¬
mak.

tavvand/m 2Lg. (daawaie, baawine) kabul¬
lenmek. An taw4.

tavvaş MAnhevnşk.
tavve M tava. fan tevve.
tawêr M. yerinden kopmuş ve aşınmış iri

kaya parçası.
tavri rgd Bj. sıtmalı. * tavvi û bavri ma-

bûn Avv. sıtmalı ve romatizmalı kalmak.
tavri M. dardığan ağacı. Aot Milium effu-

sum.
tavviz M.A taviz, ödün.
tavvle M. 1 at tavlası. 2. tavla oyunu. * tavv-

Ie listın Avv. tavla oynamak.
tavvtavv rgd züppe.
tavvûg M. kızak. * tavvûg bar kum Avv.

kızak yüklemek. /_ berdan L kızak
kaydırmak. /_ kısandın Z. kızak çek¬
mek. * h tavvûge sıvvar bûn Avv. kızağa
binmek, fan kaşe.

tavvûs M. tavus kuşu. zoo. Pavo cristatus.
* tavvûsi Melek Nh Yezidderde iyilik
meleği.

tavvût M. An tabut, darbesi
tax rgp. niza, seviye. * ko ez hatun taxa

te Avv. senin hizana gelirsem.
tax 2M/nmahaUe./_iM.mahaUeh.fanta-

xe.

taxçik Mfintaxnik.
taxe M. S. 1. deste, demet, paket, bohça. 2.

gurup, takım. 3. tütün demeti. 4. parsel. 5.
mahalle, fin tayeL

taxun lNk bntaqun.
taxun 2 M. sigara ağızlığı, pipo.
taxun 3 M avadanlık.
taxnik M küçük tepsi
taxurk M. tekerlekli el arabası.
tay l R ineğe sesleniş. * tay tay R inek,

inek! anlamı verir.
tay 2 M. emsal benzeri, denk, eşit, eş, hiza.

* herdu zaroji di taya hevde ne Avv. her
iki çocuk ta birbirlerinin dengjdir. * pê-
çek bıhnd bû gebişte taya srringê Avv.

sarmaşdc uzayıp ev saçaklarının hfeısına
geldi. An tax, dûş.

taybeti rgd özel, has, mahsus. * bı taybeti
rgp. tabiatıyla, özellikle. * derheqa kar de
zanina xwe ya taybeti heye Avv. iş
hakkında özel bilgisi vardır. * bı taybeti
derevvan dike Avv. mahsus yalan söylüy¬
or. * zmaneki taybeti û bı serbixwe Avv.

tabu ve bağımsız bir dü.
taye 'MldemetyığuıijSamanveotyığmı.

2. büyük kitap rafları. An taxe.
Taye M Lübnanda eski sur şehri.
tayfe Nk tayfa, gurup.
tayij MAntej.
taym l M. 1. taym, öğün. 2. bir cins helva,

tayın helvası.
taym 2N.A görevlUerta veya memurların

biryerden biryere nakil/- kuın/. taym
etmek.

tay tay B. 1. ineklere çağn ünlemi 2. çp-
cukları ayakta durdurma ünlemi.

taze roŞ ' "e, yeni. /_ bûn L taze olmak,
..uıınek. /_ kuın Z. tazelemek, yeni¬

lemek. /_ti M. tazeük. An teze.
taziye M.A taziye, fin serxweşL
tazi rgd çıplak. /_ bûn Z. çıplanmak,

çıplak olmak, soyunmak. /_ kuın Z. 1
çıplatmak, soymak. 2. soygun yapmak.
/-ti M. çıplaklık, fin şêlin, şêlandm, şüf.

tazmix M. maya. fin haveyn.
tazû M. dekler için yazdan muska.
te pro. sen, senin. * mala te fivv. evin, senin

evin.
teba İMA uyruk. 2.rgp. şey, hiç bir şey.
tebane M. silindir. An silindir, bagurdan.
tebank M. 1 hac dönüşü dağıtılan hurma

vs. 2. ziyaretlerde verilen hediye. 3. sada¬
ka. 4. bazı günlerde fakirlere verilen lok¬
ma.

tebat M. m durma, sabır, tahammül. /_
kuın Z. tahammül etmek, sabır etmek.

tebati 1 rgd passif. 2. G/m passif.*hevo-
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ka tebatl Avv. passif cümle.
tebaq AJ. Bj. hayvanlarda şap hastalığı. /S

M. şaplı hayvan. An tevvegl
tebax M. ağustos ayı.
tebaxçe M. fincan altı.
tebeq M tabak. An teyfık.
tebeqe M. tabaka, kat * heft tebeqeyi

ezmên Avv. göğün yedi katı.
tebeş N.Bj. bir hastalık.
tebeşir M. P. tebeşir, gêç, pênûsgeç.
tebete M. S. An direş.
lebıti rgd sakta, rahat.
tebıtand/m Lg. (daebaine, baebaine) sa¬

kinleştirmek.
febıti/n Lng (daebae, baebae) sakinleş¬

mek, tebat etmek.
tebriq M. A tebrik. /_ kuın L tebrik et¬

mek. An piroz.
tebûr M.yaba.Anmelêv,melheb.
tecavvuz N.A tecavüz, saldın./-bûn Z. te¬

cavüzedilmek. /_ kuın L tecavüz etmek,
saldırmak.

teçhizat N.A teçhizat.
tecil N.A tecU. /_ kuın Z. tecU etmek.
tecnband/ın Lg. (daecribine, büecribine)

tecrübe etmek, denemek. fin
cerıbandın, hêçandm, taqi kuın.

tecrıbc M. A tecrübe. /_ bûn Z. tecrübe
edümek. /_ kuın Z. tecrübe etmek. An
laqi.

tccnbi/n Lng. (daecnbe, baecnbe) tecrübe
edUmek, denenmek. An ccrıbin.

tedarik M. tedarik, temin, haztrlik. /_
kum Avv. tedarik etmek, temin etmek.

tedavvi M.A tedavi. /-bûn /.tedavi edU¬
mek. /_ kuın Z. tedavi etmek.

tedavvul N.A tedavül.
tedbir M.A tedbir,önlem./_gutmZ.ön-

lem almak.
tedhiş N.A korku salma, terör, bn savrir,

savvZ
tedrisat N.A tedrisat.
tefand/ın Lg. (daefine, buefine) söndür¬

mek, fin xevde kuın.
tefari M. bir tacir cinsi.
lefarik Mİ bir köyde oturan fakat o köy¬

lü olmıyan kişi. 2. yoksul köylü.
tefer M. balta şeklinde silah.
teferûat M.A bir bütünün aynntdan.
tefi/n Lng. (dıtefe, büefe) sönmek. An

xevda bûn, vckuştın.
tefriqe M. A tefrika, bir yazının her gün

çıkan parçası. /_ kum Z. tefrika etmek.

tefsir M A tefsir. /_ bûn Z. tefsir ol¬
mak/olunmak. /_ kuın L tefsir etmek.
Anrave.

tefşo M keser. * herkes berê tefşo dıde
xwe Avv. herkes keserin önünü kendine
çevirir anlamıyla başkasına kuyu kazan
kendi düşer mealinde atasözü.

tef-tal Avv. takım-taklavat fin pelpot
tefti M. bir cins buğday çorbası, fin sêmê-

dl
teftik M/fa. tiftik.
teftiş M. A teftiş, denetim./- bûn Z. teftiş

olmak. /- kuın Z. teftiş etmek, fin penşt,
penstin.

tege MAngisk.
tegere M. engel, mani, mania, set, blokaj. *

tegere lê xistm Avv. engel/mani olmak. An
as teng.

leh B. o ya!, ah! nidalası. * te he! çı xweş
bûye Avv. vay be! ne güzel olmuş!.

teharet M.A An taharet
tehdit M. A tehdit. /_ kuın L tehdit et¬

mek.
teher M. tarz, şekil. * bı vi teheri em na-

gehên tu ciheki Avv. bu şekUde (tarzda)
biz hiç bir yere ulaşamayız.

tehesi/n Lng. (daehıse, bttehtse) kaymak.
Annjbûn.

tehttand/ıu Lg. (dUehıfine, baehtfine) it¬
mek, itelemek. An tandan, dehıfandın.

tehin M. ima, imah söz, şifreli söz.
tehısand/ın Lg. (duehısine, buehısine)

kaydırmak. An xy kum .

tenini rgd tahta rengi, gri kahve rengi.
tehji M. tazı. fin tajl
teni M. rgd bn tal.
tchli 1 rgd bn tali 2. N.bn talişk.
tehnûsık M. Bj. ense ağnsı.
tchqiq M. A tahkik, araştırma, inceleme.

/_ kırm Z. tahkik etmek, fin hûrnêrin.
tehr rgd yaş (ağaç ağaç dalları vs). /_ bûn

Z. yaş olmak. fin. ter.
tehrc M. yazın öğle sıcağı durumu ve za¬

manı, bn qcle.
tehsir M.A tesir. /- bûn L tesir olmak. /_

kuın Z. tesir etmek, fin bandûr, teşq,
tin, tesir.

teht M. yekpare veya kitlesel kayalardan
teşekkül eden dağ düzlüğü, kurak ve ze¬
mini sert arazi, fin tat

teıband/ın Lg. (duedıine, baabine) yor¬
mak, yorgun duruma düşürmek.

teıbi/n Dıg. (daeıbe, buedx)yorulmak, bit-
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kin duruma düşmek.
teist /gdGr. din veahlaka inananve taraf¬

tar olan kimse.
teizm AJ. Gr. din yanlısı felsefe.
fej l M. 1 dokumada parça, dokuma to¬

punda en, eni. 2. kilim, Idlimin yanyana
getiririlmiş her parçası. * perde çar febni
ye Avv. yam perde 4 parçanın yanyana ge¬
tirilerek dikilmiş demek. An tati

tej 2 M. arazide evlek, bölüm, /-tejıni rgd
evlek evlek, parça parça. /_üc M. küçük
arazi veya kumaş dilimi.

teji rgd finujL
tek rgd tek, biricik,yegane./_atek Avv. bi¬

rer birer. * tek car fivv. bir defa. /_er rgd
birer. * teker teker fivv. birer birer. * tek
tûk rgd teknik, arasıra. An yek.

tekand/ın Lg.(daekine,baekine) sallamak,
sarsmak.

tekane 1 rgd biricik. 2. M. Grm tekil.
lekber M. mobilye, mefruşat, fin mobüye.
tekbir M.A tekbir, Allatan büyüklüğünü

belirten "Allah u ekber" duası.
tekdir M.A tekdir./- kuın Z. azarlamak,

tekdir etmek. An gef, azar.
teke Mfintege,gisk.
tekel M. tekel.
teker M. tekerlek.
teklif N.A teklif./- kınnZ. teklif etmek,

fin peşnıyar, pêşnuma.
teknik M. Gr. teknik. IS M. teknikle ügili

olan. * tıştcn teknikifivv. tekniğe ait olan
şeyler.

teknoloji M. Gr. teknoloji, teknik bilim.
teksereyi rgd cemiyetten kopuk, kendi

başına, yalnız başına. /_ bûn Z. sürüden
kopmak, cemiyetten kopmak.

teksir 1 M. Bj. hafif sıtma, fin lerzin.
teksir 2N.A kopya Ue çoğaltılan tekstyazı.
tekstil M Fr. dokuma, tekstil, fin çüag.
tekya M.A tekke.
tekzib N.A tekzip, yalanlama./- kuın/.

tekzip etmek. An redandın, dere-
vvandın.

telafi MA telafi. /_ kum L telafi etmek.
telan M. S. 1 teras, taraça. 2. arazi parça¬

lan. An tej, tat
telaq M A kan boşama, /-dan Z. boşan¬

mak. * bı telaqê beTıtû Avv. bir daha dö¬
nüşü olmryan telak anlamında deyim.

felar M. m balkon. An balkon, şane.
telaş M 1. hızarda artan tahta artığı, talaş.

2. fintelaşe.

telaşe M telaş, heyecan.
tele rgd Gr. uzak.
tele 2MZ.kılçık.Andasi
tele 3 M. tele, elbise astarına konan bir tür

keçe.
leleb rgd fin. lelevv.
lele ragıhandm MA. tele detişim.
telef M.A telef./- bûn/. telef olmak./-

kuın L telef etmek. An tehfandın,
telifin.

teleferik M. Gr. Fr. teleferik.
telefon M Gr. telefon. /_ kuın L telefon

etmek. An dûrbistk.
telefoto Nh Gr. telefoto.
telefuz M.A telaffuz. /-kuın /.telaffuz

etmek, fin şivvet
teleks N.Lat teleks.
telepati Nh uzak his, telepati.
teleskop MA, Gr. gök dürbünü, teleskop.
televv rgd tek tırnaklı veya at, eşek cinsi

hayvanların çiftleşme için kızgın olma
hah. /_ bûn L hayvanın kızgın olması. *
hatın televv Avv. kısrağı aygıra çekmek.

televvig'on M. Gr. televizyon. An wênegu-
hêz.

telexraf MA. Gr.Lat telgraf. /- kısandın
L telgraf çekmek. An birqiye.

telêz M. 1 kuvvet, cesaret 2. surat, çehre.
3. kapasite. 4. meymenet. * ew telêzê wan
û şer Avv. onların eti ne budu ne ki sava¬
şsınlar! anlamında deyim. * telêz lê tüne
Avv. adamda surat yok, meymenet yok. An
tepiş.

telhe M. tuzak, /-rnışkNh fare kapanı. An
daf, tapık, faq.

telıfand/ın Lg. (daeltfine, bueltfine) telef
etmek, harcamak. An telef.

telifi/n Lng. (daelıfe, baekfe) telef olmak,
harcanmak. An telef.

tebqand/ın Lg. (daehqme, baeliqine) bn
lchqin.

tehqi/n Lng. (diteliqe, baeltqe) köpek ve
cinsi hayvanların doğumu,kunnamak. An
dehqin.

telis M. A telis, kendirden yapılan çuval.
telism MAntüsun.
telivan Mx kürk hayvanlan tuzakçısı.
telp Nk toplu halde gelen bulut, su, hava

veya toplu kitle halinde kuş veya diğer
hayvan sürüsü. * telpek evvr i reş fivv. bir
siyah bulut kümesi * telpê avê Avv. dalga
halinde bir su kitlesi * h ber telpc he-
vvayc kehn Avv. bir gurup hava kitlesine
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telafi MA telafi. /_ kum L telafi etmek.
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tehqi/n Lng. (diteliqe, baeltqe) köpek ve
cinsi hayvanların doğumu,kunnamak. An
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telis M. A telis, kendirden yapılan çuval.
telism MAntüsun.
telivan Mx kürk hayvanlan tuzakçısı.
telp Nk toplu halde gelen bulut, su, hava
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hayvan sürüsü. * telpek evvr i reş fivv. bir
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kapdmak. * telpek têr fivv. kuş sürüsü. *
telpê êsker Avv. asker güruhu. An lek,
grûb,bars,buT.

telqin MA ölülere için talkın.
telwe M. telve.
tem l M. 1. sis, duman (hawar'da geçer). 2.

arzu, istek, ümit, iştifıa.
tem 2N.ast bulutumsu yddız. An pêvvr.
tema AJ. Gr. bir eserde işlenen konu, ana

esas, tema.
teman M cimrilik, /-kar Mx cimri, ta-

mahkar. /_yl rgd cimri.
temam rgdA tamam, bütün./- bûn/. ta¬

mamlanmak, tamam olmak. /_i rgd ta¬
mamı. /- kuın Z. tamamlamak. *
temamıya gund Avv. köyün tamamı.

temar ' M. ant damar.* temara xvrinê Avv.

kan daman. * temara madene Avv. ma¬
den damar lan.

temar 2 rgd mahmur. * temara muine
Avv. ölüm uykusu, ölüm mahmurluğu. IS
M. mahmurluk, fin famar.

temartın Lg. (duemere, buemêre) bn
temırandın.

temas N.A temas. /_ kuın L temas et¬
mek.

temaşe 1M.seyir,bakma./_egêrM.seyirci,
gözlemci. /_ker Mx seyirci, gözlemci /_
kuın Z. seyretmek, bakmak, gözlemek.
/_xane Mx 1 seyirci yeri. 2. gözlemeyeri.
3. opera, tiyatro.

temaşe 2 rgd garip, acayip. * zor gotıncn
temaşe düce fivv. çok garip laflar ediyor.

tenıate M. tomates. fin. fınngi, bacanê
sor.

tembeki M. tömbeki.
tembelık M. yassı tepsi şeklinde sepet.
lemberi M. ant erkeklerin saçlarını ön ta¬

raftan arkaya taramalan. An pûhk.
tembûr M. m saz, gitar. /_van Mx saz ça¬

lan, sazcı.
tembûri MfintemberL
temd M. dokuma, dokuma tezgahı. IS M.

dokuma tezgahlarında iplerin arkasına
geçtiği ve kazıkların arkasına geçen di¬
rek, fin tevn.

temeh M. tenbih. fin tenbih.
temekar rgd cimri, tema kelimesindeki

nota bak.
temel Mtemel.Anbıngeh,bınaxe,bına-

Çe-
temelit M. yük semerinin bir parçası.
temen M. yaş, ömür. * temenê dınyaye*

Avv. dünyanın ömrü.
temeni M tevsiye, temenni. An şiret
temezi M. 1. renkli baş örtüsü. An vale . 2.

ipekU baş örtüsü.
temırand/ın Lg. (daemaine, baemtrine) 1

söndürmek, kapamak. 2. gömmek, ört¬
mek. * agn temırandın Avv. ateşi söndür¬
mek. An tevızandıh, tefandın, xevde
kuın.

temıri/n Lnk. (dttemae, baemae) 1 sön¬
mek. 2. gebermek. 3. donmak. 4. soğuk¬
tan veya darpten bir organın uyuşması,
katılaşması, fin. levızin, tefin.

temızand/ın Lg. (daerrarine, baemtzme)
lehimlemek, fin kevvandın, lehim kuın.

temi M. hayvanların kulak içi, kuyruk alt¬
larına yapışan parazit cinsi bir kene. An
tenbû.

temiz rgdtemiz.fi/ipaqij
temoj M ağustos böceği, zoo. Cicadeple-

beja.fi/igosan.
temox M. rgd bn pixtok.
temûz M. temmuz, fin tümen.
tempo M. it tempo.
lenısil MAtemsU./_kumZ.temsUtmek.
temyiz N.A temyiz. /_ kuın Z. temyiz et¬

mek.
ten M. P. ant 1 vücudun dış yüzü, ten. 2.

beden, vücut.
tena rgd yalnız. /_hi M. yalnızlık. * xwe

dan tenahiyê fivv. yalnızlığa çekilmek. An
tenê, tenya.

tenaf M. halat, ip./_bazMx halattayürüy¬
en ip cambazı. * tenafi şeytan MA. hava¬
da asdı olarak duran örümcek ağı.

tenart/ın Lg. (daenire, büenere) örtmek,
kapamak, su de söndürmek.

tenbih M.A tenbih. An temeh.
tenbû M. ekseri koyun, keçi tip hayvanlar¬

da kuyrukaltı, kulak ve memelerine
yapışarak emen bir haşaret, kene. * ten-
bûyi seg MA. köpek kenesi.zoo. Haema-
topinus piliferus. * tenbûye* miyan Nh
koyun kenesi, zoo. Trichodectes oris . An
temi

tencık M. tencere. An qûşxane.
tendurust rgd sağlam, esen, sıhhatli. IS

Nh sağlamhk, esenlik.
tendûr M. tandır, fin tenûr.
tene M. tane. An hb, heb.
tenefus M. A tenefüs. /_ kuın Z. tenefüs

etmek.
teneke M teneke.
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teneşir M P. ölü yıkanan taş. An meşûn,
meşfen.

tenezul M.A tenezül, alçak gönüllülük. /-
kuın L tenezül etmek. An xwe danin.

tenê rgd yalnız. /-bûn Z. yalnız olmak. /-
niştin Z. yalnız bırakmak. * xwe tenê
hışhn Avv. kendini yalnızlığa bırakmak,
kendini yalnız bırakmak. * xwe tenê
xishn Avv. kendini yalnız bıraktırmak. /_
kehn L yalnız düşmek. /_ kum Z.
yalnızlaşbrmak. * xwe tenê kınn fivv.

kendini yalnız bırakmak. /_ man Z.
yalnız kalmak./_tiMyalnızlık. * kehn te-
nêtiyê Avv. yalnızlığa düşmek, yalnız kal¬
mak, inzivaya çekilmek. An tena, tenya.

tenêpenst rgd münzewi,merdunguiz, mi¬
zantrop.

teng rgd dar, sıkı, gergin, sıkışık. * cih lê
teng bûn Avv/ sıkışmak, sdolmak, daral¬
mak, sabırsızlanmak. * dest teng bûn Avv.

para sdontısı çekmek. /_asiM fin tenga-
vL /_av M. 1. cav boğaz. 2. dar, sdoşdc.
/_avi M. zorluk, güçlük, darhk. * kehn
tengaviyên mezm Avv. büyük zorluklara
düşmek. /_ayi M darhk, güç durum. *
isal em jı tengayiyê* dernekehn Avv. bu
yd darlıktan kurtulamaddc. fin tengl ten-
gasl /_ bûn L daralmak, dar olmak.
/_ezar rgd serseri, avvare, derbeder kim¬
se, tedirgin. IS M darlık. /_ kuın L da¬
raltmak, dar etmek. * cih h yeki teng
kuın fivv. birine dünyayı dar etmek, biri¬
nin yerini daraltmak, /-nrris MA. steno,
çabuk yazan.

tengal 1. M. ant koltuk, vücudun kolaltı
kısmı. 2. M. rgp. yan, yan taraf, fin kelek,
temşt

tengasi N. teng* kelimesi içindeki nota
bak.

tengavi N. teng" kelimesi içindeki nota
bak.

tengayi N. teng" kelimesindeki nota bak.
tenge M. 1. kolan, eyer, semer için kuşak.

2. dar, sıkışık, /.nefes Nh Bj. nefes
darlığı, astma. An kejû.

tengezar Mxrgd derbeder, tedirgin, teng'
kelimesi içindeki nota bak.

tengud/n Lng. (dttengtze, baengtze) çok
kızmak, öfkelenmek, yağar derecesine
gelmek, boşanma derecesine gelmek.

tengi N. teng* kelimesindeki nota bak.
tenha rgd 1 tenha, ıssız. 2. yalnız, fin tena,

tenê.

tenık rgd rgp. tace, sığ, hafif, zarif. /-ahi
M. incelik, sığlık. * ava tenık Avv. sığ olan
su. /- bûn Z. tace olmak, sığ olmak. IS M.
incelik, sığhk./- kırın/ inceltmek. * na¬
ne tenık Avv. tace ekmek. * kese dü tenık
Avv. yufka yürekli kimse

tcnıke M. An teneke.
temşt İM rgp. taraf, yan, yan taraf. 2. AJ.

ant böğür, koltuk. I-hev MA. rgd rgp. bi¬
tişik, yanyana. * di tenışta yeki de Avv. bi¬
rinin yanında, böğründe. * kehn tenışta
yeki Avv. birinin koltuğuna girmek, birine
yanaşmak. * h tenışta bajêr Avv. şehir ke¬
narında. * tenışta behre Avv. deniz sahili,
deniz kenan. fin tengal, kelek.

teni Mis,tencere,bacavs.isl/_bûnZ.is-
lenmek./- kırın/, islemek, karartmak. *
rûyê xwe teni kuın Avv. yüzünü kara et¬
mek, yalan yere konuşmak. An donnc

tenineve L/ıg. dağılmak, yayılmak.
teniper M. karbon kağıdı.
tenis 1M ing. tenis oyunu./- listınZ. tenis

oynamak.
tenis 2 M. dokuma (bez vs). 2. örgü.
tenkit M.A tenkit, eleştiri. An rezne.
tentene M. kadm etekliklerine örülen süs,

tentene.
tenturdryod M. Fr.kim mikroba karşı ya¬

raya sürülen bir madde.
tenûr M. m tandır, firin. An tendûr.
tenya l rgd S. yalnız. An tenê, tena.
tenya 2N.Gr. tenya, bağırsak solucanı.zoo.

Tanla.
tenzilat MA fiyat tadirimi, tenzilat.
teokrasi M. Gr. dincilik, fin olperestl
teokratik rgd Gr. dine ait, teokratik.
teoloji M. Gr. tannbUim, dinbUim.
teolox Mx Gr. tannbüimci, teolog.
teori M. Gr. kuram, fikir, nazariye, teori.
tep l M. kurnazlık.* tep liekuın Avv. oyun¬

da veya kumarda lüle yapmak, /-o rgd
kurnaz, hUeci. * tep û tor Avv. 1. Mle, do-
landıncdık. 2. örümcek ağı. An quraaz.

tep 2 M. yığın, küme. /_e M. cav tümsek.
/_ücM höyük.

tep 3 MBj. sara hastalığı.
tep 4 M. hafifçe vurma, tokat, şamar, tap

tap sesi * tep tepa dd Avv. kalp atışı sesi
tepale M. 5. tezek, fin keşkûr.
tepan M tokmak. /- kırın Z. tokmakla¬

mak.
.tepedor M. 1 kabuğundan şişe mantan

yapdan bircins meşe. Aot Quercus suber
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su. /- bûn Z. tace olmak, sığ olmak. IS M.
incelik, sığhk./- kırın/ inceltmek. * na¬
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.2. şişe mantarı.
Tepe AJ. 1 Sıvanda bir koy. 2. Haağın Ka¬

rakocan Ucesi.
tepelik M dümbelek. An dınbılık.
tepeş M yer, mevki, muhit, civar. An be¬

rem.
tepık l M tuzak. An tapık.
tepık 2 AJ. elle yapdıp duvara veya sert bir

yere yapıştırılarak yapdıp kurutulan te¬
zek, fin keşkûr, keşkûr.

tepü M darbuka.
tepiş l M Z. tutma.
tepiş 2 M kabüyet, becerik. * bê tepiş fivv.

beceriksiz, kabUyetsiz. /-kor rgd sakar,
sdc sık kaza yapan. * tepiş lê neman Avv.

kabilyeti kalmamak, beceriksiz olmak. *
tepiş kor rgd Avv. kabUyetsiz. (Tunceli şi¬
vesinde), bn teliz.

tepin M. çökme, göçme.
tepink M mayın, fin lexem.
lepi M. bir cins dümbelek.
teplüc M. trampet, dümbelek, fin tepelik,

tepü, lepL
tepo M. 1 bir cins cibinlik. 2. kurnaz.
tep rep B. tap rap. /_ kuın Z. tap rap et¬

mek.
teq M patlama, infilak. /_ teq fivv. tak tak.

* teq teq kuın fivv. tak tak diye ses ver¬
mek. * teq û teq fivv. tak tak.

teqa M. rgd ukela. /_ kuın L ukelahk et¬
mek.

teqal rgd yuvarlak, yassı şey.
teqahk M 1. çıkrık şişine takılan yuvarlak

parça. 2. iğde kancanın takddığıyuvarlak
başlık, fin serık.

teqan M. patlama.
teqand/m Lg. (daeqine, baeqine) patlat¬

mak. * balon teqandm fivv. balon patlat¬
mak. * benişt teqandm Avv. sakız/çiklet
patlatmak. * tümg teqandm Avv. tüfek
patlatmak. * top teqandin Avv. top patlat¬
mak. * züc teqandin Avv. darbeden veya
yemekten karûı patlatmak.

teqavrid MA/gdemekli./-bûnZ. emeldi
olmak.

teqdis M. A takdis. /- kuın L takdis et¬
mek.

teqel l M. Grm tire işareti (-)<J.
teqel 2 M. iğnenin bu- kere ilmekten geç¬

mesi, örgüde ilmek.
teqemeni M. patlayıcı.
teqez l M acele etine, seğirtme. An baybe-

teqez rgd muhakkak. *teqez ezêbêm Avv.
muhakkak gelirim

teqü M. özgül ağırlık, ağırlığı olan.
teqızand/m Lg. (daequme, baeqtrine) ko¬

valamak, kaçanı takip etmek, delik delik
kovalamak. * dan ber xwe teqizandin
Avv. önüne katıp kovalamak.

teqıri/n Lng (daeqtze, baeqtze) kopup git¬
mek, fırlayıp kaçıp kaybolmak.

teqfb A takip, /-kırın Z. takip etmek fin
pêçûn, dan pey.

teqi/n Lng. Lnk. (daeqe, baeqe) patlamak.
(silah, balon,yara, suborusu vs). * jı kenan
züce nun teqiya Avv. gülmekten kamım
patladı. An teqandin.

teqle M takla./_bazMx taklacı, takla atan.
/- dan Z. takla atmak. * sê* teqle dan xwe
Avv. üç takla attı. An hlqe.

teqlid N.A taklit/- kınnZ. taklit etmek,
fin gêrav, zarve, lasayl

teqteq M. su içinde bulunan ve kayık vs
için tehlikeli olan kök, dal, taş vs.

teqteqok M. değirmende taneleri deüğe
dökmeye yarar parça, fin çeqçeqok.

ter rgd: taze, yaş (ot, bitki), ham. /_ bûn L
yaş olmak, taze olmak. /- kuın Z. 1 ıslat¬
mak. 2. hayvanlan kıştan bahara geçer¬
ken yaş ota alıştırmak. * zmanê xwe ter
kuın fivv. 1 biriyle küsken barışıp yeni¬
den konuşmak. 2. yeni gelinin evdekilerle
konuşması. * dar ter bûn fivv. baharın
ağaçlara su yürütmesi. * gayê ter Avv. kış
dinlenmesinden sonra veya yeni çifte
alıştırılan öküz. * h ba yên hışk, ter ji
dişewihn fivv. kurununyanındayaş daya -
nar. * sıva ter fivv. yaş çubuk. * ter û teze
rgd bw. gencecik, taptaze.

terabû/n Lng. (tere dibe, tere be) bn lılpeki
bûn.

terad l N.ant böğür kaslan.
terad 2 M. müsabaka, yarış.
teraf M. 1 fin kax. 2. fin tuaf.
teraf kır/ın Lg. (teraf ddce, teraf ke) bağ

çubuklanmn etrafındaki otlan temizle¬
mek.

teral rgd tembel, fin tual
terand/ın Lg. (duerine,btterine)uzağasür-

mek, uzaklaştırmak, fin dûr xislin.
terane M. mizah, eğlence, melodi, fin me-

qam.
teras M budamak, yontmak, traş etmek.

/_ kum L traş etmek. An taşin, traş.
terahn M gidiş geliş. An çûn û hatun, ço-
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war, teperin.
terawu N. yırtıcı hayvan. An dirinde.
teravri N.A teravih namazı.
teraxom MBj. trahom.
terazin M fin evraz, ervvaz.
terazi M 1 terazi. An qenter. 2. astronomi¬

de bir burcun adı.
terazûn M. bütçe, fin budce.
terbiye Mne A terbiye. /_ bûn Z. terbiye

olmak. /_ kuın Z. terbiye etmek, bnxêw.
terbûş M türban.
tercih M. A tercih. /_ bûn Z. tercih olun¬

mak. /_ kuın Z. tercih etmek.
tercıman AJ. tercüman. Anwergêr.
lercune M. tercüme. /_ kuın L tercüme

etmek, bn wergeranden, peçvevan.
terebentin M.Zat kokulu reçine.
teredut N.A teredüt/- kum /.tereddüt

etmek.
teref N.A rgp. yan, taraf, /-dar Mx taraf¬

tar, yandaş.
terekin N.Lng. bn tcliqin.
tereng rgd koyu renk.
terenûne M. bir cins tere otu. ing. garden

cress.
fereqe M. tüfek mermisi kapsülü.
tereqi M nektarine, durala, bir şeftali cin¬

si.
teres N.rgd teres.
tere türe (terretûrre) rgp. abuk sabuk, saç¬

ma sapan. * tere türe axaftın rgp. deri ge¬
ri konuşmak veya laflar etmek, saçma
sapan konuşmak.

terfi N.A terfi./- kuın L terfi etmek.
terg Mfintûi
terhi M. kadınların başlarına gerdikleri

tülbent.
terhis MA terhis./_kuınZ-terhis etmek.
terıfand/ın Lg. (daenfine, baenfine) bu¬

damak, traş etmek, yontmak. An taşin,
teras, dapiun.

ferik M 1 yaş odun, dal. 2. iri sopa. 3. me¬
cazi olarak erkek cinsi organı, penis. /_
kum Z. sopa de dövmek. * dan ber
terücan Avv. sopa Ue dövmek, sopalamak.

tenkand/ın Lg. (duerdarie, btterdarie) ter-
ketmek. ah niştin, devjê berdan.

terıki/n Lng. (daertke, baerdce) terkedU-
mek.

terim M. cenaze.
tenqin N.Lng. bn teuqln.
terışand/m Lg. (duenşine, baenşate) buda¬

mak, yontmak. An taşin, teras,

terüandın, dapiun.
teri M. ant kuyruk. *kûçücantenyenxwe

kü dıkınn Avv. itler kuyruklarım dikiyor¬
lardı.

terim N.A terim. An biwêj.
teriqet N.A tarikat
teriş M. sargı bezi
terişk M. kumaşlarda uzunlamasına kesi¬

len dilim, bn ferş.
teritonya M. Gr. özel mıntıka, bölge.
terk l M. çatlak, çatlaklık. * terk lê kehn

Avv. çatlak girmek;
terk N.A terk, terketme./- kum/, ter-

ketmek.
terke M. zayıf dal.
terki M eyerin arka kısmı.
terlan l M. dişi şahin, avcı kuş.
lerlan 2 rgd yakışıldı delikardı.
Term l M. ast büyükayı takım yddızı. *

Termê merxê/majdrê Mn büyükayı
takım yddızı. * Termê nehe/Adem Nh
küçükayı takım yddızı.

term 2 M. asma teveği. An mêw.
term 3MA ölü, kadavra, leş.
termal Mİ ant hayvan kalçası, but. 2. cav

yamaç, fin kaş, evraz.
terminal M. Fr. terminal.
terminoloji MA. Gr. bilimde teknik terim¬

leri bulma sanatı.
termit M. Fr. termit.
termomehr MA. Gr. termometre An

germjmêr.
termos M. Gr. sıcak veya soğuğu koruyan

kap, termos.
termosfer M. ısı yuvan.
termostat M. Gr. ısı ayaruyan alet
terör M. Fr. terör,' yddırma, tedhiş. /_ist

rgd M. terörist, tedhişçi, /-izm M terö¬
rizm, tedhişçdik.

terpentin M. Gr. terpentin.
terpüand/ın Lg. (dtterpdine, baerpdine)

sendeletmek, topallatmak.
terpüi/n Lnk. (daerpde,baerpde) sendele¬

mek, seke seke yürümek, topallamak. An
tüpekl

ters lrgd ters, çarpık./- bûn/. ters olmak.
IS N terslik. * ters çe* kurm Avv. yanlış
veya çarpdc yapmak. An vaca.

ters 2 rgd sinirli, asabi. /- bûn L asabi ol¬
mak, sinirii olmak.

ters 3 M. hayvan dışkısı.
ters M. 1 ekseri kumaş teriminde dilim. 2.

evcd hayvan. * ters û talan fivv. nesi varsa
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terpüi/n Lnk. (daerpde,baerpde) sendele¬

mek, seke seke yürümek, topallamak. An
tüpekl

ters lrgd ters, çarpık./- bûn/. ters olmak.
IS N terslik. * ters çe* kurm Avv. yanlış
veya çarpdc yapmak. An vaca.

ters 2 rgd sinirli, asabi. /- bûn L asabi ol¬
mak, sinirii olmak.

ters 3 M. hayvan dışkısı.
ters M. 1 ekseri kumaş teriminde dilim. 2.

evcd hayvan. * ters û talan fivv. nesi varsa
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talan etme.
teri M. fin kerme, tart
tertepêl M saçmalık, tantana. *jı tertepê-

lên burkan fivv. doktorların tantana¬
larından.

tervvende rgd nadir, ender.
terx rgd kusursuz.
terxan finhrxan.
terxûn M.fintarxûn.
terye M eşkiya, haydut fin aşL
terz lM.A tarz, şekü, üslup.
terz 2 M, asma veya sarmaşık filizi, fin

mêw.
terze MSAntiri.
terzi M.P.terziAndrûnker.
tesadüf M. A tesadüf, rastlantı. /_en rgd

tesadüfen. IS rgd tesadüfi, raslanti ola¬
rak./- kuınZ. tesadüf etmek, rastlamak,
fan rasthatınL

teşbih MfintızbL
tesdiq N.A tastik. /Jbûn Z. tastik olmak.

/-kum L tastik etmek.
teseli M.A teseUi, avuntu.
testiye M.A tesfiye.
tesir M.A tesir. /-kuın /.tesir etmek, bn

bandûr.
tesisat N.A tesisat, döşeme, fin raêx.
tesk rgd fin teng.
teskin M. A teskin. /_ kum Z. teskin et¬

mek.
teslim MA teslim. /_bûnZ. teslim olmak.

/- gutm Z. teslim almak. /_ kum Z. tes¬
lim etmek, /-perest rgd teslimiyetçi.

teslimiyet M. A teslimiyet.
test M. test.
teşe M. biçim, şekil. /_xweş rgd mevzun,

güzel vücutlu.
teşebus N.A teşebbüs./- kuın L teşeb¬

büs etmek.
teşekur M.A teşekkür, fin spas.
teşene M.yaydma,dağdma.
teşhis M.Ateşhis./_kuınZ.teşhisetmek,

teşhis koymak.
teşi M. iğ. /~rês Nh iğ eğiren kadm. /_

resim L iğ eğirmek. * hfmga deste te
teşıya dıya te nine Avv. elindeki tüfek
ananın oklavası değü anlamında deyim.

Teşiba M. Urartu Kürtterinde rüzgar,
tutma Uahı.

teşilok M. kerkenez kuşu zoa Fak» tin-
nunculus . fin teztezok.

teşirêsk M 1 arkasında ince ve şeffaf bir
iplUc bırakarak sarkan çok ufak bir

örümcek. 2. kerkenez. zoa Falko tin-
nunculus.

teşk M ant Behdıni lehçesinde alt bacak,
baldır.

teskere M. teskere, taş, kerpiç vs. taşımak
için iki kişi tarafından taşınan tahta se¬
dye.

teşq M. S. soğuk, üşüme, ürperme. * teşqi
serma şkıya Avv. soğuğun tesiri kınldı. *
teşqi av şkandın Avv. suyun soğukluğunu
yumuşatmak.

leşqele M. engel, karışıklık, telaşe./- kum
Z. telaşe yaratmak, kanşdchk çıkarmak.
fintelaşe.

teşt M. derin tepsi, hamur teknesi * teşta
dunsê Nh pekmez teknesi

teşwiq M. A teşvik. /_ kuın L teşvik et¬
mek.

tet M. ant çocuk eh. /_ê M. küçük el. /_üc
M. küçük el.

tetenoz M. ZÇ/'.Gr.tetanoz hastalığı.
teter M. 1 An peyüc . 2. An tatar.
tetik M. ant küçük el, çocuk eliveya kedi,

şempanze gibi hayvan eU.
tetlemiran M. renkli, kalın ve iri bir tırtU

cinsi, ingilizcede caterpülar.
tev rgp. 1 beraber. 2. hep, bütün, genel, ta¬

mamı, bUumum. /_a rgp. külliyen, birlik¬
te, hep beraber, /-ahi 1 rgd genel,
umum. 2. rgp. bUumum. * ıcvahıya vê
ferhengê fivv. bu sözlüğün tamamı. /_ayi
rgd. tevahi' nin aynısı, /-bûn L kaülmak,
birlikte olmak, içine karışmak, /-bûni M.
katilma, katilim. I-de rgp. dç birlikte, be¬
raber, toptan, hepsi. * em gışt tev de
hatm fivv. biz hep beraber birlikte geldik.
/-layi M. ilişki, bağlantı.

teva rgp. tev' kelimesindeki açıklamaya
bak.

teva 2 M. biçim, fin teşe.
tevda/n Lg. (tev dıde, tev de) eşelemek,

karıştırmak. * xwe tev dan fivv/ harekete
geçmek, kunddanmak. * xwarin tev dan
fivv. yemeği karıştırmak.

tevdêr M. Irnikser, karmaç. 2. tedbir.
tcvger M 1 hareket, eylem An bızûtın . 2.

hal, tutum. An revvş.
tevgerzanl M Grm sözdiztaıi, syntaxe. An

hevoksazL
tevm l M. fiio. doku, nesic.
tevm 2 M. dokuma tezgahı, fin tevn.
tevır M kazma./_zinMA çift taraflı balta

Antevr.
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tevız M uyuşma.
tevızand/m Zg. (dttevtzine, baevtzine)

uyuşturmak.
tevizl/n Lng. (daevtze, bttevtze) uyuşmak. *

desten nnn tevırin bw. ellerim uyuştu. *
tevızina zmstanê bw. kış uykusu. *
hmek heywan zmstanê dıtevızm Avv.

bazı hayvanlar kış uykusuna yatarlar.
teri dç rgp. -rağmen, -birlikte. * teri her

tışti Avv. her şeyle birlikte. * teri ko tu
naye* ez disa dıçun Avv. gelmemene
rağmen ben yine giderim.

fevkar M katkıda bulunan, iş ortağı. /_1M
katkı, katkıda bulunma, müşterek
çalışma

tevkelki rgd gözü kapalı, ölçüp biçmeden.
tevkuştın M Z. katliam, soylarım, jenosit

ve bu fiü. An qelaça
tevlihev rgd rgp. karışık, karmakarışık./-

bûn Z. birbirine karışmak. /-liheri M.
karışıklık, düzensizlik * tevlihev kuın L
kanştırmak, karmakanşdc etmek.

tevn AJ. dokı.ma, .'okuma tezgahı,
tezgahta dokunan kilim vs. An tevm,
tevm.

tevn2 M küf.
tevnepir Nh örümcek. An pink.
tevnık M örümcek ağı. fin pink.
tevr M kazma * tevrê bmr M çükür, bir

yam kazma ve bir yam balta olan kazma.
* tevre* miriMA. bir tarafı kazmave ikinci
tarafı murc şeklinde olan kazma * tevrê
dudev Nh iki ağızlı kazma. An tevn,
tevuzin.

tevrüc l M kazmaya benzer bir cins çapa,
mini kazma

tevrüc 2MAntmr.
tevşo M. keser.
tevtal MAw.bagaj,ufak-tefekeşya.
tevş AJ. taş parçacıkları./- IistınZ.yuvar¬

lak ve yassı taşlardan bir cins oyun. An
salık,

tevtevüc M. muz bir çalgı aleti.
tevti M. nişasta An nışast
tevz N.bn teviz,
iew l R biri türkü söylerken veya iyi veya

kötü bir şey yaparken hayret anlamında
söylenen ünlem sözü. * tevv h mine ! Avv.

vay canına bel An ten.
lew rgd rgp. hiç, asla fin tu2.
tewaf MA tavaf. /-kum/, tavaf etmek.
tevvand/m 1 Lg. (iittewine, bttewine) gram-

merde çekim, çekmek.

tevvandın Zg. (ditewine, baemne) bük¬
mek, kıvırmak.

tevvang M. Grm isim veya fiil çekimi.
tewar M An başok, baleban .

lewar 2 M. kök, menşe, asU kök veya soy¬
dan gelen.

tevvaş M. yağlı maddeler, yağlı bitkUer.
tevvavv rgdA tamam. An temam.
tevvb M. dokuması tamamlanmış ve kat¬

lanmış kumaş vs.
tevve Mtava.Antawe,nuquk.
tevveg l M. Bj. tebaq.
tevveg 2 M. kavun, karpuz veya bağ fidanı,

fin mêw, lem.
tewegozi M. Z^*. tavuk karası, karanlıkta iyi

göremeyen kimse. (Tunceli Kürtçesi).
tevvekor rgd bakar kör.
tevvere l Nk toplu halde yaşryan bir cins

tırtd, tırtıl sürüsü.
tevvere 2 M. mihver, eksen. * tevvereyi zeri

MA. arzm mihveri.
tewezel rgd tembel işsiz, bir işe yaramaz.

AntuaL
tewêr M. ant aun.fi/ıenl
tewir Mçeşit,tür.Antewr.
levvırand/m Lg. (daewaine, buewaine) 1

kaçırmak (keyf, uyku vs. yi kaçamak). 2.
aksatmak.

tewtri/n Lng. (dttewae, fak^bijgunkBjbiHh
(kkştfcluyku vs. için söylenir). 2. aksamak. *
iro xew h nun tevvui
tewi/n Lng. (daewe, baewe) bükülmek.
tewl M. otlakta hayvanın ayağına bağlanan

ip. An ohr.
tewle M 1. at anın. 2. tavla, bir kumar oy¬

unu. An tavrie, nerd.
tewlis M. tav, öl tarla veya nadasın ekime

hazır olacak şekilde nendi hale gelmesi.
tevvn M. S. bn tevn.
tewq M karasabanda boyunduruğa giden

oku uzatmak için eklemelerde kullanılan
bağlantı kelepçeleri.

tevvr l rgp. -bir şey, .-değil, ...hatta, o ka¬
dar ki.

tewr 2 M. çeşit, tür, türlü. An tewu.
tewr 3M S. kazma An tevr.
Tewrat M Tevrat kitabı
tevvrek M Kürt adetlerinden ziyaretgah

veya yatır mezatlarının olduğu yerden
toprak alınarakbu toprak hastalarayedi-'
rilir, şifa getirdiğine inanılır,veya ruhani
birinden alman hediye. * tewreka şêk Avv.

şeyhten alınan bir hediye vs.

417 tewrek

tevız M uyuşma.
tevızand/m Zg. (dttevtzine, baevtzine)

uyuşturmak.
tevizl/n Lng. (daevtze, bttevtze) uyuşmak. *

desten nnn tevırin bw. ellerim uyuştu. *
tevızina zmstanê bw. kış uykusu. *
hmek heywan zmstanê dıtevızm Avv.

bazı hayvanlar kış uykusuna yatarlar.
teri dç rgp. -rağmen, -birlikte. * teri her

tışti Avv. her şeyle birlikte. * teri ko tu
naye* ez disa dıçun Avv. gelmemene
rağmen ben yine giderim.

fevkar M katkıda bulunan, iş ortağı. /_1M
katkı, katkıda bulunma, müşterek
çalışma

tevkelki rgd gözü kapalı, ölçüp biçmeden.
tevkuştın M Z. katliam, soylarım, jenosit

ve bu fiü. An qelaça
tevlihev rgd rgp. karışık, karmakarışık./-

bûn Z. birbirine karışmak. /-liheri M.
karışıklık, düzensizlik * tevlihev kuın L
kanştırmak, karmakanşdc etmek.

tevn AJ. dokı.ma, .'okuma tezgahı,
tezgahta dokunan kilim vs. An tevm,
tevm.

tevn2 M küf.
tevnepir Nh örümcek. An pink.
tevnık M örümcek ağı. fin pink.
tevr M kazma * tevrê bmr M çükür, bir

yam kazma ve bir yam balta olan kazma.
* tevre* miriMA. bir tarafı kazmave ikinci
tarafı murc şeklinde olan kazma * tevrê
dudev Nh iki ağızlı kazma. An tevn,
tevuzin.

tevrüc l M kazmaya benzer bir cins çapa,
mini kazma

tevrüc 2MAntmr.
tevşo M. keser.
tevtal MAw.bagaj,ufak-tefekeşya.
tevş AJ. taş parçacıkları./- IistınZ.yuvar¬

lak ve yassı taşlardan bir cins oyun. An
salık,

tevtevüc M. muz bir çalgı aleti.
tevti M. nişasta An nışast
tevz N.bn teviz,
iew l R biri türkü söylerken veya iyi veya

kötü bir şey yaparken hayret anlamında
söylenen ünlem sözü. * tevv h mine ! Avv.

vay canına bel An ten.
lew rgd rgp. hiç, asla fin tu2.
tewaf MA tavaf. /-kum/, tavaf etmek.
tevvand/m 1 Lg. (iittewine, bttewine) gram-

merde çekim, çekmek.

tevvandın Zg. (ditewine, baemne) bük¬
mek, kıvırmak.

tevvang M. Grm isim veya fiil çekimi.
tewar M An başok, baleban .

lewar 2 M. kök, menşe, asU kök veya soy¬
dan gelen.

tevvaş M. yağlı maddeler, yağlı bitkUer.
tevvavv rgdA tamam. An temam.
tevvb M. dokuması tamamlanmış ve kat¬

lanmış kumaş vs.
tevve Mtava.Antawe,nuquk.
tevveg l M. Bj. tebaq.
tevveg 2 M. kavun, karpuz veya bağ fidanı,

fin mêw, lem.
tewegozi M. Z^*. tavuk karası, karanlıkta iyi

göremeyen kimse. (Tunceli Kürtçesi).
tevvekor rgd bakar kör.
tevvere l Nk toplu halde yaşryan bir cins

tırtd, tırtıl sürüsü.
tevvere 2 M. mihver, eksen. * tevvereyi zeri

MA. arzm mihveri.
tewezel rgd tembel işsiz, bir işe yaramaz.

AntuaL
tewêr M. ant aun.fi/ıenl
tewir Mçeşit,tür.Antewr.
levvırand/m Lg. (daewaine, buewaine) 1

kaçırmak (keyf, uyku vs. yi kaçamak). 2.
aksatmak.

tewtri/n Lng. (dttewae, fak^bijgunkBjbiHh
(kkştfcluyku vs. için söylenir). 2. aksamak. *
iro xew h nun tevvui
tewi/n Lng. (daewe, baewe) bükülmek.
tewl M. otlakta hayvanın ayağına bağlanan

ip. An ohr.
tewle M 1. at anın. 2. tavla, bir kumar oy¬

unu. An tavrie, nerd.
tewlis M. tav, öl tarla veya nadasın ekime

hazır olacak şekilde nendi hale gelmesi.
tevvn M. S. bn tevn.
tewq M karasabanda boyunduruğa giden

oku uzatmak için eklemelerde kullanılan
bağlantı kelepçeleri.

tevvr l rgp. -bir şey, .-değil, ...hatta, o ka¬
dar ki.

tewr 2 M. çeşit, tür, türlü. An tewu.
tewr 3M S. kazma An tevr.
Tewrat M Tevrat kitabı
tevvrek M Kürt adetlerinden ziyaretgah

veya yatır mezatlarının olduğu yerden
toprak alınarakbu toprak hastalarayedi-'
rilir, şifa getirdiğine inanılır,veya ruhani
birinden alman hediye. * tewreka şêk Avv.

şeyhten alınan bir hediye vs.



Tewrêz 418

Tewrêz M cav Tebriz şehri. IS M 1 te-
brizli. 2. bir cins üzüm.

tevvsend/m Lg. (duewsine, bOewsine)
hızlandırmak, süratim arttırmak.

tevvş M. denge. *lewşaxwe gutm Avv. den¬
gesini bulmak.

tevvtevve rgd fin bücun.
tevvz M şaka, eğlenme. * tewz Iê kuın Avv.

biriyle eğlenme, alaya alma. /-ekeri MA.
eğlenme. An henek, leq, gaile.

texüand/m Lg. (daaaline, baexdine)
caydırmak.

texüi/n Lng. (daexde, baexde) l. caymak,
vazgeçmek. 2. pişman olmak.

texlr N.A tehir, gecikme. /_ bûn Z. gecUc-
mek. /_ kuın L geciktirmek.

texuand/m Lg. (doexaine, baexaine) ge¬
ciktirmek.

texl M. cayma. * fexl lê xislm Avv.

caydırmak, vazgeçirtmek.
texlit M.AtakUt,cins,nevi./_bûnZ.taldit

edilmek. /_ kum Z. takht etmek.
texmin N.A tahmin. /_i rgd tahmini, tah¬

minen. /_ kınn L tahmin etmek. An ra-
wêj, saw4.

texmk M. tütünün kıyildiği çanak.
texsir M.A esirgeme, taksir.
text M. taht, kral sandalyası. * hatm ser

text Avv. tahta çıkmak, kral olmak. *jı text
hatm xar Avv. tahttan inmek.

texte M tahta, /-bend Nh bank, sıra, ka¬
nepe.

textekawûs M. divik, termit, beyaz
kannca

texterewan MA. tahtıravan.
texurme M turfanda kaldırılan harman.
Teyan MBohtandabirKürtaşü-eti.
teyar rgd düzenlenmiş, ayarlanmış.
teyare M.A uçak. An fuoke, balafu.
teybeti rgd bn taybeti
teyfüc M tabak, yemek kabı.
teyısand/ın Lg. (daeyısine, baeyısine) par¬

latmak. An binqandin.
teyısi/n Lng.(daeyise,baeyise)bnxenaün.
teyızand/m Lg. (ddeyizine, btteytrine) bir

kimseyi (bazen hayvanlar için de) küstü¬
rüp sıladan uzaklaştırmak. An teksereyL

teyizi/n Lng.Lnk.(dueytze,baepx) küsüp
uzaklaşmak, fin teksereyl

teylesan M 1. mollaların sarık etrafındaki
sargısı. 2. An xux. * xeftanen teylesan
Avv. sarıklı kaftanlar.

teyp M. ^.1. ses alma cihazı, teyp. 2. band,

sargı.
teyr M. /n kuş. An têr, halinde.
teyrêreş MnAnterlan.
leyribıhûşt Nh cennet kuşu. zoa Para-

diseaapoda.
teyrok Mİ küçük kuş. 2. uçurtma. 3. dolu.

Antiri,tezre.
teysok M ateş böceği. An gûsterüc
tezax M. budama.
tezaxt/m Zg. (ddezêxine, baezixine) buda¬

mak. An dapitm.
teze rgd taze, yeni. /_ bûn L taze olmak,

tazeleşmek,yendeşmek. /_ kuın Z. tazel¬
emek, yenUemek. /_ti M. tazelik. * Riya
TezeMnyeni yol, Erivanda çdcan Kürtçe
haftalık bir gazete.

tezre M. dolu yağması. An tiri, teyrok.
teztezok MAnteşUok.
tê L L. 'hatta' fiilinin şimdiki geniş zaman

haU.
tê 2x önektir, edat olarak kuUanddığı za¬

man' U, bi' edatlrj-ı yerini alır ve çoğu za-
man'de, re, ve' fiil ekleriyle beraber
kullandır. * tê de Avv. içinde. * tê re fivv. içi¬
ne doğru, içinden. * tê ve fivv. içine doğru.
Bu hallerde içine, içinde, içine doğru an¬
lamlan verir. * tê re bûn fivv/ içine bat¬
mak, içine girmek.

tê 3x fiil öneki olduğu zaman kelimeye ye¬
ni anlam verir, lebinin, tcgehiştın,
tehüdan gibi

lêbar M. kaka.
lebini M yazı sonlarında veya metinde;

"dikkat, not, düşünceler" kelimeleri an¬
lamı verir.

têbini/n Lg. (tedibine, tebdmte) zihninde
taşımak, düşünüp taşınmak.

ıcdema/n Lg. (ti de donine, ti de banine)
takılıp kalmak, içinde kalmak, tereddüt
etmek. * mamosta jı nun pırsi, ez tê de
mam fivv. hoca bana sordu, ben takılıp
kaldım.

lêderxistinok M. bilmece, fintıştüc
têge M mefhum, kavram.
tegıha M anlayış.
tegıhand/ın Lg. (têdigdune, têbtgdune)

izah etmek, anlatmak, anlamasını sağla¬
mak.

ı«gıhaşı/ın Lng. (tidıgehije,tibtgehije) an¬
lamak, idrak etmek.

tegıhayi rgd anlamış, anlaşdmış.
tegıhi/n Lng. (tidıgihi, tibıgihi) anlamak,

idrak etmek.
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tegüüşt/uı Lng.(tidıgdije,tebtgdvje) anla¬
mak, idrak etmek. An fehm kuın, hu
kuın.

tebelkêşa/n Lh (tihdddceş^tihelbtkise)
daldırmak, geçirmek, tası suya daldınp
doldurmak, bakracı kuyuya daldınp çek¬
mek.

tehüda/n Lg. (ti hddıde, te hdde) çubuk,
şiş vs. yi bir şeye batınp yukan çekmek
veya kıça parmak atmak.

têhn M. fin tin.
tejüc M. yırtıcı hayvan enikleri, enik.
Ok (diyek) rgp beraber, Ue, içine nüfuz.
têkçû/n Lg. (tikdıçe, tik çe) dağılmak, bo¬

zulmak, yıkıımak.
têkçûyin M. geçimsizlik, çekişme.
têkda/n Lg.(tikdtde,tikbıde) kışkırtmak,

ayaklandırmak.
têkdar rgd fesat, kışkırtıcı.
tekel 1 rgd karışık, bUeşUc 2. M. karışım,

bUeşim./-bûn/. karışmak, müdahete et¬
mek, burnunu sokmak. IS M karışıklık.
/- kuın L kanştırmak, birbirine
karıştırmak.

tekü rgd kanşdc./- bûn/.karışmak, mü¬
dahete etmek/_hevrgd birbirinekarışık,
birbirine karışmış, fin utkel

tekUand/ın Lg. (daikdine, baikdine) 1
kanştırmak, birbirine katmak. 2. nifak
yapmak, fin tekel kuın.

teküi/n Lg. (tikd dibe, tikd be) karışmak,
müdahete etmek.

tckoşer M. rgd mücahit, mücadeleci.
têkoşin M m mücadele, kavga/- kuın Z.

mücedele etmek. An koşan.
têkra rgd rgp. birlikte, toplam, hep bera¬

ber. /_yi rgd toplam, yekun.
têkûz (tikuz) rgd yalın, sade, kuvvetti.
têkxist/m Lg. (têk dae, têk xe) birbirine

kanştırmak.
tel M. tel. * têla telefonê Avv. telefon teü.

/-duk MA. dikenli tel.
têlmaş rgd 1. terkedUen, terkedilmiş

(şahıs, nesne). 2. çıtkınldım, bu kelime
Tunceli Kurmancisinde 'ana kuzusu' an¬
lamı verir. * têlmaşi çiqasji nazik e! Avv.

vay anasımn kuzusu, nede nazücmişL gibi.
3. haspa An termaş .

tema M. tema.
ten * L. *natin' fiilinin çoğul şimdiki geniş

zaman hail
tên 2 M sıcaklık etkisi An tin.
têmrisin 1 M kaydetme. 2. Lg. kaydet

mek, sicüe geçirmek.
teper M Grm. geçişli fiil An gerandl
teperin M. trafik,geçiş, geçme. Anderbaz,

çovvar.
têpûç Ml.finşûnüc.2.tapıçlamak,birye-

ri tahta tokmakla dövmek.
têpûr M. ağaçtan bir tepsi olup tahd veya

bulgur gibi şeyleri 'havaya savurarak
ayıklamakta kullanılan bir alet /_ kuın
L têpûr işini yapmak. An qetek.

ter l rgd rgp tok, dolu, dolgun, yetmek. *
têra vri heye Avv. ona yetecek kadar var.
/Jber rgdbol yemişli, bol meyveh. /_bûn
Z. 1 doymak, tok hale gelmek,yetinmek.
2. tatmin olmak. 3. ekinlerin başak dol¬
durması. * tera mm nebû Avv. bana yet¬
medi veya bana göre değildi /-bûni M.
tatmin, /-dar N. bol ağaçlıklı. IS N. to¬
kluk. /- kınn Z. doyurmak, tok etmek. *
genunan seri têr kuıye Avv. buğdaylar
başaklan dolgurdaştırmış. * /-mal M
zengin, varlıklı. /_ nebûn L doymamak,
yetinmemek, ac gözlü olmak. /_ xwann
L doymak, doyuncuya kadar yemek.

ter 2 M kuş (yumuşak't' ile okunur). * ter
dahatın Avv. kuş konması. An teyr.

tên L M büyük çuval bn xerar, xaşL
tên 2M harmanda samandan ayrılmış hu¬

bubat yığını.
têrawiz M. geç hasat
tere MAntênL
tere kum LhbwL(tiredike,têreke)tbir

şeyi diğer bir şeyden geçirmek (ipliği
iğneden geçirme gibi). 2. dümdüz gitmek.
mesela küfürde hiç bir tertriye dinleme¬
den dümdüz gitmek.

têrker M Grm nesne, tümleç. * têrkera
genindi MA düz tümleç. * têrkera nege-
randi Nh dolayh tümleç. An serve, bıre-
ser, pişkber.

termaş rgd 1 terkedUen. 2. çıtkınldım. 3.
haspa, bn, têlmaş .

têrmeh M.fantirmeh.
têrnexur M. 1 kutup porsuğu. 2. kuzey

Amerikada sansar tipi bir hayvan, zoa
guloluscus.

têrsêlak M/*ıterxlz,selax.
terlere M bukalemun, finbokelemûn.
teni M huş ağacı, bunda deri tabağında

kullandan bir madde ekte edilir. Aot be-
tula.

têrxiz Mfinsêkix,tersêlak.
têsû M mavi renkli bir cins deve dikeni
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teşıken M hezimet
teşk M.finteşk.
têû AAntewL
tevel rgd çeşitli, muhtelif
tevverda/n Lg. (ti wedtde, ti werde) ban¬

mak. An vverdan.
tex M. harmanda taneleri aynlmamış sa¬

man yığmı.
lexıstı/n Lg. (tidvce, tixe) koymak, dave et¬

mek. * nanê nun têxe tûr fivv. ekmeğimi
torbaya koy.

têz M/n bamt/_keM.fitil (fişek, tüfek).*
têzke kuın Avv. ateşli silahlan ateşe
hazırlamak.

têzav Mnl/t»nnitrikasit2.Mkezzap.3.
kum üzüm elde etmek için üzümlerin
batırıldığı kızgın özel su. An tizav.

hbab AJ. kemiyet, miktar. * mm tıbabek
mal heye Avv. bir miktar malım var.

hcar MAntucarL
hf M. tükürme./- kuın Z. tükürmek. *hf

h erdê kuın Avv. yere tükürmek, fin tû2,
tûv.

hfal Mİ çocuk. 2. rgd toy kimse, acemi.
3. tıfU.

hfaq M.A birlik, ittifak.
tıfık M /n baca ağzı, ocax.fi/iocax.
hfıng M.m tüfek, /-berdan Z. tüfekle bi¬

rine saldırmak, tüfekle ateş etmek. *
tümg der kuın fivv. tüfek patlatmak. /_
dagutın Z. tüfek doldurmak. /- hüanin
Z. tüfeğe veya süaha sanlmak. /_ te-
qandhn Z. tüfek patlatmak.

türe M. paye, mertebe.
hf t rgd tattı ve ekşi arası bir tat, mayhoş,

fin gemore, tuş.
hftüc M. tiftik.
tıhn l M. sussuz. /_ûyi M. Bj. çok su içme

hastalığı, fin ti
titan2 M. An tin.
hhnûsık M. Bj- bn tehnûsüc
tmok M. dardağan, fin tavri.
hhtavık M. nane bitkisi, fin nane.
lıji rgd dolu./- bûn Z. dolmak, taşmak. /_

kuın L doldurmak. * çav üji bûn Avv. gö¬
zü dolmak veya ağlar duruma gelmek. *
çavê yeki lıji kuın Avv. vererek bir kim¬
seyi tatmin etmek, gözünü doldurmak.
/_ti M. doluluk. An tejL

tıka M. rica. /-kar M ricacı, ricakar. /_
kınn Z. rica etmek. * tıka duam ko hon
Kurdi bixvrinin Avv. rica ederim Kürtçe
konuşun, /-name MA. rica mektubu *

tıka yelR rica olunur. /_yi M. rica etme.
tal AJ. ant alt kann. ingilizcede abdomen.
Tü 2 M. Bohtan ve Dicle nehirlerinin bir¬

leştiği yerde bir köy. Süleyman peygam¬
berin bu köyde kaldığı ve kuşların bu
köyden geçerken saygı için yere kondu¬
kları söylenir. An Tülo

hla M. mecra, fin kani, cari.
tüand/ın Lg. (dmline,büıline)yuvarlamak.
tüalok M. pirinç, şekerveyumurtadan bir

yemek.
Uda M. ing."~" işareti. An tilda.
hhk 1 M. üzüm salkımmdan bir parça. An

cer, çiqahk, xişhk.
tüüc M cav höyük.
hhk 3 M. bağ, bahçe veya çayır gibi şeyle¬

rin korunduğunu ve girmesinin yasak ol¬
duğunu beUi etmek için 8-10 taştan
yaptıktan küçük kuleler. /_ danin Z. bir
kaç taş üstüste koyup ve uzaktan taşla
bunlan yıkmak için oynanan bir çocuk
oyunu.

tüüc 4 M. poligon veya hudut taşlan.
tınsın Nne. tusun.
tüi M. ant parmak, güney Kürtçede sade¬

ce el parmaklan. * tüıya beranekê Nh
baş parmak. * tüıya basücan MA. serçe
parmak. An tüıya qilincekê. * tüıya gu-
stilkê (haıgliski) Nh yüzük parmağı.
tüıya mezm Nh baş parmak. * tüıya na¬
vin Nh orta parmak. * tüıya nişandekê
MA. işaret parmağı. * tüıya qilincekêMA,
serçe parmak. An bêçl emust

tüili M. B. düğünlerde ekseri kadınların
sevinç naralan.

tüiper MA. eğrelti otu. Aot Pteris aquili-
na.

ulişewitinek MAnbıçrüc
tüıya bûkê MA. enginar. An neynoka bü¬

ke, enginar.
Tülo MSiirttebirkcy.BuköydeHaktbta

velidin soyundan olan mücahitlerin tür¬
beleri vardır. An Td.

hlotêzk M. 1 top kartuşu. 2. korkuluklara
takılan boynuzlar. An strotezüc

tüm M. Urfa ve civarında 23 kglık ağırlık
ölçü birimi. * niv tüm MA. 11, 5 kg. hk
ağırlık ölçü birimi

hlohk MmahaUebl
tüor M. ant but fin fan.
tüp M. tortu, telve, zeytinyağıve benzerle¬

rinin tortusu.
tüpeki M sendeleme. /- bûn L sendele-
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teşıken M hezimet
teşk M.finteşk.
têû AAntewL
tevel rgd çeşitli, muhtelif
tevverda/n Lg. (ti wedtde, ti werde) ban¬

mak. An vverdan.
tex M. harmanda taneleri aynlmamış sa¬

man yığmı.
lexıstı/n Lg. (tidvce, tixe) koymak, dave et¬

mek. * nanê nun têxe tûr fivv. ekmeğimi
torbaya koy.

têz M/n bamt/_keM.fitil (fişek, tüfek).*
têzke kuın Avv. ateşli silahlan ateşe
hazırlamak.

têzav Mnl/t»nnitrikasit2.Mkezzap.3.
kum üzüm elde etmek için üzümlerin
batırıldığı kızgın özel su. An tizav.

hbab AJ. kemiyet, miktar. * mm tıbabek
mal heye Avv. bir miktar malım var.

hcar MAntucarL
hf M. tükürme./- kuın Z. tükürmek. *hf

h erdê kuın Avv. yere tükürmek, fin tû2,
tûv.

hfal Mİ çocuk. 2. rgd toy kimse, acemi.
3. tıfU.

hfaq M.A birlik, ittifak.
tıfık M /n baca ağzı, ocax.fi/iocax.
hfıng M.m tüfek, /-berdan Z. tüfekle bi¬

rine saldırmak, tüfekle ateş etmek. *
tümg der kuın fivv. tüfek patlatmak. /_
dagutın Z. tüfek doldurmak. /- hüanin
Z. tüfeğe veya süaha sanlmak. /_ te-
qandhn Z. tüfek patlatmak.

türe M. paye, mertebe.
hf t rgd tattı ve ekşi arası bir tat, mayhoş,

fin gemore, tuş.
hftüc M. tiftik.
tıhn l M. sussuz. /_ûyi M. Bj. çok su içme

hastalığı, fin ti
titan2 M. An tin.
hhnûsık M. Bj- bn tehnûsüc
tmok M. dardağan, fin tavri.
hhtavık M. nane bitkisi, fin nane.
lıji rgd dolu./- bûn Z. dolmak, taşmak. /_

kuın L doldurmak. * çav üji bûn Avv. gö¬
zü dolmak veya ağlar duruma gelmek. *
çavê yeki lıji kuın Avv. vererek bir kim¬
seyi tatmin etmek, gözünü doldurmak.
/_ti M. doluluk. An tejL

tıka M. rica. /-kar M ricacı, ricakar. /_
kınn Z. rica etmek. * tıka duam ko hon
Kurdi bixvrinin Avv. rica ederim Kürtçe
konuşun, /-name MA. rica mektubu *

tıka yelR rica olunur. /_yi M. rica etme.
tal AJ. ant alt kann. ingilizcede abdomen.
Tü 2 M. Bohtan ve Dicle nehirlerinin bir¬

leştiği yerde bir köy. Süleyman peygam¬
berin bu köyde kaldığı ve kuşların bu
köyden geçerken saygı için yere kondu¬
kları söylenir. An Tülo

hla M. mecra, fin kani, cari.
tüand/ın Lg. (dmline,büıline)yuvarlamak.
tüalok M. pirinç, şekerveyumurtadan bir

yemek.
Uda M. ing."~" işareti. An tilda.
hhk 1 M. üzüm salkımmdan bir parça. An

cer, çiqahk, xişhk.
tüüc M cav höyük.
hhk 3 M. bağ, bahçe veya çayır gibi şeyle¬

rin korunduğunu ve girmesinin yasak ol¬
duğunu beUi etmek için 8-10 taştan
yaptıktan küçük kuleler. /_ danin Z. bir
kaç taş üstüste koyup ve uzaktan taşla
bunlan yıkmak için oynanan bir çocuk
oyunu.

tüüc 4 M. poligon veya hudut taşlan.
tınsın Nne. tusun.
tüi M. ant parmak, güney Kürtçede sade¬

ce el parmaklan. * tüıya beranekê Nh
baş parmak. * tüıya basücan MA. serçe
parmak. An tüıya qilincekê. * tüıya gu-
stilkê (haıgliski) Nh yüzük parmağı.
tüıya mezm Nh baş parmak. * tüıya na¬
vin Nh orta parmak. * tüıya nişandekê
MA. işaret parmağı. * tüıya qilincekêMA,
serçe parmak. An bêçl emust

tüili M. B. düğünlerde ekseri kadınların
sevinç naralan.

tüiper MA. eğrelti otu. Aot Pteris aquili-
na.

ulişewitinek MAnbıçrüc
tüıya bûkê MA. enginar. An neynoka bü¬

ke, enginar.
Tülo MSiirttebirkcy.BuköydeHaktbta

velidin soyundan olan mücahitlerin tür¬
beleri vardır. An Td.

hlotêzk M. 1 top kartuşu. 2. korkuluklara
takılan boynuzlar. An strotezüc

tüm M. Urfa ve civarında 23 kglık ağırlık
ölçü birimi. * niv tüm MA. 11, 5 kg. hk
ağırlık ölçü birimi

hlohk MmahaUebl
tüor M. ant but fin fan.
tüp M. tortu, telve, zeytinyağıve benzerle¬

rinin tortusu.
tüpeki M sendeleme. /- bûn L sendele-



421 tırişkemasi

mek, ayağı bir yere takılarak sendele¬
mek, kafaüstü gitmek.

tüq M kılık, kıyafet * kehye hlqê şeytan
Avv. şeytanın kılığına girmiş. An düq.

tüqe M takla/- bûn /.takla atmak.* çar
tilqe avêhn Avv. dört takla atmak. /-
kuın Z. takla atmak. * falqe dan xwe Avv.

keyfinden takla atmak. An dekbûz.
tüûr Mİ bir kuş. 2. çelik çomak oyunun¬

daki çelik.
fahc M. fin mışıl
tüyak M. haşhaş.
tun rgd rgp. daima, daim. IS rgd daimi,

devamlı. * tun zihne lı me duan fivv. dai¬
ma bize zulüm ediyorlar. * hm û tun Aıv.

her daima, devamlı olarak.
tünen İM rgd 10 000 rakamı. 2. M. iran

kuruşu. 3. askeriyede tümen.
tm M. ant but, kıç, kalça kısmı. An falor.
tınaz M. alay, alaya alma, dalga geçme. /_

kuın Z. alay etmek. An leq, gaile, benek.
hngêle M. ağzına kadar dolu. An levıka re.
tınoke M. damla fin düop.
tınoker M buret (sıvı ölçmeyeyarar).
tıp û tenê rgd fivv. yapyalnız.
hp û tisi rgd bw. yasyavan, kupkuru ek¬

mek.
tıpûtazi rgd bw. çırılçıplak.
tipi M. ant An tül
tiqal M. kabuk. * hqalê dara Avv. ağaç ka¬

buklan. * liqalê kûsi fivv. tosbağa kabuğu.
An qaşik, qafüc

liqalik (tiqalk)N. rgd cirkel.
tur l M. sesli ossurma, ossuruk (yumuş¬

ak't' ile okunur). * h ber tırre yeki ley-
istın Avv. birinin keyfine göre hareket
etmek. /_ek (tank) rgd 1. sdc sdc osuran.
2. budala, işe yaramaz. /_ kuın L ossur-
mak. /_o rgd 1. ossurukçu. 2. kof, boş ta¬
san. * tur û fıs fivv. kokutma, ossurup
yeUenme.

hrr 2 M. cav yokuş, (sert't' ile okunur), bn
evraz, kendal, kaş.

tu 3 rgd rgp. başka, başkası, fin itu.
tu 4 rgd rgp. sonektir. üstünlük veya

fazlalık sıfatı verir, büındhr, zûtir,
guanhr gibi.

tuaf M. köz, sıcak kül. An kozu.
tıral rgd tembel./- bûnZ. tembeUeşmek.

/-1M tembeUik. /_ kuın Z. tembeUeştir-
mek.

hram I M. ing. tramvay. An tram.
hram N.bn helan.

hrambel M otomobil
hrampe M değiş tokuş, fin trampe.
farar M. balardan su tası.
hraş M. fin teras, traş.
hrazand/ın Lg.(dıtoızine,bUmzine)l.boş-

altmak (bir çengelden vs). 2. koparmak,
boşluğa almak (vites vs). 3. düğme, kopça
vs. yi açmak, koparmak.

hrb N.A türbe. Tuba Spi Avv. beyaz türbe,
fin gor.

hrbit M. rgd tanıdık, tanış.
fare rgd rgp. başka, diğeri, ötürü.
hrevv M. Z. turp.
hrhevv £ saçma, boş laf.
tırın x sonek olarak gelir. An tırin.
tumc M. rgd turunç, turunç rengi.
tui M. üzüm. /- burin L üzüm hasat et¬

mek. /_guvaştmZ. üzüm sıkmak, cende¬
re etmek. * fariyê bajariMA. papaz karası
üzümü. * tariyê besnl Nh besni ka-
zasmdan adım alan iri, uzun taneli bir cins
beyaz üzüm. * hriyê bê* dendik MA. çekir¬
deksiz üzüm. An terg. * hriyê çavga MA.
öküz gözü üzümü. * tuiyê çûikan MA.
kuş üzümü. * hriyê etfi Nh yediveren
üzümü. * hriyê kericuj MA. rakıda kul-
landan üzüm. * tıriye kırok, tiriyê kum-
kulav Nh türkçelerini bulamacuk. *
luiyê maran Nh bn marijok. * tıriye
merzore MA. yapmcak üzümü. * tıriye
nnkebs MA. sıkışdc salkım üzüm. * tuiyê
miştaxe Nh kum üzümlük üzüm. *
tuıye petyayi fivv. saUamlan sdc taneli
olan üzüm cinsi. * tıriye piriNh ufak ta¬
neli bir cins üzüm. * hriyê qirfok MA.
gevrek taneU bir cins üzüm. * tuiyê reza-
qiM/ı razakı üzümü. * tıriye roriM 1. bo¬
ru çiçeği, kahkaha çiçeği, gündüz sefası,
çadır çiçeği. Aot Convolvulus arvensis.
fin tûlezer. 2. An şirinûtaL 3. it üzümü,
tilki üzümü. Aot Paris incompleta, Sola¬
num nigrum. * tıriye ruhnık MA, şeffaf
taneli bir cins üzüm. * tuıye teyfi/vver-
dan MA. gülpembe renkü bir cins üzüm.

hrij M ışdc, hûzme./_avêjMnl ışdc saçan.
2. projektör./- avetın Z. ışdc saçmak. An
tirêj.

-hrin x sonektir. daha üstün, çok üstün
anlamlar verir, pırtırin, kemtırin,
mezmtırin gibi.

lırişke Mİ şimşek çakması, fonk, ani ışdc.
2.Anhry.

hrişkemasi Nh torpU bahğı, uyuşturan
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mek, ayağı bir yere takılarak sendele¬
mek, kafaüstü gitmek.

tüq M kılık, kıyafet * kehye hlqê şeytan
Avv. şeytanın kılığına girmiş. An düq.

tüqe M takla/- bûn /.takla atmak.* çar
tilqe avêhn Avv. dört takla atmak. /-
kuın Z. takla atmak. * falqe dan xwe Avv.

keyfinden takla atmak. An dekbûz.
tüûr Mİ bir kuş. 2. çelik çomak oyunun¬

daki çelik.
fahc M. fin mışıl
tüyak M. haşhaş.
tun rgd rgp. daima, daim. IS rgd daimi,

devamlı. * tun zihne lı me duan fivv. dai¬
ma bize zulüm ediyorlar. * hm û tun Aıv.

her daima, devamlı olarak.
tünen İM rgd 10 000 rakamı. 2. M. iran

kuruşu. 3. askeriyede tümen.
tm M. ant but, kıç, kalça kısmı. An falor.
tınaz M. alay, alaya alma, dalga geçme. /_

kuın Z. alay etmek. An leq, gaile, benek.
hngêle M. ağzına kadar dolu. An levıka re.
tınoke M. damla fin düop.
tınoker M buret (sıvı ölçmeyeyarar).
tıp û tenê rgd fivv. yapyalnız.
hp û tisi rgd bw. yasyavan, kupkuru ek¬

mek.
tıpûtazi rgd bw. çırılçıplak.
tipi M. ant An tül
tiqal M. kabuk. * hqalê dara Avv. ağaç ka¬

buklan. * liqalê kûsi fivv. tosbağa kabuğu.
An qaşik, qafüc

liqalik (tiqalk)N. rgd cirkel.
tur l M. sesli ossurma, ossuruk (yumuş¬

ak't' ile okunur). * h ber tırre yeki ley-
istın Avv. birinin keyfine göre hareket
etmek. /_ek (tank) rgd 1. sdc sdc osuran.
2. budala, işe yaramaz. /_ kuın L ossur-
mak. /_o rgd 1. ossurukçu. 2. kof, boş ta¬
san. * tur û fıs fivv. kokutma, ossurup
yeUenme.

hrr 2 M. cav yokuş, (sert't' ile okunur), bn
evraz, kendal, kaş.

tu 3 rgd rgp. başka, başkası, fin itu.
tu 4 rgd rgp. sonektir. üstünlük veya

fazlalık sıfatı verir, büındhr, zûtir,
guanhr gibi.

tuaf M. köz, sıcak kül. An kozu.
tıral rgd tembel./- bûnZ. tembeUeşmek.

/-1M tembeUik. /_ kuın Z. tembeUeştir-
mek.

hram I M. ing. tramvay. An tram.
hram N.bn helan.

hrambel M otomobil
hrampe M değiş tokuş, fin trampe.
farar M. balardan su tası.
hraş M. fin teras, traş.
hrazand/ın Lg.(dıtoızine,bUmzine)l.boş-

altmak (bir çengelden vs). 2. koparmak,
boşluğa almak (vites vs). 3. düğme, kopça
vs. yi açmak, koparmak.

hrb N.A türbe. Tuba Spi Avv. beyaz türbe,
fin gor.

hrbit M. rgd tanıdık, tanış.
fare rgd rgp. başka, diğeri, ötürü.
hrevv M. Z. turp.
hrhevv £ saçma, boş laf.
tırın x sonek olarak gelir. An tırin.
tumc M. rgd turunç, turunç rengi.
tui M. üzüm. /- burin L üzüm hasat et¬

mek. /_guvaştmZ. üzüm sıkmak, cende¬
re etmek. * fariyê bajariMA. papaz karası
üzümü. * tariyê besnl Nh besni ka-
zasmdan adım alan iri, uzun taneli bir cins
beyaz üzüm. * hriyê bê* dendik MA. çekir¬
deksiz üzüm. An terg. * hriyê çavga MA.
öküz gözü üzümü. * tuiyê çûikan MA.
kuş üzümü. * hriyê etfi Nh yediveren
üzümü. * hriyê kericuj MA. rakıda kul-
landan üzüm. * tıriye kırok, tiriyê kum-
kulav Nh türkçelerini bulamacuk. *
luiyê maran Nh bn marijok. * tıriye
merzore MA. yapmcak üzümü. * tıriye
nnkebs MA. sıkışdc salkım üzüm. * tuiyê
miştaxe Nh kum üzümlük üzüm. *
tuıye petyayi fivv. saUamlan sdc taneli
olan üzüm cinsi. * tıriye piriNh ufak ta¬
neli bir cins üzüm. * hriyê qirfok MA.
gevrek taneU bir cins üzüm. * tuiyê reza-
qiM/ı razakı üzümü. * tıriye roriM 1. bo¬
ru çiçeği, kahkaha çiçeği, gündüz sefası,
çadır çiçeği. Aot Convolvulus arvensis.
fin tûlezer. 2. An şirinûtaL 3. it üzümü,
tilki üzümü. Aot Paris incompleta, Sola¬
num nigrum. * tıriye ruhnık MA, şeffaf
taneli bir cins üzüm. * tuıye teyfi/vver-
dan MA. gülpembe renkü bir cins üzüm.

hrij M ışdc, hûzme./_avêjMnl ışdc saçan.
2. projektör./- avetın Z. ışdc saçmak. An
tirêj.

-hrin x sonektir. daha üstün, çok üstün
anlamlar verir, pırtırin, kemtırin,
mezmtırin gibi.

lırişke Mİ şimşek çakması, fonk, ani ışdc.
2.Anhry.

hrişkemasi Nh torpU bahğı, uyuşturan
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balık, zoa Raia torpedo.
tuit M kızarmış ekmek ve et suyundan

yemek.
Tuk MTürlc./_anlMTürkleUgüi,Türke

ait, Türkvari. /_iM Türkçe.
tırmûz nexweş rgp. korkakça.
timini 1 M. bir halay şekü, çifteteUi. 2.

rgd gülünç, saçma,çapul, çopul. * tunini
lê dan Avv. çifteteUi oynamak.

hrozi M bir cins hryar, acur.
tup M. turp.
tırpan M Gr. tırpan, fin quun, kêlendl
tırs M. korku, /-dan L tehdit etmek, kor¬

kutmak, /-ehez rgd korkunç, fin sehm.
IS M. korkakhk. /_ok rgd korkak.
/_onek rgd korkak, fin hrsok. * tus lê
heldan fivv. korkutmak, tehdit etmek, fin
gefandın.

tırsand/ın Lg. (daasine, baasine) korkut¬
mak.

tırsi/n Lng. (dıtase, buase) korkmak.
tuş rgd ekşi, asitli. / bûn L ekşi olmak,

ekşimek. /_i M. ekşilik. /_ kuın Z. ekşit¬
mek. * taş û tal fivv. ekşi ve acı olan şey¬
ler.

tırşık lM. 1 türlüyemeği. 2. bir elma cinsi.
3. eksi olan bir kaç ot cinsi. An lırşokL

tırşık M. turşu (her çeşidi), bn tırşi.
tırşi M. l.tııışu. 2. tirş' kelimesindeki nota

bak.
lirsin M. 1 kim. asit. 2. ekşilik.
tırşok 1 1 rgd ekşi olan şeyler, ekşimsi 2.

M. ekşi olan bir kaç cins baharat. * tırşo-
ka kewê MA. keklik kanadı şeklinde ya¬
praklan olan, ekşi ve yenen bir ot. *
tırşoka seg, tuşoka xatûnê . gibi.

tırşok 2 M. kuzukulağı otu. Aot nimex ace-
tosa . 2. kazayağı otu. Aot oxalis.

tırtue rgd hantal ve kocaman kimse.
tutul M. tırtd. An meyrok, naşor.
hrûkand/ın Lg. (daaûkine, batrûlane) 1.

hızla aşağı yukan işlemek, piston gibi
çalışmak. 2. göz kırpmak.

tırûke M. göz kırpma, göz açıp kapama
hareketi/süresi.

lırûzi M An tırozi.
tirxan M. tahsis, tayin, ayırma, adama. *

hezar lire jı bo pırtûke* haüye fantan
kuın Avv. kitap için bin lira ayrılmıştır. 2.
uygun, /-kuın L tahsis veya tayin etmek.

tirxêne M. kuru bulgur.
tiryak M. 1. keyif verici maddeler. 2. pipo

tütünü. * genim, ceh, tiryak û fatûn Avv.

tütün ve keyf verici maddeler.
tiryaki M. rgd keyif verici bir maddeye

alışmış, tiryaki. An liraki.
tıs l M. R oyun dışı kalan oyuncu. An tut
tas2MAnfıs.
tıs 3 B. tıs sesi. /_ kınn L tıslamak, tıs et¬

mek.
tisi rgd yavan, katıksız ekmek, fan nıjl
tışt Mşey. * tıştek hevvce nine Avv. bir şey

lazım değü. * tıştek nine Avv. bir şey değd.
Ansıt

tışt AJ. hayvan yemi. * tışt dan dewêr Avv.

davara yem vermek.
faştık M. bilmece./- gotınZ. bilmece söy¬

lemek.
fiştir M. bir yaşım doldurmuş keçi (dişi).
tışvriş M. gürültü. * tışvriş me ke! Avv. gü¬

rültü etme, veya kalabalık etme.
tıttık M. sac, teneke, teneke parçası. *

sıvık e, vveki tıttık e Avv. teneke parçası
gibi hafiftir.

tıtûn M. tütün, /-dank Mx tütün kutusu.
bn kamax.

hvanc M. 1 Bj. acı, sızı, ekseri sut acısı. *
êş û hvanc kısandın fivv. acı ve sızı çek¬
mek. 2. gerinme, kollarım omuz arka¬
larına doğru gererek gerinme. /_
kısandın Z. gerinmek.

hvır M. küçük bir cins turp. Aot Rapha-
nus sativus.

hvik M. h* ıtiyanlarda birinin basma
üşüşül, rnu dövmeleri.

tıvirk M üveyik, zoo. Streptopelia turtur.
An kotu.

tavvane rgd An twane.
tıvvani/n Lng. (dtttwane, baavane) mukte¬

dir olmak, iktidarh olmak, bn karin, tvva-
nin.

tıxa M. Hiristiyanlarda ergin olmamış er¬
kek çocuklar.

tixink M. erkek çocuk doğunca dağıtılan
yemiş ve hediyeler.

tıxıs rgd 1 dolgun, gürbüz (vücut). 2. argo.
nonoş.

lixtixiki rgd 1 halkalar şeklinde siyah
beyaz renkU olan. 2. uzunlamasına şerit¬
ler halinde siyah beyaz olan.

faxûb M. hudut, sınır, had, gümrük. /_ da¬
nin Z. sınır koymak, hudut belirlemek.
Ansindor,sinor.

tıya rgp. S. içinde.
hyan M. S. özellikle tattı yapmak için fırın

tepsisi
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tiyatro M. Gr. dram, komedi gibi oyun¬
ların oynandığı yer, tiyatro.

tiye! /i An ten.
faz M. dürtü, tahrik, kışkırtma 2. naz, ba¬

hane. /_ kuın L 1 birini tahrik etmek,
dürtmek, kışkırtmak, eşek, öküz vs. yi
sürmek için çubukla dürtmek. 2. bahane
aramak, işten kıvırmak. An fit, tiz2.

tızbi M. teşbih, namazdan sonra okunan
teşbih ve dualar. /_ kısandın Z. teşbih
çekmek.

fazüc l N.ant anus, anus deliği
tızık M. alaya alınmış veya ortada soytarı

kalmış kimse. /_ bûn Z. soytanlaşmak. *
tiz tızık MA, B. soytan, alay konusu. * tiz
hzıki bûn Z. soytanlaşmak.

tızûrıg M.sülük.zoo.Hİirudomedicinalis
.Anzelû.

ü ' M. kadına göre kocasının kardeşi fan
tiy, hêvver.

ti rgd susamış, sussuz kalmış. /_ bûn Z.
susamak. /_ İliştin L sussuz bırakmak. /_
kum L susatmak, sussuz bırakmak.
/_nûyi M. rgd çok susayan kimse. * tina
şevvıtin Aıv. susamaktan yanmak. * ti û
buçi Avv. aç ve sussuz.

Tibet M. cav orta asyada bir ülke. /_ıyan
M. rgd tibetli.

lifık M. bir cins Kürt giysisinde özel bu¬
yan yırtmaç.

tifo M Bj. Gr. pislikten geçen tehlikeli bir
hastahk, tifo.

tifüs N.Bj.Gr. bitten geçen bir hastalık, ti¬
füs.

tij rgdAntûj
bjav Nh m bn lehi, lesar.
tik ' M. 1. gömleğin birbirine eklenen par¬

çalan. 2. dikiş, dikiş yeri.
tik 2 rgd dik, dik arazi, yokuş.
tik M. Bj. vücutta sinir gerilimlerinden do¬

layı hasd olan garip hareketler, tik.
tike M. et lokmalan, kuşbaşı et. /_ kuın Z.

eti doğramak, kuşbaşı haline getirmek. /_
tike Avv. (et için) parça parça, mecazi an¬
lamda paramparça. * tike tike kum fivv.

paramaparça etmek, eti kuşbaşı halinde
doğramak. * tikeyi goşt Avv. kuşbaşı et,
etin her parçası.

tü M. bilye, misket, zıp zıp oyunu.
Ula M. ant bez, beze. * lilayi çav MA, ant

gözün dış köşelerinde iç beyaz bezeler.
tilak M. ahn üstünde kafanın çıplak ol¬

ması, kafa ön kısmında saçın dökülmüş

olması.
tilda M. grm / ~) işareti. An falda.
tim M. ing. tim, gurup, fan tip1.
timanc M yama. An pine.
Umar lM tedavi./- kınn/. tedavi etmek.

/_xane Mx 1 tımarhane. 2. tedavi yeri,
hastahane.

Umar M. tımar. /_ kuın Z. umar etmek.
timsah N.A timsah. An susman* timsa-

hi Amrika Nh aligator.
tin l M. hararet, ısı etkisi. * tina agıri Avv.

ateşin harareti. * tina tavê Avv. güneşin ısı
etkisi, güneş harareti. /_ dan L ısı ver¬
mek, hararet vermek. An têhn, vejen.

tin 2 M basınç, ta2yik.
tindar M. kim ısıveren, ekzotermik.
tinû rgd susamış. An Ü2.
tip lM. birgurup askerveya süvari müfre¬

zesi, tim.
tip M m harf.* tipenccvviMn çift ses ve¬

ren sessiz harflerki Kürtçe alfabede şun¬
lardır, ç, k, p, r, t,x

tip i N. ing. tip, şekil, form.
tiprêz Nh dizgici, tipograf/_iM dizgi.
tipûzıvva MA. yazı-tura.
tiqü N.bn hene
tir l rgd koyu, yoğun. /_ bûn Z. koyulaş¬

mak, yoğunlaşmak. IS M. koyuluk. /_
kum Z. koyulaştırmak, yoğunlaştırmak.
* aqitê tir fiıv. koyu pekmez.

tir 2 M. ok. /_avej Nh okçu, ok atan. /_
avelm Z. ok atmak./_bazMx okçu, iyi ok
atan. /_bazi M. okçuluk, okçuluk sanatı.
/-dank M. okluk, sadak. /_evan Mx ok¬
çu, ok atan.

tir M. arabalarda ok demiri ve karasa¬
banda boyunduruğa giden ağaç ok. fin
tink3, morsele, tirhevvcar.

Tir 4 M. ast. Merkür yddızı.
tiraj M. Fr. tiraj.
tiraki ' rgd sigara müptelası, fin tiryaki
tiraki 2 rgd sinirli, asabi (Tunceli şivesi).
tiran M Fr. tiran. 1 siyaset gücünü zorla

ele geçiren ve onu kötüye kuUanan. 2. za¬
lim, gaddar, despot. /_ik rgd tiranik.

tiravri M/?/' kangren.
Tirdad M. Eşkani hanedanlanndan biri¬

nin adı.
türe M. Fr. Grm tire işareti (-).
lircj M 1 güneş ışığı, ışık huzmesi, şavk. 2.

optikte ışık hatlan. 3. gök kuşağı renkleri,
fin lırij, lırişke.

lirejgerin M. fotokinezi.
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tirêjpiv Nh ışdcölçer, fotometre.
tirêjvedan M reflektör.
tirêjyari M. trigonometri.
tirhewcar M. saban oku. An Ur3.
tirüc l M. sigara ağızlığı, fin dankê cixarê.
tirüc 2 M. oklava, fin krrtnak.
tink 3 M. ok demiri, fin morsele.
tirüc 4M. ibre. * linke saetê fivv. saat ibresi.

fintbrk.
tiri l M. dolu (yağış). /_ barin Z. dolu

yağması, fin xilûng.
tiri M. yıldınm. fin brûsk.
tiri 3 M. Bj. mantarlarda oluşan bir ha¬

stalık, bazen zehirleme yapar.
Ürk M ibre, saat veya ölçü aletlerinde

akrep veya yelkovan.
tiricevan M. yay, ok yayı.
tirmar M. ok yılam. zoo. Zamenis gamo-

nensis.
tirmeh M. temmuz ayı.
tiroj MAntirêj.
tiş M. cav 1 keskin dağ kitleleri. 2. hızla

akan su dalgalan.
tit B. S. bebe, ufak bebek, en genç çocuk.

An pıt, pıte.
titan lM Atom numarası 22, atom ağırlığı

47,90, yoğunluğu 44 ve 1675 derecede
eriyen bir element, sim Ti.

Utan 2 M. Yunan mitolojisinde beşerden
üstün ve çok kuvvetti olan kimse.

Titan îN.ast Satürn gezegeninin en büy¬
ük uydusu.

tite M mücevher.
titelani M. An çûçkê titelanl
titık M. S. saç lülesi, bukle, fin guta, kezL
titükınaçe Mmarti.fi/lqaqhbaz.
titlekınaçe M.Anqaqhbaz.
titırvvask M. yağmur kuşu.zoo.Charadri-

us.

tivü M. kabuk (Aoyvanj. /_ kuın Z. kabu-
klannı soymak, bn takıl, faqaL

tiy M. kadının kocasının erkek kardeşi. An
tit.

tix M. çitlerde aralık, fin kank.
tiyatro M. Gr. bn tiyatro.
tiyen M. hacım.
tiz l M. alay, şaka * Uz pê kum fivv. dalga

geçmek, alaya almak. An tınaz.
tiz M. 1. naz, yan çizme, kaçamak. 2.

hırçın. * xwe bıdi uzan nedi uzan, dıvet
tu bıdi beqê gûzan Avv. krvırsanda
kmrmasan da cevizlerin hakkını ver¬
eceksin anlamında atasözü. /_ kınn Z.

yan çizmek, kaçamak yapmak.
üzav M. sülfürik asit. 2. kezzap, fin têzav.
tizüc M. hayvanların kıç atması, at, eşek vs.

nin kaçarken kıçını arkaya ve yukarıya
fırlatması, fin refes.

tizmar M.solucan.zoo.lumbricusterre-
stris. fin malûlk.

to M kaymak (süt). /_ gutm Z. kaymak
bağlamak.

tobe M. A tövbe, /-kar Mx tövbe eden,
tövbekar. /_ kuın L tövbe etmek.

tof lNk gurup, küme./- kırın/, kümele¬
mek.

tof 2 M. S. kasırga. /_an M. tufan.
tog Mrgdyüzkarası,edepsizlik,butipkişi.
toga M. 1. eski Romalılarda içkili, kadirdi

toplantı. 2. bir cins taç.
toğrul M. baleban, başoke.
tok M. kalem açacağı, fin qelemtraş.
toksin M. Fr. bazı canh organizmalarda

zehir.
toksiolox M. zehirlerle uğraşan bilim

adamı.
tol 1 1. rgd ahlaksız, arsız, çaplan, nefsine

hakim olmryan. 2. M. enik. 3. fahişe kadın
veya erkek, fin tüle, tole.

tol M öc, intikam. /_ gutm L öc/tatikam
almak, fin heyf.

tola M. peynir ve kudret helvasından
yapdan bir tattı.

tolajo M. intikam güden.
tolaz rgd 1. avare, müzmin, ıskarta, fin to-

loz. 2. zampara.
tole M. 1. yavru av köpeği, fin tüle, bûcl 2.

fintoll
toleke M. 1. hatmi çiçeği, fiot Althea offi-

cinalis, althea rosa. 2. bazı değersiz ya¬
baniotlar. 3. ciğeri beş para etmezkişi. fin
toll,tolc

tolerans M. Fr. hoşgörü, çok taraflı düş¬
ünme yeteneği.

tolgin M ıtır, sardunye çiçeği, fiot Pelar-
gonium.

tohk M. ebegümeci. Aot Malvasylvestris.
fintûzüc

toloz M. moloz, ıskarta kimse, işeyaramaz.
An tolaz.

tomar M. tescü, kayıt. /-kuın Z. kaydet¬
mek, tescU etmek.

tomav N.Bio. mem, sperma.
tomani M. bir armut türü.
tombala M. İL tombala oyunu.
tömbeki M nargile tütünü.
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ton M. Fr. 1.1000 kg. hk ağırhk ölçü birimi.
2. sesin alçaklık veya yükseklik derecesi.

tonêl M. ing. bn tünel
top lN.m top. /-listınZ. top oynamak. An

gog-
top M. güUe atan süahlar. /_avêj MA. top-

top 1. rgd yuvarlak, fin guover.
top 4 M. toplama. /_ kırın L toplamak.
topand/m Lg. (duopine, baopine) gebert¬

mek.
topaz M. topaz, bir çeşit san sıfir madeni.
topi/n Lng. (daope, baope) gebermek.
topoxrafi M. Gr. askeri haritalar.
toq M. toplu iğne, broş.
toqa M. il toka, el sdcışma. /_ kum Z. to¬

kalaşmak.
toqand/m Lg. (daoqine, baoqine) dehşet

salmak, terör yaratmak.
toqi/n Lng. (daoqe, bUoqe) korkmak, de¬

hşete kapdmak. fin tirsin.
tor l M. file, balık ağı. /_vanMx balıkçı, fin

xeraf.
tor 2 M. S. 1 evden kaçma (çocuk için). 2.

kocasım terketme (kadm için). 3. aşiretin¬
den kopmak.

toran rgd S. küskün, dargın.
lorand/ın Lg. (daorine, baorine) gücendir¬

mek, darıltmak.
torani M. rgd 1. boş oturmayi, boş

gezmeyi seven ve çalışmaktan hoş-
lanmıyan kimse. 2. salibinin evinde
bannmryan köpek.

toraq M. çökelik. bn çohk.
torbe M. torba.
torbıkcave M. buyot, yatakta ısınmak için

içine su konan torba.
töre M. töre, şekd.
torevan Mx 1 yazar, edebiyatçı, fin mvis¬

kar. 2. balıkçı, bn torl.
torm rgd 1. soylu, seçkin kişi veya zat. 2.

alıngan, titiz, nazlı.
Tori M. Mardin yöresinde bir bölge ve şi¬

ve.
torik L M. çakal. zoo. Canis aureus . fin

tûrg.
torik M. Gr. torik bahğı. zoo. Pelamys

sarda.
torinok rgd fin torm.
torm M. deve yavrusu.
torne M. it torna.
Toros M. cav Toros, güney anadoluda bir

dağ sdsdesi.

torpido M. ing. torpido.
törpü M. Fr. savaş gemilerinde rokete

benzer bir sualtı sUahı.
tortor M. ufak taneli siyah bir üzüm cinsi.
tortore rgd işsiz güçsüz takım.
toşpi N.ant. gudde.
tot M. dizlerini kanuna çekerek oturma,

tavşanveya kedi oturuşu. /_ bûnZ. bu şe¬
küde oturma hah. /- kuın Z. tot haline
geçmek, bn tutan, çıngul

totak M. kumru familyasında bir kuş, ter¬
cümesini bulamadık.

totem M. Fr. ing. Amerikada yerli dilinde
bir hayvan veya bitki resmi, veya bun¬
ların kendisi mukaddes sayılarak ibadet
eddmesi. /-izm Mx totem inancı.

totık l M. 1 külah. 2. bir kuş türü.
lotık2 M. akü.
totune M. rgd izbandut, iri yan adam.
tov M.tohum./_avêtmZ.ltohumatmak.

2. koç, boğa gibi hayvanların kızgın zam¬
anlarında tohum atmaları, koçlarda
boşalan tohumdan ötürü hasd olan koku.
/_iM tohumluk, damızhk./- kırın Z. toh¬
umlamak, tohum atmak. /- reşandm Z.
tohum saçmak, tohum serpiştirmek. /_
rejim L tohum saçmak. An dne, hcrık.

tovü M. kabuk, bn Uvü.
tovxcrdcl M. hardal tohumu ve bundan el¬

de edilen baharat.
tox rgd 1 kovu renkler. 2. tok, aç değd. An

ter
..ıc M. 5. ziyafet, ziyafet eğlencesi.

ioz l rgd az, azıcdc. /_ek rgd biraztede.
toz 2 M. toz. /_ bûn L toz olmak. /_ kum

Z. toz yapmak. * toz û duman fivv. toz ve
duman.

Iraf M fin lıraf, kozu.
trafik M. Fr. trafik, yol kuradan, fin ço-

vvar, teperin.
trajedi M Gr. trajedi, acddı sahne oyunu.
traktör M. Fr. traktör. /_ ajotın fivv. trak¬

tör sürmek.
tram M. ing. tramvay.
trampe M. it An tırampe.
trampet M. Fr. trampet
trampêl Mfinhrambêl
transfer M. Fr. taşıma, değiştirme. /_

kınn Z. taşımak, değiştirmek, fan gu-
hazlın.

transformatör M. Fr. transformatör.
transistor M. ing. radyo veya elektronik

aletlerde kuUandan bir alet.
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transit M. ing. durmadan geçiş, transit
transport M. Fr. transport
traşt/m Lg. (ddaişe, bttaişe) traş etmek,

kesmek, kırpmak, bn. teras, trazfin.
trazûn M.fintraşfan.
tren N.Fr. tren.
trüyon M. rgd bin milyar.
tribün M. Fr. tribün.
triko M. Fr. triko.
trikotaj M. Fr. trikotaj.
trişin M. Gr. ekseri domuzlarda bulunan

çok yüksek sıcakldcta ölmez bir kurtçuk.
tropik M Gr. 23 derece ve 27 dakika gü¬

ney ve kuzey ekvator hattı bölgesine ve¬
rilen isim. Güneyde koç burcu ve
kuzeyde akrep burcu arasındaki bölge.

tropikal rgd tropik bölgeye ait olan.
troposfer M. Gr. hava tabakasının 11 km.

lik ilk katmanı.
trûmpe M. pompa, fin pompe.
tu rgd rgp. hiç, asla. * tu car rgp. hiç bir

zaman veya hiç bir sefer. * tu kes rgp. hiç
kimse. * mın tu tışt nine fivv. hiç bir şey¬
im yok.

tu 2 pro. sen, ikinci şahıs zamiri. * tu dıza¬
ni Avv. sen bilirsin. * tu ki yi? fivv. sen kim¬
sin?. * ez û tu fivv. ben ve sen.

tuberkiloz M. Bj. Fr. verem, tüberküloz.
tucar l M. tüccar. /_et M ticaret, fin

bazugan, tacir.
tucar rgp. hiç bir zaman, tu kelimesine

bak.
tuf Mfinfaf.tû2.
tund rgd kalın, kesif, kaba. IS M. rgp. şid¬

det, sertlik, sımsıkı, sdaca. * bı tundi rgd
sımsıkı.

tüne rgd 1. yok. 2. sıfır. /_ bûn L yok ol¬
mak. /_ bûni M. yokluk. /_ kınn L yok
etmek. /-UM 1. yokluk. 2. gaybubet. * tü¬
neli dıjvvar e fivv.yokluk çok zordur. * za¬
ro tunetiyê nızanm fivv. çocuklar
yokluğu bilmez. * jı tunetıye de derke!
fivv. gaybubetten göründü.

tunge M. ip çüesl dokumacdıkta çUe. fin
güok.

tur Mfingim.
türbin M. Fr.fiz. su veya bullarla dönerek

elektrik hasü eden dinamo.
turındi M.lcfa,şeytan,guryabani.2.aşın

obur veya egoist kimse.
turme M beyaz veya sarıya çalan ipekle

işlenen bir sarık (ekserikadm için).
turt M. avlu, evin alt ön bölümü.

turt rgd kopmaz, kırılmaz, sert, katı.
turtûr M fin tutul
turunç M.Antuınc.
timindi M. gulyabani. An tunndl
tuştir N.bn tıştir.
tut M. B. oyundan ihraç edden oyuncu. /_

bûn Z. oyundan ihraç edilmek. /_ kınn
Z. oyundan ihraç etmek. An tıs.

tuvvan M. S. iktidar, yetenek, kabilyet
tuvvanc M. ima, üstü kapalı söz.
luvvand/m L S. bn tıwandm,lwanin, ka¬

rin.
luvvaneve Lg. (ditewine, baewine) eritmek,

izale etmek, yok etmek.
tuxm M. 1 tohum. An tov. 2. soy, nesU. An

nüş.
tuxmeyin M. kötü beslenme yüzünden

karnı şişen ve ağrıyan kimse.
tuxt M. eski bir ağırlık ölçü birimi, ok¬

kanın (hyyenm) 1/4 ü. takriben 325 gram.
tuxûb Mfinuxûb.
tuxyan M. isyan.
tû Mdutvedutağacı.Aotmorus.*tûda-

vveşandın Avv. dut silkeıiyerek hasat et¬
mek, /-vvışk MA. dut kurusu.

tû 2 M. tükürme. /_ kırın/, tükürmek. fan
tıf, tûv.

tûba M. 1 cennet ağacı. 2. müzikte bir
çalgı.

tûf rengi M.çUek.
tûj l rgd sivri, keskin. /_ bûn Z. sivrilmek,

keskinleşmek./- kuın L sivriltmek, kes¬
kinleştirmek, bUeyerek keskinleştirmek.

tûj 2 rgd acı (büxr, soğan cinsi acüde). /_
bûn Z. acılaşmak, acı olmak. /_ kırm L
acılaştırmak, acılı yapmak.

tûjand/ın Lg. (duûjine, baûjine) tahkikat
etmek.

Tûjık M. cav 1 Dersimde bir dağ. 2. (kü¬
çük 't' i/e) yenilir bir bitki. 3. sivrice şey.

tûk l M. bir kaç çeşit ttrmaşdc cinsi kuş.
zoo. Certhia.

tûk 2 M. 1. ant tüy , kd. 2. ayncatek' kelime¬
siyle de sıfat anlamı alır. * tek tûk rgd ara
sıra, arada bir.

tûka dundun Nh ibibik, çavuş kuşu,
hudhud. zoo. Upupa epops. An hû-
phûpüc

tûkü M kabuk, fin tivü, qaşik, qafüt
tûkme rgd sağlam.
tûl l M. Fr. tül, şeffaf (sert't' ile dkunur).
tûl 2 M. sıçrama, hoplama (ince't' ile oku¬

nur). /_ dan Z. sıçramak, irkilmek, irküe-
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det, sertlik, sımsıkı, sdaca. * bı tundi rgd
sımsıkı.

tüne rgd 1. yok. 2. sıfır. /_ bûn L yok ol¬
mak. /_ bûni M. yokluk. /_ kınn L yok
etmek. /-UM 1. yokluk. 2. gaybubet. * tü¬
neli dıjvvar e fivv.yokluk çok zordur. * za¬
ro tunetiyê nızanm fivv. çocuklar
yokluğu bilmez. * jı tunetıye de derke!
fivv. gaybubetten göründü.

tunge M. ip çüesl dokumacdıkta çUe. fin
güok.

tur Mfingim.
türbin M. Fr.fiz. su veya bullarla dönerek
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turındi M.lcfa,şeytan,guryabani.2.aşın
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turme M beyaz veya sarıya çalan ipekle

işlenen bir sarık (ekserikadm için).
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turunç M.Antuınc.
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tuştir N.bn tıştir.
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bûn Z. oyundan ihraç edilmek. /_ kınn
Z. oyundan ihraç etmek. An tıs.

tuvvan M. S. iktidar, yetenek, kabilyet
tuvvanc M. ima, üstü kapalı söz.
luvvand/m L S. bn tıwandm,lwanin, ka¬

rin.
luvvaneve Lg. (ditewine, baewine) eritmek,

izale etmek, yok etmek.
tuxm M. 1 tohum. An tov. 2. soy, nesU. An

nüş.
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mek, /-vvışk MA. dut kurusu.
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keskinleşmek./- kuın L sivriltmek, kes¬
kinleştirmek, bUeyerek keskinleştirmek.
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etmek.

Tûjık M. cav 1 Dersimde bir dağ. 2. (kü¬
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zoo. Certhia.

tûk 2 M. 1. ant tüy , kd. 2. ayncatek' kelime¬
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sıra, arada bir.

tûka dundun Nh ibibik, çavuş kuşu,
hudhud. zoo. Upupa epops. An hû-
phûpüc

tûkü M kabuk, fin tivü, qaşik, qafüt
tûkme rgd sağlam.
tûl l M. Fr. tül, şeffaf (sert't' ile dkunur).
tûl 2 M. sıçrama, hoplama (ince't' ile oku¬

nur). /_ dan Z. sıçramak, irkilmek, irküe-



427 twanin.

rek kalkmak. * tûl dan ser xwe Avv. irki¬
lerek veya çok ani olarak ayağa fırlamak.
* tûl dan xwe Avv. hoplayarak koşmak, fin
çmg, lotık.

tüle M. küçük av köpeği, mecazi olarak
cılız ve kel köpek. 2. enik. 3. ahlaksız
kadm. 4. ydışdc. * tûlepisen heft bajaran
fivv. yedi sokak süpriintüsü anlamında
sövgü sözü. fin toll, tole.

tûlemar M. 1 kobra, fin marglsk. 2. yılan
yavrusu.

tûlere* MA, küçük dar yol, tace patika.
tûlezer MA. 1 yüksükotu Aot digitalis

purpurea. 2. M. güzelavratotu. Aot atro-
pa belladonna.

tûlüc rgd dar (boru şeklinde ve ağzı dar
alan şeyler için). * pantolê tutak Avv. içine
sığılmaz gibi dar pantolon.

tûline Mİ bir cins söğüt. Aot Salbcrimi-
nalis. 2. söğüt sepeti.

tûlûreş MAnincas.
tûm M. cav tepe, höyük, /-üc M tepecik,

yığınak.
tuman l M. don, külot. An derpe.
tuman 2 M. Iran para birimi.
tuman 3 rgd komik. IS M. komiklik.
tûmask M. dere kenarlarında olur, ekşim¬

si tadı olan, pancar yerine yenir bir ot
(derde havalisinde söylena).

tun rgdbütün,tüm,yekpare./_iM.bütün,
bütünlük. * tûni daqulandin Avv. bütün
olarak yutmak. * tûni tûni Avv. bütün bü¬
tün.

tûnc rgd M. tunç, tunç madeni.
tûncık Mİ kadm veya erkeğta ahuna dö¬

külen saçlan. 2. bodur ve fakat gür ola¬
rak bitmiş bitki, fin pûncık.

tünel M. ing. 1 tünel, yer altı geçidi. 2. tiya¬
trolarda tunel.fin serdab.

tûr l M. torba, ince ve uzun çanta. /_ık M.
1 küçük torba,yem konarak hayvanların
başına takdan torba. 2. davetiye çantası.
* lûr şandın fivv. Kürtlerde düğün, nişan
veya sünnet gibi durumlarda hediyeler
bir torbaya konarak gönderiür. * tûr ve-
gerandm Avv. hediyeyi geri çevirmek, fan
tûrık.

tûr 2 M. ing. tur, bir gidiş gelişi tamamlama
eğlemi.

Tûrani M. rgd Türklerin mensup olduğu
bir ırk gurubu.

tûrçıng M. perçem.

türe M. 1 ant sinir. 2. sinir, asap. /_ bûn L
sinirlenmek. /_ kum L sinirlendirmek.
/-yiM.stairlUüc.

tûreşk M. böğürtlen. An dirik, dri.
tûrg MAntorikl,çeqeL
turfanda rgd P. erken yetişen sebze.
tûrüc M. 1 torba, çanta, dUencUerin

taşıdığı torba. 2. verilen sadaka 3.
ayncatûrl' kelimesindeki nota bak.

tûsi M. kökü soyularak yenen bir bitki.
tûş * M. S. 1 çarpışma, çatma 2. buluşma,

rastlaşma * tûşi yeki bûn Avv. birine çat¬
mak, birine rastlamak.

tûş 2 M. tehlike, kaza * cihê tûş Avv. tehli-
keü yer.

tûş3MZr.tuş.
tût M. An tot
lûtand/ın Lnk. (dttûtine,baûtine) çömele-

rek oturmak, fin tot kum.
tûte 1 rgd S. küçük, ufak. 2. M. ant serçe

parmak.
tûteber M bülbül, fin bübıl
tûtüc l M. düdük. * tutak lê dan Avv. düdük

çalmak. * tûtüc kutan Avv.düdük çalmak.
tûtüc 2 M. dağlarda baca şeklinde uzanan

taş çdontı. * xwedanser tûtakekê û enca-
ra xwe vêxisl Avv. (böyle) bir taşın üzerine
oturup sigarasını yaktı.

tûtm l M. çömelerek oturma. An tûte.
tufan 2 M. tütün. An tatûn.
tûtırvvask M kuyruksalhyan. zoa Mota-

cilla.
tûti M. 1 papağan. 2. küçük cins bir pa¬

pağan.
tûtievin M. muhabbet kuşu.zoa Meleop-

sittacus undulatus.
tutya M. 1. çinko. 2. pillerde artı uç.
tûv M. tükürme. An uf, tû.
lûvvalet M. Fr. W.C., abdesthane, tuvalet.
tûx M. odun talaşı.
tûxmin M. An tuxmeyin.
tûxure M. bn reşilesor.
lûzık l M. tere otu /_ari M. su teresi. Aot

Lcpidium sativum . An qıcl
tûzüc 2 M. ebegümeci (Aaa şivelerde).
lûzık 3 M. ince tabaka, zar.
tvvanc rgd dinç.
tvvanin Mİ iktidar. 2. kabüyet 2. mukte¬

dir olmak, kabUyetli olmak. * ez nat-
wanun biçim Avv. gidemiyorum. An
tuwanin, trwanin, karin.
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ü
U M Kürtçe alfabenin 25nci harfidir.

Sesü olup dudaklar yuvarlak hale getiri¬
lerek genizden çıkar. Türkçedeki 'ö' Ue Y
arası bir ses verir. Kürtçede kelime baş¬
larına gelmez, ancakyabancı kökenli ke¬
lime başlarına gelir.

ufe MB/. sakağı, ruam.
ukela rgd ııkela An ûkela,pubêj.
ültimatom M Lat ültimatom
umbur M.cibaz,aletAnanıbûrin.
umêd M.A ümüt An hêri.

umman MA umman, okyanus.
umıd MAnum£d.
üniversite M. Zr. üniversite, fin zanko,za-

ningeh.
unvvan M.A unvan, adres, fin navnişan.
Urdu M. Pakistanın resmi dili
urfe Mİ bir Kürt müziği.2. oda
urûsl M. çerçeveU pencere.
urz MAnwnrz.
uskere M. bakır su içme tası. fin sekre.
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u
Û N. Kürtçe alfabenin 26ncı harfidir.

Sesli olup dudaklar öne doğru yuvarlak
hale getirilip genizdi ön tarafmdan ve ti'
sesinin önünden çıkar.

û Ghk. ve, _le, -la. Kürtçede ardarda di¬
zden kelimeler arası bağlantı yapar. * iro
û sıbe Avv. bugün veyann. * ez û tê* ûwi û
vvan fi yên dm Avv. ben ve sen ve o ve
diğerleri.

ûd MA muz. bir çalgı aleti, ud.
ûçık M. yen, elbise yeni. fin hûçüc
ûltra MrgdZ7r.öte,ötesi./-vıyoleMA.rgd

morötesi renk, özel ışın.
ûle 5.x sonektir, küçüklük sıfatı verir.

ulema MA ulema, alim.
ûliM.köşk.
ülke 5.x fin ûle.
ûranıyûm M Fr.kim atom ağırlığı 238,03

olan bir element, sim. U.
Ûns M rgd Rus, Rusya. /SN. Rusça.

ûsü M.A usul, kaide.
Ûranûs M. güneşin 7.ci gezegeni.
Ûso M Yusufun Kürtçesi.

ûşi M salkım (uzürnvsj.fa gûşi, gvYisj.
ûşt M sebep.

Utarit M ast Gr. güneşin İnci gezegeni.
ûti M. ütü. An oU.
ûyy! B.uyy!
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V M. Kürtçe alfabenin 27jıci harfidir. Ses¬
siz olup ağızdan çıkarken üst dişler alt
dudağın iç üstünü sıkıştırır ve ses için ha¬
va baskısı dd arkasından gelir.

va pro. rgd bu. Bu kelime yanda, yan ta¬
rafmda, arkasında veya çevresinde bulu¬
nan nesneler için kullandır. Bu kelime
sadece yalan nesneler içindir ve çoğu za¬
man yine bu anlama gelen 'ev, vê, vi' za-
mirleriyle karışır, mesela: masanın
üzerindeki kitabı kastederken "va pırtû-
ka' aym kitabı kaldınp gösterirken 'ev
pırtûk' denir. /_ê Avv. budur, işte. * vaê ta
vır e Avv. budur burda. * va ev pırtûk ni¬
ne ko mm xwasti bû Avv. bu istediğim bu
kitap değildi.

vac M mantık.
vaca rgd içi dışına dönük, dışına dönmüş.

/_ bûn Z. içi dışına dönmek. /_ kuın L
içini dışına çevirmek (bir elbiseyi, deri eşya
veya çuvalı), bn avvejû.

vagina M. ant Lal kadm cinsi organında
döl yolu.

vaji 1. rgd makus, ters, ters yüz, ters dö¬
nen. 2. M. astar, elbise astan. 3. dönme,
ondan doğma, fin bervaji.

vala rgd 1. boş, 2. işsiz. /_ bûn Z. boşal¬
mak, boş olmak. /_hi M. 1 boşluk. 2. işsiz¬
lik. 3. astronomide feza, evren. /_ kırın Z.
boşaltmak.

vale l M. kadm renkü baş örtüsü, fin çit
vale 2 M. Fr. iskambUde bir kağıt, oğlan, ba¬

cak.
vals M. Ger. 1. bir salon dansı. 2. silindir şe¬

klinde ve dönerek çalışan maktaalar.
vampir M. Ger. kan emen, hortlak, vam-

pir
van pro. rgd bunlar. /_a pro. rgd bunlar,

bunlara, bunların. * vana hatm Avv. bun¬
lar geldi. * ya vana ye fivv. bunlarındır. *
van kesan bıvan re meşinin Avv. bu kim¬
seleri bunlarla göndermeyin.

van 2xsonektir.türkçedekicı,ci,cu,cü gi¬
bi eklerin yerini alır. Berivan, nêçirvan,
gavan, zırnevan gibi.

vantilatör M. Fr. vantilatör, pınldak.
vamlye M. vanilya fiotvanillaplanifolia.

varcK M. ayrık otu cinsinden ekinlere za¬
rarlı bir ot

vank M dişi piliç.
varil M.varil.Anwaril
varpıtet M keşişten büyük din adamı.
vaştûri M Z. orak. An das.
vata rgd açıkta. An pasê.
vatıni M vazife, görev.
vavvên Z. Z. An veçınin.
vazelin M Ger. petrolden elde edden bir

yağ, vazelin.
vazo M it vazo, çiçeklik. A/ı guldank.
ve l dç gene, yine anlamı veren ve ekseri

sorancada kuUamlan bir fiil sonekidir. *
haleve Avv. yine geldi. * çû û hateve Avv.

gitti ve yine geldi. An disa.
ve 2x fiil önekidir. Fül önlerine geldiği za¬

man yeni kelimeler yaratır, vekuın,
veçınin, vehatın gibi.

veani/n Lg. (vetine, vebine) bükmek,
eğmek, boyun eğdirmek. * kevan veanin
Avv. ağacı büküp hallaç yapmak.

vebest/m Lg. (veddxste, vebeste) tekrar
bağlamak.

vebıjart/ın Lg. (veddyqêre, vebıjere) seç¬
mek, birbirinden ayırmak. * berx û mi jı
hev vebıjartm Avv. koyunla kuzulan bir¬
birinden ayırddar.

vebüand/ın Lg. (vedibgine, vebtjme) erit¬
mek, buzdan çözdürmek.

vebnj/n Lng. (vedıbtje, vebıje) erimek, buz¬
dan çözülmek.

vebu M. mülakat, röportaj. /_i rgd kesin,
özet.

vebuand/ın Lg. (vedibaine, vebaine) böl¬
mek, hudut koydurmak, etrafını çevir¬
mek.

vebui/n I Lg. (vedüjae, vebae) 1. bölmek,
hudut koymak. 2. kesinleşmek, özetle¬
mek, pazarlıkta anlaşmak. * êsker dora
me vebıri Avv. asker etrafımızı çevirdi,
ablukaya aldı. * me du dorun zeri jı bo
sevvze vebıri fivv. iki dönüm tarlayı sebze
için ayırdık.

vebui/n 2Lg. (vedüjoe, vebae) katliam, kat¬
liam etmek. An mjadkuji, qelaço, leku-
şfan.
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bi eklerin yerini alır. Berivan, nêçirvan,
gavan, zırnevan gibi.

vantilatör M. Fr. vantilatör, pınldak.
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vaştûri M Z. orak. An das.
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vebû/n Lng. Lnk. (veddx, vebe) açdmak,
çözülmek.

vecuuqand/m Lg. (vedicmiqine, vecaaqi-
ne) ürkütmek, korkudan titretmek.

vecuuqi/n Lnk. (vedicauqe, vecauqe) üric-
mek, korkudanveya hayretten sıçramak,
titremek.

veçmand/ın Lg. (vedıçmine, veçmine) do¬
kuma, çorap, örgü işi vs. yi örerek tamir
etmek.

veçuü/n Lg. (vedıçaıe,veçote) dokuma, ço¬
rap örgü vs. yi örerek tamir etmek.

veçuand/ın Lg.(vedıçaine,veçaine) elbise,
çorap, örgü vsyi sökmek, yutmak.

veçui/n Lng. (vedıçae, veçae) çorap, örgü,
dokuma vsjün kendi kendine sökülmesi.

veda/n l Lg. (vedtde, vede) ısırmak, sok¬
mak (ydan vs). * mari pê ve da Avv. yılan
soktu.

veda/n 2 Lg. (vedtde, vede) 1. eşelemek,
saçılmak. 2. kurmak (çada vs). * h zoza-
nan kon vedan Avv. yaylalarda çadır kur¬
mak. 3. kesilmek, dinmek, yağmurun
veya karyağışının kesilmesi * banineve¬
da em herin Avv. yağmur kesUdi, gidelim.

vedızi/n Lng. (vedue, vebıze) saklanmak,
gizlenmek. * xwejı mın vedızi û çû ben¬
den saklanarak gitti.

vedor M. çağ, periyod.
veger M. dönüş, ricat, iade.
vegerand/m Lg. (vedtgerine, vegerine) geri

çevirmek, döndürmek, iade etmek, önü¬
nü çevirmek. * lê vegerandm Avv/ 1 geri
çevirmek. 2. cevap vermek. 3. karşı gel¬
mek.

vegenya/n Lng. (vedıgere, vegere) geri gel¬
mek. * çûn û zû vegenyan fivv. gidip ça¬
buk döndüler.

vegeri/n Lng. (vedıgere, vegere) dönmek,
geri gelmek, ricat etmek. * çûna te hebe,
vegera te nebe Avv. gidişin olsun, dönüşün
olmasın.

vegırt/ın Lg. (vedtgve, vegae) çuval, torba
vsyi doldururken ağzını açmak, ağızveya
gagasını açmak. * devê cevvali vegıre Avv.

çuvalın ağzım aç. * dê ko hat çêhk devê
xwe vedıgınn Avv. analan gelince civciv¬
ler ağzım açarlar.

veguharı/ın Lg. (vedıguhire,veguhire) çe¬
virmek, döndürmek, tercüme etmek. *
nan veguhartın Avv. sacda ekmeği çevir¬
mek.

veguhêrin M dönüşüm, değişim. An gu

hartın.
vehat/ın Lnk. (ve ti,vebi ve were).l.eğa-

mek, bükülmek. 2. direncini yitirmek. 3.
ürünlerin nemden dolayı yumuşaması. *
dûnun çavva be jl Kurd venayên Avv.

düşmanın gücü ne olursada Kürtler bü¬
külmez.

vejand/ın Lng. (vedg'ine, vejine) 1 ışık saç¬
mak, şimşek çakmak. 2. hayat vermek,
canlandırmak. 3. yaymak, dağıtmak. *
brûsk vejandın Avv. şimşek çakması.

vejari/ın Lg. (vedtjêre, vejire) ayırdetmek,
ayırmak.

vejen M. 1 enerji. 2. pınlü, şerare. 3. titre¬
me, titreşim. 4. parıldayış, panldama.

vejeni/n Lnk. (veddene, vejerte) titreşmek,
şimşek çakmak, parıldamak (ışdc). *
brûsk vejenin Avv. şimşek çak-
ması/panldaması.

veji/n Lnk. (vedqe,veje) dirilmek, yeniden
doğma, yeniden can bulmak, yeniden
canlanmak, canlanmak.

vekalet MA vekalet/_nameMn vekalet¬
name, fin pêbawerl

vekcş M. esneme, gerinme. * vekêş anin
xwe fivv. kollarım açarak gerinmek.

vekêşan M. gerilim.
vekêşi/n Lng. (veddcişe, vekişe) gerilmek.
veku/m Lg. (veddce, veke) açmak, çözmek. .

vekıri rgd açık.
vekoli/n Lg. (veddccde, vekole) 1 yorumla¬

mak. 2. araştırmak.
vekuşt/ın Lg. (vedıkuje, vekuje) söndür¬

mek, fin tefandın, xevda kum.
velg M. Z. An gurçık.
velisı/ın Lnk. (veddize, velize) burkulma,

burkulmak (elpyak). * tangê nun velisi
Avv. ayağım burkuldu. An fık.

vemahşt/ın Lg. (vedanalişe, vemalişe)
kollarını sıvamak, kollarını açmak, gevş¬
etmek. * deste xwe vemataşfan Avv. eUeri-
ni açmak.

vemali/n Lg. (vedanale, vemale) açmak
(çuval vs), bn vegırfan. mahştm, malin.

vemırand/ın Lg. (vedamrine, vemaine) 1
kısmak (çaa, lamba vs). 2. ateşi gizlemek
(külde) veya sönük hale getirmek. 3. din-
dirmek (aa). * eşa düe xwe vemırand
Avv. gönlünün acısım dindirdi 4. soldur¬
mak. * reng lê vemırandın Avv. rengini
attırdılar (korku vsden).

vemıri/n Lak. (vedonae,venwe) sönmek,
kısmak (ateş), dinmek (aa). solmak (renk,
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çiçek, ten, beniz). *bı derde duan re ez, roj
bı rojvemırim Avv. gönülyarasından ben,
gün begün söndüm. * siya daran vemıri
Avv. ağaçların gölgesi gitti. * xvrin vemıri
Avv. kanı durdu veya pdıülaşarak durdu. *
xvrin lêvcmırin Avv. kam kurumak, benzi
atmak, sapsarı kesilmek.

venasi/n Lng. (vedmasat, vebatasm)
tanınmak, azınlık olarak tanınmak. * bı
hındıkahi bêne venasin Avv. azınlık ola¬
rak tanınmak.

venand/ın Lg. (dtvenine, btvenine) 1. bük¬
türmek, eğimli hale getirmek. 2. kurmak,
saat, radyo vs. 3. kurmak (tuzak vs). * h
ser fırseta xwe venandi bit Avv. kendi
fırsatına düşkün.

venışt/ın l L^. (vedouşe, vebmışe) l. tüne-
mek. 2. konmak. 3. inmek (uçanlar için)
bn tarbûn, tar gutm, hêvvuin,
hêwirandm.

vemşt/m 2 Lg. (vedmtşe, venışe) çorap, ka¬
zak gibi yün örgüleri veya diğer dokuma-
lan örerek tamir etmek. An veçınin.

veni/n Lg. (vedoıe, vene) 1 etin ince uzun
dilimler şeklinde kesilmesi. 2. deriden ip
halinde bir bir parçanın kesilmesi. 3. bir
çizgtata çekilmesi. 4. kurulmak. 5.rgd bü-
külebilir, tagUizcede flexible.

ventilator M Fr.vantilatör, fin vantilatör,
bakêş.

Venüs N.Latl. Venüs, güneşin ikinci ge¬
zegeni, çobanyddızı, zühre. 2. eski Yunan
mitolojisinde aşk tannçası.

veqetandek M. 1 Grm eril veya dişil har-
fitarifleri (a, i, ên). bn zêder. 2. ayuaç.

veqetand/ın Lg. (vediqetine, veqetine)
ayırmak, ayırdetmek, birbirinden
ayırmak. * pezê* xwe jı hev veqetandin
fivv. davarlarım birbirlerinden ayırmak.

veqeti/n Lng. (vediqete, veqete) ayrılmak,
cüda düşmek. * herdu bua jı hev veqe-
Un fivv. iki kardeş birbirlerinden
ayrdddar. An panstın, cüda bûn.

vereşan M. kusma.
vereşand/m Lg. (vedveşine, veresine) ku¬

sturmak.
vereşi/n ing. (vedaeşe, verese) kusmak,

istiğfar etmek.
verêj M. 1 kitap.2. her şeyi ihtiva eden şey,

muhteva.
vereku/ın Lg. (verê dike, veri ke) gönder¬

mek, yollamak.
yerês M Grm. imla * heleyên veresi Avv.

imla hataları.
verêst/m Lg. Grm (vedvrise, verese) çekim

yapmak. An tevvandın.
vergi M vergi An bac
verüc M. kddan örme ayakkabı.
vensti rgd hayvanlann bağdan veya yu¬

lardan boşalması.
vermut N.A tatlı bir şarap cinsi, vermut.
verşand/ın Lg(verdıstne,verşine)l. çorap,

kazak vs örgüyü sökmek, ipi ilmekten
sökmek. 2. kusturmak. An vereşandın,
nışırandın.

verşi/n Lng. (verdışe, verse) 1 çorap, kazak
vs örgünün sökülmesi, ipin ilmikten kur¬
tulması, örgünün kendi kendine sökül¬
mesi, fin nışırin. 2. kusmak, fin versin.

vesa Mfinvês.
veşarin M. saklama, gizleme, örtme, kapa¬

ma, fin veşêrin.
veşartgeh Mx saklanma veya gizlenme

yeri.
veşart/ın Lg. (vedışere, veşire) bu fiil

'vedişêrine, veşêrine' şeklindede çeküir.
saklamak, gizlemek, örtmek, kapamak,
gömmek. * xwe vedışerine Avv. kendisini
saklıyor. * cenaze veşarfan fivv. ölüyü
gömmek. * pereye xwe veşarfan Avv. pa¬
rasını saklamak/gizlemek. * su veşarfan
fivv. sır saklamak. * sûcê* xwe veşarfan fivv.

suçunu saklamak/gizlemek.
veşarti rgd saklı, gizli
vcşartok M saklambaç oyunu, fin pilros.
veşêrin M. fin veşarin.
vetewşand/m Lg. (vedaewşine, vetewşine)

sersemletmek, sallandırmak (yürüyüş).
velevvşi/n Lng. (veditewtşe, vetewişe) ser¬

semlemek (baş dönmesi), sersemliyerek
düşmek. An eletevvş, tevvş.

veteriner MAnbeytar.
vetire M. fenomen.
vetûri rgd eskimiş, eski, basmakalıp, kla¬

sik.
vevvejart/ın Lg. (vebm^erine,vedıwejerine)

fin vebüartın.
vevvestand/nı Lg. (vednvestihe, vavestine)

durdurmak, mola verdirmek.
vevvesta/n Lng. (vedaveste, veweste) işte

veya yapıda ara vermek, durmak, mola
vermek. An behn.

vevveşand/ın Lg.(vedtweşine,veweşine)bn.
vevvşandın.

vevvşand/m Lg.(vedaveşine,vewşine) daire
şeklinde sallamak, sallayarak atmak. *
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qamk veweşandin fivv. sapam sallamak,
sapanla atmak. * ço h dora xwe vevveş-
and Avv. sopayı (kendini korumak için)
etrafında sallamak. * ço vevveşandın ye¬
ki Avv. birine sopa sallamak.

vexwar/ın Lg. (vedvave, vaave) içmek (su,
içki).

vexwarin M. içki, meşrubat. * xwarin û
vcxwann Avv. yemek içmek.

vexwend/in Lg. (vedcane, veane) davet et¬
mek.

vexvvcndi M. davetli.
vczand/ın Lg. (vedtzine, vezine) sündür-

mek, sünmesini sağlamak.
vezen M. rgd elastik. /i M. elastikiyet.
vezi/n l Lng. (vedtze, vebae an ve ze) esne¬

mek, esnek olmak, sünmek.
vezin rgd 1. esnek. 2. tolerant.
ve rgd bu, bunu, buna. * vê êvarê Avv. bu

akşam.
veca rgp. bu defa/kez, bu sefer, bunun için.

bn vêga.
vêga rgp. 1. bu sefer, bu kez. 2. o vakit, bn

vêca.
vegavc rgp. bu an, bu anda.
vckda/n Lg. (vêk dıde, vêk de) toplamak,

fin pek dan, pek kırın.
veket/ın Lng. (vêddceve, vêkeve) yanmak,

tutuşmak, ateş almak. * pancık vekelın
fivv. paçalan tutuşmak.

vek kel/ın Lng. (vêk dtkeve, vik keve) 1. to¬
planmak. 2. birleşmek, bir olmak. 3. uz¬
laşmak.

vek re rgp. birükte, beraber.
vêk xıst/m Lg. (vêk dtxe, vêkxe) toplamak,

birleştirmek, fi/t pêk xistin.
vcl 1 M. ağzı geniş yayvan kap, derin

olmıyan kap. 2. rgd içi dışa dönük.
vchk 1 rgd içi dışa dönük kap, torba vs. 2.

yayvan, derin olmryan.
vên M. istek, arzu, irade. * bêvcn rgd ira¬

desiz.
vêra (vi re) Ghk beraber, de, kendi Ue be¬

raber, bn pe re.
vênk M. bez veya ipten yapılan bir cins

Kürt ayakkabısı.
ves M. istirahat, dinlenme, mola. * vêsa

xwe dan Avv. mola vermek, istirahat et¬
mek. An vêsin.

vêsan N . mola, istirahat.
vesand/ın Lg. (vidısine, vâsine) dinlendir¬

mek, mola yaptırmak.
vêsi/n Lng. (vidtse, vise) dinlenmek, mola

vermek.
veşari/ın Lg. (vidışire, vişâre) bn veş-

artm.
vexıst/m Lg. (vêdae, vixe) yakmak, çak¬

mak, ateşlemek. * cixara xwe vêxistm
Avv. sigarasım yakmak. * lambe vêxistin
Avv. lamba yakmak.

viciqi rgd crvık, yıvışık. /_ bûn Z.
yıvışmak, crvık hale gelmek.

vıj M. saüayıp fırlatma, dönme, döndürme.
/_ bûn Z. etrafında dönmek, dört dolan¬
mak. /_ kelin Z. dört dönmek, dönüp do¬
laşmak. /_ kırm L döndürmek, sallayıp
çevirmek. * kerguh di nav zeriyê de vg
ket Avv. tavşan tarlada dört döndü. * gur
dora pezi ve vıj dıkeve Avv. kurt sürü
etrafında hızla dört dönüyor.

vn"ag M. kura,yazı tura,yaş mıkurumu./-
avetın L kura çekmek.

vıjang M.Anvnag.
vıjav M. distrübütör, suyun veya ceryanın

dağıtım merkezi. An wajaw.
vıjık M. 1. çocuklann ip takarak buz üze¬

rinde çevirdikleri topaç. 2. akarsularda
suyun burgu yaparak dibe çekilmesi. An
gêj'k.

vıl Moftt bebekte ahn üztündeki yumuşak
kısım. bn. nermıka seri.

vın B. burunda konuşma sesi. /_ok rgd
burundan konuşan, fin gıngınok.

vıncır M. ince parçalar halinde kesilmiş
veya yırtılmış çaput, bez, üstübü bezi. fin
gıncır.

vıng B. vınlama. /_e vmg MB. vınlama,
vızıldama, vız vız etme.

vıngi/n Lng. (dtvaıge, btvaıge) vınlamak,
vızıldamak, fin vız.

viqivala rgd bomboş.
vır 1 N. B. atma, fırlatma. /_ bûn Z.

fırlatılmak. /- kırm L fırlatmak.
vır 2 rgd rgp. bura, burası. *h vır fivv. burda,

burada. * vu de Avv. burdan, buradan. *
vır de, wê de Avv. surdan burdan. * ne ta
vır, ne lı vvu Avv. ne burda ne de orda.

vur M. yalan, dolan. /_ek M yalancı.
/_ker Mxyalancı. /- kum L yalan söyle¬
mek. An derew.

vırç B. sulu, çamurlu yere basarken çıkan
ses. /_e vuç Rvıcık vıcık.

vıre B. Vue vır 'olarak beraber kullandır.
1 buğultu, uğultu. 2. sesli yellenme, cart
cart etme, amel halinde sesli defi hacet
etme. /- kuın L cart curt ederek osur-
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mak.
vuık M. Bj. amel, amel halinde sulu defi

hacet, «vık sıçma /_ avetın L su gibi
sıçmak, iyice amel olmak.

vuıti/n Lng. (divane, btvrnte) 1 tehlikede
olmak. 2. geçmek, mürur etmek. * vınU
bûn Avv. müruruzamana uğramak.

Virnl N 1 normal yavrulama zamanından
sonra doğan hayvan yavrusu. 2. geç eki¬
len ekin. 3. sık sık amel olanve arkasında
kuyruğun da gübre kurulan bulunan
hayvan. 4. argoda kıçı boklu insan. An ke-
mêL

vutoqi rgd kötü davranışh, düşük seviye¬
li, yalancı kimse.

vuirri M. pişirilmiş yağlı et
viyan M. istek, arzu, irade. * ez bı viyana

xweve hatun Avv. ben kendi irademle gel¬
dim, fin ven.

vıyar Mfinnewnyan.
vız 1 R an sesi. 2. M usanç./- bûn Z. us¬

anmak, usanç getirmek, aciz olmak, yan
çizmek, savsaklamak. * bırae* nun ta ber
dasê* zûvızdibe fivv. kardeşim orak biçer¬
ken çabuk usanç getiriyor. * bı rasU ezjı
bervê pırtûke vızbum fivv. doğrusu ben¬
de bu kitapta çok aciz oldum/usandım,
/-ek rgd yan çizen, savsakhyan, çabuk
bdckınhk getiren. /_e vız B. Z. an veya bö-
cek cinsinin sesi. /- kuın Z. usandırmak,
aczettirmek, bıktırmak.

vızak l M. topaç. An büdınk, çerkez.
vızüc 2 M. 1 sinek. *vızücan pere gut Avv.

sinekler üşüştü. 2. kara sinek, ev sineği.
zoo. Musca domestica.

vızüce kûtıyan MA. at sineği, fin mêşeseg,
çiz.

vızüce xaniyan M ev sineği, kara sinek.
zoa Musca domestica.

vızi/n Lng.(dntze,btvzze)bnvizln.
ri pro. rgd bu, bunu, buna. yalanda,

yakınında veya arkasında teldi nesneler
ve erkek (eril) olan şeyler için kullanılır.
* vigot,rimeguri bıgu Avv. bu dedi, bu¬
nu ahna bunu al* riûvibixwe re bıbe

Avv. bu Ue bunu beraberinde götür. An vê,
va.

ribnyon AJ. Fr. virgül şeklinde mikrop.
vidio (video)M Lat video.
vtje MAnvrije.
rijüc M 1 suyun basınçla ince ince

fışkırması. 2. Bj. amel. An vuık, vüüc
vttak1 rgd fin vêhk.
vitak 2M. plan, oyun, lüle.
vüla M. it villa, bahçe içinde köşk.
vin Nne. irade, istek arzu, icbar, ihtiyaç

duyma An vên, vefan, viyan, brve*, dıve,
dıvıya.

rina pro. rgd bunu, buna (eril için yalan
mesafede). * tu rina nabini? Avv. bunu
görmüyormusun?. An vi

viraj M. Zr. trafikte dönemeç, viraj.
virüs N.Latvinıs, bir cins mikrop.
vit rgd dütik,dikik olan şey, kulak, yaprak

dal vs. * segi guhê xvve vit kuın Avv. kö¬
pek kulaklarım dikti. * guhê mışk vit m
fivv. farenin kulaklan dilciktir. /_ bûn Z.
kulak vs için dikilmek. /_ kuın Z. kulak
vs için dikmek. An mûç.

vitamin M. bîo. vitamin.
vitrin M. Fr. camlı dükkan penceresi, vi¬

trin.
riz 5.M.vmlama/_evizB.vızvız,vudama.

/_e riz kuın Z. vızır vızır etmek, vızla¬
mak, fi/ı vmg.

rizar M. feryat. /-kuın /.feryat etmek.
vize M. Fr. devlet hudutlarında geçiş mü¬

saadesi, vize.
vizi/n Lng. (dtvize, btvize) vınlamak,

vızıldamak, vızddayarak geçmek.
rizvize M. ufak bir kertenkele, ing. gecko.
vizrizüc 2 M. çobanaldatan, keçisağan, dağ

kırlangıcı, zoa Apus apus.
votka M. bir rus içkisi votka.
voleybol M. ing. el topu oyunu, voleybol.
volkan M. Fr. yanardağ, volkan. /_ik rgd

volkanik dağ.
volt M. Zr.fîz. bir elektrik ölçü birimi,volt.

/-aj M voltaj, /-mefar Nh voltölçer aleti,
voltmetre.
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W M Kürtçe alfabenin 28nci harfidir,

sessiz olup dudakların yuvarlak hale ge¬
lip öne çıkmasryla çıkar.

wa * pro. rgd siz, sizin. An vvan.
wa 2 rgd rgp. böyle, şöyle. An wiha,wer.
waaz MA imamın yaptığı dini konuşma

/- kınn Z. vaaz etmek.
vvacıb rgdA vacip,yapılması gerekli.
wad M.A vaad. fin belen.
vvade N.A 1 müddet, vade. 2. ecelvade.*

vvade temam bûn Avv. vadesi dolmak. *
vvadeyê* xwe hatiye Avv. eceli gelmiş.

vvadê rgp. -dığı, -dığı zaman. * vvadê ez
xort bûm Avv. deUkanh olduğum zaman.

vvafûr M. afyon çekme (içme) ağızlığı.
vvagon M. ing. vagon.
vvaha rgp. böyle, işte, nah. An vvıha.
vvahe N.A vaha.
wahi M A Tann tarafmdan peygamberi¬

mize gelen emirler.
wajaw M. 5. suyun dağıtım merkezi, distrii-

bütör.Anvüav.
vvalerin M. iri bir cins çınar ağacı. Aot Pla-

tanus.
vvale M B.A Vallah. An vvaUah.
wallah N.B.A Vallah, Allatan adryla. An

vveliah.
wali MAvaü.
vvam M 5. borç. An deyn, qerd.
wan 1 pro. rgd onlar. /_a pro. onlar.
-wan x sonektir. An van.
-wane x sonektir. perwane gibi.
wanek M. nesne, şey, zımbırtı, zırıltı, fin

evvüc
-vvanke x sonektir. bervvanke gibi.
wapor Mvapur.finkeşt
waq M. akd. /_ wurman Nh Bj. baş dön¬

mesi
waq 2MB. ördek ötüşü. /_waq/ivakvak.
vvaqif M A bUen, bû- şeyi vakıf duruma

getiren. 2. vakıf, mülk veya para.
war l rgp öyle, böyle bn wer.
vvar 2 M. toprak, kamp yeri, ocak, yayla. *

çûn vvaran Avv.yaylaya gitmek. /-gehMx
kamp yeri, konak. An ar.

war x sonektir. eden, yapan sıfatı verir.
bendewar, xwandewar gibi

wareqe M.A varaka, kağıt, kağıt para.
wandat M gelir.
vvanş M 5. 1 çevirme duvarı, duvarla

çevrili yer. 2. şehir kenarları, varoş.
-vvari x sonektir. şekU, karakter, form

sıfatı verir. Kurdevvari, şêrewarl
vvaril AJ. varil, fıçt
waripal M. m yabani menekşe. Aot Viola

canina.
warmşin M. 1 mesken. 2. harabe, viran.
warxan M. apartman dairesi, kat.
vvasıta MA vasıta, araç.
vvasıyet M.A vasiyetAn bosL
vvase M. atmaca, fin başok.
vvale M mana An mane.
waweylê B.A vaveyla, gürültü, şemata.
wawên Lng. (dwawehe, bmmvehe) bn

vemşfan.
vvavrik M. 1 çakal. An tori. 2. su kenar¬

larında yaşryan bir kuş.
wax /7. vah, vah nidası. An ax.
vvay! B. vay. vvay be! R way bel * way ta

mine B. vay başıma. * way bavo! B. Kürt¬
lerde babaya hitaben imdat nidası, vay
babal

waz M. cayma. /-henanZ. caymak.
vvazıh rgdA açdc.vazı. fin eşkere.
vve pro. rgd siz, sizta. * gula we fivv. gülü¬

nüz. An wa
vveba M. Zli veba hastalığı.
vvebal M. m A günah, vebal.
wechê M. veçhe.
vvecız M. kısa ve özlü söz. /_e M özdeyiş,

vecize, fin methelok.
vveç M. tace dal, sürgün. An şiv.
weda M.A veda /-kuın /.veda etmek.
wefa M vefa, sadakat /-kar Mx vefakar.
vvefat M.A vefat /-kuın /.vefat etmek,

ölmek.
vveg Mçağ.Ançax,qırne.
weha l rgp. böyle, bu şeküde.
weha 2 M. vaha bnvvahe.
vvehş 1. rgd vahşi,yabani 2.M domuz. IS

rgd vahşi /-et N. vahşet An beraz.
vvek GA/ırgdrgp.afgiblaynı,misal.*we-

ki dm rgp. başka, başkası. * vveki ko Avv.

şeklinde, gibisi *vvek dinan dike Avv. deh
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gibiyapıyor. * herwekteye Avv. hep senin
gibi

wekat rgd sarih, belirti/- kuın /.belirt¬
mek, tasrih etmek.

vveke (weki) bnwekL
wekhev (wekehev) 1 rgd rgp. eşit, benzer,

aynı, aynısı, müsavi 2. özdeş. /_ ketin L
fit olmak, eşit düşmek. /_1 M. eşitlik, ben¬
zerlik, müsavüik. /-pare Nh sosyal ada¬
let, eşit paylara sahip.

vveki Ghk. rgp dç gibi, benzer, misal, ma¬
dem, madem ki. * vveki di (din) bw. başka
türlü, aynca. * vveki tu nayê, yeki dm
bışine Avv. madem sen geliniyorsun, baş¬
kasını gönder.

vvekll MAlvekü.2. bakan, fin vvezir.
vveko Ghkdçrgp.bnwekL
vvekok M. misal, örnek. An minak.
welat M. vatan, ülke, yurt, memleket IS

M yurttaş, ırkdaş. /_Jni M yurtseverlik.
/-parez rgd yurtsever, /-parêri M. yurt-
severlik. * welatê bav û kalan Avv. ata
yurdu, babayurdu. * welatê me bı ronak
û peşveçûyi be fivv. ülkemiz aydm ve der¬
lemiş olsun.

vvelec M. An karwankuj.
welê rgd rgp. öyle, o şekilde, fin wer,welL
vvclıdi/n 1 Lng. (dnvekde, bavebde)

doğmak. 2. Lg. doğurmak. An zayin, za-
bûn, hatın dine.

vveli l rgd rgp. bn wer,welê.
weli 2 M.A 1 bir çocuğa veya reşit olmryan

birine bakan kimse. 2. veli, ermiş, evliya
vveUah B. A Vallah. /_i M. B. Vallahi. *

Wellah û billah fivv. Vallah ve bulan.
An vvale.

vvelanı M. cevap. An bersiv,weram.
vven M. sakız ağacı. Aot Pistada tereblnt-

hus.fi/iqizban.
wenaq M. 5. 5/. difteri hastalığı.
vvend rgd S. cesur, atik. /_ane rgp. cesur¬

ca.
-vvend x sonektir. demavvend, hema-

vvend gibi.
Wenûs M. ast bn Venüs.
weqi M. bir ağırlık ölçüsü, kiyye, takriben

2835 gram. An aqL
weqweq B. 1. vak vak, kurbağa sesi. 2. ör¬

dek sesi.
vver l rgd rgp. öyle, böyle, şöyle. * wer

dikim dê dımıre, ha dikim bav dımıre
fivv. yukan tükürsen bıyık, aşağı tukürsen
sakal anlanunda atasözü. * vver e Avv. öy

ledir, böyledir. *wereye Avv. öyledir, böy¬
ledir. *wer ninebüavver be Avv. öyle değü
amma, haydi öyle olsun. An «erge.

wer 2x sonektir. birewer gibi
-wer 3 dç x önektir, kelimelere eylemde

çevirmek,banmak,devirmekanlamıver¬
ir, vverdan,wergerandm,wergırun gibi

vveram M2nbersrr,welam.
werand/m Lg. (döverine, werine) 1 atmak,

yapıştırmak, (hedefe bir şeyi, taş, madde
veyamanevibirşey).2. dökmek. 3. sarmak,
kuşatmak. * kevu lê werandm Avv. taş
yağmuruna tutmak, taş atmak. * daran
pelê xwe werandin Avv. ağaçlar yapra¬
klarım döktüler.

vverani/n Lg. (döverine, werine) getirmek.
fin anin.

werda/n Lg. (wer dıde, vver de) banmak,
içinde kanştırmak.

vverdek M ördek.
vverem M. Bj. verem hastalığı, tüberküloz.

An jana zırav.
vverge rgp. rgd bn werL
vverger M. tercüman, çevirmen, dilmaç.
vvergerand/m Lg. (werdigerine, wergerine)

1 çevirmek, devirmek, tersyüz etmek. 2.
tercüme etmek, çevirmek. * vverge-
randm Kurdi Avv. Kürtçeye çevirmek. *
bar vvergerandm Avv. yük devirmek, in
paçvekuın.

wergerandl M. çeviri, çevrili, tercüme
wergeri/n Lng. (werdigere, wergere) devril¬

mek, çevrilme, kaltı üstüne gelmek.
wergêr M çeirmen, tercüman. IS M. çe¬

virmenlik, mütercimlik.
vvergırt/ın Lg. (werdtgae, wergae) 1. giyin¬

mek, üstüne almak. 2. önünü almak, önü¬
ne geçmek. 3. almak, kabul etmek. * jı
banqeyê pare vvergırtın Avv. bankadan
para almak. * cüen xwe vvergırtın fivv. el¬
biselerini giymek,

wergiranewe M. 5 çeviri, düden dde çevi¬
ri, fi/ı vverger, peçve.

werunand/m Lg.(davermvne,bweranine)
şişirmek, fin perçrvandın.

vvenmi/n Lng. (daverane, boverane) şiş¬
mek, kabarmak, yara olmak, fin
perçıvin, pûf bûn.

wens M. urgan, kd halat, kahrı ip. /_
kısandın L halat çekmek. /_ peçan L
halat/urganla sarmak.

weri/n 1 Lng. (dövere, bovere) bn vveşin.
weri/n 2 Lng. (dövere, bovere) bn reyin.
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şişirmek, fin perçrvandın.

vvenmi/n Lng. (daverane, boverane) şiş¬
mek, kabarmak, yara olmak, fin
perçıvin, pûf bûn.

wens M. urgan, kd halat, kahrı ip. /_
kısandın L halat çekmek. /_ peçan L
halat/urganla sarmak.

weri/n 1 Lng. (dövere, bovere) bn vveşin.
weri/n 2 Lng. (dövere, bovere) bn reyin.
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weri/n Lng. (dövere, bovere) bn wêrin .

vveri/n Zng. (dövere, bovere) yapışmak. *
lêwerkuın fivv.yapıştırmak. * herrih di-
wêr vver kum Avv. çamuru duvara
yapıştırmak.

werqüand/m Lg. (doverqdine, boverqdine)
durdurmak. An sekınandın, ravvest-
andın.

werqibVn Lng. (doverqde, boverqde) dur¬
mak, istop etmek.

vversel M. ant iskelet An qerqote.
vverşek M. vaşak,zoa Lynx pardlna.
wert M. zürriyet, gelecek nesiller.
werte M. bataklık, fin avzêL
werz M ziraat (sebze).l-evanNx sebze zi¬

raatçısı, /-evani M çiftçUik, bostancüdc.
/-êr Mx tanm işçisi (sebzeci), bn enkûr,
pate.

werze M matematik. /_k M. matematikçi.
werzeba M. kuzeydoğu rüzgan.
werzişt M. spor, kültürfizik spom.
wesand/m Lg. (dovesine, bovesine) haber

salmak. * mın wesand evv jı bölende
hatm Avv. haber saldım hoUandadan gel¬
diler.

wesem M. makyaj malzemesi.
wesf M.A vasıf.
wesfin M niteleme. * rengdêrên wesfin

M. Grm niteleme sıfattan.
wasiyet Mwesiyet.
wesiqe M.A vesika.
vvcsme M. çivit fidanı, nil. Aot indlgofera.

finçıvrit
wesp M. elverişlUüc, kalite.
vvesselam R Ghk A vesselam, oraya ka¬

darveya son olarak manasında söz.
west M. yorgunluk.
westa/n Lng. (doveste, boveste) bn vvestin.
westand/m Lg. (dovestine, bovestthe) yor¬

mak, bn mandi kırm, qefilandın.
westayi rgd yorgun, yorulmuş.
westi/n Lng. (doveste, boveste) yorulmak.

fi/L man dibûn.
weswese M. vesvese, kuruntu
weş rgdZ.finxweş.
weşan M. 1 dökme, yayılma 2. bUdiri,

yayın. An vveşinek, belavok.
weşand/uı Lg. (dovesine, bovesine) 1

yayınlamak. 2. dökmek, saçmak. * daran
pûnk weşandm Avv. ağaçlaryapraklarım
döktüler.

weşanxane M. yayınevi.
weşek M vaşak.

weşi/n Lng. (doveşe, boveşe) düşmek (ya¬
prak vs not ağaçtan düşmesi), dökülmek,
saçılmak. * pore* xwe weşiya ye. Avv. sa¬
çları dökülmüş * di benkê vri de pare
dnveşl Avv. cebinde para dökülüyor, bu
fiil da, hel, ra, tê önekleriyle de kullandır.

vveşinek M 1. yayın, bülten. 2. döküntü.
vveşok M. döküntü
weten MAAnvvehıt
vveteriner M. Fr. veteriner, hayvan dokto¬

ru. An beytar.
weto M. Lal veto, bir kanun veya karara

karşı çdcma, redetme.
wetrê dç göre. * jı tualan wetrê* tavehlv

sıbe ye Avv. tembeüere göre (bakdasa)
mehtap sabahtır. An fare.

vvevri MZ.finbûk.
wexêr! B. uğurlar olsun.
vvexm M. tabut, fin tavvût
wext M. vakit, an, zaman.*di vvextê de Avv.

zamanında. * kowexta mm hebû Avv. za¬
manım olursa. * di wextê xvve de Avv. tam
zamanında, kendi çağında.

wexti rgd muvakat, geçici
vvey ! B. vay! * wey h mine Avv. vay başıma!
vveya Ghk. A P. veya, birinci kadar ikinci

nesneye aym değeri veren söz. An an.
weyaxût GAfcAZ*. veyahut.
vveyn Mrol./_ekM.rolcü, artist.
Weynê M. Hakkaride geçen ve Blum beg

adlı Kürt destanuun kadın kahramanı.
vveza rgd zay/ıf./_yi M. zayuTık. fin lavvaz,

bchêz, cûqin.
vvezaret M. A bakanhk. /-a aboriyê MA:

ekonomi bakanlığı. /_a avakınne Nh
imar bakanlığı. /_a bazara kar Nh
çalışma bakanlığı, /-a bazuganıya derve
Nh dış ticaret bakanlığı. /_a berguiyê
Nh sivü savunma bakanhğı. /_a budce M.
bütçe bakanı. /_a çandê M kültür ba-
kanı./_a dadıye (dadmeruüyi)Nh adalet
bakanhğı. /-a darayiyê Nh maliye ba¬
kanhğı. /_a danstan! MA. orman ba¬
kanhğı. /_a dervekanyêMA. finwezareta
kar û haren derve. /_a edadmendıye
Nh bn vvezareta dadıye. /-a endüstriye
MA. endüstri bakanhği./_a enerjiye (veje-
ni)Nh enerji bakanhğı./_a hawêrparêzi
MA. çevre bakanhğl/-a hevotına netevvi
Nh miUi eğitim bakanhğl. /_a jinde-
vvanya gışti Nh bn vvezareta tenduru-
stL /_a karen avakl Nh sosyal işler
bakanlığı./-a karen çandiM tanm işleri
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bakanı. J~a karen hundur MA. içişleri
bakanhğı. /_a kar û barên derveNh dış
işleri bakanhğı. /-a maliye Nh maliye
bakanhğı. /_a navxvve Nh bn vvezareta
karen hundur. /-a parastma nıştima-
nl Nh milli savunma bakanhğl. /_a paş-
rojmendıye MA. ekonomi ve ticaret
bakanlığı. /_a petrol û maden Nh petrol
ve maden bakanhğı. /-a raguhaztıne (P.
T. T.) (pêweruhyi) M. ulaştırma bakanhğı.
/_a rê û puan MA. bn vvezareta
avakmnê. /_a sporê Nh spor bakanlığı.
/_a şer MA. savaş bakanhğl. /-tendurusU
MA, sağhk bakanhğı. /-turizme MA. tu¬
rizm bakanhğl. /-zanısti û teknoloji (za-
nyarıyâ)Nh bilim ve teknoloji bakanhğı.

wezaretxane Nh bakanlık, bakanlık bi¬
nası.

wezınand/jn Lg. (dovezmine, bovezodne)
tartmak, ölçmek, fin pivan.

vvezıyet N.A vaziyet.
vvezife Nne.A vazife, fin erk, valini.
wezir M. A bakan. * wezirê dewletê Nh

devlet (sandafyestz) bakam.
vveztai M iri taneU bir incir türü.
wê l pro. rgd 1. o, onun (dişü). 2. ora, orası.

* h wê derê Avv. orada. * wê carê rgp. o se¬
fer.

wê 2 M. Lari. ..cek, ..cak gelecek zaman
yardımcı fiili. 1. Ekseri geçişsiz fiülerle
isim ve zamirle beraber kullandır. 2.'da'
de başhyan geçişli fiülerde ses uyumuna
daha uygundur. * ezê wê bêm Avv. ben ge¬
leceğim. * karker wê bıvvcstın fivv. işçUer
yorulacak. * rêvri wê bıgerın fivv. turistler
dolaşacak. * komel wê bê damızrandın
Avv. dernek kurulacak, bn dê.

wêje l rgd temiz, katiksrz, saf.
wêje 2M.finvrije.
wêl M. rgd 1. sürüden ayrılmış hayvan. 2.

başıboş kimse, evsiz barksız adam, avare,
derbeder. * güle ya wêl fivv. serseri ku¬
rşun. * wêl wêl bûn fivv. derbeder olmak.

wêne M. resim, portre, imaj, foto, tablo.
/-destMA. elyapması resim./_gêrMxka-
mera. /-gııhez MA. televizyon, /-kêş MA.
fotoğrafçı, resim çeken. /_van Mx res¬
sam, /-çirok MA. çizgi roman. An resim,
foto.

wênehrişke M. fotoelektrik.
vvêran 1/gdvu-an,ydalmış,harabe./_bûn

Z. harabe olmak, viran olmak. /_e rgd vi-
rane./_ker Mx tahrip eden, destroyer. /_

kuın Z. yıkmak, tahrip etmek, /-şar Nh
Urfaya bağlı bir kaza. fin kambax .

wêra/n Lnk. (dovire, bovire) bn wêrin.
wêrand/m Lg. (döverine, bovârine) cesaret

vermek, kendine güven verdirmek.
wêri/n Lnk. (dövere, bovâre) cesaret et¬

mek, kendine güveni olmak, göze almak.
* ez şevê nevverim herim Avv. ben gecele¬
ri gitmeye korkarım. * ew newêri h ba¬
lafue snvar be Avv. o uçağa binmeye
cesaret edemiyor.

vvıcdan M.A vicdan.
vvıcûd M. ant vücut, fin laş. 2. oluş, olma.
vvıha rgd rgp. böyle, şöyle. An vveha.
vvüo rgd rgp. öyle. * ne vvüo ye? bw. öyle

değü mi?. * vvüo me ke fivv. öyle yapma,
fin vver, wısa.

vvında rgd kayıp. /_ bûn Z. kaybolmak,
kayıp olmak. /_ kuın Z. kaybetmek,
kayıp etmek. * h ber çavan vvında kuın
Avv. göz önünde kaybetmek.

vvud M. şeyhin müritlerine öğrettiği zikir¬
ler.

wirêne M. sayddama. /_ kum Z. saydcla-
mak.

vvude rgd 5. fin vvurde, pıçûk.
wuxal M. kartal, zoo. Aquila. fin qertel
vvısa rgd rgp. bn vvisa, vvüo, vver.
vvışş (wişş) B. taacüp edatı, hayret nidası.

finvviZ
vvışüc B. çocuklara piş piş deme.
vvışi N.lh . ı^ari. 2. bn ûşi, gvvişi.
vvışne A. vişne.
vri l pro. rgdo, onun (eril). *ez ûvri Avv. ben

ve o (erkek). * vri bı xwe Avv. o kendisi. *
vri h mın daye û hê evv dıgiri fivv. o beni
dövmüş daha kendi ağlıyor. Hem su-
çlu,henı güçlü anlamında atasözü.

vvi 2 B. hayret ve taacüp nidası. * vri h
mine! fivv. ah başıma gelen!, fin wişş.

vviç l rgd alternatif, değişken, değişebilir.
vviç 2B.serçesesi./_evriç5.viçviç./_evriç

kum Z. viç viç etmek.
wye M. edebiyat, belagat, söz söyleme sa-

natı./_karM edebiyatçı./_yiM rgdede¬
bi, fin wêje.

vrildan M. cennet çocukları.
vrilayet M. vilayet, d.
vribrihk M. bir cins doğan, fin hûrhûrüc
vrinç M. ing. vinç, ağıryük kaldıran motor¬

lu bir araç.
wisa rgd rgp. öyle.bnvvısa,wüo,wer,wer-
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vribrihk M. bir cins doğan, fin hûrhûrüc
vrinç M. ing. vinç, ağıryük kaldıran motor¬

lu bir araç.
wisa rgd rgp. öyle.bnvvısa,wüo,wer,wer-
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wisal M. vuslat.
wlste M. soru, çıkış noktası, edat kabilinde

olan şeyler, bn daçek.
vrize MAnrize.
vvuçan M. 5. ara, poz. /_ dan/, ara ver¬

mek. /-gırtın Z. poz almak.
wulax Mrgd5.fi/tyeksun.
wurç N.S. bn hırç.
wurd rgd 5. ufak, küçük. /_e rgd küçük.

/- bûn L ufalmak. /_ kuın L ufaltmak,
küçültmek. /_e vvurdergd ufak ufak, kü¬
çük küçük. An pıçûk.

vvurene MAnwirêne.
vvurmê M 5. ufaltma, bozma (para için).

An hûr kuın.
vvurşe M şatafat /-dar Nx rgd şatafattı.
vvurya rgd 5. tetikte, açdcgöz, atik, uyanık,

alarm işareti, dückatü, hizmete hazır. /_
bûn L tetikte olmak, uyanık olmak. /_
kuın Z. tetiğe getirmek, çalar saati kur¬
mak, alarma hazır hale getirmek.

wurz M. sedir ağacı. Aot Cedrus . fin urz.
wuş B.bn huş.
wuşe M5.finwûşa.
vvuşk rgd 5. fin hışk.
vvûrke M. An masiwûrke.
vvûşa M 5. kelime, fin beje.
vvût Z. S.'gotta' fiilinin geçmiş zamam. An

got
wûfan L 5. fin gotm.
vvûtar M5.fingotar.
vvûte M. 5. fin beje.
vvûtû M inşaat demiri, beton demiri.
vvûze M. enerji, fin vejen.
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X M. Kürtçe alfabenin 29ncu harfidir,
sessizolup gırtlaktançıkar, bu harftesert
veyumuşak olarak iki ses çıkarır,

xa pro.finxwe.
xaç N. haç. /-hebin MA. Hıristiyan. An

xaçperest l-ezi Nh kavşak, dört yoL
/-perest Mx Hıristiyan.

xaçerêz MA. bulmaca fin manuk.
xaçugan N. ocakta tencerenin üstüne

konduğu demir. An distan.
xaço M 1 iri ve kuvvetli koç, koçlara

çağırma ünlemi 2. erkek ismi
xadun l M. /n cariye, hizmetçi kadın.
xadun 2rgdBj. hadım.
xafil rgdA gafil. An betaay.
xaftala rg. aniden.
xag rgd çiğ, ham (ekseri meyve için).
xak M 5. toprak, ülke. *xak i Kurdıstan

Avv. Kürdistan toprağı (ülkesi). * xak û
xolAvv. toprak,ülke,gelişmeortamı,yuva.
finxallax.

xaki rgd haki renk.
xal l M. dayı. /_ejınMA dayı karısı. An xa-

loj. /_o R 1 dayıya çağn. 2. yaşh birine
çağn. /_joj AJ. dayı karısı. /_oza Nh dayı
çocuğu, /-ti M teyze. An xarzL

xal 2 M Bj. 1 ben, benek, leke. 2. vücuda
yapdan dövme. /- xali rgd benekli. An
sanık,

xalbend MÖ7nnokta/_iMCSml.nok-
talama işaretleri. 2. cümle ayırımı. An
nişandek.

xahb rgdA galip, fin serkewu.
xahs rgdA halis, katışıksız, saf.
xall l İM toprak. 2. ülke. fin erd, ax,xak.
xali 2 M tenha yer. /_ bûnL tenhalaşmak.

fin tenê, tenya,
xali 3M.ben, benek.finxaI2.
xali 4M. hah.finxallçe.
xaliba A P. galiba
xaliçe Mhah.finxali4.
xaloj M dayı karısı, xal1 kelimesinde nota

bak.
xalti M. teyze, annenin kız kardeşi, xal1

kelimesindeki nota bak.
xalxalk M. ant dalak, fin sıpil
xalxalok M uğur böceği, gelincik böceği

zoa CorrinHİH. bn. sosın.
xam rgd baca, çiğ, pişmemiş, olmamış

meyve, tecrübesiz. /- bûnZ. hamlaşmak.
/-kuınZ-hamlaşürmak.

xama Mrgd gençveyetişkta kız, dehicanh
kız.

xame M. kalem, divit
xamek Mİ leylak. 2. pembeye çalar, açık

mor renkli bircins ipeklikumaş. 3. leylak
rengi.

xameki rgd leylak rengi, açık mor. bn
xemri.

vamkfejın M.yulaf.Aot Avena sattva. An
seserl

xamoş lM5. sükunet, sessizlik. *şahrixa-
moşan Avv. ölüler şehri, mezarlık.

xamoş 2 rgd 5. konuşkan olmayan, sessiz
kimse.

xamox M. Uk sulama
xampûl rgd gür (bitkiler için), bn pûnc
xamûş Mfinxamoşi
xan l MP. han, bey. /-zade rgd asil soylu,

han ailesinden.
xan 2 AJ. P. 1 han (eskiden otel). 2. çarşı bi¬

nası. * Xana çengeliNh İğdır çarşal dağı
mevkiinde bir kervansaray. * Xana delal
MA. Horasan Erzurumda tarihi bir han. *
xan û man M. Avv. 1 evler, binalar, çpluk-
çocuk, ade takımı. 2. rgd şatafattı, parlak
aile hayati,

xandûq M. kökü yenen bir bitki.
xane LMhane,ev./_danMA.rgdhanedan,

cömert, misafirperwer. /-dani M. hane¬
danlık, misafirpervverhk. /_dari Mx ev
sahipUği. /-nişin MA. 1 emeldi. 2. evde
kalmış kız.

-xane x sonektir. Yerve mesken bUdirir.
kitebxane, avdestxane gibi

xanê M 1 Kürtçede hanım adlı kızlara
çağn. 2. İranda bir Kürt şehri.

xang L rgd ham. An xag.
xang 2Mkızkardeş.finxwang,xweh.
xangar M 1 hangar. 2. yerden yüksek

olmryan bitkUer.
xanik Mbüyüksepel.
xanun M. /nl bayan, hanım. 2. erkek eşi.

3. Kürtçede kız ismi
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xanl lM.btaa,taşaat,ev./_çe*ku-ınZ.ev
yapmak, bina inşa etmek. * xanl ser de
anin xar Avv. evi başına yıkmak.

Xani 2M Kürt milli destanı Mem û Zin
adlı eseriyle meşhur yazan Ahmet'in
soyadı, Ehmede* Xanl

xanko! B. kızkardeşe çağn.
xanût AJ. dokuma tezgahı. An çılag.
xanxamk M cetvel, çizelge.
xap l N. bitki liflerinden kısa kalın ip, yu¬

lar. /_ık M tace yular. /_ kuın Z. hayvanı
hağlamak, yular takmak.

xap/gdsahte,hdeli./_kuınZ. oyuna ge¬
tirmek, kazıklamak.

xapand/m Lg. (daapine, btxapine) aldat¬
mak, kandırmak, hUe yapmak.

xapari/in Lg. (daepirine, baepirine). bn
kolandın.

xapi/n Lnk. (dtvape, bvcape) aldanmak,
kanmak, lüleye uğramak.

xapinok rgd aldatıcı, aldatan şey, do-
landıncı, müzavir.

xapxap M balık kaçtı oyunu. * xapxap
Usun Avv. bu oyunu oynamak.

xapûr rgd harap, metruk, viran. * xapûr
û talan kuın Avv. talan ve viran etmek.

xar l rgd eğri, eğik, büğrü. /_ bûn Z. eğU-
mek, eğrilmek, eğri olmak. /_ê rgd dişil
olarak eğri büğrü. IS M. eğrilik, eğiklik.
/_ kum L eğmek, eğriltmek. /_o rgd eril
olarak eğri büğrü. * xaro maro bw.B. eğri
büğrü. * xar û vriç MA. rgd dolambaçlı,
engebeli * xar û xudur rgd eğri büğrü.
An kelkot * xar û xes Avv. çör çöp. An
xwarl

xar 2 M. at koşusu. /_ dan L koşmak, at
koşturmak.

xar Mİ diken, bn stri 2. büye, misket
xar 4 M. 1 aşağı. * çûn xarê Avv. aşağı in¬

mek. 2. güney.
xara M. 1 hara, at besleme çiftliği. 2. su¬

landırılmış süt
xaraw rgd tecrübeli gün görmüş.
xardos M eye. fin qewre.
xanc A 1 rgd hariç. 2. rgp. dışında, hari¬

cinde./-! rgd harici./_ıyeM hariciye. An
der, derve.

xanşl 5.Anxurandın.
xanz M unu yağda pişirerek yapdan bir

yemek. An hevrışk.
xarsik M Ermeni kadını. An axçüc
xarûf M su içmek için geniş ağtzh toprak

kap, çanak.

xarûk M. taneleri yenden bir bitkinin ka¬
buklarından elde edilen iplikten ayak¬
kabı.

xarûxudu rgd fin kelkot, xarl
xarxarik Mlbirördektüril2.Bahdinan

bölgesinde ördek.
xas rgdA has, özel
xas 2 M çıplak ayaklı. An pexwas.
xasak M çör-çöp, pislik, kirlüUc /_uü 1

rgd kirli, pislik içinde. 2.M Bj. meret, yü¬
zü veya benzi sarartan bir hastalık, inta-
niyaden hasta olupta bir deri bir kemik
kalma duruma gelen kişi/ mi bûn/. sa-
ranp solmak, ölümün eşiğinde olmak.

xase M. mi bir cins kumaş. 2. iyi buğday¬
dan yapdan un.

xasi rgd ayaklan çıplak, fin xwas.
xasma rgd. özellikle, bilhassa. An nemaze

xasûk rgd kurnaz, oyunbaz kimse.
xaş rgd bn xwaş,xweş.
xaş 2 M. ant işkembe. An hûr, benk,

çüpırt
xaşi M. büyük çuval.
xaşand/m Lg. (dvcaşine, baaşine) bn xeş-

andın.
xaşU M.sütleğenotu.fiotEuphorbiaresi-

nifera.
xaşxaş M. haşhaş. Aot Papaver somnlfe-

rum. /_ıye M Aot Papaveraceae.
xatem M.AngustiL
xafar M. A 1 hatır, gönül. 2. hatır, us. * bı

xp*- " .. fivv. hatırın için, Allaha ısmar-
JıK. * bı xaluê Xwedê Avv. Allatan

taayetiyle, Allah hatın için. * xatuê we
Avv. Allaha ısmarladık. * xatuê xatara,
mırov dıçıt ser dine kaf ıra Avv. hatır için
çiy tavuk yemek anlamında atasözü. /_
gutm L hatırım saymak, /-guan L
hatın saydır, kıymeti ağır. /-nasMn rgd
hatır gönül bUen, kadir büen kimse. /_
neman L hatm kalmamak, kıymeti kal¬
mamak. /_ pirsin L hatır sormak,
/-şkên M. hatır kinci, kalp kinci. /_
xwastan L hatır istemek, Allaha ısmar¬
ladık demek, /-xwazi Nh veda, vedaya
gitmek. * em çûn xaur xwazrya wi Avv.

onunla vedalaşmaya gittik.
xafargir rgd hatırşinas.
xatusivik rgd hatırsız.
xatlnok (xatûnok) N. bn hembelaz, dri,

duık.
xatûn M.mP. rgd hatun, bayan. An banû,
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xwastan L hatır istemek, Allaha ısmar¬
ladık demek, /-xwazi Nh veda, vedaya
gitmek. * em çûn xaur xwazrya wi Avv.

onunla vedalaşmaya gittik.
xafargir rgd hatırşinas.
xatusivik rgd hatırsız.
xatlnok (xatûnok) N. bn hembelaz, dri,

duık.
xatûn M.mP. rgd hatun, bayan. An banû,
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kewanl
xatûnk M bir kuş cinsi (türkçesbü bula¬

madık).
xav rgd çiğ, çiğ yiyecek, bükülmemiş iplik,

riahaklanmamış deri, kaynamamı; süt,
mecazi anlamda iyi yetişmemiş kimse, te¬
crübesiz insan çift veya koşum hayvanı
vs./- bûn/. ham olmak, çiğolmak./_lM
1 hamlık, çiğlik, acemilik. 2. An xavdc *
xav ûcaw fivv. tekstil, fin xag,xam.

xavüc Mİ. kaymak, sütün üstünü bağlryan
ince kaymak tabaka, mayasız süt kay¬
mağı. 2. baş tülbendi. 3. M. ant tace zar.

xavu M kökü basura iyi gelen bir bitki
xavlêcan M. # havlıcan. Aot Galanga of-

ficlnalis.
xari M. *xav' kelimesindeki açduamaya

bak.
xavlû M havlu.
xawen M. 5. sahip, fin xvvedl
xawer AJ. S. doğu /-zemin MA. Uzakdoğu.

An rohelat
xawên 1 M. onur, şeref. 2. onurlu, nazik

kimse. /_şıkû MA. ekselans, majeste.
xavrin M. fazüet/_i rgd faziletti.
xawle M. yular, fin xap.
xax AJ. musibet, rezü, nsva/-! M. rezalet.

/_o rgd rezü. * xax û gosartme Avv. rezU
nsva. * evv bûye xax û gosartme Avv. rezil
nsva olmuş. An fazüc.

xayand/m Lg.(dtvayine,bKayine) geciktir¬
mek, zaman almak. * du saet xayandin
Avv. ilâ saat geciktirmek.

xaye M.A gaye. fin amanc, armanc
xayet rgp.A gayet
xaym rgdA hata. /- bûn Z. hata olmak.

An caş.
xayiz M. baygm. /-bûn Z. bayılmak.

/-kehn L baygm düşmek.
xazi N.Argd (yumuşak x' ile) gazi, harp¬

te yaralanan kimse.
xazi M. Aio. tükrük, salya. * xazi tû kuın

Avv. tükrüğünü tükürmek. * ser û çav xa-
ziyê de niştin Avv. ağzım yüzünü salyada
bırakmak. An avdev, tü, fafû, tûk, tû,
xwizl

xe Z.l.*xistta' yardımcı fiilinin emir hah. lê
xe, dûr xe gibi. 2. bazı şivelerde 'xwe' za¬
miri yerine kuUamhr.

xebat M m iş, çalışma, uğraş. /_ berdan
Z. 1. işi bırakmak, paydos. 2. grev. /-kar
Mx işçi, çalışkan, gayretli /_ kuın L
çalışmak, uğraşmak, gayret etmek.

Xebat 2N. 1960. den sonra KDP. ninyayın
organı.

xeber l M küfür. An xewer, çer.
xeber N^A m 1 haber, havadis. 2. söz, ke¬

lime. 3. konuşma * xebera te ye Avv.

haklısınız, dediğin gibidir. * xebera xêrê
Avv. hayırlı haber. /- berin Nh rgd haber
yayan, yaygaracı. * xeber bum û anin
Avv. haber getirip götürmek, laf dola¬
ştırmak, arada dedikodu yapmak. /_ dan
L 1 haber vermek. 2. konuşmak. * me
xeberdana xwe kurt bırri Avv. konuş¬
mamızı kısakestik. /-darMc haberi olan,
haberdar, uyanık. /_dox rgd konuşkan,
/-gerin rgd yaygaracı; dedikoducu. /_
gıhanHın Z. haber yetiştirmek. /- guhn
L haber almak./- guhartın Z. haber de¬
ğiştirmek. /_ guhaztın L haber taşımak,
haber götürmek. * xeber guhdarl kuın
Avv. haber veya ajans dinlemek. /_ hatm
L haber gelmek. /_ hebûn Z. haberi ol¬
mak. *xebera nun heye Avv. haberimvar.
* tu xeber heye?Avv. bir habervar mı?. /_
hênarhn L haber göndermek. /_
şandm Z. haber göndermek. * xeber tuş
kum Avv. tattı habere tuz biber ekmek.

xebu MAnmşxor.
xebitand/m Lg. (dtvebaine, btxebttine)

çalıştırmak, kullanmak, kullandırmak.
xebitVn Lng. (dvcebae, bvcebae) çalışmak.
xebs M. bn. ked.
xebroşk M. An çirok.
xebxeb M. ant çene alo.
Xecê M. 1 "Siyamendê SUrvi' adh Kürt de-

stanının kadın kahramanı. 2. kadm ismi.
xecicok M. larmızı çiçekh ve yenden bir

bitki. Lattacesini bulamadık.
xecil M. fin kepu, hohk.
xecxecok M. su keferi. zoa Lissotriton

punctatus.
xeddar /gdAsert,zalim,gaddar./_iM.za-

limlik, gaddarlık.
xedeme M.A hademe, odacı.
xedeng M. 1 ağaçtan yapdan bir ok türü.

2. neşter. 3. kan suyu, serom. An Ur,
niştir.

xedim rgdA hadım.
xef rgd gizli, hafi./- bûn/. gizli olmak, sa¬

klanmak. /_ık M. tuzak, fak. /_nêr M laf
gezdiren, hafiye, ispiyon. An dizi, sixur,
dafık.

xefand/m Lg. (dvcefine, bvcefine) uyut¬
mak, fin xewtanduL
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xefe M. dar ve havasız veya bunaltıcı yer.
xefif M.A ba sıvık.
xefuand/m Lg. (daefaine, bvcefaine) af¬

fetmek. * gunehên wan bixefirine Avv.

günahlarım affet
xefi/n Lng. (dvcefe, baefe) uyumak. An

xew.

xeflet N.A gaflet
xeftan lN.m kaftan.
xeftan 2 M. buğdayın güzün ekUdUcten

sonra toprak altinda uyku peryodu,
buğdaym güz uykusu dönemi

xeft/ın Lng. (dvcefte,btxefte)bnxefin.
xel 1 M. Ueri karakol, inzibat postası.
xel 2 rgd bn xemûr.
xela M kıtlık.
xelan M. burulma, burkulma
xeland/m Lng. (daeline, bvceline) burkul¬

mak, fin velistan .
xelas l M m.A son, bitim, bitme./- bûn Z.

bitmek, son bulmak. IS M. bitiriş. /_
kuın L bitirmek, sonunu getirmek. *
xwann xelas kuın Avv. yiyip bitirmek,
yiyeceği bitirmek. An davri, qedandin.

xelas 2N.mA kurtuluş. /_ bûn L kurtul¬
mak, selamete ermek. * jê* xelas bûn Avv.

bir işten veya şeyden yakasını kurtar¬
mak. *jı muinê xelas bûn fivv. ölümden
kurtulmak. IS M kurtuluş. /_ kuın Z.
kurtarmak. * jê* xelas kum Avv. birini
veya bir şeyi biryerdenveya şeyden kurt¬
armak, bn nzgari, felat, xüas.

xelat M. m hediye, armağan, mükafaat/-
dan L hediye vermek, armağan vermek,
mükafaatlandırmak. fin dıyari, şabaş.

xele IMAnxela
xele 2 M. Z. buğday. An genini.
xelef M. rgd halef, sonrakUer.
xelek M. m halka. IS M. rgd halkalı, halka

gibi.
xelendor M. su kenarlarında yetişen, geniş

yapraklı bir metreye kadar boy veren,
kalın gövdeli olan bir bitki Gövdesi ku-
ruyunca boru şeklini alır. An kelendûr.

xeleng M. süpürgeotu. Aot Calluna vul¬
garis. An havlêk, gezok, derrilok.

xelet 1 M. m hata, yanlış. 2. rgd hatalı,
yanlış. /_ bûn Z. batak/yanlış olmak. IS
M. yanlışlık. /_ kuın Z. hata yapmak,
yanlışlık yapmak. IS kuın L hata yap¬
mak, yanlışlık yapmak. An çevri, hele.

xehiand/ın Lg.(dtveltLme,bâelaine) aldat¬
mak, yanlışlığa sürüklemek, şaşırtmak.

An xapandin, dan şaş kuın, dan4*
xehu/n Lng. (docekte, böcekte) aldanmak,

şaşırmak, yanlışlık yapmak.
xelic N.A haliç.
xelife M. A halife, halka tarikat izni bulu¬

nan şeyh.
Xelilan Mİ Şahta bir Kürt aşireti. 2.Aşi-

tanda bir köy.
xelifak M. fişeklik, bele bağlanan ve içinde

barut, saçmavs bulunan tüfek avadanlığı.
Anrext

xelk l M.A halk, ahah.*xelkû alem fivv. el
alem. * xelki Kurd Avv. Kürt halta.

xelk 2 M. yabana, eLel-alem. * gayê xelkê
Avv. başkasının öküzü. * xelk kehye
Kurdıstane Avv. Kürdistana yabanedar
girmiş. * xelk h me nekene Avv. el alem
bize gülmesin. * h xelkê* bmêre Avv. elale-
me bak. * xelk nızani tu çı diki Avv. baş¬
kası senin ne yaptığım bilmez. * maki
xelkê fivv. başkasının evi,yabancının evi. *
welalê xelkê fivv. başkasımn veya elin ül¬
kesi.

xelpeng M. damda tavandan çatıya veya
çardaktan avluya inen merdiven ağzı, de¬
lik, fin hevvreban.

xelsik M. salkımdan bir parça üzüm. An
cer.

xelûz M. 5. kömür, mangal kömürü. An
xtitleg.

xelûze M. finkorawl
xelwet M.A halvet
xem M. gam, endişe, acı, kaygı, tasa, çüe./-

bûn Z. gam olmak, kaygı olmak. /_gin
(xemgir) rgd hüzünlü, endişeU, üzüntülü,
mahzun. * welat xemgin ez xemgin Avv.

vatan mahzun ben mahzun, /-gini M hü¬
zün, endişe, üzüntü, /-gin kuın L üz¬
mek, endişe vermek. /_gir rgd bn
xemgin. /_hügu rgdkatur çeken.baş-
kasının kahnnı çeken . /_ln rgd hassas,
alıngan, çabuk üzülen. * ketmxeman Avv.

endişeye düşmek, tasa etmek, çUe çek¬
mek. /- kuın L acı, endişe çekmek, gam
çekmek, kaygı duymak. /_nak rgd üzün¬
tülü, endişeli, mahzun. An xemgin, se¬
min. * xem nake Avv. önemli değü, zaran
yok anlamında deyim. /_ revandın L te¬
selli etmek, gönlünü açmak, kaygı/tasa
gidermek, /-revin MA. rgd gamı, hüzünü
yok eden, gönül açıcı şey, gam gideren,
/-revindar Nhv rgd teselli eden, keder
sden. /_sar MA. rgd. ihmalci, /-sari M ih-
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mal. /-sari kuın Z. ihmal etmek. An dre*-
xl /_xwarNhrgd tasa veya endişe eden,
üzüntülü kimse, çile çeken. /_ xwann L
Lh endişe etmek, tasa çekmek, esef et¬
mek, üzülmek.

xemçûr M. hayvan vergisi. An qamçûr.
xenul Mfinxeml
xemüand/m Lg. (dvcemdine, baemüine)

süslemek, donatmak, güzelleştirmek. *
xwe xemilandin Avv. kendini süslemek.

xenulandi rgd süslü, süslenmiş, dekorlu.
xeuuli/n Lng. (dvcemüe, bvcemde) süslen¬

mek, donanmak, güzeueşmek.
xeml M süs. * zarok xemla malê ne Avv.

çocuk evin süsüdür.
xemmaz rgd dedikoducu, müfsit. fin xef-

nêr.
xemr M. şarap.
xemri rgd mor menekşe rengi, fin xa-

mek.
xemûr M. yüzünde gövdesinin rengine

benzemiyen çizgUer bulunan keçi fin
xel2.

xemxemoke M. asma sümbülü.
xemze M gamze, (yumuşak x' ile okunur).
xenc M. naz.
xencer M. m hançer. /_bûn L hançerlen¬

mek. /_ kuın L hançerlemek, bıçakla¬
mak. /_ kısandın L hançer çekmek,
bıçak çekmek. * xencera sorani Avv. gü¬
ney Kürdistanda imal edUen Soran han¬
çeri.

xencere M. baklagülerden fiğe benzer,
ekin tarlalarında yetişen taneleri fasulye
gibi bir kabuk içinde olupve taze iken ye¬
nen bir bitki.

xencelisk MfinxUok.
xendeq M. hendek. /_ kolan L hendek

kazmak.
xene M. 1 mahmur çiçeği, fiot Colchi-

cum. 2. kına bitkisi, bot Lavvsonia İner¬
in is.

xenê Mfinxene.
xenêke M. kU, killi toprak.
xeniq M. boğuntu.
xemqand/m Lg. (dvcemqine, btxeruqine)

boğmak, asmak (idam).
:;enıqi/n Lng. (dvcentqe, btxentqe) boğul¬

mak, asılmak (idam).
xeniqok 1. rgd boğucu olan şey, ot, ilaç vs.

nin toptan adı. 2. M. bir bitki adı, türkçe-
stai bulamadık.

xeni rgd (yumuşak x' ile) bol, gani, şen,

neşeli. /_ bûn Z. bollaşmak. /_ kuın L
bollaştırmak, bolluk yaratmak.

xenim m rgd haram. *xeniml çavan be!
Avv. gözüne dursun! anlamında beddua
sözü. * nanê me xeniml vvan be Avv. ek¬
meğimiz (emeğimiz) onlara haram olsun.

xennas rgd fin xiniz.
xenoq M bj. boğmaca.
xenûqe M bu- cins gerdanlık.
xenzuand/m Lg. (dvcenzoine, bvcenzvine)

tavuk vs tipi hayvanların soyulduktan
sonra kalan tüylerini alevle yakmak. An
quuandm, kızuandm.

xenzui/n Lng. (dvcenzae, bccenzae) tüyle¬
rin yakılması.

xepar M. çapa, nadas. /_ kırın Z. çapala-
mak, nadas yapmak. An şûv, kulbe,
xepirandin.

xepe M. rgd bn din, şet
xepik M. tuzak, fin tapık.
xepuand/ın Lg.(dıxepaine,bvcepaine)ça-

palamak. fin kulbe kuın, xepar.
xepinok 1 rgd aldatıcı, kandına. 2. M. oy¬

naş kadın. 3. M. bubi tuzağı.
xeple M. bir cins elemek.
xer M. Feyli lehçesinde eşek. An ker, caş.
xerra rgd parlak.
xerab l rgd kötü /_ bûn Z. kötüleşmek,

kötü olmak. IS M. kötülük. IS kuın Z.
kötülük etmek.

xerab rgd harap. /- bûn Z. harap olmak.
/- kuın L harap etmek, bozmak. * mal
xirabo! B. evi ydcılasıcaL

xerac M haraç, fin xûk, bac.
xeraf M. bahk ağı. bn tor.
xeramal M. finxirmaL
xerar M. kddan yapdan büyük çuval.
xerat M. marangoz, dülger, doğramacı. An

necar.
xerb N.A batı. An roava
xerbari M. eUe şaka yapma, el şakası.
xerbend rgd bağlı, esir. An dü, gnêdayl.
xerbeng M. fin xelpeng.
xerbeng 2 M. çöpleme, bot. helleborus.
xerc M.A 1 harcama, sarf. 2. harç, kumve

beton karışımı. /_ bûn Z. harcanmak.
/_ırah M. harcırah, yol parası. IS M.
harçlık. /- kum Z. harcamak, sarfetmek.

xerciku/m Lg. (xerci dike, xerd. ke)
nakışlamak, nakışlı hale getirmek.

xerçeng M. ast 21 haziran 20 temmuz yen¬
geç burcu.

xerdel M. hardal. * xerdela reş Nh siyah
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hardal.
xerek M dokuma tezgahı. 2. dolap. 3. bn.

çüag.
xerez N.A garez, kin.
xergele AJ. rgd hergele, eşek çobam.
xenqand/m Lg. (dtxenqine, btvenqine)

gark etmek, bol bol vermek. * bı nıale
dine xenqandin Avv. dünya malına
boğmak. An xerq, xerqambn, nûqbûn.

xenqi/n Lng. (dtvenqe, bvcenqe) gark ol¬
mak, boUuk içtae girmek. An xerq.

xentand/m Lg. (dvcentine, boceraine) kö¬
künden sökmek, kökünü kumtmak,
bozmak, hasat etmek. * xentandina re-
zan Avv. bağ bozumu yapmak.

xerib rgd A 1 garip, yabancı. 2. garip,
acayip, (yumuşak 'x' ile). /_ bûn Z. garip
olmak, yabancılaşmak, yabancı olmak,
/-dost MA. tanımadığı kimselerle çabuk
kaynaşan, çabucak dostluk kuran. /_i M.
garipUk, yabancılık. /_ok M. bir armut tü¬
rü.

xeridar M. 1. ahcı, müşteri. 2. tüketici.
xerik rgd meşgul.
xerite N.A harita. An nexş, erdnıgarl
xeritok M. kazan dibi, yonga.
xerman M. P. harman. /_an M. rgp. 21 ha¬

ziran 20 temmuz yengeç burcu, fin xer-
çeng, bênder.

xermûşk MAnpencüc.
xemûf M. 1. keçi boynuzu da demlen

harnıp, harmp ağacı. Aot Ceratonia sili-
qua. 2. bir cins kavun.

xernûk M. fi/ixcrnûf.
xernûkl Hinde MA. hint lıarmpı.
xerpişt M. payanda.
xerpûng M.Anpûng.
xerq M. A gark. /_ bûn Z. gark olmak. /_

kum Z. garkêtrnek. fin xenqandin,
xeriqin.

xerqand/in Lg. (dvcerqine, bixerqine) gar-
ketmek, batırmak, bol olmak, fin
xenqandm, nûqbûn.

xenîze M Feyli lehçesinde kavun, fin pe-
lêx.

xerxere M. 1 can çekişirken çıkardan
tanltı. 2. gargara. An xuin.

xerz M. İfidanldc dönemini aşmış ağaç. An
şut 2. havyar (Erivan küriçesi).

Xerzan M. Sürtül bir Ucesi ve bu bölge.
xes M. marul fin kaho.
xesand/m Lg. (dvcesine, bvcesine) burmak,

iğdiş etmek, enemek.

xesar M.A hasar, zarar, ziyan. /_etM. ha¬
şarat An xisar.

xesas M. hayvan buran, burmacı, iğdişçi
xesifi/n Lng. (dvcestfe, baesıfe) 1. insanın

varlıktan fakirliğe düşmesi 2. ekinlerin
yabani otlar tarafmdan istila edUerek
yok edilme duruma gelmesi.

xesi l rgd iğdiş edilmiş, burulmuş.
xesi 2 M kaynana. An xwasi, xesû.
xesU M. sazdan hasır. An barye.
xesis rgdA cimri. IS M. cimrilik.
Xesnihêr M. Berwarinin merkez köyü.
xesok rgd hadım, iğdiş. An xesil
xesraw M. yağmur, bereket
xeste rgd P. hasta /_xane MA. hastahane.

/_xanok Nh klinik. An ncxwaş.
xesû M. kaynana. An xesi2,xwasL
xeşand/m Lg.(dıxeşine,bvceşine)l. doldur¬

mak, dolma yapmak. 2. kaynar suda haş¬
lamak, bir yiyeceğin bozulmaması veya
daha sonra pişirmek için önceden yarım
kaynatmak, fin xwaşandin, xaşandin.

xeşil Mfinxaşil
xeşim rgdA cahü, acemi, yabancı. *xam

û xeşim fivv. yabancı ve acemi.
xeşime M. dehliz, gizli yol.
xeşine M. sürükleme izi. An rêç.
xeşni M.A hışım. An xişm.
xet N.mA hat, çizgi. * xet i dest Avv. el içi

çizgüeri. * xet i sinor MA. hudut çizgisi. *
xet 1 trênê Nh bw. tren hattı. /- keşan 1
Z. hat çekmek. 2. M. cetvel. /_ kısandın
L hat çekmek. * xetxeU rgd hattı, çizgili.
/_ xeti kum Z. hat hat etmek, çizgi çizgi
etmek.

xeta N.A hata * xeta bû Z. hata oldu. /_
bûn L hata olmak. /_ kuın Z. hata et¬
mek, bn hele, şaşl xelet

xetand/m Lg. (dtvetine, becetine) ikmal et¬
mek, üretmek.

xetal M.A hattat, iyi yazı yazan.
xcter M. /n rgd P. tehlike. /_ bûn Z. tehli¬

keli olmak. /_i M tehlUce hah. /_ kuın L
tehlike yaratmak. /_nak rgd tehlikeU. *
kum xeterê* Avv. tehlikeye sokmak, tehli¬
keye koymak, bn bıve, cü,

xetere M. endişe, kuruntu,vesvese.
xetme l N.bn pozmık, bezm.
xelme 2 M. onay, mühürleme.
xevde M. sönme, uyuklama, uykuda. /_

bûn L sönmeL /_ çûn L 1 sönmek. 2.
uykuya dalmak. /_ kuın L söndürmek,
fin tefin, tefandın.
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xew Mne/n uyku. *xewaminnê Avv. ölüm
uykusu. * xewa zmstanê Avv. loş uykusu.
* xew de çûn Avv. uykuya dalmak, uyu¬
mak. /_gehMx uyuma yeri, yatak odası
/_gn-anrgd ölü gibi uyuyan, uykusu ağır
olan, derin uyku. /_ hatan Z. uyku gel¬
mek. *xewa nun ti Avv. uykum geliyor./-
kuın L uyku uyumak. * kınn xewê L
uyutmak, uykuya yatırmak. * xew neçûn
çavan Avv. göze uyku girmemek. /_nak
rgd uykulu, uyuşuk, uyukluyan./_ok rgd
bn xewar. /_ nehafan L uyku gelmemek.
/_ rerin L uyku kaçmak, uyku gelme¬
mek, /-rerink rgd uyku kaçıran, /-şirin
rgd tattı uyku. * xew şirin e, merov şıyar
nabe Avv. uyku tathdır, adam uyanamıyor.
/_xwaş ! R Avv. 1 iyi uykular!. 2. rgd tattı
uyku * jixew raperin Avv. uykudan fırla¬
mak. * ta çryanxevvxwaş e Avv. dağlarda
uyku tathdır.

xevvar /gd uyuklryan, uyuşuk, pısırık.
xewas M rgd deri gelenler. An guegu.
xewer M küfür. An. çer.
xewmand/m Lg. (decewadne, bccewatine)

tarlaya ince arklarla geniş bir alana top¬
tan su vermek, ki çift sürüldükten sonra

. verilen bu suyla arazi sıkı halde oturmuş
olur.

xevvu M. alttan alta yanma (saman vs). /S
N. alttan altatutuşmuş. An xewrbûn.

xevrin rgd uykulu, uyku hail
xevrink Muykuhabı.
xewle rgd ıssız, tenha, gizli, inziva, /-kum

L gizlemek. /_xane Nh manastır, sUus
yeri, inzivada ibadet yeri.

xevvn Nne. m rüya, hayal. /_ ditin Z. rüya
görmek, /-erojk Nh gündüz rüyası, hay¬
al, /-name M rüya tabiri.

xewrbû/n Lng. (xewr ddx, xewr be) bat¬
mak, suya gömülmek. An xewu, xerq,
noq.

xewt/m Lnk. (dvcewte, btvewte) uyumak.
An raketin, kehn xew.

xewfanan rgp. M. uyku zamanı, yatsı. *
nımeja xewtinan Avv. yatsı namazı.

xeyal N.A hayal./- kınn/. hayal etmek,
/-perest M. hayalci, hayalperest

xeyd M. A alınma, gücenme. /_an rgd
dargın- /-ok rgd çabuk dardan. An sü,
sıh, xeyidin.

xeyidand/m Lg. (dnceyıdine, btveytdine)
darıltmak, küstürmek.

xeyıdi/n Lng. (dueyıde, btxeytde) küsmek,

darılmak. * emjı qederaxwe seyidin Avv.

biz kaderimize küstük.
xeyni rgp başka, gayrı. * jı xeyni van

faştan Avv. bu şeylerden başka An bül
xeyr rgd rgp.Agayn, başka *xeyrjı mm

kes nehat Avv. benden başka kimse gel¬
medi. IS rgd gayn.

xezal M/nlceylan.*xezalaçiyayêŞen-
galê Avv. Şengal dağı ceylanı. 2. Kürtlerde
kız ismi. 3. kızanp dökülen ağaç yapra¬
klan, gazel /_okM 1 küçük ceylan. 2. sa-
klambaçh bir oyun. An xezam.

xezalê M Nuseybin civannda oynanan
dayaklı bir oyun.

xezam M ağaçlarda gazel, yaprakların
sonbaharda düşmesi Arı gazel, xezal

xezan rgd Art xizan.
xezeb N.A gazap.
xezel MAnxezam.
xezêm MAnxizêm.
xezibi/n Lng. (dvcezdx, btxezdx) gazaba

gelmek.
xezimok M ceviz, şalgam ve yağdan

yapılan bir yemek.
xezine M. m A hazine. An xezne, gencine.
xeznok M. kumbara.
xezûr M. kaymbaba, kayınpeder. *gazina

bûkê jı xezûr e Avv. gelinin şikayeti
kayınpederdendir.

Xezxir M eski Berwari devletinin başken¬
ti, şimdi Bohtanda bir harabe.

xêç rgd meyilli, eğri. * xar û xêç Avv. eğri
büğrü, fin xar.

xêl M gelin alayı.
xêl 2 rgd şaşı gözlü, yan bakan.
xêl iM. klan, aile, bir gurup çadır.
xêlek rgdrgp.birhayli.fi/ıgelek.
xêlêfk M. an kovam. An kevvar, pelage*

mêşan.
xêlik rgd bn xêlek.
xêli l M. yelken.
xêli 2 M. gelini 'berbûk' demlen yol refa-

katçdanndan ayırmak için başına sardığı
ipek mendd, gelinlik yüz perçemi. /_
kuın L gelini 'xêli' Ue süslemek, yola
hazırlamak.

xêli 3 M. hale, ayla, aym etrafındaki bulu-
tumsuışık.

xênd rgd başka, ayn, gayn. An xeyr.
xêr M A hayır, hayırlı, iyi * bêxêr rgd

hayırsız, uğursuz. * bixêr rgd hayırh,
uğurlu * bı xêr bêt Avv. hoş gelsin. * xêra
bavê xwe fivv. babasının hayn. * xêra vri
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çıye, şerêvri çı be fivv. onun hayn nedir İd,
seri ne olsun. * xêra Xwede* Avv. Allatan
hayn.*xêraXwedêhte be Avv. Allatan
hayn üzerine olsun, /-bari M çocukluk,
çocuklaşma /_ çûn L 1 hayır gitmek. 2.
hayırlı gitmek. /_ dihn L hayrını gör¬
mek. * xêr e! hayır ola! * xêr e inşallah !
Avv. hayırdır inşallah. /- geniştin Z. hayır
yetişmek, faydası olmak. * xêra vê fer-
hengê dıgehije gelek kesan Avv. bu söz¬
lüğün çok kimseye yaran olur. /_ hatm
L hoş gelmek. * xêr hatan lê* kuın Z. hoş
geldin demek. * xêr hati süamet/. sela¬
mette geldin. /_ kuın L hayır yapmak. *
h ser xêrê hatan Avv. hoş gelmişsiniz. /_
neçûn Z. hayu- gitmemek, hayra gitme¬
mek. *xêr nedlMA.rgd talihsiz kimse, işi
hep ters giden, hayır görmiyen. /_ ne-
ditanZ. hayrmı görmemek./- nexwastm
Avv. hayu- istememek, /-nexwazrgd hayır
istemiyen, kötü niyetti kimse. * te xêr e ?
Avv. 1. hayu- mı? 2. sana mı kalmiş ? te xêr
e, tu pıştavri dıgui Avv. sana ne oluyor ki,
ona taraf çıkıyorsun?. * tu bı xêr haU Z.
hoş gelmişsiniz. * xêr tüne fivv. hayu- yok.
* sıhata te çavva ye? welleh xêr tüne Avv.

sdıhatin nasd? vallahi hayır yok. * xêr û
bereket Z. iyilik ve bereket. * xêr û bêr
Avv. 1 iyilik, güzellik, güllük gülistanlık. 2.
hayu-ve selamet. /_ xwastin Z. hayır iste¬
mek. /- zanin Z. iyilik unutmıyan, hayır
bden. 2. hayıra yormak. /_xwaz rgd Nh
iyi kalpli, hayırsever, hep hayu* istiyen
kimse. /_xwaziM hayuseverlik, iyilikse¬
verlik.

xêra rgd rgp. ivedi, çabuk. * nameyi xêra
Avv. ivedi mektup.

xêrat M. sadaka, hayu- lokması.
xêretxane MAl imaret, darülaceza, düş¬

künler yurdu.
xêrte M. rgd sürülmemiş arazi. An bor. 2.

Bohtahda bu köy.
xêv Nne. zihin, hafıza. /-jnıer Nh bUgisay-

ar, kompüter. /-zan rgd büyücü, mül¬
hem, ilhandı, gaipten haber alan. /_zank
M. falcı, fin rendi

xêve rgd turfanda
xêvet M.A çadır. An kon.
xêvik rgd budala, unutkan.
xêw M terbiye.
xêz Mmçizgi,hat/_kêşanMA.cetveL/_

kısandın L çizgi çekmek. An xet, zax.
xêzan M. ade. fin lêznn.

xêzik MçizglAnxêz.
xibu M. mürekkep, /-dank Mx mürek¬

kep hokkası. An xunav.
xicik MbağevtAnbûtakjhohk.
xıç M. doğumdan sonra Uk süt An god,

xiç2.
xıçvıçand/m Lg. (dvaçvtçine, bmçvtçine)

baştan savmak, derme çatma yapmak.
Xiduilyas MHıdıreUez,6mayısdimgün.
Xidunebi M. fin Xidinfyas.
xidok rgd M. gıdıklama veya bir metal

sürtüşmesinde hasd olan dişlerdeki ka¬
maşma An alu.

xidûd (xidûk)N.kisa boylu (25-30cm)gri
ve ufak yapraklı, sütleğen familyasmdan
bir bitki. Bu bitkinin süt hamideki şırası
Kürtçede 'çavêş' denilen çapakh göz
ağrtSl hastalığına karşı çok kullanılır.

xıj rgdkaygan (yumuşak x' ile). /-bun L
kaymak. /_ kuın/. kaydırmak. * xwe xy°
kınn fivv. kendini kaydırmak. * tavvûg xü.
kuın fivv. kızak kaydırmak. An
şernı tandın, şemıtin.

xüUeg M. (yumuşak 'x' ile), odun kömürü,
sönmüş köz.

xü "-M. sıçrama/-dan/, sıçramak,aniden
fırlamak. * xüda ser xwe Avv. fırlayıp
doğrulmak, fin hübehin.

xü N. yuvarlama fin gü.
xnand/m Lg. (dvaline, bvaline) 1 yuvarla¬

mak. 2. sıçratmak, fırlatmak.
xilas MAl. kurtuluş. 2. tamamlanma, son

bulma. /_ bûnZ. 1 kurtulmak. 2. tamam¬
lanmak, bitmek./- kuın L 1 kurtarmak.
2. bitirmek, tamamlamak. An xelasl, xe-
las2.

xüav M. kül (ateş veya sigara). IS rgd kül
rengi, küle ait

xüç M. kazgıç, (yumuşak 'x' ile) ucu sivril¬
tilmiş ağaç değnek, bununla yerdenyum¬
ru çıkarmak için kullandır.

xueport B. kargaşalık.
xilênke M kınkanatlılar.
xüık M çömlek, çanak, çömlek kınnülan.

An kedûn, sahkê kevuan.
xumdor Mİ dikerdi bir ot fin kelendûr.

2. dk süt fin firo.
xihnzer M. gelincik om. An bûküc
xüman M. Cennet çocukları.
xümaş M rgd uykulu, yan uykulu, uyu¬

şuk./- bûn Z.yan uyuklamak. /_uü rgd
yan uykulu, uyuşuk.

xümet M rgd ikinci el elbise. An kone.
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xuolik M sulu sepken, yağmurla karışık
kar.

xüope rgd 1 ufak, minik. 2. nazik, kibar.
xüor M fin klor.
xuorig M 1 ufak taneü dolu (yağış). 2. ha¬

mur vs veya sudaki habbecik.
xüq M kilit fin quqihk.
xüqand/m Lg.(dtvüqine,bvalqine) kilitle¬

mek.
xüt l rgd karışık tahıl unu ve bu undan

yapdan ekmek.
xüt M tarla faresi. /_e kor MA. köstebek,

fin nuşkê kor, kosnig.
xüte M. 1 tortu, telve, posa. 2. su dibinde

biriken şey.
Xüûs M. cav Bohtanda bir dağ.
xüûxe rgd kof cisim.
xüwe MAnxehvet
xilxal Mfinxuxal
xunav M. yazı mürekkebi, fin xibu.
xirnder Mfinrengrêj.
xunxun 1 M ant 1 burun delUderinin iki

yan kısmı ki buralara baza kadınlar işaret
takarlar. 2. bazı şivelerde gırtlak, hançe¬
re, fin gevvri, qırık.

xunxun M. fin xemxcmoke.
xmami M. kaym, kayınço, sihri akraba.
xmawke M. kolye.
xınız rgd hain, kötü kalpli.
xinûsi M. topraktan yapdan, sUindir şe¬

klinde ve ağzı üstten olup yaydc olarak
kuUamlan çömlekten bir araç. An
sırsûnı.

xiplak M. eski mobilya.
nr'iV. ant penis, erkek tenasül organı

(kuzey şivede), bn kir.
xu (güney^ede) İM toplama.2.rgdto-

plu. /_ bûn L toplanmak. /- kuın L to¬
plamak./-mal rgd derk* toplu, evli barklı.
bn koni, cıv.

xna rgd bozuk. /_ bûn L bozulmak. /_
kuın Z. bozmak. * xirabûna heyvê Avv.

ay tutulması. * xuabûna rojê fivv. güneş
tutulması. * mal xua bûn Avv. evi
ydolmak, evi darmadağın olmak.

xirab rgd rgp. tena, kötü. * xuab nine Avv.

fena değd. IS M. kötülük, /-far rgd daha
kötü, daha fena. /-farin rgd en kötü, en
fena. fin xerabl, xerab2.

xirabe Mfinxube.
xuar M. fin xaşl xerar.
xube l rgd harabe, izbe, ydok, yıkıntı.
xirbe 2 M. 1 birden fazla kişilerin birine

yaptıkları saldın. 2. kurt sürüsü. An zur-
be.

xuxu Kfinxn-ûcir.
xuç M. gıcırdama. /_e xuç Avv. harç hurç.

/_exuç kuın Avv. harç hurç etmek, hayv -
anlann ot yemesi, dış gıcırdaması, dal
kırdmasıvssesi

xirdewat Mtardavat
xuduiyas M An xidinlyas.
xuek rgd laçka.
xucxir M. L horlama, tar gu- etme. /_

kuın Z. horlamak, hır gır etmek.
xirê M. ant öğütücü dişler, azı dişler.
xnêf M. bal, pekmez gibi şeylerin tortusu.
xirêvik M. ö-ûmujafcV; bir taşı veya kuru

çökeleği sıkıp ovuştururken hasd olan
çaluhmsı şekU. *bûye xuêvik Avv. çakd gi¬
bi olmuş.

xufaz rgdAnxupo.
xuif and/m Lg. (dvanfine, bvanfine) 1 bu-

natmak. 2. An herifandın.
xuüi/n lLng.(dıxaıfe,bvcoıfe)bnbirılin.
xirifi/n 2 Lng. (doartfe, boartfe) bunamak.
xuifi rgd bunak, bunamış.
xrrikand/m Lnk. (dcvadcine, bvarddne) öl¬

ürken çdcanlan hırıltı. * ketm ber
xirikan fivv. ölüm tarütısuıa ginnek.

xırüci/n Lng. (dvartke, bvanke) 1. ölüm
tanıtısı çıkarmak. 2. fin şemıtin.

xırımi/n Lng. (dvarane, bvarone) kopmak,
kırılmak.

xirmdal M. yenilen bir ot, türkçesini bula-
maddc.

xumdol M. fin fno.
xinnk M. rgd güzel ve zarif kadın.
Xuistiyan M. rgd Hıristiyan, fi/t füe.
xui/n Lnk. (dvare, btvae) horlamak, ya¬

takta horlamak, ölürken hırıldamak, fin
xerxere, xinkandin, xue xır.

xumal M rgd 1. derli toplu bir yaşantıya
veya eve sahip. 2. becerikli. 3. hareketle¬
rinde inceük ve zarafet. 4. canh, şen,
neşeli.

xumexum B. gümbürtü, gümbür güm¬
bür, fin güme gırm, xirmin.

xirmiçag l M. 1 hububatlar için hububat¬
tan başkasına sadaka gibi pay vermek.
Mesela harman yerinde biri iyi mahsul
kaldırmışsayanma yaklaşan bir fakir "ka
xumiçaga nun nine " diye sorarsa har¬
man sahibi ona kalbinden kopan bir iki
kUo verirse bu 'xumiçag ' dır. 2. ırgat iş-
çUerta haklarını hububat olarak alırlarsa
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xüope rgd 1 ufak, minik. 2. nazik, kibar.
xüor M fin klor.
xuorig M 1 ufak taneü dolu (yağış). 2. ha¬

mur vs veya sudaki habbecik.
xüq M kilit fin quqihk.
xüqand/m Lg.(dtvüqine,bvalqine) kilitle¬

mek.
xüt l rgd karışık tahıl unu ve bu undan

yapdan ekmek.
xüt M tarla faresi. /_e kor MA. köstebek,

fin nuşkê kor, kosnig.
xüte M. 1 tortu, telve, posa. 2. su dibinde

biriken şey.
Xüûs M. cav Bohtanda bir dağ.
xüûxe rgd kof cisim.
xüwe MAnxehvet
xilxal Mfinxuxal
xunav M. yazı mürekkebi, fin xibu.
xirnder Mfinrengrêj.
xunxun 1 M ant 1 burun delUderinin iki

yan kısmı ki buralara baza kadınlar işaret
takarlar. 2. bazı şivelerde gırtlak, hançe¬
re, fin gevvri, qırık.

xunxun M. fin xemxcmoke.
xmami M. kaym, kayınço, sihri akraba.
xmawke M. kolye.
xınız rgd hain, kötü kalpli.
xinûsi M. topraktan yapdan, sUindir şe¬

klinde ve ağzı üstten olup yaydc olarak
kuUamlan çömlekten bir araç. An
sırsûnı.

xiplak M. eski mobilya.
nr'iV. ant penis, erkek tenasül organı

(kuzey şivede), bn kir.
xu (güney^ede) İM toplama.2.rgdto-

plu. /_ bûn L toplanmak. /- kuın L to¬
plamak./-mal rgd derk* toplu, evli barklı.
bn koni, cıv.

xna rgd bozuk. /_ bûn L bozulmak. /_
kuın Z. bozmak. * xirabûna heyvê Avv.

ay tutulması. * xuabûna rojê fivv. güneş
tutulması. * mal xua bûn Avv. evi
ydolmak, evi darmadağın olmak.

xirab rgd rgp. tena, kötü. * xuab nine Avv.

fena değd. IS M. kötülük, /-far rgd daha
kötü, daha fena. /-farin rgd en kötü, en
fena. fin xerabl, xerab2.

xirabe Mfinxube.
xuar M. fin xaşl xerar.
xube l rgd harabe, izbe, ydok, yıkıntı.
xirbe 2 M. 1 birden fazla kişilerin birine

yaptıkları saldın. 2. kurt sürüsü. An zur-
be.

xuxu Kfinxn-ûcir.
xuç M. gıcırdama. /_e xuç Avv. harç hurç.

/_exuç kuın Avv. harç hurç etmek, hayv -
anlann ot yemesi, dış gıcırdaması, dal
kırdmasıvssesi

xirdewat Mtardavat
xuduiyas M An xidinlyas.
xuek rgd laçka.
xucxir M. L horlama, tar gu- etme. /_

kuın Z. horlamak, hır gır etmek.
xirê M. ant öğütücü dişler, azı dişler.
xnêf M. bal, pekmez gibi şeylerin tortusu.
xirêvik M. ö-ûmujafcV; bir taşı veya kuru

çökeleği sıkıp ovuştururken hasd olan
çaluhmsı şekU. *bûye xuêvik Avv. çakd gi¬
bi olmuş.

xufaz rgdAnxupo.
xuif and/m Lg. (dvanfine, bvanfine) 1 bu-

natmak. 2. An herifandın.
xuüi/n lLng.(dıxaıfe,bvcoıfe)bnbirılin.
xirifi/n 2 Lng. (doartfe, boartfe) bunamak.
xuifi rgd bunak, bunamış.
xrrikand/m Lnk. (dcvadcine, bvarddne) öl¬

ürken çdcanlan hırıltı. * ketm ber
xirikan fivv. ölüm tarütısuıa ginnek.

xırüci/n Lng. (dvartke, bvanke) 1. ölüm
tanıtısı çıkarmak. 2. fin şemıtin.

xırımi/n Lng. (dvarane, bvarone) kopmak,
kırılmak.

xirmdal M. yenilen bir ot, türkçesini bula-
maddc.

xumdol M. fin fno.
xinnk M. rgd güzel ve zarif kadın.
Xuistiyan M. rgd Hıristiyan, fi/t füe.
xui/n Lnk. (dvare, btvae) horlamak, ya¬

takta horlamak, ölürken hırıldamak, fin
xerxere, xinkandin, xue xır.

xumal M rgd 1. derli toplu bir yaşantıya
veya eve sahip. 2. becerikli. 3. hareketle¬
rinde inceük ve zarafet. 4. canh, şen,
neşeli.

xumexum B. gümbürtü, gümbür güm¬
bür, fin güme gırm, xirmin.

xirmiçag l M. 1 hububatlar için hububat¬
tan başkasına sadaka gibi pay vermek.
Mesela harman yerinde biri iyi mahsul
kaldırmışsayanma yaklaşan bir fakir "ka
xumiçaga nun nine " diye sorarsa har¬
man sahibi ona kalbinden kopan bir iki
kUo verirse bu 'xumiçag ' dır. 2. ırgat iş-
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bu da 'xumiçag 'dır.
xuuuçag 2 M. iki değirmen taşı arasındaki

tahtacık. An çeqçeqok.
xumıçand/m Lg.(dıxarnıçirıe,btxvmıçine)

tırmalamak, sıyırmak, çimdik atmak. An
pencık kuın, qurçl kuın.

xumi/n Lng. (dearme, bvarme) gümbür-
demek. * xumln lê kehn Avv. gümbürtü
düşmek. * kue xumln Avv. gümbürdedi.
Anxn-mexu-m.

xirmûgum rgp. paldır küldür, fin xume
xum.

xumûşk M. çimdik. An qurmiçik, qur-
nisk.

xuneq M. tavşan yavrusu.
xunûk M. bn.xurnik.
xuoş Nne. heyecan, telaş.
xuoşand/m Lg. (doaroşine, bcaroşine)

heyecanlandırmak.
xuoşme M. galeyan, tahrik.
xup l M. ani hareket, hopl * xup go xwe

avêt erdê Avv. hop deyip kendini yere attı.
* go sarp û ket Avv. hop dedi düştü.

xup 2 rgd tombul, dolgun, tıknaz. /_ın rgd
tombul.

xırp "** rgd adi, değersiz. /_o rgd adi kimse.
xupe MAnxube2.
xirpik M. ant kıkırdak, fin kırtık.
xupo rgd tarpo, hergele.
xuş M. rgd meyvesiz ağaç. fin bêber.
xirt M. 1 yaş çizgUeri (ağaç veya bazı hay¬

van boynuzlan vs). 2. 4 yaşında koç.
xirtexirt B. takırdama. /_ kum Z.

takırdamak, tıkırdamak, takır takır et¬
mek., tıkır tikır etmek.

xirtik N.Bj. çocuk boğazhastalığı, boğma¬
ca, fin qohk.

xirtol M. kalabalık, izdiham, güruh.
xutûput B. fivv. ufak tefekler.
xuû rgd fin beyar.
xuûcu M. kanşdchk, şemata, arbede, an-

laşmazhk, geçimsizhk.
xu-ve 1 M. topluluk. 2. rgd toplu. /_ kırm

Z. toplamak, cem etme, bir araya getir¬
mek. An kom, av.

xuwe M. külde pişirilen bir cins ekmek.
/-bezM çıkarcı, çdcar arayan, şahsi men¬
faat peşinde.

xux M mollalann külablan etrafındaki
sank.

xuxal M 1 kadınların ayak bUeklerine
taktıkları bUezUc, mücevher. 2. ayak ke¬
lepçesi, pranga 3. tekerlek (hakari bölge-

si). bn xuxal xult
xisar M.A An xesar.
xisun MAnxizm.
xishk M. fin cer, tüüc.
xıst/m Lari (dae, bvce) koymak, vurmak,

etmek, eylemek. *berxistan Avv/ bir şeye
alıştırmak. *xıstın benkê*xwe fivv. cebine
koymak. * xistan ber çavan Avv. göz önü¬
ne getirmek. * xistan bm axa sar fivv.

soğuk torrağm altına gömmek. * xwe
xistm fivv/ dövünmek, kendini dövmek. *
xwe xistm bm dereke Avv. bir yere
sığınmak. * lê xisun Avv/ vurmak. *jı hev
xislin Avv. ayırmak. * h hev xistan Avv/
birbirine katmak. * ta hevva xisfan Avv. ha¬
vaya uçurmak.

xisûs MAhusus. dive'xisusêdefiw. bu
hususta. IS rgd hususi. An taybeti

xişexiş S. hışırtı,susesLAnxuşexuş.
xişik M 1 nehirveya diğer akarsuların ge¬

tirdikleri çak çırpı odunvs. 2. pamuk ko¬
zasının açık kum şekli. 3. suda yüzen irili
ufakü buz parçaları. An qafû.

xışu M. 1 kadın süs eşyası, mücevher. 2.
toka

xışıri/n Lnk. (dvaşae, boaşae) boş otur¬
mak, tembellik etmek.

xışi/n Lnk. (deaşe, boaşe) hışırdamak. An
xuşin1, xiişln .

xiştak MAntatak.
xişm M. öfke, gazap, hiddet. *h ber xişmê

ketm Avv. gazaba uğramak, hışma uğra¬
mak.

xişok l M. sürüngen, zoa Replile. An
xrande.

xişok 2 rgd hışırdayan şeyler.
xişpe rgd sinsi. An dizi
xişr MAnxişu.
xişrûk M. Zf;'. çocukların başve yüzlerinde

çıkan sivUceler.
xışt l M. 1 ucu sivri şiş. 2. sofilerin burun,

dudak, avurt vs yerlerine sapladıklan şiş.
xişt 2 M tuğla.
xiştik l M. Bj. koyun ve keçderde behren

ve öldürücü bir hastalık.
xiştik 2 M. köşebent
xişûş Nne. şüphe, fin şık. 2.' hüe, karışık iş,

sahte iş. fin xuşûş.
xişxaş M haşhaş, fin xaşxaş.
xişxiş B. hışu hışır. An. hşül
xişxişk M. madeni puL
xitêre M ucu tutuşturularak ışık vermesi

için kuUamlan çıralık ağaç. An beysûs,
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bızut, yelmûm, meşalav.
xitun MA hatim. /-kınnZ. hatmetmek

(Kur'an).
xıtımand/ın Lg. (dmtanine, boattmine) 1

bir deüği tıkamak, bir çukuru doldur¬
mak. 2. hatmetmek (Kur'an). bn -yatan.

xitme M.A hatim, hatmetmek.
xitût M. A çizgUer. * xet û ntût Avv. çizgi

vsler.
xiyal M.A hayal, imaj. An xeyal
xiyanet M.A hıyanet
xiyar M. salatalık, hıyar, bn arû, tarozL

/-çemerM hint harnıpı. ing. Puddingpi-
pe tree. IS derya Nh deniz tayan, zoa
Holothuriae.

xız lMAnxü,
xu M iri saman.
xizag M. 1 bıçkı, hızar, büyük testere. 2.

hayvanla çekilen kızak (Agri bölgesinde).
fi/ı tavvûg, xizar.

xizan rgd 1 yoksul, fakir. 2. aç gözlü. /-
bûn Z.yoksullaşmak, fakirleşmek. /_i M.
yoksulluk, fakirlik. * du parên xizamyê
nczani ye Avv. yoksulluğun iki kati bUgi-
sizlUctir.

xizana M. 1 dolap, elbise dolabı, kasa. 2.
korkuluk. 3. yol kapamak için renldi tra¬
fik direği.

xizar M. bıçkı, hızar, fin xızag,xişt, mışar.
xizem Mfinxizêm,xezêm.
xize xız B. nefes nefese soluk alma, ast-

mah şelcdde soluk alma./- kınn/. bu şe-
kilde soluk almak.

xizêm M. kadınların madeni burun süsü.
An xezêm.

xizêmok Mİ. kara hindiba çiçeği. Aot Ta-
raxacum officinale. 2. şalgam yemeği.

xizinde M. sürüngen, fin xişokl.
Xizu M. Hızır. * Xiziri aleyselam Nh

Hızır Aleyselam. /_ gehlştm Z. Hızınn
imdada yetişmesi

xizi/n Lnk. (dvaze, bvaze) yorgunluktan
veya korkudan nefes alamamak, ftsdtı
sesle solumak, nefes nefese solumak.

xızm M /n.A akraba, hısım. /_atl M akra¬
ba/hısımlık. An nurovatL

xizmet M. A hizmet. * xizmet û azet Avv.

hizmet ve saygınlık, /-kar M. hizmetçi,
hizmet eden, hizmetkar. /- kuın L hiz¬
met etmek. * xizmeta malê kuın Avv.

evin hizmetini yapmak.
xizne MfinmfsL
xiznir Mdomuz-finberaz.

xizxiz Zf.fi/txizexiz.
xizxizok rgd astunh, nefes alamıyan ve

soluyan kimse.
xiç M. çalol. (Garzan bölgesinde söylenir).

/_üc M 1 küçük taşcdclar, çakd. 2. ağaç
sakızı, fin şirêz, benişt

xiç M 1 kerpiçleşmiş süt 2. hayvanlarda
ilk alınan süt. bn firo, xıç.

xige M deriden şişe, matara
xUaf MA gerçeğe aykın, hilaf.
xUok MyurûmgUlerdenbirbitki,yumm-

su ceviz büyüklüğünde olup, kabuklan
soyulup yenir, yabani yetişir.

xilolik M. yumrugülerden yumrusu kiraz
büyüklüğündeyenen bir bitki. An çavreş-
ok.

xtane M. büyük çadır.
xip Mfi/tpijık.
xiret M. A gayret. /_kêş Mx gayretü. /_

kum L gayret etmek.
xisk M. luçkınk. /- kısandın Z. hıçkırık

çekmek. * xisk 6 ?ask fivv. arka arkaya
hıçkırma, hıçkıra taçlara.

xlskand/in Lg. (dodskine, bvdskine)
hıçkırtmak, fin isk.

xiski/n Lnk. (dvdske, bvdske) hıçkırmak.
xişkmn Z. An xıj kuın.
xişt M. büyük testere, hızar. An mışar,

xizag.

xivet M. m A çadır, fin kon.
xiz 1 M. kum. /_ek rgd kumlu. /_in rgd

kumlu.
xiz 2 M. çizgi, /-kêşan M. cetvel, fin xêz.
xizik M. çizik, çizgi, xizucên hevvesa dest

MA. el ayası çizgileri. /_ kısandın Z. 1. çiz¬
gi çekmek. 2. üzerini çizmek.

xo pro. S. kendi, fin xvve.
xoce M. hoca, öğretmen.
xodan M. 1 hodan bitkisi, fiot Borago of-

ficinalis. 2. Dersim, Mohundu nahiyesi¬
ne bağlı bir köy.

xodgam rgd egoist, kendini beğenen,
menfaatçı. fin ezperest

xof N.A korku.
xol M. 1 baklagüler samanı. 2. tuıaz maki-

nasının altına dökülen toprak, taş kaba
saman vs. 3. kül. /_av M. ateş külü. /_avi
rgd tozlu, küllü. bn. xilav.

xonçe M. gonca.
xonçe 2 M. alçak ve ekseri yuvarlak olan

yemek veya ekmek pişirme masası, fin
derxûn.

xone M. erkek kedi.
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xopan M.rgdyıkık,yıkumış, harabe,viran
olmuşevveyaevler./_bûnL harapveya
vinuı olmak. /-kuın /.harap veya viran
etmek. * Cıziraxopan Avv. harabeye dön¬
müş zavallı Cizre.

xor 1M 5. An ro, roj.
xor 2x xwarin' fiilinden doğan ve fullere

yiyen,yiyici anlamıveren önektir, kufte-
xor, mirovxor gibi An xur.

xorak M besin maddesi, yenen şey, yiye¬
cek.

xonk MZÎ/.guIlxuri.
xorun M ot balyası.
xonst M yabani bitki, kendi yetişen, tabi¬

at, tabu. fin xunst
xort M. rgd genç, delikanlı. /_anl M. gen-

çlik, delikanlılık. * keç û xortên delal Avv.

sevgili genç kız ve erkekler. * xort xapi-
nok rgd cilveli kadm, kız.

xortam M.A hortum.
xos M. sepet yapdan bir cins söğüt
xoş rgd hoş, iyi tatlı, lezzetti. * xoş beş

kum Avv/ hal hatır sormak, hoş beş et¬
mek, /-evrist rgd aziz, sevgUi, sayın.
/-evrisU M. aşk, sevgi, /-hal 1 rgd halin¬
den memnun. 2. iyi hallerde veya iyi şart¬
larda olmak, /-nav Nh 1. iyi isim yapmış
kimse. 2. bir üzüm cinsi. /_nûd rgd hoş¬
nut, memnun. * xoşnûd kuın Avv. mem¬
nun etmek. * xoş û peş kuın Avv. An
xoşbêş kırın.

xoşnûd rgd hoşnut, memnun. /- kum Z.
hoşnut etmek, memnun etmek.

xoşav M. hoşav, komposto, fin doşav.
xox M. m. şeftali.
xoz M. koza, kozalak (ağaç için), /-benî

Nh iri cins bir pelit
xozan M anız. /- cenindin Z. anız otlat¬

mak. /- rakuın Z. anız sürmek.
xozge İM istek, arzu 2. B. keşke. An xwe-

zL
xu l M. m ter. /_ dan Z. terlemek. * xuya

eni Avv. ahn teri. * kel û xu de man Avv.

kan ter içinde kalmak.
xu 2 pro. kendi An xo, xwe.
xubar M. toz, kül.*axaxubar fivv. küUü to¬

prak, fin xwell
Xuda M n Tann, ilahi hüda /_yi rgd

tanrıyla dgiu, tanrısal. *xuda hefiz fivv. al¬
lahaısmarladık. /_wen M ilahe, tanrıça

xudir rgd çarpık, çalik, büğrü, »xarûxu -
dur Avv. eğri büğrü. * xar û xudur bûn
Avv. eğri büğrü olmak.

xudmuxtari MA. otonomi
xudreste M öğretmensiz olarak kendi

kendineyetişen kimse.
xuh Mter.finxul
xujilk MfinxaşU,xwaşiL
xull MprangaAnxuxal
xulam Mnköle, erkek hizmetçi, uşak. IS

M uşaklık, hizmetçilik, kölelik. /_ok M.
ıışak./_tlM.finxulanü.*xulamUkuın
Avv. uşaklık/hizmetçilik etmek.

xulexul R hani hani (su için)./- kuın/.
hani hani etmek.

xutak M. n A 1 halik, rab. 2. yaratık.
xutaqand/ın Lg. A (dauhqine, bvadiqine)

yaratmak.
xutaqVn Lng. A (dtvukae, btvuhqe) ya-

ratdmak,yoktan var olmak.
xulke M dakika, fin deqlqe.
xulmaş rgd bn xumaş.
xulpulû rgd benekli
xulya M.A hülya
xumm M. iri boya teknesi
xumal M. kendi işini kendi gören kimse.
xumali 1 rgd yeril 2. özel ısmarlanan el¬

bise. 3. evin değerli eşyası. 4. değerli
damızlık hayvan, fin peri.

xumalik M ancak sırtta taşınabden büy¬
ük testi.

xumall kır/m Lg. (xumali dike, xumali
bdce) bn peçve kuın.

xumam 1 M. sis, duman, pus. 2. gözün
dumanlanması, önünde pus varmış gibi
olması. 3.rgdmahmur,derinuyku/-iM
mahmurluk.

xumar M.Akumar./_listmZ.kumaroy-
namak.

xumart/ın Lg. (daumâre, bcatmire) ateşi
saklamak, küUemek. fin mxiimandin.

xumiri/n Lnk. (dvcumae, bvaanae) 1.

meyvelerin olgunlaşmaya başlaması. 2.
ateşin küUenmeye başlaması.

xumi/n Lng.(dmane,btxume)bnxannin.
xumri rgd kızd siyah arası renk.
xumşin rgd çivit rengi.
xunav 1M.çiy.finrewa,ari,reşeş.
xunav 2 M. yağmurun çiselemesi, toz ha¬

linde yağan yağmur. An xumrin.
xunçe M.finxonçel,xonçe2,bışku.
xund/m Lg. (dccune, bcvune) 1 davet et¬

mek. 2. kendine alıştırmak. * hêdl hêdi
bixune xwe û pe* şa be ko seg h te nede
Avv. yavaşyavaş kendine alıştırarak sev ki
köpek seni ısırmasın.
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xundi AJ. 1 davetti 2. gelin almaya giden
topluluğun erkek kısmına verilen isim.
Anvexwendl

xunıvi/n Lnk. (decurave,btcurave) yağmu¬
run çiseliyerek yağması, bn xunav2.

xunkar M. hünkar, hükümdar. An key.
xur M. kaşıntı.
xura M. kutup.
xnra/n Lng. (dua/re, bocure). bn xurin.
xurand/m Lg. (dvcurine, boaaine)

kaşımak. * serê xvve xurandin fivv. başım
kaşımak. * pışta yeki xurandin Avv. biri¬
nin sulım kaşımak.

xurbet N.A gurbet (yumuşak x' ile)
xurc M. içine öteberi konan büyük torba.

/-ezin MA. eyer heybesi. /_üc M. küçük
heybe.

xurdad M. P. mayıs haziran ayı.
xurde l N.A hurda, yedek parça. /_fuoş

MA. hurdacı, hurda işi satıcısı, /-gir MA.
hurdacı. * xurde murde Avv. hurda mur-
da, eski püskü.

xurde 2M Grm ek, takı, önekveya sonek.
/_bêj MA. Grm ek veya takılar. /_paş MA.
Grm sonek. in paşdank. /_pcş MA. Grm
önek. An pêşdank. /-zad Nlvc değiştirici
ekler. An gubêrker, parek, bertêrker.

xurdemeni M. m yiyecek içecek, gıda, be¬
sin, besin maddesi.

xurek MAnxurdemenl
xuremi M.Anxonm.
xure xur B. 1. gürül gürül (su sesi). 2. horul

homl (horlama veya böğürme).
xurê N.Bj.bnxuii,
xurêc M. ant beze. An guü, betan.
xurên rgd ac kamına kimse. * bı xurêni

cixarê mekşimn Avv. ac kanuna sigara
içmeyin, fin xurin3, buçl

xurfe M. oda. fin mezel
xunmand/in Lg. (dvaaonine, bvcuronine)

delildi bir şeyin deüğini yırtmak, genişlet¬
mek.

xuruni/n Lng. (dvcurane, bvcurane) delin¬
mek, yırtılmak.

xuruni rgd delik, yırtık.
xunni M. 1 kahvaltı. An xurni, taşta Z

kahvaltı etmemiş kimse. An xurên.
xunst İM tabiat 2. rgd tabu. /-yari rgd

tabiatla ilgili. An xwewer.
xuri l M. Bj. çiçek hastalığı. /_ deranin L

çiçek hastalığınayakalanmak ingilizcede
Smallpox. fin. xurê.

xuri 2 (xuri) N. alev. fin pêt

xuri M5.finheri,nêrg,heiar,nvin.
xurri/n l Lnk. (docure, bvcure) 1 gürlemek

(nehir, su, çeşme vs su sesi). 2. horlamak,
horuldamak. An xûrrin.

xuri/n 2 Lnk. (dvcure, bvcure) kaşınmak. *
cane* vri dixure Avv. onun cam kaşınıyor,
mecazi olarak arsız kimseler için dayak
istiyor anlamı verir. An xur, xuran, Ku¬
randın.

xurln 3 M. rgd kahvaltı etmemiş kimse. An
xurên.

xurifak M tiz bir sesten dişlerin gıcırda¬
ması veya tüylerin ürpermesi. An alu.

xurme M hurma, fiot Phoenix dactylfe-
ra.

xurmeyi hindi Nh demirhindi. Aot Ta-
marindus Indica.

xurmi/n Lng. (dcaame, bccurme) gürle¬
mek, gümbürdemek. * xurmlna ewran
Avv. gök gürlemesi.

xumi M. kahvaltı, fin xurmi,taşlê.
xurnik M. keçi boynuzu, bn.xernûf .

xuroş M. kaynarken taşma.
xurt rgd kuvvetti, yiğit, dayanıldı, sağlam.

* eniya şer me dıvet em xurt bıkın fivv.
savaş cephesini kuvvetlendirmehyiz. *
solên xurt h Diyarbekrê çedıbın Avv.

sağlam (dayanıklı) ayakkabılar Diar-
bakırda yapdır. * nurovê xurt Avv. ce¬
sur/yiğit insan, dayanıklı adam. /_ahi M.
sağlamhk, dayanıkhhk, kuvveÜUik. /_
bûn L kuvvetlenmek, gür olmak, geliş¬
mek (ekin, bitki, genç yavru vs). * genim
isal pu xurt bûn Avv. buğdaylar bu yd
çok gelişmiş. IS M. m. kuvvet, zor,
sağlamlık. * bı xurti dest avetın xwe fivv.

kendderini cesaretle savundular, cesa¬
retle karşı çdctilar. * bı xurti herne ari-
karıya hev fivv. cesaretle birbirlerinin
yardımına gidin. * pışt xurtiya yeki
kum Avv. birine arka çıkmak, birini
kayırmak, desteklemek, fin. xurtahl /_
kuın Z. kuvvetlendirmek, dayanıklı hale
getirmek, takviye etmek, sağlamla¬
ştırmak. /_tur rgd daha yiğit, daha kuv¬
vetti, daha sağlam. * dikê mın jı ya te
xurtfar e fivv. horozum seninkinden yiğit¬
tir/kuvvetlidir./-tuin rgd en kuvvetli, en
sağlam, en dayanıldı, en yiğit

xurtand/ın Zg. (dvcurtine, bvcurtine) kuv¬
vetlendirmek, sağlamlaştırmak, takviye
etmek, destek vermek, fin xurt kuın.

xurû M. Grm belirtme, basit *rengdêrên
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xundi AJ. 1 davetti 2. gelin almaya giden
topluluğun erkek kısmına verilen isim.
Anvexwendl

xunıvi/n Lnk. (decurave,btcurave) yağmu¬
run çiseliyerek yağması, bn xunav2.

xunkar M. hünkar, hükümdar. An key.
xur M. kaşıntı.
xura M. kutup.
xnra/n Lng. (dua/re, bocure). bn xurin.
xurand/m Lg. (dvcurine, boaaine)

kaşımak. * serê xvve xurandin fivv. başım
kaşımak. * pışta yeki xurandin Avv. biri¬
nin sulım kaşımak.

xurbet N.A gurbet (yumuşak x' ile)
xurc M. içine öteberi konan büyük torba.

/-ezin MA. eyer heybesi. /_üc M. küçük
heybe.

xurdad M. P. mayıs haziran ayı.
xurde l N.A hurda, yedek parça. /_fuoş

MA. hurdacı, hurda işi satıcısı, /-gir MA.
hurdacı. * xurde murde Avv. hurda mur-
da, eski püskü.

xurde 2M Grm ek, takı, önekveya sonek.
/_bêj MA. Grm ek veya takılar. /_paş MA.
Grm sonek. in paşdank. /_pcş MA. Grm
önek. An pêşdank. /-zad Nlvc değiştirici
ekler. An gubêrker, parek, bertêrker.

xurdemeni M. m yiyecek içecek, gıda, be¬
sin, besin maddesi.

xurek MAnxurdemenl
xuremi M.Anxonm.
xure xur B. 1. gürül gürül (su sesi). 2. horul

homl (horlama veya böğürme).
xurê N.Bj.bnxuii,
xurêc M. ant beze. An guü, betan.
xurên rgd ac kamına kimse. * bı xurêni

cixarê mekşimn Avv. ac kanuna sigara
içmeyin, fin xurin3, buçl

xurfe M. oda. fin mezel
xunmand/in Lg. (dvaaonine, bvcuronine)

delildi bir şeyin deüğini yırtmak, genişlet¬
mek.

xuruni/n Lng. (dvcurane, bvcurane) delin¬
mek, yırtılmak.

xuruni rgd delik, yırtık.
xunni M. 1 kahvaltı. An xurni, taşta Z

kahvaltı etmemiş kimse. An xurên.
xunst İM tabiat 2. rgd tabu. /-yari rgd

tabiatla ilgili. An xwewer.
xuri l M. Bj. çiçek hastalığı. /_ deranin L

çiçek hastalığınayakalanmak ingilizcede
Smallpox. fin. xurê.

xuri 2 (xuri) N. alev. fin pêt

xuri M5.finheri,nêrg,heiar,nvin.
xurri/n l Lnk. (docure, bvcure) 1 gürlemek

(nehir, su, çeşme vs su sesi). 2. horlamak,
horuldamak. An xûrrin.

xuri/n 2 Lnk. (dvcure, bvcure) kaşınmak. *
cane* vri dixure Avv. onun cam kaşınıyor,
mecazi olarak arsız kimseler için dayak
istiyor anlamı verir. An xur, xuran, Ku¬
randın.

xurln 3 M. rgd kahvaltı etmemiş kimse. An
xurên.

xurifak M tiz bir sesten dişlerin gıcırda¬
ması veya tüylerin ürpermesi. An alu.

xurme M hurma, fiot Phoenix dactylfe-
ra.

xurmeyi hindi Nh demirhindi. Aot Ta-
marindus Indica.

xurmi/n Lng. (dcaame, bccurme) gürle¬
mek, gümbürdemek. * xurmlna ewran
Avv. gök gürlemesi.

xumi M. kahvaltı, fin xurmi,taşlê.
xurnik M. keçi boynuzu, bn.xernûf .

xuroş M. kaynarken taşma.
xurt rgd kuvvetti, yiğit, dayanıldı, sağlam.

* eniya şer me dıvet em xurt bıkın fivv.
savaş cephesini kuvvetlendirmehyiz. *
solên xurt h Diyarbekrê çedıbın Avv.

sağlam (dayanıklı) ayakkabılar Diar-
bakırda yapdır. * nurovê xurt Avv. ce¬
sur/yiğit insan, dayanıklı adam. /_ahi M.
sağlamhk, dayanıkhhk, kuvveÜUik. /_
bûn L kuvvetlenmek, gür olmak, geliş¬
mek (ekin, bitki, genç yavru vs). * genim
isal pu xurt bûn Avv. buğdaylar bu yd
çok gelişmiş. IS M. m. kuvvet, zor,
sağlamlık. * bı xurti dest avetın xwe fivv.

kendderini cesaretle savundular, cesa¬
retle karşı çdctilar. * bı xurti herne ari-
karıya hev fivv. cesaretle birbirlerinin
yardımına gidin. * pışt xurtiya yeki
kum Avv. birine arka çıkmak, birini
kayırmak, desteklemek, fin. xurtahl /_
kuın Z. kuvvetlendirmek, dayanıklı hale
getirmek, takviye etmek, sağlamla¬
ştırmak. /_tur rgd daha yiğit, daha kuv¬
vetti, daha sağlam. * dikê mın jı ya te
xurtfar e fivv. horozum seninkinden yiğit¬
tir/kuvvetlidir./-tuin rgd en kuvvetli, en
sağlam, en dayanıldı, en yiğit

xurtand/ın Zg. (dvcurtine, bvcurtine) kuv¬
vetlendirmek, sağlamlaştırmak, takviye
etmek, destek vermek, fin xurt kuın.

xurû M. Grm belirtme, basit *rengdêrên
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xurû Avv. belirtme sıfatlan. * lêkerên xu-
rû Avv. basit fuller.

xurfic MA çıkma, dışan fırlama, kanun
venizamların dışına çdcma Anxanc, der¬
ve.

xusar M. kırağı, fin xvrisık,xûsık.
xusp M. dedikodu, birinin arkasında ko¬

nuşma
xusûl N.A yıkanma, namaz için ydcanma,

gusul. /- kuın L gusletmek.
xuş M. hışuü. /_e xuş ö. hışuhışu. /_e

xuş kum L hışır hışır etmek, hışırda¬
mak. (oLağaçkağa sesi vs).

xuşU MsütieğenotufinxaşU,xwaşiL
xuşi/n l Lnk. (dccuşe, bccuşe) bitki, kağıt,

ydan vs. nin hışırtı fiili. * xuşina daran
Avv. ağaçların hışırtısı. An xuş, xişin.

xuşin N.L sürüngenlerin sürünme sesi
ve sürünme. An xişin, xişok.

xuşk M m. kızkardeş, bacı. An xvrang,
xwen.

xuşûş MAnxişûş.
xuşxuş B. hışırtı, 'xuş' kelimesindeki *xuşe

xuş' notuna bak.
xutbe M A hutbe, cuma ve bayram na¬

mazlarında camide yapılan dua ve veri¬
len öğüt.

xuwa N.S. tann. fin Xwedê.
xuwan M. 5. masa. /_çe M. alçak masa. fin

xonçe.
xuwar rgd eğri. fin xar.
xuwardemeni MAnxurdemam.
xuwardin N.LS.bnxwarm.
xuvvas rgd 5. fin xwas, pêxwas.
xuwasfan 5. Lg. (dvcuwuze, bccuwaze) bn

xwastin.
xuya 1 M görünme, belirme. * jı nun ve

nexuya ye fivv. bana görünmüyor. 2. gö¬
rünmek fiilinta geçmiş zamanı. 3. rgd gö¬
rünür, görünürde. /_ bûn Z. görünmek,
belirmek, açığa çdcmak. * resi xuya bû
fivv. kara göründü. /_ bûni M. görüntü. /_
kınn Z. görünmek, belirlemek, ifşa et¬
mek, açığa vurmak. /_yi M. görünen, gö¬
rünebilir. *xuyaye ko Ghkgörünüyor ki,
beUi ki. * xuyaye ko düe te tüne Avv. gö¬
rülüyor ki gönlün yok. An diyar, xvvin-
gin.

xuzar M. meyve.fi/ifeki, mêwe.
xû l Nne. huy, gıcık. * be xû rgd huysuz. /_

gutm L huylanmak, gıcık almak. * XÛ
li/pi kehn Avv. bir şeyden kötü huy kap¬
mak, gıcık almak, pirelenmek. * lê kirin

xû Avv. birini gıcığa almak, huylandırmak.
* xûyê hev de bûn Avv. birbirlerinin huy¬
unda olmak, karekterde anlaşmak. *
xûyê hev dızamn Avv. birbMerinin huy¬
unu bilmek.

xû2M.ter.Anxu.
xûde M. miğfer, tolga
xûgi (xûki) M haraç, /-gutm Z. haraç al¬

mak, fin xerac
xûk Mfinxûgl
xûl l N. Bj. doğuştan başı eğik olan, kam¬

bur, fin bul, xûz.
xûl2MAnplrhevok.
xûlke M. makara.
xûnav M/nlçiy.finxunavl,rewa.2.kan

suyu, serom. fin. xedenk, xvrinav.
xûrri/n Lnk. (decurre, btvûtre) horlamak,

horuldamak, gürlemek (su vs), bn xu-
rinl, pirxandin.

xûsan M /.5. fin şıl bûn.
XÛSUC M. kırağı, fin xusar, xvrisuc
xûşk M.finxuşk.
xûşhre M köstere, rende, fin rewêjek.
xûy M.finxul
xûz M rgd Bj. ant sırtında kamburu olan,

kambur. /_ bûn Z. kamburlaşmak, kam¬
bur hale gelmek. IS M. kamburluk. /_
kum L kamburlaştırmak, eğilmek, ken¬
dini eğmek, yere yapışarak sürünmek,
yırtıcı hayvanların sürünerek ava yaklaş-
malan, ekin, çayır vsyi üzerinden geçe¬
rek yatırmak. * mêrga me xûz bûye fivv.
çayırımız (uzunluktan veya rüzgardan)
yatık hale gelmesi.

xwandegeh Mx medrese, okul. üniversite,
fin xwendegeh.

xwandeh A'. rgd okumuş, aydm kimse, fin
xwendeh.

xwang M. m kızkardeş, bacı. fin xûşk.
xwar rgd eğri. /_ê rgd aşağı. * hatm

xwar fivv. aşağı inmek. * xvvar û xiç fivv.
eğri büğrü, fin xarL

xwar 2 Z. 'xwarta' fiilinin geçmiş zamanı.
xvvarik M. 1 ant hayvanlarda süt dişi. 2.

eğrilik, eğri olan şey. * xwank rast kınn
fivv. sığır cinsi hayvandan sütten kesmek.

xwar/ın l Lg. (dvcwe, bccwe) yemek, be¬
sin/gıda almak. * sond xwann Avv. yemin
içmek. * têr xwann Avv. 1 yeterince ye¬
mek, doymak, tok olmak. 2. argoda kamı
doyunca azmak, kudurmak. * xem
xwann Avv. çUe çekmek, gam yemek.

xwann 2 M. yemek,yiyecek, besin madde-
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xurû Avv. belirtme sıfatlan. * lêkerên xu-
rû Avv. basit fuller.

xurfic MA çıkma, dışan fırlama, kanun
venizamların dışına çdcma Anxanc, der¬
ve.

xusar M. kırağı, fin xvrisık,xûsık.
xusp M. dedikodu, birinin arkasında ko¬

nuşma
xusûl N.A yıkanma, namaz için ydcanma,

gusul. /- kuın L gusletmek.
xuş M. hışuü. /_e xuş ö. hışuhışu. /_e

xuş kum L hışır hışır etmek, hışırda¬
mak. (oLağaçkağa sesi vs).

xuşU MsütieğenotufinxaşU,xwaşiL
xuşi/n l Lnk. (dccuşe, bccuşe) bitki, kağıt,
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xuşûş MAnxişûş.
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xuş' notuna bak.
xutbe M A hutbe, cuma ve bayram na¬

mazlarında camide yapılan dua ve veri¬
len öğüt.

xuwa N.S. tann. fin Xwedê.
xuwan M. 5. masa. /_çe M. alçak masa. fin

xonçe.
xuwar rgd eğri. fin xar.
xuwardemeni MAnxurdemam.
xuwardin N.LS.bnxwarm.
xuvvas rgd 5. fin xwas, pêxwas.
xuwasfan 5. Lg. (dvcuwuze, bccuwaze) bn

xwastin.
xuya 1 M görünme, belirme. * jı nun ve

nexuya ye fivv. bana görünmüyor. 2. gö¬
rünmek fiilinta geçmiş zamanı. 3. rgd gö¬
rünür, görünürde. /_ bûn Z. görünmek,
belirmek, açığa çdcmak. * resi xuya bû
fivv. kara göründü. /_ bûni M. görüntü. /_
kınn Z. görünmek, belirlemek, ifşa et¬
mek, açığa vurmak. /_yi M. görünen, gö¬
rünebilir. *xuyaye ko Ghkgörünüyor ki,
beUi ki. * xuyaye ko düe te tüne Avv. gö¬
rülüyor ki gönlün yok. An diyar, xvvin-
gin.

xuzar M. meyve.fi/ifeki, mêwe.
xû l Nne. huy, gıcık. * be xû rgd huysuz. /_

gutm L huylanmak, gıcık almak. * XÛ
li/pi kehn Avv. bir şeyden kötü huy kap¬
mak, gıcık almak, pirelenmek. * lê kirin

xû Avv. birini gıcığa almak, huylandırmak.
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XÛSUC M. kırağı, fin xusar, xvrisuc
xûşk M.finxuşk.
xûşhre M köstere, rende, fin rewêjek.
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xûz M rgd Bj. ant sırtında kamburu olan,

kambur. /_ bûn Z. kamburlaşmak, kam¬
bur hale gelmek. IS M. kamburluk. /_
kum L kamburlaştırmak, eğilmek, ken¬
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yırtıcı hayvanların sürünerek ava yaklaş-
malan, ekin, çayır vsyi üzerinden geçe¬
rek yatırmak. * mêrga me xûz bûye fivv.
çayırımız (uzunluktan veya rüzgardan)
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xwandegeh Mx medrese, okul. üniversite,
fin xwendegeh.

xwandeh A'. rgd okumuş, aydm kimse, fin
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xwang M. m kızkardeş, bacı. fin xûşk.
xwar rgd eğri. /_ê rgd aşağı. * hatm

xwar fivv. aşağı inmek. * xvvar û xiç fivv.
eğri büğrü, fin xarL

xwar 2 Z. 'xwarta' fiilinin geçmiş zamanı.
xvvarik M. 1 ant hayvanlarda süt dişi. 2.

eğrilik, eğri olan şey. * xwank rast kınn
fivv. sığır cinsi hayvandan sütten kesmek.

xwar/ın l Lg. (dvcwe, bccwe) yemek, be¬
sin/gıda almak. * sond xwann Avv. yemin
içmek. * têr xwann Avv. 1 yeterince ye¬
mek, doymak, tok olmak. 2. argoda kamı
doyunca azmak, kudurmak. * xem
xwann Avv. çUe çekmek, gam yemek.

xwann 2 M. yemek,yiyecek, besin madde-
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si, gtda/-devMA, taym. /-gehMxyemek-
hane. /_pej Nh aşçı. /_xane Nh yemek¬
hane, lokanta /- xwann L yemek
yemek. * xvvannê de ap û bırazi, şer de
xal û xwarri Avv. sofrada amca Ue yeğen,
kavgada dayı Ue yeğen birbirleriyle
yansırlar anlamında deyim, fin xurde-
menl

xwarzi M. yeğen, kız kardeşin çocuklan.
xwas rgd ayaklan çıplak, çıplak ayakh

kimse. An pexwas.
xwasl ' M. kaynana. An xesû.
xwasi 2 rgd ayaklan çıplak. An pêxwas.
xwast Nne. istek, gaye, maksat, arzu An

meraze.
xwastek rgd istekli, arzulu, şehvetli. An

xwazok.
xwast/m 1 Lg. (dtxwaze, bvcwaze) istemek,

arzu etmek, gönül çekmek. * bixwazi
nexwazl Avv. ister istemez. * dü xwastan
Avv. gönül/can istemek. * jı yeki deyn
xwasfan Avv. birinden ödünç istemek. * ki
naxwaze Kurdıstan ç£ be Avv. Kürdi-
stanın kurtulmasını kim istemez ki. * dü
xvvastm Avv. gönül/can istemek.

xwasfan 2 M istek, arzu. An daxwaz.
xwasU 1 rgd istekli, arzulu. An xwastek. 2.

nışanh olan kız kadın. * xwastrya nun lı
gund e Avv. nişanlım köydedir. An dergiz,
destgırU.

xwastok rgdAnxwastek,xwazok.
xwaşand/m Lg. (dmvaşine, bvavaşine)

haşlamak, fin xeşandin, xaşandin.
xwaşU M. fin şlrşirok, xaşil
xwazgin M görücü, kız isteme. /S M. 1

nişan, görücülük, kız isteme işi. 2. nişanlı.
* xwazginl vegerandm Avv. nişanı geri
çevirmek. * xwazgtnlya mın ta gund e
Avv. nişanlım köydedir, fin xwastl

xwazi B. rgp. dç keşke, isterki. An xvvezi,
xwezka.

xwazok rgd çok istekte bulunan dilenci
ruhlukimse, önünegelendenbirşey istiy¬
en kimse. 2. arzulu, şehvetii. An xwastek.

xwe rgd tabu, zaten, gerçekten. *jıxwe
Avv. zaten, haliyle. * jı xwe ez nedıhatım
Avv. zaten gelmiyecektim.

xwe pro. kendi kendisi. * bı xwe hatın
Avv. kendisi gelmek, kendi kendine gel¬
mek. * em bixwe Avv. biz kendimiz. *xwe
avetın dereke Avv. kendisini bir yerlere
atmak, bir yere sığınmak. * xwe avetın
dest û lıngan Avv. dizlerine kapanmak,

eline ayaklarına kapanmak. * xwe bavver
bûn Avv. kendine güvenmek, /-bej MA. 1
mana. 2. kendi kendine konuşan, /-bin
rgd mağrur, kendini beğenme. * xwe bı
xwe pro. rgd rgp. kendi kendine, kendi
kendisine. /_ dan L kendini vermek. *
xwe dan ber kar Avv. kendini işevermek.
* xwe dan dest Avv. kendini ele vermek. *
xwedan berhare yeki Avv. birinin yüküne
destek olmak, birinin mesuliyetini üzeri¬
ne almak. * xwe dan hev Avv. toparlan¬
mak, hazırlanmak. /_ danin L sinmek,
tenezül etmek,küçüklükgöstermek. * ew
xwe danaynın bene mala me Avv. onlar
bizim eve gelmeye tenezül etmiyorlar. *
xwe Ie* danin Avv/ taslamak, yalandan
yapmak. * xwe dan peyan Avv. kibirlen¬
mek.* xwe de çûn Avv/ kendinden geç¬
mek, bayılmak. * xwe dereng xisfan Avv.

kendini oyalamak. * xwe derevrin der
xisfan Avv. kendisini yalancı çıkarmak.
/-der M. m menşe, kaynak, /-deri M. ta¬
biat, doğa. An xwewer. * xwe dest ve ber¬
dan Avv/ kendisini ele kaptırmak. /_f ıroş
Nh rgd kendini satan, sathk, hata. /_
fuotm Z. kendisini satmak, /-ger rgd
otomatik. * xwe gıran kuın fivv. kendini
ağırdan almak. /- guhn Z. kendini tut¬
mak, sabretmek, tahammül, tahammül
etmek. /- guvaştm Z. kendini sıkmak. /_
hatm İh '' ...üne gelmek, uyanmak. *
xwe hait^r kuın fivv. kendisini hazıria-
mak. /- hesıyan Lh uyanmak, kendine
gelmek. * xwejı Xvvedê kuın Avv. Allah-
tan takar etmek, AUahtan korkmadan
yalan söylemek./- kum LA. 1 üstüne al¬
mak, giymek. 2. kendini koymak. * xwe
kuın cıhe mırovan Avv. kendisini adam
yerine koymak. /_ kuştın Z. intihar, inti¬
har etmek. * xwe lê pêçan Avv/ sardmak,
kendisini (bir şeye) dolamak, /-meş rgd
otomatik. An xweger. /-miri rgd demir¬
baş, /-nas rgd bUgelik, kendim bilme.
/_nasi M. kendini bilme. * xwe nas kuın
Avv/ kendini tanımak, kendini bilmek. *
xwe nişan dan Avv. kendini göstermek. /-
parasfan L kendini korumak, sakınmak,
/-perest rgd egoist, bendi, özsever, nar-
sisit. /-peresU M. egoizm, bencU, özsever¬
lik, narsisizm, /-perwerde rgd öz
ögrerumü./_pervverdeyiM.özöğrenim. *
xwe pe gutm Avv/ dayanmak, sabretmek,
kendini tutmak, nefsine hakim olmak. /_
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xwe danaynın bene mala me Avv. onlar
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xwe Ie* danin Avv/ taslamak, yalandan
yapmak. * xwe dan peyan Avv. kibirlen¬
mek.* xwe de çûn Avv/ kendinden geç¬
mek, bayılmak. * xwe dereng xisfan Avv.

kendini oyalamak. * xwe derevrin der
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/-der M. m menşe, kaynak, /-deri M. ta¬
biat, doğa. An xwewer. * xwe dest ve ber¬
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otomatik. * xwe gıran kuın fivv. kendini
ağırdan almak. /- guhn Z. kendini tut¬
mak, sabretmek, tahammül, tahammül
etmek. /- guvaştm Z. kendini sıkmak. /_
hatm İh '' ...üne gelmek, uyanmak. *
xwe hait^r kuın fivv. kendisini hazıria-
mak. /- hesıyan Lh uyanmak, kendine
gelmek. * xwejı Xvvedê kuın Avv. Allah-
tan takar etmek, AUahtan korkmadan
yalan söylemek./- kum LA. 1 üstüne al¬
mak, giymek. 2. kendini koymak. * xwe
kuın cıhe mırovan Avv. kendisini adam
yerine koymak. /_ kuştın Z. intihar, inti¬
har etmek. * xwe lê pêçan Avv/ sardmak,
kendisini (bir şeye) dolamak, /-meş rgd
otomatik. An xweger. /-miri rgd demir¬
baş, /-nas rgd bUgelik, kendim bilme.
/_nasi M. kendini bilme. * xwe nas kuın
Avv/ kendini tanımak, kendini bilmek. *
xwe nişan dan Avv. kendini göstermek. /-
parasfan L kendini korumak, sakınmak,
/-perest rgd egoist, bendi, özsever, nar-
sisit. /-peresU M. egoizm, bencU, özsever¬
lik, narsisizm, /-perwerde rgd öz
ögrerumü./_pervverdeyiM.özöğrenim. *
xwe pe gutm Avv/ dayanmak, sabretmek,
kendini tutmak, nefsine hakim olmak. /_
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peşandan M. gösteri toplantısı, miting. *
xwe pê xweş kuın Avv/ kendini tattı gö¬
stermek, yaltaklanmak. /- pivan L ken¬
disini ayarlamak. /- ragırfan L nefsine
hakim olmak, sabretmek. * xwe re bes
bûn Avv. kendine yetmek, kendisiyle ye¬
tinmek. * xwe re kar dihn fivv. kendine iş
bulmak. * xwe re nan çekilin Avv. kendi¬
ne yemek hazırlamak. * xwe re nedi rgd
üşengeç, bezgin, erinen kimse. /_nst MA.
rgd kendi yetişen bitki, yabani bitki.
/-sparteparez rgd teslimiyetçi /-
sıparfanZ. birinesığınmak, teslim olmak.
* xwe sıparun bextê yeki Avv. birinin
bahana sığınmak. /_ şuştın Z. yıkanmak.
* xwe tev dan Avv/ harekete geçmek,
kımıldanmak. * xwe tuş kum Avv. surat
asmak, isteksizolmak. * xwetıştek zanin
Avv. kendini bir şey zanetmek. * xwe
vvında kum fivv. kendini kaybetmek,
aslını yitirmek. /_ xwann L kendini ye¬
mek, kendisini içten kemirmek. /_wer M.
tabiat, doğa

xweani/n Lng. (xwe tine, xvve weyne) itiraf
etmek, çözülmek. An muku hatm.

xweoh rgd yerli, yöresel.
xwedadan Lng. (xwe dadıde, xwe dade)

kızak kaymak. An xjJ kuın.
xwedani/n Lng. (xwedatine,xwedayne) te¬

nezül etmek. * ew xwe danaynın ko ben
mala me Avv. evimize gelmeye tenezül et¬
miyorlar.

xwedbln rgd bencU. IS M. bencUlik. An
ezperest

Xwedê M AUah, Tann, Rab. * bı emra
Xwedê Avv. Allatan emriyle. * bı emra
Xvvedê û qewli pexemberan fivv. Allatan
emri, peygamberin kalbiyle. * bı Xwedê
Avv. 1 Allah için. 2. AUahını seversenL * çı
jı Xvvedê û çı jı benıya Avv. Allatan bU-
diğuıi kuldan saklamak. * emaneU Xwe-
dê bm Avv. Allaha emanet olun. * jı
Xwedê bilirse Avv. AUahtan kork. * jı
Xwedê bibine Avv. Alahtan bul!. * Xwedêl
R Allahım!, ya rebî. * Xwedê bawer ke
Avv. 1 Allah inandırsın. 2. Allaha inan. *
Xwede* beki bide Avv. Allah belasını ver¬
sin. * Xwedê berekete bide Avv. Allah be¬
reketversin. *Xwedêbı te rebeAvv.Allah
seninle beraber olsun. * Xwedê bibexşi-
ne fivv. Allah bahşetsin, Allah bağışlasın.
* Xwedê bide Avv. Allah versin. * Xwedê
bide nun ezji te dun fivv. Allah bana ver

sin, bende sana * Xwedê bıke Avv. Allah
veredeL * Xwedê bıpareze Avv. Allah esi-
gesta, AUah korusun. * Xwedê çavê vri
faji ke Avv. Allah onun gözünü doyursun.
* Xvvedê çıya dibine berfê dıbarine Avv.

Allah dağı görür kan yağdırır. Yam zali¬
me cezasını verir. * Xvvedê da Avv. Allah
verdi. * Xvvedê da me nezani Avv. Allah
verdi, biz kıymetini bilmedik. * Xvvede*
davriya vri xêr bıke Avv. Allah sonunu
hayır etsin. * Xwedê dayi Avv/ Allah ver¬
gisi, Adatan himmeti hediyesi. * Xwedê*
deste te de ba ûbaran ke Avv. Allah eline
boUuk bereket versin. * Xwedê destê te
de bıbarini Avv. Allah eline yağdırsın,
yam eline bol bol bereketversin. * Xwedê
dikin, lê mexm Avv. Allahım severseniz
vurmaym. * Xwedê diki I Avv. R Allahım
seversen. * Xwedê dûri me bide Avv. Al¬
lah bizden uzaketsin. * Xwedêemrêwan
dırej ke Avv. AUah ömürlerini uzun etsin.
* Xwedê eqü bide Avv. AUah akü versin. *
Xwedê hefız Avv. Allaha ısmarladık. *
Xwedê hez ku eze bem Avv. AUah izin
verirse gelirim, AUah isterse gelirim an¬
lamında deyim. * Xwedê ıslah bıke Avv.

Allah ıslah etsin. * Xwedê* işê xwe zane
Avv. Allah işini büir. * xwedêjê gırtın Avv.

AUah elinden aldı. * Xwedêjê razi be Avv.

Allah ondan razı olsun. * Xwedê* jê
stendın Avv. AUah elinden aldı. * Xwedê
jı bêtaran bıpareze Avv. Allah beterden
saklasın. * XwedêJı te razi be Avv. Allah
senden razı olsun. * Xwedê* kêm neke Avv.

Allah eksik etmesin. * Xwedê kerim e
Avv. AUah kerimdir. * Xwedê ku, nun
nekır Avv. AUah ettide ben yapmadım. *
Xwedê ko izm da Avv. Allah izin verirse.
* Xwedê ko nesib ke Avv. AUah nasib
ederse. * Xwedê mezm e Avv. Allah büy¬
üktür. * Xwedênas MA. rgd bwL Allaha
inanan, iman eden. * Xwedênenas MA.
rgd AUah tanımryan, iman etmiyen. *
Xwedê paşiyê xêr bini Avv. Allah sonunu
hayır getirsin. * Xwedê qismete* bide Avv.

AUah kısmet versin. * Xwedê rehehyê
bide Avv. AUah rahatlık versin. * Xwedê
rehmet lê ke Avv. Allah rahmet eyleye. *
Xwedê rutaê te bıgue Avv. AUah canını
alsın. * Xwedê sebu bide Avv. AUah sabır
versin. * Xwedê selamefayê bide Avv. Al¬
lah selamet versin. * Xwedê te bıhele Avv.

AUah ömür versin, Allah korusun. *
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disini ayarlamak. /- ragırfan L nefsine
hakim olmak, sabretmek. * xwe re bes
bûn Avv. kendine yetmek, kendisiyle ye¬
tinmek. * xwe re kar dihn fivv. kendine iş
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miyorlar.
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Xwedê Avv. Allatan emriyle. * bı emra
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rgd AUah tanımryan, iman etmiyen. *
Xwedê paşiyê xêr bini Avv. Allah sonunu
hayır getirsin. * Xwedê qismete* bide Avv.

AUah kısmet versin. * Xwedê rehehyê
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AUah ömür versin, Allah korusun. *
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Xwedê ter ne ke fivv. AUah doyurmasın
veya gözünü toprak doyursun. * Xwedê
vribıbore Avv. AUah onu affetsin. * Xwede*
xêr bıke Avv. AUah hayu- versin, Allah
hayır etsin. * Xwedê xdas ke Avv. AUah
kurtarsın. * Xwede* yek e Avv. Allah birdir.
XwedêzaneAw.Allah bilir. »Xwedê zê-
de ke Avv. Allah ziyade etsin. An Xudan,
Reb, Yezdan, Xuwa.

xwegn-ami MA. öz saygı.
xvvedi M.nl. sahip, ıs. 2.beslenme, gıda al-

ma /_bextMA, rgd dürüst, inandır kimse.
* xwedibanqe bw. Nh bankör, banka sa¬
hibi. /_ bûn/. sahip olmak, beslenmek. *
ez di nava neçariyê de xvvedi bum Avv.

ben fakirlik içinde büyüdüm. * Kurd
xwedlyê Kurdıstane* ne Avv. Kürdistanın
sahibi Kürtlerdir. * dıvet em lê bıbm
xwedi Avv. bizim sahip çıkmamız lazım. /_
kuın Z. beslemek, büyütmek. * pez xwe-
di kuın Avv. hayvan beslemek. * kuın
xwedl Avv. sahip kılmak, sahip etmek. *
kuın xvvedlzar û zêç Avv. çolukçocuk sa¬
hibi etmek. * xwedl kuın û berdan Avv.

besleyip büyütüp salıverdiler. * Ieşker
xvvedi kuın Avv. asker beslemek, /-na¬
mus MA namus sahibi, namuslu kimse.
/-sebr MA*, sabırlı. /_U M. sahiplik, mali-
kiyet /_ti kum Avv. sahip çıkmak.

xweh M kızkardeş. An xwangjxuşk.
xwekujyar M. müntehir, intihar eden.
xweli M. toprak, kül Bu yerinden sökül¬

müş, kullandır hale gelen tace toprak an¬
lamıdır. * xweli h ser Avv. toprak basma,
zavallı. * xweli h serê me be! Avv. ah
başımıza gelen. * bı xweli şuşfan Avv. tey¬
emmüm etmek. * xweliyê" aqit MA. mam,
pexmez toprağı.

xwemal rgp. 1. evce, evden yapdan, evde
imal edUen. 2. yerii mah. /_i M. ev eşyası,
evce. * em xwemalê ve dıçın Newrozê*
Avv. biz Newroza evce gidiyoruz. * ev
cacun xwemahya meyefivv. bu kilim evi-
mizdeyapdnuştir, kendi ünalimizdir.

xwendegeh M. okuL medrese, üniversite.
* xwendegeha amadeyi Nh hazırhk
okulu. * xwendegeha bdınd Nh yüksek
okul. * xwendegeha dambıjyki MA, ve¬
teriner okulu. * xwendegeha bıjijki MA.
tıp okulu. * xwendegeha çandın! MA. zi¬
raat okulu. * xwendegeha destpêki MA,
ilkokul. * xwendegeha narin MA. ortao¬
kul. * xwendegeha pişesazryê Nh sanat

okulu
xwendeh M rgd okumuş, aydın kimse,

tahsilli
xwendekar Mx talebe, okuyucu, öğrenci.
xwendevan Nx okuyan, okuyucu.
xwendewar MxAnxwendevan.
xwend/ın Lng.(dtxwine,btxwine) okumak,

tahsü yapmak.
xwendl * rgd okumuş, tahsdlL
xwendi 2 M. davetli, fin xundl
xweneni/n Lng. (xwenayne,xweneyne) in¬

kar etmek, ketum kalmak, ketum olmak,
itiraftan kaçınmak.

xweni/n Lng. (xwedme, xwene) itiraf et¬
mek, açığa vurmak. * hemû kıryaren
xwe bıxwe ani fivv. bütün ettiklerini itiraf
etti. An xwe anin.

xweperest rgd fin ezperest
xwepêşandm L gösteri, gösteriyürüyüşü,

demonstrasyon. * xwepêşandinekpêka-
nln Avv. bir gösteri yürüyüşü organize et¬
mek.

xweredit/ın Lng.(xweredûnne,xwerebû>i-
ne) üşenmemek, erinmemek.

xwerenedit/m Lng. (xwe re nobine, xwe re
mebine) üşenmek, bezginlik getirmek,
erinmek.

xwerenedi rgd üşengeç, bezgin, eringen.
xwerû rgd özgü, orijinal
xwerûk M. metin, tekst (yazı).
xweser MA. rgd kendi başına, başıboş, ken¬

di başına buyruk. /_ bûn Z. kendi başına
buyruk olmak. IS M. başıboşluk.

xwestek rgd fin xwastek.
xwestik 1 rgd istekli, şehvetti 2. M. me¬

tres, fin dosfak.
xwest/ın Lg. (dvcwaze, bvavaze) bn

xwasfan.
xweş l rgd sağ, diri, sdıhath. /- bûn L iyi¬

leşmek, nekahata ermek, sağ olmak, ha¬
stalıktan iydeşmek./_iM sağlık, dirilik. /_
kuın Z. iydeştirmek, tedavi etmek.

xweş 2 rgd hoş, tattı, lezzetti, /-bin rgd iy¬
imser, optimist./- bûn Z. tanılanmak, lez¬
zetli olmak, /-çêkiri M. rgd perfekt,
tamıtamına, iyi yapılmış, /-gotm MA. tattı
söz, kompliman, /-hali rgd iyi hal ra¬
hattık. /_ hatın Z. hoş gelmek, memnun¬
luk vermek, makul gelmek. /_ kuın L 1
tatldandırmak, hoş hale getirmek. 2.
neşeli yapmak, sohbeti koyulaşürmak.
/-kok rgd ciciçıtı pıtı. /_mêrNh rgd ki¬
bar, centilmen, cesur (erkek), /-tevgeri
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457 xvrin

MAyaraşamyakışan. *pêxweşhafan bwL
sevinmek, memnun olmak. * xweş lê*

anJn Avv/ iyi punduna getirmek, iyi
fırsatım bulmak. * li xweş hatan Avv. ho¬
şuna gitmek, zevkine uymak. * xweşê ye¬
ki çûn Avv. birinin hoşuna gitmek. * ew
faşte* ko te aniye xweşê nun naçe fivv. ge¬
tirdiğin o şeyler hoşuma gitmiyor. * xweş
xeber e, lê nun ne bavver e Avv. iyi haber¬
dir amma inanmıyorum anlamında ata¬
sözü.

xweşhati MA. 1 hoş geldin, hoş gelmek. 2.
odüfleme.

xweşuc rgd güzel, hoş, cici, sevimli.
xweşi M. m. sağlık, iyilik, neşe, iyi hava,

sulh, sükun. * xweşi û nndi Avv. iyilik gü¬
zellik, banş ve sükunet

xwcşkayi rgp. iyilik, sağlık, asudelik. * bı
xweşkayi Avv. iyüUde, tathhkla * bı xweş-
kayi mırov dücare têkcve qula hurçê
Avv. tathhkla ayı inine bde girilebUir, yam
tattı söz yılanı deliğinden çdcanr. An
xvveşi

xweşkêş MA. 1 çekim hayvanlarının uysal
uyumlu olanlan. 2. adaleli, kuvvetti,
kalıplı kimse.

xweşxan Nh m 1. marş, koro. 2. dansing,
diskotek.

xweşxwaz MA. m methiye, mersiye. IS M.
iyi dUek. * xweşxwaziya mın dirêjbûna
temena te ye Avv. ömrünün uzun olması
iyi dUeğimdir. *xweşxwaziya me zevvaca
dü e Avv. gönülden evlenmek iyi düeğimiz-
dir.

xweûxwe pro. kendi kendine, kendi ken¬
disine, kendüiğtaden, otomatik olarak. *
xwe û xwe hatm Aıv. kendüigğtaden gel¬
mek. * xvve û xwe xapandm Avv. kendi
kendini aldatmak. * xwe û xwe idare
kuın fivv. kendi kendini idare etmek. *
xwe û xwe re bes bûn fivv. kendi kendine
yetmek, kendi kendineyetinmek. * xwe û
xwe xwann fivv. kendi başına yemek.

xwewer M. m tabiat, doğa. fin xweder.
xweylin M. tuz ocağı, bn kar, xwê.
xweza N.mbn xwewer. /-yane rgd rgp.

doğal olarak.
xwezan MA. rgd kendini bUen, haddini bi¬

len.
xweri rgp. GhkB. keşke, ister ki, gönül ar¬

zu eder ki, inşallah!. An keşkana, keşke? .

xwezka B.GhkbnxwezL
xwezok rgd bn xwastok.

xwê M. tuz. /_ avetın L tuz atmak, tuzla¬
mak. /- dan Z. tuz vermek, tuzlamak
(hayvan vs). /_ dani M. sürüye tuz veril¬
diği yer. /_ kuın L tuzlamak. /_lin M
tuzlak, tuz ocağı. * xwê ya limonê Nh U-
mon tuzu. An lhnondûz, xweylln, kar.

xvril rgd eğUc meyUli.
xvrin M kan, canldardaki kırmızı srvi.*bı

xvrinê avdan Avv. kana bulamak, kanla
sulamak, kana boyamak, kana boğmak. *
bı xvrina xwe dan Avv. kanıyla ödemek,
kam pahasına ödemek. * jı xwinê de he¬
bûn Avv. karımda olmak, yaratılışında
mevcut olmak. /_av Nh Bj. bio. serom,
kan suyu. An xedenk. /_ alozi rgd kanı
bozuk. * xvrina xwe dan L kanun ver¬
mek, kam pahasına emek vermek. * xwi-
na xwe de gevırin Avv. kanında
boğulmak. * xvrina yeki jı a dm şortu
bûn Avv. birinin kanı diğerinden daha
kırmızı,yam biri diğerinden üstün olduğu
inancı olmak./_burgd kan kesici. *xvrin
bı xvrinê şuşfan Avv. kam kanla temizle¬
mek, intikam almak anlamında deyim. /_
bûn Z. kanamak. * pozê* xvre xvrin bûn
Avv. bumu kanamak./- çûn Z. kan akmak.
/_ dan Z. kan vermek, /-dar Mx kan dö¬
ken, cani ruhlu. /_e!ok rgd yara-bere
içinde. /_er M. davacı. * xvrinê re xvrin
xwasfan Avv. kana kan istemek, /-germ
rgd sıcakkanlı, sempatik, /-germi M.
sıcakk0"''':. /-ger Mx intikamcı. An

... /-gıran 1 rgd ağır hareketli,
hantal. 2. Bj. komaya girme hah. /_ girim
Z. 1. kan almak. 2. kan tutması./- girinZ.
kan ağlamak, büyük acı çekmek. /_ gu-
haztın L kan taşımak, kan vermek, kan
aktarmak. /- henkln L kan akmak. /_
hatın Z. kan gelmek. * xvrinjı dev hatm
Avv. ağzından kan gelmek, /-helal rgd
meşru olarak dökülen kan. * xvrinê vri
helal e Avv. onun kanı helaldir, (hakldığota
inanüarak verilen ökim fermanı). * xvrin
hışk bûn Avv. kan kurumak, /-kar Mx
kan davası olan. /-kari M kandavası. /_
kelin L kan kaynaması. * xvrina nun jı
füan keşi nakeli Avv. falan kese hiç
kanım kaynamryor. /- kuın L kanat¬
mak, kardı yapmak. * xvrin kuın düeye¬
ki Avv. birinin kalbine kan etmek, içine
dert etmek. *xvrin kum nava eşinin Avv.
aşiretler araşma kan sokmak. * xvrin laş
bum Avv. kan gövdeyi götürmek. * xvrin
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xwingand/in 458

ta seri xistin Avv. kan beynine sıçramak,
kan başına vurmak. /_mêj Nh rgd kan
emen, sömüren, sömürücü, /-mêji AJ.
kan emicilik, sömürücülük. /-mêji kuın
Z. sömürmek. /_ metin Z. kan emmek. *
xvvin mıayene kuın Z. kan muayenesi
yapmak, kan tahlili yapmak. /- mıjin L
kan emmek. *xwin miz kuın LBj. kan
işemek. /_rêj MA. rgd kan döken, kan
akıtan, adam öldüren, kan dökmek istiy¬
en, zalim./-reji M. kan akıtıcddc, zalimlik.
/-relin Z. kan akıtmak. /_ njandın L
kan dökmek, adam öldürmek. * keşi mi¬
na Kurdan jı bo welatê xwe xvrin
nerüandıye Avv. hiç kimse ülkesi için
Kürtler kadar kan dökmemiştir. /_ njin
Z. kan akmak, ölüme sebep olmak, /-sar
rgd soğukkanlı, ilgisiz, sevimsiz, antipati.
/_ sekmandm L kam dindirmek, kanı
durdurmak, /-sor rgd kan kırmızı, /-se¬
rin rgd Nh sevimli, sempatik. An xvrin-
germ. /_ verişin Z. kan kusmak. /_xwar
(xur) M. 1 zalim, hunhar, kan emici, kan
içici. 2. aşiretlerde reise bağlı fedaUer,
cellat. * xvrin znva bûn Avv. kam kuru¬
mak.

xwingand/m Lg. (dtxwingine, bccwingine)

görünmek, görünür yere getirmek. An
xuya.

xvringıya/n Lng. (dtxwinge, bvcwinge) gö¬
rünmek. * bı mm ve naxwingiye Avv. ba¬
na görünmüyor. An xuya bûn.

xwingi/n Lng (dtavinge, bocwinge) görün¬
mek, göz önüne gelmek, göz mesafesine
girmek. * ta ko ber çavê mm dixwingê
mm lê mêze ku- Avv. gözüme göründüğü
müddetçe arkasından baktım. * iro kes
naxwingê Avv. bu gün kimse görünmüy¬
or. * mikrop bı çavan naxvringên Avv.

mikroplar gözle görünmez. Anxuyabûn,
xvringryan.

xvrini rga. M. kaatil, eU kamı, mecazi an¬
lamda çok arsız ve her zaman bela aray¬
an kimse. * gurê xwini Avv. hayvana
alışmış veya kan kokusu almiş kurt. An
mêrkuj.

xvrinidûbrang MA. canavar ağacı. ing.
dragon tree.

xwisik Mkırağı./_avetmZ.kırağıatmak.
Anxûsuc

xvrişk M. m kızkardeş, bacı. An xwang,
xweh,xûşk.

xvrizi M /nfiw. tükürük, salya, fin xazL
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xvrizi M /nfiw. tükürük, salya, fin xazL



Y AJ. Kürtçe alfabenin 30ncu harfi olup
sessizdir. Mönü ortasından çıkar. 1 Ses¬
li harfle biten isimlerin teklik sıfata
aldıklarında arasına girer, gayek, mûy-
ek,gehyek gibi 2. Sorani lehçesinde iza¬
fe manası veren Kıınnanckteki Y harfi
yerini alır. guleky sor =gutekisor,wens
y reş yduej=wensi resi dirêj gibi 3. So¬
rani ve bazı diğer Kürtçe şivelerde 'di'
edatı yerini alır. dıhem (tim) = yem,
dininim (tinon) = yenim, gibi. 4. Yine
Soranca ve diğer bazı şivelerde t' harfin¬
den önce kullandır, nayelebihra nun =
nayte bihra min, gibi

ya lRya, ey nidası. * ya ReblZiya rabl *
ya Xizuê* kail Avv. Ya Hrzır Aleyselam.

ya 2 pro. rgd -im, -in malikiyet sıfati. * ya
nun, ya te, ya wan Avv. benim, senin, on¬
ların. * ya ko dç Ghk. o ki * ya ko hat
sere nun Avv. o ki başıma gelen.

ya Ghk. 1. ya, veya, yahut * ya tim ya
nayêm Avv. ya gelirim, ya gelmem. 2. ya,
evet ifade eder. * ya herro ya merro Avv.

ya gelir ya gider anlamında deyim.
yabo! R babaya çağn, babayı anma, vay

baba!.
yad AJ. P. yad, anma, hatırlama, /-igar M

yadigar, hatıra./- kum Z.yad etmek, an¬
mak.

yadest B. oyunda kazanınca bu ünlemle
ifade edilir.

yadê! R anneye hitap. *yadêrebenê!Ziza-
valh anneciğim.

Yafa M 1 Yafa şehri. 2. kalın kabuklu bir
portakal cinsi.

yafte M. P. yafta, etiket halinde fiyat
kağıdı.

yaho! R dç yahu!.
Yahovva M 1 Yanya peygamber. 2. son

zamanlarda isa peygamberin sözde pro¬
pagandasını yapan yahova şahitleri' diye
andan yeni bir tarikat

Yahudi M. rgd 1 Musa dininden olanlar.
2. israUoğuUan. An cıhû.

yallah B.A haydi, yallah!.
yal l N.ant yele. fin buji bifi-
yal 2 M cav tepeyamacı, meyiUi yüzey, ya

maç. An kaş, evraz. 2. suyun öbür gecesi
* dıçım yata (W affj fivv. öbür geceye gi¬
derim.

yaman rgd yaman.
yan 1GAfcdf veya, yahut*yan dıçe yan

tê Avv. ya giderya gelir. An a, an,ya.
-yan 2 x sonektir. yer veya mahallerde

çoğuUuk yapar. * Deramryan Avv. Der-
simlder, Mûsüıyan Avv. MusuUular, Ho-
landıyan Avv. Hollandalılar.

yane ' M istek, içten arzu*düe nunyane
sêcari yane Avv, gönlümister,üç kez fazla
ister, tercümesi böyle ise de tam ma¬
nasım bulamadık, ekseri türkü söylerken
başlama nekarab olarak söylenir.

yane 2M 1. küme, ortaklık. 2. Gorani leh¬
çesinde ev, kulüp evi

yanê dç rgd.A yam.
yanzdeh M rgd on bir (11). rakamı.

/_hem/hemln rgd on birinci
yaqût AJ. yakut *yaqûU şin Nh safir.
yar M. sevgUi, arkadaş,yarduna, dost
yaran M. arkadaş, dostlar. An hogu.
yarbezok M Kürterde bir halay türü.
yarda M. ing. yarda,91 cm. likingdiz uzun¬

luk ölçüsü.
yari M. 1. dosttuk. 2. şaka, oyun. /_ kuın

L şakalaşmak, şaka yapmak, bn benek,
leq, gaile.

yarkok M. havuç. Aot Daucus carota. An
gızer.

yarmeU MyardımAnarikari.
yasemin M. yasemin çiçeği
Yasin N.A Kur'anaa Yasin suresi, 36\cı

sûre.
yat M. ing. özel vapur,yat
yavran Mrgdyaban./_iMrgdyabam,va-

hşlAnquiz.
yavve rgd S. saçma, boş laf. /-bêj Nh saç¬

ma sapan konuşan.
yavver M. yaver, asistan.
yaxe M. yaka An, pesn-.
yaxûd GhkP. yahut An ya,yan, a, an.
Yecûcûmecûc Avv. Yecüc ve mecüc,

kıyamet öncesinde soyu sopu belirsiz
ufaklı tefekü bir ırk ve bunun türemesi

yek M. m rgd rgp. pro. bir, biri, herbiri, be-
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460 yekane

raber, diğeri. * yeka yeka fivv. bir bir.
1-aneN.rgpbiri, birileri, yahuz, yalnızca,
tek./_bejMnrgdciddi,ağırbaşh. »bıyek
anin (pik anin) bwl birleştirmek. /_bûn
Z. birleşmek, bağlanmak (biryere), /-bû¬
ni Nh birleşme, birlik. /_bûyi rgd birleş¬
miş, birleşüc * Anjenkayi yekbûyi MA.
ABD. * yekbûniyê xweştar tıştek nine
Avv. birlikten güzel hiç bir şey olamaz.
/-bûyin L bn yekbûn. /_car rgp. hepten,
birden, tamamıyla, birdenbire. 2. asla *
ez yekcarqebûlnakun Avv. ben asla ka¬
bili etmem *yekcar bûn Avv. birdenbire
gitmek, aniden ölmek, /-deng Nh Grm.
bn yeklte. /-ejmar MA. Grm tekil
/-em/emin rgd birinci,Uk./_etiMAnye-
kllL/_eyek Avv. birebir. * seri yeke yek
Avv. teke tek veya bire bir kavga* yek ta
ser yeki bw. birbiri üstüne, birbiri
ardında, ardanla *yek û du Iê nekuın
Avv. hiç ilâ etmeden, tereddüt etmeden. *
yek ta nun yek Jı te Avv. bir benden bu¬
senden. * yek ta nun yekjı wfc me ta hev
xıst Avv. bir benden birondan; bkbirimize
girdik, /-gırtın Z. 1 birleşmek. 2. bir tut¬
mak. * em bıçûk û mezman yek dıgırın
Avv. biz küçüklerive büyükleri bir tutarız.
/-giril Nh rgd 1 birleşmiş, birleşik, bir¬
leştirilmiş. 2. kurul, ingilizcede union. IS
M. biri, birisi, /-ite AJ. Grm tek heceli ke¬
lime. /-U1 M birlik, ittifak. * yekitl
çekuın Avv. birlik kurmak, ittifak yap¬
mak. * jı yek anin Avv/ ayırmak, bölmek.
/_ kuın Z. birleştirmek. /-man Z. 1 tek
kalmak, yalnız kalmak. 2. M. başkan. An
serok. /-nesak rgd monoton, hep aym
şekU. /-pare MA. rgd tek parça, bütün.
/-penstMAx rgd monoteist/-pensUM
monoteizm /-reng rgd 1 tek renkli 2.
monoton, /-rû MA. astarsız elbise vs.
/-san rgd eşit, aym seriye, /-serrgd hep¬
si, toptan, birden, birlikte, /-sun MA. ant
tek tırnaklı hayvan. Anwnlax./_ta Irgd
aniden, birden, yegane, birden, biricik. 2.
N. tek katlı iplilc/_tenrgd birden, bir an¬
da *yek û dn Avv. birbirine.

yekane M. yabani domuz, finxiznir.
yekceleb rgd özgül bn yektexllt
yekmana rgd özdeş.
yektexlit rgd özgül An yekceleb.
yelda AJ. P. senenin en uzun gecesi
yelek M yelek. An êlek.
yelken M. yelken. An yerken, xêlL
yeman rgd yaman, gözü pek kimse. An

yaman.
yekşem M. pazar günü.
yemeni Mİ bir cins ayakkabı. 2. Yemen¬

le ilgili, Yemene ait
yeqln MAl sağlddı bUgi. Z inanma I-

bûnL tamı tamına emin olmak./- kum
Z. tam inanmak, gerçekliğine emin ol¬
mak. * yeqlniya xwe jı Xvvedê* anin Avv.

Allaha tam inanmak/güvenmek.
yerken MAnyelken,xêlt
yeşm M S. yumuşak bir cins taş. An

pixtok.
Yewnan M rgd Yunan. IS rgd Yunanlı,

/-ıstan Nx. Yunanistan. An Grek.
yexslr MAndiL
yext rgd iğdiş. /_e M iğdiş edilmiş tek

tırnakh hayvan. An£xte./-e kum/, iğdiş
etmek. An xesandin.

Yezdan M Allah, Tann. IS 1 M. ilahi 2.
Kürtlerin Uk dini ZerdüştUiğe mensup
olanlar. An Xwedê, Xuwa.

Yezdgurd M. Sasani hanedanlanndan bir
kral.

Yezidi M. rgd Yezidi dini ve bu dinden ol¬
anlar.

yê pro.rgd.Jm.Jnınalikiyetelddir (eri7),
fin ê, ên.

yêm MAnêm,ahf.
yên pro. rgd -lerin,JaımmalUdyet eki.*

yên me Avv. bizlerin. * yên vvan Avv. on¬
ların.

y£x B.bnybc.
yix B. deveyi çökertirken söylenen ünlem.

Anyêx.
yom M uğur. *yomltebı xêr Avv. uğurun

açık olsun. * bıçe ta ser yomi çê Avv.

uğurun açık olsun.

460 yekane

raber, diğeri. * yeka yeka fivv. bir bir.
1-aneN.rgpbiri, birileri, yahuz, yalnızca,
tek./_bejMnrgdciddi,ağırbaşh. »bıyek
anin (pik anin) bwl birleştirmek. /_bûn
Z. birleşmek, bağlanmak (biryere), /-bû¬
ni Nh birleşme, birlik. /_bûyi rgd birleş¬
miş, birleşüc * Anjenkayi yekbûyi MA.
ABD. * yekbûniyê xweştar tıştek nine
Avv. birlikten güzel hiç bir şey olamaz.
/-bûyin L bn yekbûn. /_car rgp. hepten,
birden, tamamıyla, birdenbire. 2. asla *
ez yekcarqebûlnakun Avv. ben asla ka¬
bili etmem *yekcar bûn Avv. birdenbire
gitmek, aniden ölmek, /-deng Nh Grm.
bn yeklte. /-ejmar MA. Grm tekil
/-em/emin rgd birinci,Uk./_etiMAnye-
kllL/_eyek Avv. birebir. * seri yeke yek
Avv. teke tek veya bire bir kavga* yek ta
ser yeki bw. birbiri üstüne, birbiri
ardında, ardanla *yek û du Iê nekuın
Avv. hiç ilâ etmeden, tereddüt etmeden. *
yek ta nun yek Jı te Avv. bir benden bu¬
senden. * yek ta nun yekjı wfc me ta hev
xıst Avv. bir benden birondan; bkbirimize
girdik, /-gırtın Z. 1 birleşmek. 2. bir tut¬
mak. * em bıçûk û mezman yek dıgırın
Avv. biz küçüklerive büyükleri bir tutarız.
/-giril Nh rgd 1 birleşmiş, birleşik, bir¬
leştirilmiş. 2. kurul, ingilizcede union. IS
M. biri, birisi, /-ite AJ. Grm tek heceli ke¬
lime. /-U1 M birlik, ittifak. * yekitl
çekuın Avv. birlik kurmak, ittifak yap¬
mak. * jı yek anin Avv/ ayırmak, bölmek.
/_ kuın Z. birleştirmek. /-man Z. 1 tek
kalmak, yalnız kalmak. 2. M. başkan. An
serok. /-nesak rgd monoton, hep aym
şekU. /-pare MA. rgd tek parça, bütün.
/-penstMAx rgd monoteist/-pensUM
monoteizm /-reng rgd 1 tek renkli 2.
monoton, /-rû MA. astarsız elbise vs.
/-san rgd eşit, aym seriye, /-serrgd hep¬
si, toptan, birden, birlikte, /-sun MA. ant
tek tırnaklı hayvan. Anwnlax./_ta Irgd
aniden, birden, yegane, birden, biricik. 2.
N. tek katlı iplilc/_tenrgd birden, bir an¬
da *yek û dn Avv. birbirine.

yekane M. yabani domuz, finxiznir.
yekceleb rgd özgül bn yektexllt
yekmana rgd özdeş.
yektexlit rgd özgül An yekceleb.
yelda AJ. P. senenin en uzun gecesi
yelek M yelek. An êlek.
yelken M. yelken. An yerken, xêlL
yeman rgd yaman, gözü pek kimse. An

yaman.
yekşem M. pazar günü.
yemeni Mİ bir cins ayakkabı. 2. Yemen¬

le ilgili, Yemene ait
yeqln MAl sağlddı bUgi. Z inanma I-

bûnL tamı tamına emin olmak./- kum
Z. tam inanmak, gerçekliğine emin ol¬
mak. * yeqlniya xwe jı Xvvedê* anin Avv.

Allaha tam inanmak/güvenmek.
yerken MAnyelken,xêlt
yeşm M S. yumuşak bir cins taş. An

pixtok.
Yewnan M rgd Yunan. IS rgd Yunanlı,

/-ıstan Nx. Yunanistan. An Grek.
yexslr MAndiL
yext rgd iğdiş. /_e M iğdiş edilmiş tek

tırnakh hayvan. An£xte./-e kum/, iğdiş
etmek. An xesandin.

Yezdan M Allah, Tann. IS 1 M. ilahi 2.
Kürtlerin Uk dini ZerdüştUiğe mensup
olanlar. An Xwedê, Xuwa.

Yezdgurd M. Sasani hanedanlanndan bir
kral.

Yezidi M. rgd Yezidi dini ve bu dinden ol¬
anlar.

yê pro.rgd.Jm.Jnınalikiyetelddir (eri7),
fin ê, ên.

yêm MAnêm,ahf.
yên pro. rgd -lerin,JaımmalUdyet eki.*

yên me Avv. bizlerin. * yên vvan Avv. on¬
ların.

y£x B.bnybc.
yix B. deveyi çökertirken söylenen ünlem.

Anyêx.
yom M uğur. *yomltebı xêr Avv. uğurun

açık olsun. * bıçe ta ser yomi çê Avv.

uğurun açık olsun.



Z N. Kürtçe alfabenin 31 nci harfidir.
Sessiz olup ön dişlerin arasından çıkar.

za 'rgd An zıvra.
-za 2 x sonektir, oğul, oğlu anlamı verir.

biraza, amojza gibi.
za 3Z.*zabûnTulinin geçmiş hail
zabıt M.A 1. subay. An serbaz. 2. zabıt, tu-

zabıte M.A zatata, polis, emniyet
zaboq M. çöplük, çöplerin döküldüğü yer.
zabfi/n lLng.(zaddx,zabe)bnzmab(m.
zabû/n 2 Lng. (dizi, bizi) doğmak: /- lonn

L doğurmak. An zayin.
zac M.A bir deri boyası.
zaclan M. kadının doğumdan sonraki ne-

kahat devresi.
zad * M yiyecek, gıda An xurek, xurde-

menl
-zad 2x sonektir. An zade.
-zade x sonektir, oğul oğlu anlamı verir.

begzade, şehzade, mirzade gibi. An za2.
zadegan rgd asil köklü ade aristokrat

/-ganirgdasalet.
zafer N.A zafer. An serketın.
zaferan M. 1 ant safra 2. M safran, bot

Crocus saUvus. An zefran.
zagon M. (ZîuççaJkaniin.Anqanûn.
zahıd MrgdA dünyada elini ayağını çek¬

miş ve kendini ibadete vermiş kimse.
zahir rgdA gjzU olmryan, açık. An eşkere.
zal l rgd hakim, idare eden, yöneten, nü¬

fuzlu. IS M. hükmetme, tahakküm.
Zal M. Kürt efsane kahramanı Rüstemin

babası. * Rustemi zal fivv. Zal oğlu Rü-
stem.

zalim rgdA zalim, despot An stenücar.
zalv M taklit, yansıca, epokrasl/_ê kuın

L taklidini yapmak, yansılamak, fin zarv.
zam M.A zam, ek. in zem.
zamir N.A Grm. zamir. Arı pronav.
zampara M. çapkın erkek, hovarda
zamq M.A zamk. An şirez,benlşt
zan MAsan, fikir./_kuınZ.zanetmek,

sanmak.
zana M. bUgta, bilgiç, alim./- bûn Z. bilgili

olmak, bUgiçleşmek./_yiM bilim, ilim, ir¬
fan.

zanand/ın Lg (dtzarine, btzarahe) eğit¬
mek, Wlgi sahibi etmek.

zanav rgd. özde}. /_i AJ. özdeşlik, aynryet
zandor M.lcanyazasaluamakicinçukııra

gömmek. /_ kuın L.kan saklamak.
zandûr Mdevre,periyod.
zane M. An zana.
Miurfmı Mxurirversite, ilim yuvası.
zamsU rgd 1 bilimsel, ilmi 2. maarif,

eğitim. *tevlayiya zamsU Avv. eğitim iliş¬
kileri.

zamyar Mx bilgi ilim. /-I1 rgd büimsel
Uml 2.M m bUün, ilim. An. zanıstL

zani/n Lng. (dtzane, btzane) bilmek,
tanımak, akıl etmek. * hevalnol Kurdi
bızamn û bıdm zanin bw. arkadaşlar
Kürtçeyi bdta ve öğretin.* mm nezani
ezbixwun Avv. benyemesini bilemedim. *'
ez vveha dızanım Avv. ben böyle biliyo¬
rum.

zaningeh Mx bilim yuvası, üniversite. An,
zanıstan.

zanko M. S. üniversite, fakülte, bnzaning¬
eh.

Zap M. cav güney Kürdistanda iki nehir.
zar l M. 1 lisan, şive. 2. konuşma. *zarû

zman fivv. düve lehçe.* zar uzman bûn
Avv. konuşmaya başlamak, dili açılmak.
/_xoş Nh tattı dilli, hoşsohbet

zar 2 M. tavla vs. kumar oyunlarında kul¬
lanılan ve 1 den 6 ya kadar rakkamh kü¬
bik şey.

zar 3 1 M. ant çok ince veya şeffaf organ.
2. M. tace ve şeffaf şey.

-zar 4x sonektir.yervemahal anlamıverir.
gulzar, çemenzar, şarezar gibi

Zara M. 1 Sivasa bağlı bir Kürt kasabası.
2.MZ.keklik.Ankew.

zarava M. lehçe, dryatekt*zaravayiKur¬
manci Avv. Kurmanci lehçesi

zare M. ant safra kesesi, öd kesesi An
zuavüc

zarebrek rgd safra rengi
zare zar /i avaz avaz, inim inim, figan. /

kınn L inim inim inlemek, avaz avaz
bağırmak.

zari N.bn zaro.
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zari M ağlayış, feryad, figan.
zarif rgd A zarif, duygusal kibarlık veya

güzellik.
zari/n l Lnk. (daare, btzare) yakınmak, fe¬

ryad etmek.
zarbı 2 N. şikayet, yakınma, avaz.
zaro M çocuk, yavru, /-bûn L çocuk ol¬

mak,çocuklaşmak. * zarojê bûn Avv.ken¬
disinden çocuk olmak. * zaro jê nebûn
Avv. çocuğu olmamak. /_U M. çocukluk. *
zarotiya xwe anin bihra xwe Avv. çocuk¬
luğunu hatırladı. An mınal, role.

zarok, zarole, zaru M. fin zaro.
zarûûzeç Avv. çoluk çocuk. An zav ûzêç.
zarv AJ. taklit, yansıca, epokrasi. /_ kum

Z. yansılamak, takUdini yapmak, dilini
çıkararak veya kaş göz hareketiyle biri¬
nin karşısında veya arkasında imajım
yapmak, taklit etmek, küçümsemesini
yapmak. An zalv.

zat AJ. P. şahıs, zat IS rgd şahsi »bızaU
hatun Avv. şahsen geldim. * bı zat rgp, biz¬
zat.

zaten rgp. P. zaten.
zatik M. bir Ermeni bayramı.
zatûre M Bj. A batar, zatüre, soğuktan

olan bir akciğer hastalığı.
zatûlcenb N.A Bj. zatülcenp, sathcan.
zav l M. mezhep.
zav 2 M. yalnız bir deyimde çocuk anlamı

verir. * zav û zêç fivv. çoluk çocuk. *
devvleta fark zav û zeçên me di zindana
Dıyarbekre* de pehxandm Avv. türk
devleti çoluk çocuğumuzu Diyarbakır
zindanlannda perişan ettiler.

zava M. damat, güvey, enişte.*bûk ûzava
Avv. geUn güvey./_nl M. zifaf.* şeva zava-
niyê Avv. zifaf gecesi /_U M damatlık.

zavvar rgd gaddar. IS N. gaddarlık.
Zawe M ast Merkür gezegeni
zawûzê* İM ant S. tenesül organları. 2. M.

üreme. 3. M. çoluk çocuk. An zav û zêç.
zax 1M siyah karga fin quik.
zax 2M.jton.şap,sülfür,sülfat*zaxakesk

MA. demir sülfat * zaxa quêMA. sodyum
sülfat

zaxav M. sülfürik asit.
zaxe l M. ekseri sürü hayvanlar veya kuş¬

lar için oyuk, mağara. * zaxeyi baçermo-
kan fivv. yarası mağarası.

zaxe 2 rgd morah bozuk, üzgün.
zaxêr M. cav çok yokuşlu arazilerde kü¬

çük su derecikleri (yukardan aşağıya) bn

Zaxo M. cav Musul Ue Cizre arasında bir
Kürt kasabası ki 1968-75 yıllan arasında
Irak devletine karşı verilen silahlı müca¬
delede 5000 şehit vermiştir. /_kl M. Za-
xoda dokunan tiftikli bir kumaş ve
türban.

zaxor Mİ taşlık ve sarpyer. 2. sarp kaya¬
lardaki hücre şeklinde mağaralar. 3. An
zaxêr.

zay M.A kayıp. /_bûnZ.l kaybolmak. 2.
ölmek, rahmetti olmak. * buaê nun di
şer de zay bû Avv. kardeşim harpte öldü
/_ıat M A verilen kayıp, zayiat. IS rgd
kayıp. /_ kuın L 1 kaybetmek. 2. ölüm
yoluyla kaybetmek.

zayend l N.m. cins, soy. * hespa zayend
Avv. cins at Fransızcada 'genre'.

zayend l N. Grm kelimelere eril ve dişU
anlamı veren harfi tarif, izafiyet

zayi/n 1 1 Lnk. (dtze) bizi) doğmak. 2. M.
doğum./_gehMx doğumyeri./- kırın/,
doğurmak, yavm vermek. * roja zayinê
Avv. doğum günü. /_xane M. doğum yeri,
doğum kliniği, bn zahûn2.

zayin 2 M. kurumak, fin znvabûn.
zaz M. torun.
Zaza M. rgd Zaza, bir Kürt lehçesi ve bu

lehçeyi konuşan cesurluğuyla tanınır bir
Kürt kolu. An dımüL

zeb rgd kati, sert şey.
zebella MzebeUa,devgibiiri,iriyan.
Zebani M. Cehennemdeki görevli.
zeben M. otluk yer.
zebende rgd pek çok, bol.
zeber lM. Arap harflerini Y Ue okunan alt

takısı, esire.
zeber rgp. kere, defa, kez. /-dest Nh P.

üstünlük, kuvvet üstünlüğü. /_lah rgd
iriyan, kocaman.

zebeş M. karpuz, bot. Cifaıülus vulgaris.
fin şifti.

zeblot M. ant kalın barsak. An riviyê stûr.
zebloq rgd saydam, düz.
zebra M Afrikada yaşryan çizgili bir eşek

cinsi
zebûn rgd bir şeye düşkün olan, fakir, za¬

vallı. IS M. düşkünlük.
Zebur M. Hz. Davudim kitabı, Hahi 4 ki¬

taptan biri.
zeferan Mfinzefran.
zefran M. safran. Aot Crocus satıvus. bn.

xenc 2. M. ant safra kesesi fin zaferan.
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zefranlderewin Nh yalancı safran,
aspur, bot Carthamus ttnctorius.

zeft MAzabt/_bûnZ.lzabtolunmak.
2. kavgada ayrılmak. /- kuın L zabtet-
mek.

zeftt MA jandarma
zegerek M. keten. An kıtan, keten, zere-

rek.
zegu Mçakd.Ançaxü,xlçüc
zehar M ucube.
zebi rgd rgp çok, fazla, ziyade, /-bûn/.

çoğalmak, fazlalaşmak. IS M. çokluk. /-
kuın L çoğaltmak, fazlalaşürmak. An
pu, zor, zeae.

zehman M. fin gonstan.
zehmet M. zahmet, güçlük. * bê zehmet

rgd zahmetsiz, kolay. * bı zehmet rgd
zahmetli, zor. /_ bûn L zahmetti olmak,
güç olmak. /_iMgüçlük. /_keşMx 1 zah¬
met çeken, ezden. 2. gündelikçi Tgat /_
kuın L zahmet etmek, zahmet çekmek.

zehr M. zehir. Anjehr, jar.
zeka MneA zeka. finjir.
zekat M.A zekat
zekem M.Z*/.nezIe,grip./_irgdnezleU./_i

bûn L nezle olmak, grip olmak. An
arşım, savv.

zel M. kamış, fin zil
zelal rgd berrak, temiz, şeffaf.* ava zelal

Avv. berrak su./_bûnZ. berraklaşmak. /_i
M. berrakhk. /_ kuın L 1 berrakla-
ştırmak. 2. aydınhğa çdcarmak.

zelam M. fin zulam, kabra, mırov.
zelate M salata. /_ çekuın Z. salata yap¬

mak.
zele M şamar, fin sile, şeqam.
zeleqûnk M. yusufçuk,zoa Odonata.
zehqand/m Lg. (dtzekqine, btzeltqine)

yapıştırmak. * afiş bı dhvaran ve
zeliqandin fivv. afişleri duvarlara
yapıştırmak. * pe ve zehqandm fivv. bu¬
seye veya yere yapıştırmak, kurşunu he¬
defe tutturmak.

zehqi/n Lng. (daeliqe, btzeliqe) yapışmak.
* pê* ve zetaqin Avv. bir yere veya şeye
yapışmak.

zehqok rgd yapışkan.
zelq M kuş pisüği, dışkısı. /_i rgd kuşlarda

ishal, fin zuiç.
zelqok rgd An zehqok.
zelû M. sülük, zoa Hirudo medicinalis.

An tızûng.
zelûl rgd meyus. /_ bûn Z. meyus olmak.

/_iM.meyusluk./_lannZ. meyus etmek.
Artmelûl

zelût rgd kel, dazlak. An guri, serzelût,
keçel

zelzele M.Azelzel&Anerdhejin.
zem 1 N.mA aleyte konuşmak, kötüle¬

mek. /_ kuın Z. birinin aleyhinde konuş¬
mak. An levvm, lom.

zem 2 M.A zam. fin zam.
zeman MA zaman. /_e M. rgp zaman pe¬

riyodu, zamane adamı. IS N. zamana ait
olan, zamanla ilgili. / zeman Mn rgpı za¬
man zaman, ara sıra An dem.

zembele MA musluk.
zemberek M. P. saat yayı.
zerabeq M. zambak.
zembU M.7nzembiL/_hroşMA.lzembU

satıcısı. 2. SUvanda geçen bir Kürt de¬
stanı.

zembûr M 1. kekik. fiot Origano.Z yar¬
puz. Aot Mentha pulegium.An zenbûr.

zembûrek M. 1. hortum başı. 2. ibrik ağzı.
3. fıskiye.

zemin M P. zemin, yer, taban, toprak.
zemq M.A zamk.
zemqi şirin MA. günlük ağacı. Eczacılıkta

aselbent olarak kuUanıhr. bot styrax.
zemzem M. Cennette bir yer. * ava zem¬

zem Avv. zemzem suyu.
zemzeme Mİ. bir teksti şarkı gibi okuma.

2. Kuram kıraatla okuma 3. Zerdüşti di¬
ninde bir kitap.

zen M. A zan. /_ kuın L zanetmek. An
zan.

zenbûr M. kekik ve yarpuz cinsi baharat
fin zembûr.

zencefil M. zencefü, zencefil kökü. Aot
Zingiber officinale. * zencefili Ecem
Nh bir çiçek. Aot Alhagi maururom. *
zencefili şami Nh anda. otu. Aot tanıla
helenium.

zencir M. 1 zincir. 2. pranga. Iut rgd mü¬
teselsil zincirleme. /_ kuın L zincirle¬
mek, zincire vurmak. /- sıkandın L
zincirleri kırmak, mecazi anlamda zorlu¬
klan yenerek başarmak. An zincir.

zend l N. anı I kolun dirsekten aşağı
kısmı. 2. bUelc * zend kuın zendan Avv.

kolkola girmek. * bazın kuın zendêxwe
Avv. bUeğıne bUezUc takmak. * ketm zen-
dên hev Avv. halayda kolkola girmek.

zend 2 M. kapılarda sürgü, koL
Zend M. Avesta dilini konuşanlar.
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ZendAvesta M. Zerdüşti dininin mukad¬
des kitabı.

zendek M. çalışırken el bileğine takılan
muhafazaldc An desthûçüc

zendeq M. 1 ant öd, safra An zerdav. 2.

zendiq rgd zındık, dinsiz.
zeng M. finjeng.
zengal M. taneleri seyrek olan üzüm

salkımı.
zengelor M. ant 1 soluk borusu. An

kırkırok. 2. çene altındaki adamcdc ke¬
miği.

zengü M. çıngırak, çan, zU./_Iê dan Z-zU
çalmak, çıngırak çalmak. /_xane Nh çan
kulesi

zengüand/m Lg. (dtzengdine, btzengdine)
çan/zd çalmak.

zengüok M. saka kuşu. zoo. Carduelis
carduelis.

zengi M. zenci fin reşüc
zengin rgd zengin, varlıklı. /_i M zengin¬

lik, fin devriemend.
Zengine M. Kerkük ve Süleymaniye

arasında bir Kürt aşireti.
zengu l M. özengi. * zengu lê dan fivv.

özengi vurarak koşturmak (ata). /_ kınn
L özengüemek, özengi takmak, /-zerin
MA. altın özengili (kürtlerde deyim).

zengu M. ant kulaktaki özengi kemiği. *
zenguya pc/lıngNh ant ayak tabanında¬
ki kavis.

zengııl M.finzengıL
zeni N. anı çene.
zeplin M. Ger. yük taşryabüen balon.
zeptıye M.finzefü.
zeq rgd fin ziq.
zcqif M.Anşêmûg.
zeqnepûrt M. Cehennemde zehirli bir

ağaç. An ziqûm.
zer M rgd san, soluk rengi /_ bûn Z. sa¬

rarmak, solmak. * gwin lê zer bûn Avv.

benzi atmak, benzi solmak. * kesk û sor
û zer Avv. yeşU, kırmızı ve san ki bu üç
renkten oluşan Kürdistan bayrağını ima
eder. /_i M. fin zerayi /_ kuın L sarart¬
mak. /_pıçi rgd sapsan. /_ayi M. sanlık,
san renk./_zepalirgdsapsan. * zerzepa-
li bûn fivv. sapsan olmak, benzi saranp
solmaktan bitkin düşmek, bitküerta iyice
saranp solması.

zeraq M mazgal, küçük pencere. *zeraqa
rojê fivv. mazgaldan içeri giren güneş huz-

meleri /_eMmazgal deliğiAn tartj, UreJ.
zerar M m zarar, kayıp. /_ dan L zarar

vermek,/-dar Mx zarar verici, zararlı. /-
dltm L zarar görmek, zarara uğramak,
/-gıhayi/gd zarara uğramış, /-kum/.
zarar etmek.

zerav M. kaynar su * av zerav kuın Avv.

suyu kaynatmak. * kine kuın zerave* Avv.

çamaşırları (ydeamak için) kaynar suya
koymak./- kınn/. haşlamak (meyve,seb-
zevs).

zerbav M. kanarya, fin kenan.
zerçınüc M. sonbaharda yeniden yeşeren

otlar. An zuçi, payizxêr.
zerçûbe M. hint safram. Aot Curcuma.
zerd Irgd An zer.
zerd 2 M step, kum çıplak dağ.
zerdav M. ant safra kesesi, öd. fin zendeq,

zira vık, zefran.
zerde M. 1 un gibi ufalmış bulgurdan

yapılan bir yemek. An zerüc 2. şekerü pi¬
rinç.

zerdeli (zerdelû) M. kaysı, zerdali bn. qey-
sl

Zerdesi (Zerdüşt) aslı kesin olarak bilin¬
miyor. M. Ö. 850 yıllarında yaşamış ve
Kürtler tarafmdan Kürt asıllı olduğuna
inanılan Mecusi dinin kumcusu. Batıhlar
tarafından Zoroastrian veya Zaratuştra
da denir.

zerdêle M. fin zerüc.
zere (zerre) M.A zerre, atom.
zerebi M. bir cins söğüt.
zererek M. keten, fin zegerek, keten,

kıtan.
zerek M, 1. kehribar gerdanlık. 2. çekim.
zereket M. çayır otu.
zerengı M. kapasite.
zerf 1 M. m mektup zarfı, fin reşbelek. 2.

M. Grm zart, belirteç, fin rengpişe, ho-
ker.

zerg M. mızrak ucu.
zerüc 1 M. tori bölgesinde büyük kazan. 2.

N.Bj. sanhk hastalığı. 3.M.yumurta şansı.
4. san, sarımsı, san olan şey. 5. ince bul¬
gur. An zerde. /_i M sanhk. /_1 bûn L sa¬
rarmak, sapsan kesilmek. An zer.

zenki/n Lng. (ekzerdce, btzerdce) 1 sarar¬
mak, sapsan kesilmek. 2. An zenqin.

zenqi/n Lng. (ckzenqe, btzenqe) tanyeri
ağarması.

zensk M. kabuğundan göz dacıyapdan bir
ağaç.Anzevısk.
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zeri lM. sanhk.
zeri 2M.rgdgüzel,dUber,sanşınkız, bekar

kız. * zeriyên gundê me Avv. köyümüzün
dilberleri.

zerile Msancık,sanasmakuşu.zoaOrio-
Iosoriolos.

zerrin M furya Aot Narcissusjonqulua.
zerişk Mİdiken üzümü. 2. kadın tuzluğu,

san çalı. Aot Berberis vulgaris.
zerketav M. güneşindoğarkenveya batar¬

ken verdiği san ışık.
zerk ku/ın Lg. (zerk ddce, zerk ke) 1 zer-

ketmek, şırınga etmek. 2. fırlatmak,
fırlatıp atmak.

zernix M. P. sıçanotu, arsenik.
zerole M. An zerile.
zerqet M.Anpizang.
zerqi rgd parlak, açık.
zerteq MAnzefran.
zertüc M. papağan yemi bitkisi. Aot Cart-

hamus tlnctorius.
zerû MAnzelû.
zerûri rgd A zaruri, üitiyaç. fin hewce,

dıvet
zeryan M güzel kadın, ddber. bn. zeri2 .

zerzamq M tahtırevalü, ağaç salmcak.
zerzayi M. helva ve taym.
zerzeng M. taç.
zerzevvat M. P. sebze, yeşillik sebze.
zerzûr M. bir cins kuş.
zevısk Mfinzensk.
zeri M 1 tarla. 2. ekili arazi. 3. Sorani leh¬

çesinde kıt'a, kara parçası.
zevlek M. ant kas, adale, fin lemlale,

gudüc.
zevvac N.A evlenme. * zevvaca bê dü fivv.

1. gönülsüz evlilik. 2. M. İsmaüe Dûko ta¬
rafmdan yazdan ve Avrupada Hevra ör¬
gütü tarafından yayınlanan dramh bir
kitap.

zevvade M. azdc.
zewd M.finsuxre.
zevvıcand/ın Lg. (dtzewicine, btzewtane)

evlendirmek, evermek. * kurê xwe
zevvıcandın fivv. oğlunu evlendirmek.

zevvıci/n Lng. (dizemce, baewice) evlen¬
mek. * di dema xwe de zewicin fivv. za-
manında evlenmek.

zewq Nne. zevk, eğlence. /-guhn /.zevk
almak. /- kuın L zevk yapmak, eğlen¬
mek. /_xane Nh eğlence yeri. An xwaş-
xane.

zewreq M kayık, fin kelek, belem.

zexel rgd hüekar, tembel huylu /-bûn/.
tembel olmak. IS N. hüekarkk, tembel¬
lik. IS kuın L tembeUik etmek, hUe-
karhk etmek.

zexun M Uo. cerahat, irin. An nem.
zexire MA zahire, hububat
zexm rgdsağlam, kuvvetti,mukavim, day¬

anıklı. /_ bûn L sağla/ mukavim olmak.
/_< M sağlamlık, dayanıklılık. /_ kınn I .
sağlamlaştırmak, mukavimleştirmek,
dayamkh hale getirmek.

zexmand/m Lg. (daexmine, btzexmine)
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek.

zexmel M/?;, yara An kul, birin.
zexmik M. özengiyi eyere bağhyan bağ.
zext M. yük hayvam sürmek için ucu çivUi

değnek. /_üc M küçük zext IS M.
sığırların bu çubukla dürtüşten dolayı ar¬
ka butlarında nasırlaşan derisi /- kuın
Z. bu çivili değnekle dürtmek, hayvan
sürmek.

zeyde rgd fin zêde.
zeyi Mİ geline göre kocasının kızkardeşi.

2. evin evü kızlan baba evine göre dur¬
undan. 3. gelinin baba evine gittiğinde
alacağı hediye vsJeri. * ka zeyiyên me
nehaune davvatê Avv. hani kızlarımız
(evli) düğüne gelmemişler,bn dış, gorım.

zeyt M zeytinyağı.
zeytûn N.A zeytin. /S rgd zeytin rengi. *

dara zeytûnê Avv. zeytin ağacı. * rûnê
zeytûnê fivv. zeytin yağı.

zê ' M. cav yamaçlardan aşağıya akan kü¬
çük su İcanalcıklan, sulu veya kurak, de¬
re, küçük nehir.

zê* 2 M. ant dış rahim, fin zin.
zêç l M. nikotin, sigara ağızhğmdaki siyah

pislik.
zêç 2 M. *zaro' kelimesiyle beraber kul¬

landır, fin zav û zêç. -

zêde rgd çok, fazla, ziyade. /_ bûn L
çoğalmak, fazlalaşmak. /- kuın Z.
çoğaltmak, fazlalaştırmak. /_yi M. ço¬
kluk, fazlalık. /_hr rgd daha fazla, daha
çok. /-lirin rgd en çok, en fazla An pu,
zehf.

zêder M. Grm. harfi tarif. An veqetandek.
zên Nne. zihin, fin bihr.
zêndi M. böcek. An buxüc
zêqif Mfinriq.
zêr 1 M. altın. 2. rgd altından, altın olan

şey. /_av M altın suyu, * zêr di axê de
vvında nabe Avv. altın çamurda paslan-
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maz anianunda deyim. * zer bıçûk e,
bıha guan e Avv. altın küçüktür, pahası
ağırdır. /_in rgd altından, altından
yapılanşey, alanla işlenmiş. * saeta zerin
Avv. alun saat /_ker Mx kuyumcu /_
kum L altınla işlemek, yaldızlamak

zêrand/m lLg.(dtzirine,btzİrine) acıtmak,
incitmek.

zêrand/m 2 Lg. (dizerine, btzirine) altınla
işlemek, yaldızlamak. An zêr kum.

zêrinmasi Nh havuzbalığı. zoa Carassi-
usauratus.

zêtûn MAnzeytûn.
zêwer M. ziynet, süs.
zıbare M. imece işçi, angarya işçi, iş

yardımı, kooperatif.
zd>ü M.Anzml
zıcef kırlın Lg. (zKİf dûce, ztcif ke) ayak¬

kabılara pençe vurmak. * sol zıcef kuın
Avv. ayakkabıyı pençelemek.

zıç M. sakırga, kene. An temi
zıd rgdA zıt, aksi.
zift M zift, katran. An qlr.
zıgurt rgd 1 Bendini Kürtçesinde bekar.

2. züğürt, beş parasız. /_ bûn Z. 1 bekar
olmak. 2. parasız kalmak.

zıhar M. ejder, canavar. An ejdıyar.
ak N.ant kann, mide, göbek. * züc çûye

hundur fivv. kamı içine çökmek. /- çê-
randınZ. mide otlatmak, kamı doyurma
peşinde koşmak. /_ çırandın Z. kann
yırtmak. * züc de axaftın Avv. karından
konuşmak. /_êş M. Bj. kann ağrısı. * züce
pıçûk MA. bn. bınzüc * züce xwe xu-
randm Avv. karnım kaşımak. /_fıreh Nh
1 sabn geniş. 2. vurdumduymaz, boşyer-
ci. * züc gu kuın Avv. kann şişirmek, ha¬
nide kalmak. * züc lê perçıvin Avv. kamı
şişmek, gebe kalmak. * züc ta ber fe-
kê/dêv fivv. kamı ağzına varmak, gebelik
veya hamüelUcten doğum üzere olmak. *
züc lı erdê re çûn fivv. hamUelikten veya
çok fazla yemekten dolayı kann şişmek,
karnı yerdesürünmek. * züc h ser züc fivv.

göbek göbek üstüne. * ta ser züc ajne
kuın Avv. kannüstü yüzmek, /-maki MA.
m 1 ant ana rahmi 2. doğumla UgUi *
zmane* mlrmnU Avv. analisan, anadili. *
züc menyan dike tızüc Avv. mide inşam
rezd eder. * zıko! R 1 göbekli. 2.
kamınan düşkün, mide adamı, argoda
obur, pisboğaz, z ıko pışto Avv. kamı
sırtına çıkma hail /_ perçıvin Avv. karm

şişmek. * züc pışte ve man Avv. açlıktan
kamı sırtına yapışmak. /- qehşandm Z.
kann yarmak. /_reş Nh rgd hata,
kıskanç, /-resi M. kıskanma, hainlik,
kıskançlık. * züc têr kuın Avv. kann doy¬
urmak.

zücak M sokak. An kolan, sûk.
zücat M.A zekat.
züur MA zikir. /-kuın /.zikretmek.
zü M. ot veya saman çöpü, saman parçası.

/_ek M. sazlık. /_ücM çöp, saman çöpü. *
züüc kısandın Avv. bir kuVa şekU. İki par¬
mak arasına ıslak bir çöp sıkıştırılırve bi¬
ri bir parmağı seçer; açddığında çöpün
yapışdc kaldığı parmağı seçen kur'ayı ka¬
zanır. /_ûk M. sazlardan yapdan hasır.
/_ûke M. kibrit çöpü.

züam M. adam, erkek. /S/ü M. adamlık,
insanide. An mırov, katara.

züan M. sert rüzgar, fırtına, fin bahoz.
züf M. ant saç lülesi, zülüf, saç buklesi.
züfme M. acı bir bitki.
züınbo M. az bulunur iri bir kudret hel¬

vası, fin gezo.
zum M.A zulüm. An stem.
zümat rgdA karanhk, zulmet fin tari.
züore M.Anxiz.
züq M. kuş pisliği, fin zıriç.
züût rgd tüysüz. An zelût
züx İM zırh, çelikten elbise. 2. ant kabuk

(tosbağa vs), bn zux.
zunag M cav dağ, tepe veya kayahklann

en yüksek yeri.
zunan M. 1 ant dü. 2. M. lisan, konuşma

dih. fin zman.
zuni/n Lng.(dtzane,bızane)gimûemek.bn

gımin.
zımpara M. P. sertleşmiş bir cins taş ha¬

murunu bir kağıda srvryarak elde edden
aşındırıcı bir kağıt.

zunrûd M. 1 zümrüt madeni. 2. masallar¬
daki Zümrüdü anka kuşu.

zina N.A bn zina.
zmar M. 1 kaya, kaya parçası. 2. güneş

görmiyen dağ tarafı, fin mışefıL
zmdr M. zincir, fin zencir.
zmdan M. An zindan.
zmdiq M. rgd fin zendiq.
zmdi rgd diri, dinç./- bûn/. dinçleşmek,

dinç veya diri olmak.
zmdi 2MAnzendi,buxüc
zıngar rgd bnjengar.
zmgezmg £ zangır zangır, gümbür güm-
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bür, çıngırak sesi, zU sesi * zuıge zuıg da¬
nin Avv. gümbürgümbürvurupsesçıkar¬
mak, zangır zangır yapmak.

zmgü M. çmgırak./_ıkZ. küçük çıngırak
türleri, koyunlann veya diğer hayvan-
lann boynuna takdir, bn zengü, çeqehk.

zmgi/n Lng. (dvange, btzoıge) zmlamak,
gümlemek.

zuiix rgd bn genû, girmixL
zmtol M. rgd cüsseli adam. fin quase.
zıpüc lN.Bj. bn pızüc
zıpık 2 M. otun topraktan çıkan ucu, to¬

murcuğun Uk teşekkülü, fin zipüc
zıpûznva rgd kupkuru.
zıpûzer rgd sapsan. An zer.
zıqıl M. kireç, fi/ı küs, kuêc.
ziqûm M. gül defnesi, zakkum. Aot Neri-

um oleander. An sıncû, rûl, zeqnepûrt,
hilor.

zu l rgd 1 her şeyin küçüğü,yarımı. 2. bir
şeyin yabanisi. 3. üvey, sahte, taküt /_ba-
leban Nh cüce balaban kuşu. zoa facob-
ryctaus mlnulus. /_bav Nh üvey baba.
/-cafar M. 1 sıçankulağıotu Aot Cerasli-
um arvense. 2. su sıçam kulağı. Aot Myo-
slolis stricta. An cehtcrc beyaban, /-da
MA. üvey anne. /_keç Nh üvey kız ço¬
cuğu. An keçhelL /_fıstıq MA yer fıstığı.
Aot Arachıs hypogaea. /-gêjnok Nh
baldıran otu. Aot Acthusa. 2. ağu otu.
fiot. Conium maculatum. /-gızer Nh
yabani havuç, /-kurd rgd melezleşmiş
Kürt. /-parsû M. ant kısa kaburgalar.
/-sosm M yabani zambak, /-tali MA ant
bazı kimselerde el veya ayaklarda çdcan
6.cı parmak. /_xesû MA. gelinin kocasınm
üvey anasına çağrısı, ikinci derecede kay¬
nana. /_xezûr MA. kansuun üvey babası
(koca için)./-ımin rgdyanm kan, melez.

zu M anırma. An zırin.
zuand/m Lg. (dızoine, btzoine) anırtmak,

zırlatmak, bn zırin.
zuaet M.A ziraat.
zuai rgd zirai.
zuav rgd ince, zarif./_ bûn L incelmek,

ince olmak. IS N. incelik. /_ kuın Z. in¬
celtmek. * xwe zuav kum Avv. 1 zayıfla¬
ma rejimi yapmak. 2. kendisini zavallı
veya küçük göstermek. 3. birine dalkavu¬
kluk etmek./_okrgd incecik. /_ zuav Avv.

tace ince, zarif zarif.
zuaet M. An çandın!
zıravık M ant 1 pankreas. 2. safra. An ze-

fran.
zube M. 1 ağaçtan kapı anahtan. An

qüqüüc 2. kurt sürüsü, bn. zurbe.
zurçi M. sonbaharda tekrar yeşeren otlar.

An zerçınık, payizxêr.
zue zu Zi zırıl zınl, zır zır, zırlama, zınlü.

/- kuın L zırlamak, zınl zınl etmek, zır
zır etmek.

zuen rgd dinç. An zmdil
zınngl/n Lnk. (dızomge, btzmnge)

zıngırdamak, zangır zangır etmek (zü,
saat, çan vs).

zuiç 1 M. sağı, kuş dışkısı, kuş gübresi. /_
kuın L kuşlarda dışkı yapmak. An zirç.

zuiç 2 M kurşun, kurşun madeni. An zêrç.
zui/n Lng. (dcare, btzae) anırmak, zırla¬

mak (eşek vs), yüksek seste bağırmak. *
dan zırin Avv. zırlatmak.

Zırkan M. bir Kürt aşireti.
zukêtk M. 1 hamam böceği. An zuqefak.

2. bn pizang.
zune M zurna. /_vanMx zurnacı, fin zur-

ne.
zup M. birlik (askeri terim).
zuqefak (zaqitdc)N. hamam böceği, kake-

lak. fin zirkêtk, zuxitik. zoa Blatta
orientalis.

zırt İM palavra. 2. rgd kaba saba kimse,
herif. /_eboz 1 rgd İcaba herif. 2. argoda
eşek herif, kaba herif. /_ek rgd bn zırto.
/_e zu rgp. zart zurt, kaba saba /_o rgd
kaba kimse, herif./-ol veya /_ole rgd ka¬
ba, palavracı, fin pesnoyi, qeşmer.
/-önek rgd kaba adam, boşyere övünen.

zırx M. P. 1. savaş için çelik veya madeni
elbise. 2. çelik kaplı motorlu araç. An zıbic.

zirxilik M Tunceli Kurmancisinde ha¬
mam böceği, kakelak. An zuqetuc,
zirkêtk.

zuyan M. poyraz, kar fırünası.
zırzbûn Lng. (zaz ddx, zvz be) asabUeş-

mek.
zıstan M. S. bn zmstan.
zışt rgd pis, çirkin. An bıok.
zıûn Mfinbûzû.
zıvü M. gübre. * zıvüe germ Avv. at, eşek

gübresi şerbeti. * zıvüe gıya Avv. ot, çör- '

çöpten hasd olangübre. *âvüe kimyevri
Avv. sun'i gübre. * zıvüe madeni Avv. ma¬
den cürufundan hasd olan gübre. * zıvüe
mırişk û têra Avv. fin zuiç. »zıvüe sar Avv.

büyükbaş hayvan gübresi şerbeti. * zrvüe*
tevlihev Avv. karışık gübre. An sergin .
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zıvır rgd An gızre,
avıng MmağaraAnşkeft,ztvuıg.
zrvu-and/m Lg. (dcavaine, btztvtrine) geri

çevirmek, geri göndermek, döndürmek,
çevirmek. * lêzıvırandm Avv. 1 geri gön¬
dermek. 2. karşı gelmek. An vegerandın,
gerandm.

zmri/n Lng.(dzavae,btzonre)dönmek, ge¬
ri gelmek. * zıvırin mala xwe Avv. evine
geri dönmek. An vegerin.

zmrok M. fin gejık, zrvrok.
zıvıstan Mm.kış,zemherir./_e rgp. kışın,

kışta IS M rgd kışlık, kışa ait * cüen
zıvıstani Avv. kışlık elbise.

zıvrok MAnzıvırok.
zıwa rgd kuru. /_ bûn Z. kurumak, kum

olmak, her hangi bir şeyin kuruması (göz,
çeşme, paıar vs). /_ker Mx kumtucu /_
kuın Z. kurutmak. * ava kaniyê zıvva
kuın Avv. çeşmenin suyunu kumtmak. *
dev lê znva kuın Avv. ağzım kumtmak,
sussuz bırakmak.

znrir rgd 1 küskün, dargın. 2. üzgün. 3.
aciz.

zDorüc M çakıl.
zixt M. An zext, mesas.
zixur M. cav Ud dağ arasındaki geçit, için¬

de nehir bulunan dağ geçidi. Kürtçe olan
'geli ' den farkı kısa oluşudur.

zıya N.P. ziya, ışın.
zıyad (ziyade) rgd fazla, çok. fin zêde,pu,

zehf, zor.
ziyafet N.A ziyafet, şölen, yemekli ağırla¬

ma.
ziyan lMZJ.zarar./_danZ.zararvermek.

/-kar Mx zararvermesini seven veya bu¬
nu huy edinen kimseveya şey. /_ kırm L
zarar etmek. /_okrgd muzu-, zararverici
şey veya kimse, fin zerar.

ziyan 2 M. ekin, ekenek, ekUi arazi (Tunce¬
li Kurmancisi). /_ çerandın Z. başkasının
ekili tarlasına hayvan sokmak.

ziyaret 1 N.A ziyaret. /- kuın Z. bir kim¬
seye veya yere uğramak.

ziyaret M. kutsal yer, yatır, /-gah Mx
kutsal şeyin veya yatırın bulunduğu yer.
* çûn ser ziyarete Avv. şda veya hayır
gayesiyle bir ziyaretgahı veya yatın tavaf
etmek.

zıyi/n Lg. (diziyi, btziyi) bn zihin.
zi L M kaba diken. Aot Rhamnus paluri-

us. An stri.
ri 2M hat, çizgi. *ziya pışteMA. ant sırt çiz-

zi M pulluk hatu, sussuz kanalcık, bn zel
riba MAnnndl
ribende rgd süslü.
zlbeq M. crva fin awa.
riçü M An zuiç.
zifaf M.A evlilikte Uk gece, fin zavanl
züı N. ant hayvanlarda dış rahim, fin

pızdank, zê"2.
zlhik Mİ biryumaklık iptik, yumak, ma-

surahkyumak. 2. mumlanmış iplik.
zihi/n Lg. (diziyi, btztyi) ipliği masuraya

veyayumağa sarmak.
zlin Lg. (dtâibtrii) bn zihin, zırin.
zik M. mumlanmış iplik. An zihik.
zikr M.A zUcir./- kuın Z. zikretmek. An

züur.
zikzak rgd zikzak, büklümlü.
zil l M. topraktan yeni çıkan bitki ucu. /-

dan L zUlenmek, çimlenmek, yeşermek,
bitkder için yerden çücmak.

zil 2 M. 1 ayakotu, bot Carex. 2. hasır
kamışı, süsen. fiot iris pseudacorus. (bu
otlar hasayaparımda kullanda).

zil 3M.zU,çmgu-ak./_jenMxzUçalan,zUle
oyunoynryan.

ZUan l M. 1. Van'ın Ercişte bir bölgesi.
1930 da türkiye tarafından buranın Kürt
halkı katliamdan geçirildi. 150 000 şehit
verilen bu yer Kürdistan tarihinde
"tevkuştina Geliyê ZUan" olarak geçer. 2.
Rojkanda bir aşiret.

zilan 2 M. zıvana. * zilana deri fivv. kapı
zıvanası.

zilhicce MA islam takviminin 12nci ayı.
fin berçüe.

zihk M. ant 1 bilkUerde topraktan çıkan
yeni ucu. fin zili 2. soğan, lale ve tür bit¬
kilerde ortasında çıkan sürgünü. * zihkê
pivazê fiıv. soğan cücüğü. 3. cUtoris,venüs
tepesi, fin güüc 4. boğazdaki küçük dU.
fin belıke gewriyê.

zUqede M. Islami takvimin İlci ayı. fin
çuıya paşin.

zin l M. eyer (at eyeri). /- bûn L eyerlen¬
mek, /-ker Mx eyerci, saraç. /_ kuın L
eyerlemek, eyer vurmak, /-poş MA. eyer
palası.

Zin 2 (zina) M. Memê Alan acundaki Kürt
destanının kadm kahramanı.

zina M. A zina, evlilik bağı olmadan
yapdan cinsi ilişki, /.kar Nx zina eden.
/-kariMx zina etme. /_ kınn L zina et-
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mek-Anzuıa.
zinat Mzulum.tn.stem.
zindan M. zindan, hapishane. * avetın

zindanê Avv. rindana atmak, hapsetmek.
zinde rgd canlı, enerjik. /Jbar rgd canh,

diri. /Jbari M. canlılık, dirilik. /_ mayin
L canlılıkla yaşama, diri kalma bn jin-
dar.

zindû rgd S. bn zinde.
zinet M ziynet, süs. An xeml
zinhar B. Ghkrgp aman ha!, bir daha, as¬

la * zinhar wısa neki Avv. kattiyen bir da¬
ha öylesini yapma An zinhar.

rini M cav tümsek, yüksek yer.
zip M. rgp. 26 şubat 5 mart arası günler.

Kürtlerde uğurlu bilinir.
ziper M. ant ense. fin mazû, sto, pahk,

salık.
ziperdasi M. uskumru bahğı. zoo. Scom-

berscumbrus.
zipüc Mİ gökte yağan dolu taneleri. 2. ter

damlacıklan. 3. kaynayan sudaki dam-
lacdclar. 4. bitkderin topraktan dk
çdoşlan veya Uk tomurcuk çdcarmalan.
fi/ı zili, zihk.

ziq rgddikolma,düc./_bûnZ.dikleşmek,
aval aval dikilip durmak, hayvanlarda ku¬
lak dikme, kulak dddp bakma. An vit

ziqawle M.yağmur kuşazoo. Charadrius
. * ziqawleyi şami MA. kız kuşu. zoa Va-
nellus vanellus.

riqene M. ant alt dudakla çene altındaki
çukurluk.

ziqziqe M. ötücü bir kuş. zoa Carduelis
cannabina.

zira B. rgp. P. çünkü, şundan dolayı, zira.
ziraf M. boynu 6 metre kadar uzayan me¬

meli bir hayvan, zürafa.
ziraet N.A ziraat. An çandıni, zuaet
zirani Nne. tecessüs. /_ kuın L tecessüs

etmek. An zirewa.
zirç M. kurşun, fin zuiç2.
zire M. kimyon. Aot Cuminum.
zirek rgd lzeki,akdh.2. çalışkan. 3. çevik,

enerjik. Anjir.
zirevva rgd müteccesis, merakh. /_n M.

casus, fazla merakh. fin zirani sixur.
zirfon Mddamur.fiotTUiaeuropaea.An

exlamûr.
zihk M tekmefinpincık.zilolp'üa.
zitke Mgolyenbadih.fiotPhoxiniispho-

xinus.
zitol Mfinpincüc,pin,rihk.

ztv İM gümüş. 2. rgd gümüşlü, gümüş¬
ten. /_in rgd gümüşten, gümüşlü, /-ker
Mx gümüşçü. /_ kum L giimüşlemek,
gümüş suyuna batırmak. ISari rgd gü¬
müşlü, gümüşten, bn sim.

ziv rgd parlak. /-kuın /.parlamak, ışık
yansıtmak. * can ziv dike Avv. cam
parlıyor. An binqin.

zivar rgd 1 zavallı, fakir. 2. cılız./-! M. yo¬
kluk, fakirlik, cılızlık. * heneken zivari
kuın Avv. oluşunda gülme olmıyan çok
zayıf fıkra söylemek. * ketin znVari Avv.

yokluğa düşmek, yoksullaşmak.
zivi/n Lnk. (dtdve, brrive) parlamak, ışdc

yansıtmak, ışıldamak. * zlvina biliye Avv.

aynanın ışddaması.
rivıng M meskun mağara. An şkeft
rivrive M. cayan, zoa Scolopendra . An

şehmar, zov.
zhvan M. 1 ekinler içinde olan dikerdi ve

siyah taneli bir bitki. Aot Lolium temu-
lenlum. bn. reşüc 2. buğday, pirinç
azması. An. zizan.

zhvar M. An zivar.
zhveleq M. erguvan. Aot Cerci siliqua-

stnun.
zhver M. mücevher, altmişlemeU, süsleme.

/_ kuın Z. süslemek, mücevherle donat¬
mak. An xenulandin, kokandın.

zbring M. odonata familyasından kele¬
bekler, bn. pûşkebeq .

zıvriv M. tenya. An matak, zvriv.
zix l rgd sert, sağlam. An çûst
zix 2 M ağaç dikeni
zix 3 M. şiş veya kebablann ateşte döner¬

ken akan yağı, süzülen yağ damlacıklan.
* nêm û xvrin û rix h hev ketm Avv. irin,
kan ve içyağı birbirine karışmış, fin zox.

zix 4 M S. çakıl, /-elan M çakıllı saha. An
xiç.

ziyi/n ljıg. (diziyi, btziyi) bn zihin,
ziz l rgd küs. /_ bûn Z. küsmek./- kuın Z.

küstürmek. An sü, sıh.
ziz 2 rgd hüzünlü, çok cılız ve titrek.
zizan M. karaçayır. Aot Lolium. An zi-

wan.
zizüc M.yeşU renkte bir an, üzüm daüanm

ısınnca ölür.
zizk M. iran sarımsağı.
zman M. 1ant dd.2.M.dü, lisan, konuşma

* anin zman Avv. itiraf ettirmek, konuş¬
turmak. * hatm ser zman Avv. etilinin
ucuna gelmek. * tıştek hat ser zmanê*
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nun lê nun bir kır Avv. dilimin ucuna ön¬
söz geldi amma söylemeyi unutum. *
hatm zman Avv. konuşmaya başlamak,
dili açdmak. *puç ta zmanê nun hat Avv.

dilimde tüy bitti./_bazMx konuşkan, çe-
neci./_bêjMA.edebiyatAnvrije./-buTin
Z. konuşmayı kesmek, dilini tutmak. /_
daqulandin L diliniyutmak. /- deranin
(derhehan) L dilini çıkarmak, dilini çıka¬
rarak birinin taklidim yapmak. An zarve
kuın. /-drêj rgd çenesi düşük, lafazan,
geveze, ukela, küstah, /-drêji Avv. geveze¬
lik, küstahlık. * zmandreji kuın Avv. uke-
lalık etmek, gevezeUk etmek, küstahlık
etmek, dil uzatmak. * zmanê mader Avv.

ana dili. * zmanê pêxwasan Avv. argo dili,
kabadayı dili. * zmanêxwe geztın Avv. di¬
lini ısırmak. * zmanê xwe hate guhn Avv.

dili tutuldu. * zman fêr bûn fivv. dU
öğrenmek. * zman fer kuın Avv. dU
öğretmek. * zman gez kum fiıv. dilini
ısırmak. * zman guan bûn Avv. dUi
ağırlaşmak, ölüm döşeğinde olmak. /_
gıredan Z. dü bağlamak, ketumla-
ştırmak. /_ gutm L dili tutulmak. *
zman hin bûn Avv. dd öğrenmek. * zman
hin kuın Avv. dU öğretmek. * zman hışk
bûn Avv. dili kummak, heyecan veya kor¬
kudan diliniyutmaktan deyim. /_ kum Z.
1. konuşmaya başlamak. 2. dUle birine
bulaşmak. 3. gevezeUk etmek. 4. ince dUle
yağedde etmek. * vri destpêka zman ku
Avv. o konuşmaya başladi. * dev nasekuü
tun zmin dike Avv. çenesi durmuyor hep
gevezelik ediyor. * h ser zman bûn Avv.

dilinin ucunda olmak. /_ sekinin L dili
tutulmak. * zman ter kınn Avv. 1 küs
olan biriyle tekrar konuşmak. 2. taze ge¬
linin ade fertleriyle konuşmaya başla¬
ması. * zman hev genyan Avv. dili
birbirine dolaşmak. * zman xar kum
Avv. dd kayması, peltek konuşmak. /_ ve-
bûn L dili açdmak, konuşmaya, geveze¬
liğe başlamak. An hatm zman.

zmanêberx Nh kuzu diliotu, kuzu kulağı
otu. Aot Rumex acetosella.

zmanêgay MA 1. hodan, fiot Borago offi-
cinalis. fin xodan. 2. sığır dUı. bot. An-
chusa officinalis.

zmanê pıçûk MA. antküçük dd. An belıke
gewnyê.

zmanê seg MA. köpekdUi otu. Aot ynog-
lossunı.

zmanê zengüore* MA. ant bn belıke ge-
wriyê.

zmannas Nh dd bügtai, fUoloğ. /_in M.
dUbUim, filoloji.

zmanok M. 1 ant An belıka gewnyê . 2,
şive.

zmanzan M. dli bUgtai, fUoloğ.
zo rgd çift * zobe zo Avv. çifter çifter, ikiş¬

er ikişer, bn cot
Zodiak M. Gr. 12 burcun eşit aralıklarla

dağddığı kuşak.
zol Mİ deriden çank veya ayakkabı yap¬

mak için uzunlamasuıa kesilen parça. 2.
kademe. /- kuın L ayakkabıya pençe
vurmak, deriyi dilimlere kesmek. An tati

zolak M. dilim, kesit. An celxe, zûl
zom 1. M. bölge, alan, mıntıka. 2. rgd

mümbit, bereketli.
zome M. 1 çadır yeri, oba. 2. kamp yeri,

yaylak yeri.
zonpe/zompe M. sopa, dayak.
zoo N.Latl. hayvan. 2. hayvanat bahçesi.

/_loji Mx hayvan bilimi.
zop B. iriyan, başıboş kelimeleri anlamı

veren ve 'zir' sözcüğüyle kuUamlan bu¬
ketime. /_zop rgd iriyan, başıboş.

Zoq 1 rgd bn riq. 2. Garzan dcesi merkez
adı.

zor l rgd S. fazla, çok, pek. * zor pêwiste
ko em Kurdi fer bibin fivv. Kürtçeyi
öğrenmemiz çok zaruridir. * zor spas! B.
çok tesp' -,u/. * zor zehmet e kekem! fivv.
çok zanmetkdir abiL

zor 2 rgd zor, güç, müşkül. /_baz rgd güç
kuUanan, zorbaz, despot. /_ bınn L zor¬
lamak,yenmek. * me zora dunun bu fivv.

düşmanı zorladık/yendik. /_ bui rgd ga¬
lip,yenmiş./- dan Z. zorlamak. * zor dan
xwe fivv. kendini zorlamak. /-dar Mx sert,
zalim, diktatör. /_dari M. zalimlik, dikta¬
törlük. /_dari kum L diktatörlük et¬
mek, baskı kullanmak, /-desti M. baskı,
zulüm. /_ker Mx zalim, despot, /-keri M.
zorbahk, zalimlüc. /-keri kum L zor-
bahk etmek, fin zordar. * zor lê* kiri rgd
mazlum, ezUmişler./_neburgdgücüyet-
miyen, aciz. * xwezorxüas kuın Avv. ken -
dUerini zorla kurtarddar. * karen zor Avv.

güç işler, zor işler.
zoran M. güreş. /-gutm Z. güreşmek, gü¬

reş tutmak.
zorand/m Lg. (dizerine, btzorine) 1

egemen olmak, hakim olmak. 2. zorla-
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mak, mecbur etmek.
zornax M. kapılardaki büyük ağaç anah¬

tar. An rade.
zot 1 N. beddua An mfu.
zot M bıçak, sabandemiri vs. aletlerde

ulama /-kuın Z. ulamak.
zotak MAnzûtüc
zov M. 1. kırkayak,zoa Julusterrestris. 2.

çryan.zoo. ScolopendraAn rivztve,şeh-
mar, şehêmêr.

zox N.bn zixi.
zozan M cav. yayla, otlak.
zreç M. kurşun. An zuiç.
zucacrye MA cam işi dükkanı.
zuha rgdbnzma.
znhak M.Anhelçuüc
Zuhal M. ast Satürn yddızı.
zutar M. gün batışına doğru başlryan soğuk

hava * zuhri êvarêAvv. akşam soğuğu. An
SUT.

zulam M adam, erkek. An mırov, züam,
kahra.

zulüm M.A zulüm, fin züm,stem-
zümre N.A zümre. An gele, üre, ajaL
zumrûd MAnzunrûd.
zuqm M S. donma, don, ayaz. * zuqm lê

dan Avv. bitkilerde donmak, donarak ku¬
rumak.

zurafa N.bn zirai.
zurat MAnlazûL
zurbe Nk 1 kurt sürüsü. An revde. 2. gü¬

çlü. * leşkerekl zurbe Avv. güçlü bir ordu.
zuret M.A zürriyet, döl.
zurne M. zurna, fin zırne.
zurg M cav taşlık ve inişU yokuşlu dağ

eteği
zurk M. dağ kerevizi. Aot Peb-oselinum

oreoselinum.
zurxax M. değirmende suyun çıktığı yer.
zuxa. M. 1 mangal kömürü, fin xjjUeg. 2.

karakalem.
"zû" rgd çabuk, erken, acele, tez.* sıbe zû

rabûn fivv. sabah erken kalkmak. * zû be
zû Avv. acele acele, çabuk çabuk, aceleyle,
suratla. /- bûn L acele olmak, çabuk ol¬
mak. /Jbeyani rgp sabah erken, şafak
öncesi /_de rgp. uzun zamandır, çoktan,
ezelden. * zû deye me hev û du neditaye
Avv. çoktandır birbirimizi görmemişiz,
/-hel rgd kolay sindirilir. * binek
xwann zûtael m Avv. bazı gıdalar kolayca
sindirilir, /-ka rgp. suratla, erkenden. An
zûde. /-kani 1 rgp. aceleyle, erkenden. 2.

acelelik, çabukluk. * zûkanrya te çi ye?
Avv. acelen nedir, telaşın nedir?. /_ kuın
L acele etmek. * zû kel/t acele ol, çabuk
oll * zû lê kuın Avv. bir şeye acele etmek.
/-meş rgd çabuk yürüyen, acele yürüy¬
en, suratlı, aceleci /-tar rgd rgp. daha er¬
ken, daha çabuk, /-farin rgd rgp en
erken, en çabuk, en acele. * em zûtar
hatan, lê hon zûtarin bûn Avv. biz daha
erken geldik, amma siz çok daha önce
gelmişsiniz. /_U M. erkentik, acelelik. An
zûkanL * zû xwe bışo em herin Avv. ça¬
buk yıkan gidelim. /- ve rgp çoktan, çok¬
tan beri. /_xwer Nh rgd obur, çabuk
yiyen, /-yi M rgp. erkentik, acelelik, er¬
kence, aceleyle. An zûkani, zûtl * zû zû
re de çûn Avv. acele acele veya çabuk ça¬
buk yürümek.

zûl Mdilim. *zûlezûlAvv.dtiim-djtim.An
cebce, zolak.

zûr 'Mcatengebeliveya alçak tepeli ara¬
zi, toprağı az taşı çok arazi

zûr 2MZ.Anderew.
zûr 3 rgd asık süratti. /_ kum Z. süratim

asmak. * hevale* nun xwe zûr kurye Avv.

arkadaşım suratını asmış.
zûr 4M uluma
zûrand/m Lg.(dtzûrine,bızurine)uhıtmak,

ulumasını sağlamak, böğürtmek.
zûrezflr R tekrarlryarak uluma /-kuın

L tekrarlryarak ulumak, tekrarlryarak
böğürmek.

zûnk lN. toy. An çırg.
zûrüc 2 M 1 yabani maydanoz. 2. küçük

çim.
zûri MAnzeIû,tazûng.
zûri/n l Lng. (drzûre, brzûre) ulumak (kurt,

köpek). * zûrina goran Avv. kurtlann ulu¬
ması.

zûrin *** MB/. yarada sancı. An eş,jan.
zût rgd sivri uç.
zûtüc N. ant L zayii canlılarda anustan

dışarıya çıkan kahn barsak ucu. 2. kıç,
anus deliği. An zonk.

zûtar rgd rgp. zû kelimesi içindeki nota
bak.

zûxal M. mahrukat, yakacak, yakıt
zûxav M. 5. An nêm.
zûxûr MçakiLAnxlc.
zwa rgd kuru An znra.
zvrir rgd bn zrvrir.
zvri M. tenya, bağırsak paraziti, fin malık.
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zûnk lN. toy. An çırg.
zûrüc 2 M 1 yabani maydanoz. 2. küçük

çim.
zûri MAnzeIû,tazûng.
zûri/n l Lng. (drzûre, brzûre) ulumak (kurt,

köpek). * zûrina goran Avv. kurtlann ulu¬
ması.
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zût rgd sivri uç.
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A. yekemin tipa di elifba ya tırki ye, deng-
dêra drêj e û jı quikê de derdıkeve.

aba M. A. eba, aba, cûreyek cubceye ko jı
heriyêçêdibe

abajur M. Fr. abajur. Jı bo ko ronahiya
xwe zêde h çavan nedejı cûre cûre tıstan
kum tên çekınn û h ser lambeve dılun ko
jê re abajur tê gotm, bı rêgayi tırki ve jı
Frensi hatiye.

abanmak Z. pal dan.
abanoz M. P. abanoz, ebenûs.
abanoz çiçeği Msisem.
abartı M. fisal, neprxandini.
abartmak L nepixandin, gır kınn (gotm û

avaftatê de).
Abaza M Abaza, Abxazi. navê geleki ye

ko h bakuri roavayi Qefqasryê de dıjta.
abdal M. 1 ebdal, evdal, dema berê de jı

derwêşên gerok re dıgotm. 2. bomık.
abdest MZJ.ZcT.avdest, destav./-almak/,

avdest gutm. /-hane Mx avdestxane/-
bozmak Z. 1 av njandın, avdêst şkandın.
2. destav njandın, destav kınn. /-hane M.
avdesbcane, destavxane.

abdest M. destnımej. /_ almak L
destnımej gırtın. * abdestini yenUemek
Avv. destnımeja xwe teze kınn.

abdülleziz Mhebbûlleziz.Navêdarekiye
ko lı derdora behra spi dıji.

abes rgd A. bêvac, fişar, moleq.
abıhayat M. A. ava jtaê, kesen ko temena

vvan gelek e Û hê crwan xuya dibin, jê re "
ava jtaê vexwarrye" tê gotm.

abıru M. K. P. averû, avrû.
abi M. kek. An ağabey.
abide M. A. abide. An anıt
abis M. Fr. cav abis, nax, kûrtırin cih lı

oqyanûsan e.
abit rgd A. abıd./_çe rgp. abıdane.
abla M.xvvehyamezın,xwangamezın.
abluka M. 11 ebloqe,gemaro. * ablukaya

almak Avv. gemaro kınn, dor lê gırtm. /_
etmekZ. ebloqe kınn, dor bırrin. * ablu¬
kayı kaldırmak Avv. gemaro rakınn,
ebloqe rakınn.

abone M. Fr. abone, ebone. /-man MA.
aboneman. /_lik M. aboneti.

abstre rgd Zr. neditbar.
abuk sabuk rgd rgp. çırtovırto.
abus rgdA.mu-ûz,mırûzın.*abussuratIı

adam Avv. mıroveki rû mırûz.
ac M. kurtebêja aktinyuma ye.
acaba rgp. A. aya, eceb, eceba, gelo.
acak/ecek dê,wê,xurdeyêntewandinalê-

keran m. * yakacak dêbışevvıtine. * gide¬
cek vvebıçe.

acar rgd A. 1 dıjvvar, zirek. 2. nu, nû.
Acar 2M beşeki Gurciyan e.
acayip *" rgd A. ecayib, eceb, mostre. /_

kalmak Z. ecêb man. /- olmak L ecêb
bûn, mostre bûn.

acayip rgd A. behit, mostre, sosret. *
kılık kıyafeti acayip bir adam Avv.

mıroveki ser û çav bı mostre. * herkesin
içinde acayip olmuş Avv. di nav herkesi
de sosret bûye.

acayiplik M.ecêbl
acele M. rgd A. ecele, lez. * acele acele Avv.

lez bı lez, lez û bez. /- etmek L lez kuın,
1ezandın. /_lik M. lezahi, lezi/_ olmak L
lez bûn. * acelesi olmak Avv. leza xwe he¬
bûn, ecela xwe hebûn.

acele rgp. zû, zûkayi, bı lez, bı ecele. . * ace¬
le acele Avv. zû bezû. /- etmekL zû kınn.
/_ olmak Z-zû bûn.

aceleci rgd lezgin. /_lik AJ. Iezgtai.
aceleyle rgp. bı lez, bı tez û bez.
Acem M. rgd Ecem, İrani, Fans. /_ce M.

Fansi.
acemi rgd ecemi, nepeşkar, xam, xeşim.

l-cergp. bı ecemitl bı nepêşkari/_b°kM
ecemiti.

Acem Kurdi M. cûre muzikeki Kurdi-
Fansi ye ko paşê derbazi Osmanıyan û
Türkan bûye.

acem lalesi M. Aot laleyi irani.
acenta M. /t acente.
acep rgp. A. eceba, bı mın, gumane.
acı M 1 êş, êşan, jan,jar, şewat, xem, aran.

2. Bj. çûze. /- çekmek Z. êş kısandın,
atinin, xem xwann. * acısına dayana-
mamak fivv. h ber êşê tevvat nekınn. *
gönlümü acıtma (incitme) bw. ddê mın
mcarine./- tutmak/, jan gırtın, êş gırtın.
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/_ vermekZ.jan dan, şewitta, êşin, êş dan,
arandın.

acı M. 1 tal, tehl, evrya tahya vvek ya be-
myê, an an dendıke beyv û tali û xvvaşê
ye. 2. rgd tışte ko di tama tehl xwaşdê ye.
3. tışten ko xweşa mırov naçe û êş dıde
mırov. * acı haber geldi Avv. xeberek tehl
hat. * acı şeyler duyuyorum Avv. tışten
tehl dıbdıısım. /-laşmak L tal bûn. /Sık
M. tali, tehh./_ olmak Z. tal bûn, tehl bûn.

acı M. rgd tûj, evıya tama isotê re tê gotm.
* acı biber fivv. bibera/isota tûj. * acüı
yapmak fivv. tûj kınn. * acı yemek Avv. tûj
xwann.

acıbadem MA. behiva tehl.
acıkılmak Z. bırçi bûn.
acıklı rgd xemdar, dıleş.
acıkma M. bırçibûni.
acıkmak Z. bırçi bûn, kes an heywanê ko

zikê xwe vala dibe, xwasta xwannê dike.
acıktırmak Z. bırçi kınn, zık jı xwannê

vala kınn, bıcebri an bı tuneti bırçi niştin.
acılanma M. tal/tehl bûni.
acılanmak Z. 1 tal bûn, tehl bûn. 2. tûj

kırın.
acılaşmak L bn acılanmak.
acılaştırmak L 1 tal/tehl kırın. 2. tûj

kırm.
acılık M. 1 tali, tehli. 2. tûji.
acıma M 1 heyf, 2. berketın, merhamet.
acmıak Z. berketın,heyf lê hatın. * arka¬

daşının durumuna çok acıyor fivv. pır h
ber rewşa hevalê xwe dıkevi. * mahna
acımadan dağıtıyor fivv. ber malê xwc
nakeve û belav dike.

acımak Z.l.êşan,êşin,jandan.2.ddpeş-
ewitin.

acımasız rgd bêmerhamet, stemkar,
bêinsaf. /_ca rgp. be insafi, bı stemkari.
/-hk M. zulüm, bê insafi, bı stemkari.

acı meyan M. sûsıka mara.
acımık M. kanije.
acımsı rgd bn acımtırak.
acımtırak rgd k ser talryê, tehlsrvık.
acınmak L guneh pê/lê hatın.
acırga M gızer, cûre gızereke beyaban e.
acısız rgd. 1 bêêş, bêjan. 2. bêtûj.
acıtmak L 1 tal kınn, tehl kırın. 2. tûj

kırın. 3. eşandın, anhandın, zeryandın, zê-
randın.

acil rgd A. leqez, baybezê, lez, lezûbez.
acilen rgp. A. baybezê, bı lez û bez.
aciz rgd A. aciz, ecrz,şeqızi,beçare./_ et

mek Z. şeqiz kuın, ecız kınn. /-lenmek
Z. acız/ecız bûn, bêçare bûn.

acizane rgp. A. ecızane.
acun M. dınya, gerdûn.
acur M. acur, qitik, küte, şarax, tırozi. Eva¬

na hemû sinonim in jı bo cûreki xryar e.
acuze rgd pirri.
aczetmek Z. ecızandın, tadayi lê dan.
aç M. bırçi, birsi. 1 kesê ko têr nine. 2. kesê

ko zor hêjar e. /_ bırakmak L bırçi
taştın. /_ gözlü rgd çav bırçi, xizan. * aç
karnına fivv. bı zıke bırçi. * açları doyur¬
mak Avv. bırçi têr kınn. /_hk M. bırçiti. *
aç ve sussuz fivv. ti Û bırçi.

açı M. geo. duqozi, güç, qiraç. * dik açı M.
enişk.* açı ölçer aleti Nh goşepiv.

açık rgd 1 vekıri, jev, jı hev.* açık pence¬
re fiıv. pencere ya vekıri. * açığa çıkar¬
mak fiıv. derxrstin/xistin meydanê. 2.
aşikar, eşkere, pêşçav. * açığa dökmek
fiıv. xistm meydanê, eşkere kırın. * açığa
vurmak L diyar bûn, dan der, der dan,
dırkandın. 3. ron, roni, revvşen. * tüm fi¬
kirleri açıktır fivv. hemû ramanêm xwe
roni ne. 4. nvvin, rvvin, evıya jı bo tışten avi
tê gotın ko tir nine, rvvin an vekıri ye. *
açık çay fevv. çaya rvvin. 5. pas, evıya jı bo
tışte ko nenuxumandi tê gotın. * açıkta
yatmak fivv. lı pase* razan. * yalanını
açığa çıkarmak fivv. derevvö wi anin pa¬
se. 6. vekıri, evıya jı bo rengan tê gotın. *
açık yeşil fivv. keska vekıri. 7. pas, vekıri,
evıya jı tışte bergelı û peşi vekıri tê gotın.
* açık arazi fivv. erazıya pas. 8. tazi, evıya
jı bo film û wfineyên ko tazi an seksi ne tê
gotın.

açık arttırma M mezad.
açıkça rgp. bı ronkayi, bı cşkereyi.
açıkgöz rgd. hışyar, wurya, çavhelkıri,

çavvekıri.
açıklama M. izah, rave, şirove.
açıklamak Z. izah kırın, şirove kınn, rave

kırın, aşikar kırın, eşkere kırın, dan der
açıklanmak L hatın şirove kırm, hatın

rave kınn, hatın eşkere kınn.
açıklık M. 1. eşkereyi, ronahi. * açıklığa

kavuşmak fivv. ronak bûn. * açıklığa ka¬
vuşturmak Avv. ronak kınn, berçav kınn.
2. dûrahi. 3. rûli, taziti. 4. kank. * duvar
arasındaki bir acıktıktan içeri girdim
fivv. di kankê lı navbera diwêr de ketim
hundur.

açüc saçık rgd pış&v, tıp û tazi.
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kavuşmak fivv. ronak bûn. * açıklığa ka¬
vuşturmak Avv. ronak kınn, berçav kınn.
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açıktan rgp. 1 jı dûr ve. 2. jı der ve.
açıkyürekU rgd ddsoz./_lik M. dılsozi.
açılış Mlvebûn. 2.vekınn.
açılmak Lng. bışkrvin (jı bo kulilkan). *

tomurcuklar açıldı fivv. bışkuyen daran
bışkrvin.

açılmak Z. vebûn, hatm vekırın. * yeni
bir yol açüdı Avv. reyeki nû vebû, reyeki
nûh hat vekırın.

açımlamak L şirove kınn, teşrih kırm.
açınmak Z. geş bûn, inkişaf kınn.
açış M. 1. vebûn. 2. vekınn. * açış konuş¬

ması Avv. gotara vekınne.
açlık M. bırçıti. /_ grevi M. berxwadana

bırçıtiye, grevva bırçıtiye. /-tan gözü
dönmek fivv. bırçrya re ketin, /-tan öl¬
mek Z. bırçrya re mırın.

açmak L 1 vekırın, vemalin, jev kırın, jı
hev kınn. * ellerini açmak fiıv. desten
xwe vekırın. * kapı açmak Aıv. deri
vekınn, deri jı hev kınn. * önden gidip
adama yol açtı fivv. lı pêşiyê çû û mırov
re rê vekır. 2. derve kınn, evıya vekırına
tışteki devgırti an binerdi ye an ji bo mal
û xani ye. * yara açmak fivv. kul derve
kırın. * karın açmak fiıv. zık derve kırın.
* ev açmak (soymak) bw. mal (xaıu) der¬
ve kınn. 3. pışkaftın, vebûn. Evıya jı bo
gul û kulilkan e. * çiçek açmak fivv.

pışkıvin, kulilk vekınn.
açtırmak L karê "açmak" bı İĞkera

"dan" tÊte kırın vvek: dan vekırın. * bana
ağzımı açtırma fivv. devê mm mede
vekırın.

ad M. nav, nam. /_ almak L nas bûn, nav
gırtın. /-çekmek Z. nav kısandın. /_ koy¬
mak L nav İğ* dan, nav lê kırın, navandın.
* adı çıkmak Atv. navfi xwe derketm. *
adı geçmek fiıv. navi (xwe) derbaz bûn. *
adı (ismi) gibi bilmek fivv. vveki navö xwe
zanin. *adını ağzına almamak fiıv. navê
(yeki) negırtın ser zmanê xwe. * adını
bağışlarnıısımz? fiıv. navö te bı xêr? *
admı kirletmek fivv. nav xıra kırın. *
adını okumak L nav taldan.* adı
üstünde fivv. nav lı ser e. * adı var kendi
yok fiıv. navê xwe heye, bı xwe tüne. /_
vermek Z. navandın, nav lê dan, nav lê
kuın. /_ yapmakZ. bı nav û deng bûn. fin
isim, ün.

ada M. cox gırav, gırde. parçe reşryekoça-
rali xwe bı avê halrye gırtın. * kıbrıs
adası MA. gırava Qibnsê. /_lıM. rgd gıra-

vi, kesen ko lı gırave de dıjin.
adacık M. cav de, gıravok.
adak M. dehi, boraq, qurban, nezir. /_

adamak Z. qurban kınn, boraq danin. bn
adamak.

adale MA.a/ıtlemlate,masûlke,parxone,
zevlek. An kas.

adalet M.A.edad,edadmendi,edalet,dad,
dadmendi. /_ dağıtmak Z. dadi belav
kırın. /_li rgd adıl, dadmend, bıdad. /_siz
rgd bêdad. /-sizlik M. bêdadi.

adam M. A. 1. mırov, menv, meri, mênk,
kabra, pryavv, zılam,zulam, peya.Jıvansi-
noniman de her yek ddcare di cUıe hev de
bdcar bêt. 2. mırov, kabra, evıya kesê ke-
san e. * adam başına üç kişi Avv. serê
mırov sê kes. * bu adam kim? fivv. ev
mırov ki ye?, ev kabraya ki ye?, ev zulam
ki ye? * iki adamımız gurbette Avv. du
peyayfin me hxeribiyê ne. * bilim adam¬
ları fivv. mırovĞn zanısti. * bir yerde
adamı olmak fivv. ciheki de mirovê xwe
hebûn. /- başına fivv. serê mırov. /_
beğenmemek Z. h keşi razi nebûn. /_ et¬
mek Z. kırın mırov. /_ olmak Z. mırov
bûn, zulam bûn. /_ sen de! fivv. de herre tu
ji!, de herre lo! * adam yerine koymak
bn: kırın cihê mırovan.

adama MgoribÛn.
adamak L gori kınn, boraq danin, nezır

kırın. * kendilerini vatana adadılar fivv.

xwc gorıya welêt kınn. fin adak.
adamcık kemiği M. ant. zengelork.
adamcıl rgd. mırovhız.
adam kökü otu MA. mandêrek.
adamlık M mırovayeti, kabrayeti, zulam-

ti.
adamsız rgd. bêkes, bêmirov, bêpeya.
adanmak Z.I. gori bûn. 2. karê "adamak"

hatın kırın, vvek: hatın gori kınn.
adap A'. A. serde, edeb.
adaptasyon M Fr. adaptasryon, adapte

kırın, İd xuyandin.
ada soğanı M. pivazxage.
adaş rgd hevnav,hemnav./_hk M. hevna-

vi.
aday M. berendam, navzed, namzed./- gö¬

stermek L navzed danin. * adaylığını
koymak Avv. navzedrya xwe danin. /_ ol¬
mak L navzed bûn. An namzet

adayhk M. berendami, namzedi
adcılık M. nominalizm.
addetmek L hesıbandın.
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addolunmak L hatın hesıbandın.
Adem M. 1. Hz. Adem. 2. mırov, tasan. *

adem evladı fivv. kurên/role yên Adem.
adem elması M. ant zengelork.
ademoğlu M. insan, küren an role yên

Adem.
adenit M. Fr. Bj. adenit, helgırtına (ladbû-

na) girêkên lenfan m.
ademi iktidar MA. hurim, nemêri.
adese M. A. adese, niskok, rojdc.
adet M. A. adet, banek. /_ etmek Z. adet

kınn. /- olmak Z. adet bûn. * adetten
dışarı Avv. jı adete der. * kendine adet
edinmek Avv. jı xwe re adet kınn. * eski
köye yeni adet Avv. günde kevn re adete
nû.

adet M. hb, hevv, heb. * on adet kitap Avv.

deh hb kıteb.
adeta rgp. A. adeta.
adıl M. Grm pronav, bernav.
adını M. 1 gav. Jı bo meşine ko her cara

hng dıçe peş û ev dırejahi. 2 pêngav, jı bo
hevvldan û teşebusa tışteki. /_ adını Avv.

gav bı gav. /_ atmak Z. gav avetın, gav
dan. /_ başı Avv. her gavê. * adımla ölç¬
mek Avv. gav kırın.

adımlamak Z. 1. gavandın, gav kınn. 2. bı
gav pivan.

adi rgd A. adi, erzan. /-kimse rgd xirpo.
* adi kimseler Avv. kesen adi. /-leşmek
Z. adi bûn. /_lik M. aditi.

adil rgd A. adıl, edil, dadi, dadmend, dad-
perwer, edad, edadmend. /_ane/ce rgp.
adilane, bı dadmendi.

adlandırümak Z. hatm navandın, nav lê
bûn.

adlandırmak L bı nav kırın, nav lê
dan/kırın, navandın.

adli rgp. dadi, dadmend.
adliye M. A. adliye, dadıgeh, dadxane.
adres M. Fr. adres, navnişan. * adresini

vermek fivv. navnişana xwe dan. * adresi¬
ni yazmak Avv. navnişana xwe nrvisin.

advizör M. Fr. ravvejer.
af M. A. af, ef , efû, borin. /_ etmek L ef

kınn, borandın. /_ olmak Z. ef bûn, hatm
borin.

afacan rgd beleban, no.
afallamak L şaşmi bûn, mat bûn.
afallatmak L şaşmi kınn.
afal M. A. afat, karesat.
aferin B. P. aferin, bıji, sehet xvveşL
afet M A. afet, ashv, karesat, bela, gerûşe,

qır. 2. mecazi de jı bo kesen gelek zirek û
anji keç anjına cıwan./_zedeM afetzade.

affedersin! B. bibexşin, bıbore.
affedilmek Z. efû bûn, hatın bexşta, hatın

borin.
affetmek Z. efû kınn, bexşandin, bo¬

randın. * onu affetmekle iyi etlin fivv.

baş bû ko te evv efû kır (te evv bexşand). *
Allahım bizi affet Avv. Yezdan, me bıbo-
rine, me bibexştae.

affeylemek Z. ef kırm, borandın.
affolunmak Z. efû bûn, hatm bexşin,

hatm borin.
Afganlı, Afgan M. rgd Efxani. /_h M. Ef-

xani.
afiş M. Fr. afiş, seyvvan. /_lemek Z. afiş

kırın.
afiyet M. A.noş,norşi./-olsun!Z?. noşi be,

noşi can be!
aforoz etmek Z. pınde kırın.
Afrikalı rgd Efriqi, Efriqayi.
afrika öküzü Mgaboxe.
afrika tavuğu M. mırişka hebeş.
afsun M. P. avsûn, efsun, avzûn. /_cu M.

efsûnker. /-lamak L efsun kınn.
afyon MGr.efyon./_kcşM.rgdefyonkêş.

/-kcşlUcM efyonkêşi.
afyonlamak L efyon kınn.
ag M. kim. kurtentvisa zivê ye.
agav M. sûberi Amriki.
ağ M. 1. tor. * balık ağı Avv. tora masryan.

/_ atmak Z. tor avetın. /_ çekmek L tor
kısandın. 2. pink, hin zêndiyênweki pinki
ko bı xwezrya xwe têlan çêdike.

ağ M. navran.Jıbo derpe an pantol ko ci-
he navran re dıbejın. An apışlık.

ağa M. axa. * ağa gibi rgp. axayane. /_hk
M. axati.

ağabey M. kek, kak, kek. /_hk M. kekti,
mezınti.

ağaç M. dar, dırext./_bah M. beniştê dar¬
an. /_ budamak Z. dar dapiun. /_ dik¬
mek L dar danin, dar çıkandın, dar
çeqandin. /_ işçiliği Avv. darkari. /- kes¬
mek L dar birin, dar qır kuın. /_ kurdu
M. beltitk, kurmê daran. * ağaçlara su
yürümesi Avv. dar ter bûn. /_hk M.
danstan. /_ manian M. pişoyê daran. /_
oymak L dar kolin. /_ sökmek Z. dar
helkışandın, dar kolan. * ağaç yaş iken
eğilir Avv. dar bı teri vetê. * ağacı kurt,
insanı dert yer fivv. dar bı kurman, insan
bı derdan dıkeve.
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çeqandin. /_ işçiliği Avv. darkari. /- kes¬
mek L dar birin, dar qır kuın. /_ kurdu
M. beltitk, kurmê daran. * ağaçlara su
yürümesi Avv. dar ter bûn. /_hk M.
danstan. /_ manian M. pişoyê daran. /_
oymak L dar kolin. /_ sökmek Z. dar
helkışandın, dar kolan. * ağaç yaş iken
eğilir Avv. dar bı teri vetê. * ağacı kurt,
insanı dert yer fivv. dar bı kurman, insan
bı derdan dıkeve.
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ağaç çileği M.şêmi.
ağaçkakan M kutkutok, darkunkere,

darkırok.
ağaçlandırmak Z. çıkılandın, dar danin.
ağaçhk M. danstan.
ağaç sakızı M. beniştê daran, şirêz.
ağaçsansan M kuzeyi daran.
ağarık rgd gewr, spi bûyi.
ağarmak Z. spi bûn, gevvr bûn. * sakah

ağardı fivv. riyê xwe spi bû.
ağartı M. spêle, sipêle.
ağartmak Z. spi kınn. * adamın yüzünü

ağarttı Avv. rûyê mırovi spi lor.
ağcı M. torevan, torvan. /_cılık M. toreva-

ni, torvani.
ağda M. A. axda, jı bo talkışandına pırç Û

mûye ko cûre aqiteke jı şekır çê dibe.
ağı M. jehr, jar, axû/_ ağacı M. ziqûm,

zeqnepûrt. * ağı otu M. Aot gryajehrin,
zırgejnok.

ağü M. hevêz, bêri, hevvş. 2. jı bo kar û ber-
xan ji, 'koz, kozık' tê karandı.

ağılamak Z. axû kuın, jehr kınn, jeh-
randm.

ağılanmak Z.axûbûn,jehrbûn,jehribûn.
An zehir.

ağüı rgd jehri, tışte ko jehr tê de heye.
ağınma M. gevz.
ağınmak Z. gevızandın, gevızin.
ağır rgd 1 gıran, dıji srvık e. * demir

ağudır Avv. hesm gıran e. 2. tışte ko di lrva
xwe de hêdi. * ağu ağır Avv. gıran gıran. *
ağır ağu geliyorlardı Avv. gıran gıran
ddıatın. 3. tışten gıranbdıa re ji tê gotın:
vveki bêjeya 'giranbiha'. 4. mana zehmet û
muşkde ji dıde. vveki: ağu işler Avv. karen
gıran. 5. di wate ya xeter de tê xebitandin.
* ağu hasla fivv. nexwaş gıran. 6. jı bo xe-
vva kûr an hewayeki tir re J tê gotm. *
ağu bir uyku fivv. xevveke gıran. * ağu
(bunaltıcı) bir hava Avv. hevvayeke gıran.
7. cih cüı di şunda kemani deji diyar dibe.
* kulakları ağır fivv. guh gıran. 8. carinan
mana hêz û quwet ji dıde. * yumruklan
ağırdır Avv. destenwi gıran e./_ canlı rgd
can gıran. /_ ceza M. cezayê gıran. /_ ha¬
stalık M nexwaşrya gıran. /_ işitmek L
gıran biniştin. /- kayıp Avv. zerarên guan.

ağırbaşlı rgdhêmta,ddgiran./_hkMhê-
mini, ddgırani.

ağırlamak /.ezunandm, ikram kınn,ma-
zûvani kırın.

ağnlaşmak Z.lgıranbûn.2.hedibûn(,d<

meşini de). 3. gıran bûn (jı bo nexwaş).
ağırlaştırmak /.gıran kınn.
ağırlık M. qorsi, gırani, seng, sengta. * bir

şeyin ağırlığı olmak Avv. gıramya tışteki
hebûn. /- basmak L gırani ketin ser. /_
merkezi M. navendıya gırani. *
ağırlığmı koymak Avv. gıramya xwe da¬
nin.

ağırsamak Z. 1 xwtasari kınn. 2. guh ne-
dan, guh lê nelonn.

ağıt M. mersiye, lavvık, lavvıj, dûnka
mınyan./- yakmak L kırandın, lorta, la¬
vdandın.

ağız Mİ ant dev. 2. dev, jı bo qula tışt an
ciheki dorgırti re tâ gotm. * mağara ağzı
Avv. devê şkeftê. 3. hêla vekıri ya fere-fol
û firaqan. * tencere ağzı Avv. devê qûşxa-
nê. 4. kevıya rê, çem û cobar Û dal û tışte
vvısa. * yol ağzı, nehir ağzı Avv. devê rê,
devê cemi. 5. aü tûj ya hacetên btrrinê. *
bıçak ağzı, kılıç ağzı Avv. devê kêrê, devê
şûr. 6. devok, serzman, evıya pıçûke zara¬
va ya zmanê ko tê axaftın. * Mardin ağzı
Ue konuşmak Aıv. bı devokê Merdine
axaftin. 7. dev, jı bo demên xeteri tê kar
anin. * topun ağzında fivv. di devê topêde
ye. /_ ağıza vermek Avv. dev kınn dev. /_
alışkanlığı Avv. dev hin bûn, dev hut bûn.
/_ aramak Z. dev seh kuın,jı bo tu xeber
an axaftinekê jı yeki fehm bıki. /_ artığı
Avv. berdevk.* ağız birliği etmek Avv. soz
kınn yek. * ağız burun birbirine
karışmak Avv. lêv û poz lı hev qehbin. *
ağızla boğuşmak Avv. dev kuın hev. /_
bozukluğu Avv. dev pisi. /_ dalaşı Avv. bı
dev hevnryan. /-dan rgd devki, bı dev. *
ağızdan almak Avv. jı dêv re gırtın. /-
değiştirmek L 1 dev guhartın, gotına
xwe bı avvaki dm bixeleti derpêş kınn. 2.
devxar, rastryê tun bı avvaki xetet ifade
kırm. /_ göz MA. ant dev û rtV_ kavgası
M. kefteleft, leca bı devki/_hk M. devde.
/_ suyu Nh avdev. /_ yapmak L dev
xweş kınn/- yoklamak L dev seh kuın.
* ağzı açık rgd dev vekıri. * ağzı açık
kalmak Avv. dev jı hev çûn, dev vekıri
man. * ağzı birbirine dolaşmak Avv. dev
h hev gerin. * ağzı bir kanş açılmak Aw.
dev jı hev çûn, dev bıhostekê jı hev çûn. *
ağzı bozuk rgd dev pis. * ağzı dili
bağlanmak Avv. dev û dran hatın gırtın,
dev û lêv kilit bûn. * ağzı havada kal¬
mak Avv. dev lı hevva man. * ağzı kokan
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Avv. dev geni. * ağzı kurumak Avv. dev
zrvva bûn. * ağzı kulaklarına varmak
Avv. dev çûn paş kenkan (guhyan).* ağzın
üst iç tarafı Avv. asmani dev. * ağzına
burnuna bulaştumak fivv. h ser û çavê
xwewerdan.*ağzına kadar fivv. leVıka re.
* ağzına vurmak Avv. dev de lê xistin. *
ağzını bağlamak Avv. dev gire dan, dev
gırtın. * ağzını kapamak Aıv. dev gırtın.
* ağzım kapa ulan! Avv. deve xwe bıgre
lo!. * ağzı kapanmak Aıv. dev ketm hev,
dev hate gırtın. * ağzı pis rgd devpis. *
ağzı salyalı fiıv. dev gdêj. * ağzı yanmak
Avv. dev şevvıtin.

ağız M. firo, jı pêy zayinê de şirê peşin ya
heyvvanan e.

ağız birliği M. gotm kırın yek. * ağız bir¬
liği yapmak fiıv. gotına xwe kırın yek.

ağızdan rgp. 1 jı devki. 2. bı devki. *
ağızdan söylemek fin', bı devki gotın.

ağızlık Mİ (/; fio ararc) qose, darkê crxa-
rê, çiqare. 2. destpêka qul, kun an cihê ko
dev vedıbe.

ağızsız rgd bêdev.
ağız ünlüsü M. Grm dengdfîr.
ağlama M. giran, giri, gıri.
ağlamak L 1. girin, girin. 2. kûrin (bı deng

gain). /_lı rgd kelagiri, gırinok. * ağla¬
maklı olmak fivv. kelegıri bûn.

ağlanmak Z. hatın girin, hatın gırryan.
ağlatmak M. gırıyandın, girandın, gıry-

andın.
ağlaya ağlaya rgp. bı gıri û gıri.
ağlayış M. girin. * öyle bir ağlayış

ağladılarki- fivv. bı girinek vvısa giriyan
ko...

ağmak Z. berjer bûn, daketın.
ağnamak L gevızandın, gevızin. fin

ağınmak.
ağn M. jan, can&j, êş, fırk. /_lı rgd jandar,

êşdar./- vermekZ. jan dan./- tutmak/.
jan gırtın, êş gırtın, fırk avetın.

ağnkescn M. rgd. Bj. eşbır.
ağrımak Z. êşta, jan dan. fin sancı.
ağrısız rgd bêêş, bêjan.
ağrıtmak Z. aşandın, êş dan.
ağ tabaka M. bio. ant tora çav, retina.
ağustos M. a b, tebax, gelawêj, lat, meha he¬

st ya salê ye.
ağustos böceği M. temoj, gosan.
ah! B. ah!, ax! * ah başıma gelen fivv. ax lı

serê mm. /_ çekmek L ax kısandın.
aha! B. aha! ehe!, êra!

ahali M. A. ehali, xelk.
ahbap M. dç. A. exbap. Jı Erebi de derbazi

Tırki bûye û jı wê ji batiye Kurdi,
prejmanya 'hebib' ê ye.

ahçı M. nanpSj.
ahdetmek Z. ehd kuın, qesem kınn, sond

xwann.
ahenk M.Z>.aheng,melodi/_lirgdaheng-

dar, rengnışta, melodik, /-siz rgd bfia-
heng, gerelavvje.

aheste rgd P. hêdi, gıran.
ahh! B. ehh!.
ahu M. P. K. axur, axir, lar. * ahıra çek¬

mek fivv. kuın êxur.
ahiret MA.axret.fi/tahret
ahil M. A. ehd.
ahize M. A. ahize, dengvveş, şendryar.
ahlak MA.sınçi,exlaq,rewışt.Jıvanstao-

niman de bı zêde exlaq û revvışt tê kare¬
nin. /_ bilimi M. exlaknasi. /_çı M.
exlakzan, revvıştzan. /_çüık M. exlaqnasi,
revvıştnasi. * çocuğun ahlakım bozma
fivv. revvışte zaro xıra me ke. ISı rgd bıex-
laq. /-sız rgd bêexlaq. /-sızhk A'. bêexla-
qi.

ahlat M Gr. kırosk, şekok.
ahmak rgd A. bale, bêvac, çopık, debeng,

exmaq, qewc, jı van sinonimana de "ex-
maq" zêde tê bıkar anin. /_ça rgp. ehme-
qane. /_hk M. bêvaci, exmaqi.

ahmaklaşmak Z. exmaq bûn, bêvac bûn.
ahraz M. A. lal, bezıman.
ahret M. A. axret.wêdinê.* ahret kardeşi

M. destbıra, birayê axretê.
ahşap rgd A.jıtexte,jı dep.
ahtapot M. Gr. heştpê, axtapot.
ahu N.P. xezal.
ahududu M.şêmi.
ahval M. A. ehvval, prejmanya beje ya 'hal'

e.
aidat M. A. aidat, barbû. /_ toplamak L

aidat kom kınn.
aile M lêzim, xêzan, familye. * ailem Avv.

lâzıma mın.
aile Mmal,malbat.*Bedirhardar ailesi

Avv. malbata Bedirxanan. /_ce rgp. mal ve,
bı mal ve. * aile kurmak Avv. mal ava
kınn./- reisiM/ı malxvvê, sermıyana ma-
lê. /_ reisliği M. mabcwêti.

ait dç A. aıd, bo, boy.
ajan MZ7r.ajan,sixur./_takM.ajani,sixuri.
ajans M Fr. ajans, ecans. 2. dengûbas, xe-

ber.
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revvıştnasi. * çocuğun ahlakım bozma
fivv. revvışte zaro xıra me ke. ISı rgd bıex-
laq. /-sız rgd bêexlaq. /-sızhk A'. bêexla-
qi.

ahlat M Gr. kırosk, şekok.
ahmak rgd A. bale, bêvac, çopık, debeng,

exmaq, qewc, jı van sinonimana de "ex-
maq" zêde tê bıkar anin. /_ça rgp. ehme-
qane. /_hk M. bêvaci, exmaqi.

ahmaklaşmak Z. exmaq bûn, bêvac bûn.
ahraz M. A. lal, bezıman.
ahret M. A. axret.wêdinê.* ahret kardeşi

M. destbıra, birayê axretê.
ahşap rgd A.jıtexte,jı dep.
ahtapot M. Gr. heştpê, axtapot.
ahu N.P. xezal.
ahududu M.şêmi.
ahval M. A. ehvval, prejmanya beje ya 'hal'

e.
aidat M. A. aidat, barbû. /_ toplamak L

aidat kom kınn.
aile M lêzim, xêzan, familye. * ailem Avv.

lâzıma mın.
aile Mmal,malbat.*Bedirhardar ailesi

Avv. malbata Bedirxanan. /_ce rgp. mal ve,
bı mal ve. * aile kurmak Avv. mal ava
kınn./- reisiM/ı malxvvê, sermıyana ma-
lê. /_ reisliği M. mabcwêti.

ait dç A. aıd, bo, boy.
ajan MZ7r.ajan,sixur./_takM.ajani,sixuri.
ajans M Fr. ajans, ecans. 2. dengûbas, xe-
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ak 1 M. sis, sıpi, spi. Zrgd tışte ko di renge
spi de ye. * yüzünü ak etmek Avv. rûyê
xwe spi kınn. * akla kara sonra belU
olur Avv. reş û spi wê paşê diyar be.

akabinde rgp. A. pışt re, dû re, paşê.
akaç Mhekoke.
akaçlamak L hekoke lê xistui, hekoke

vedan.
akademi M. Gr. Fr. Akademi, eqademl
akan yıldız M. ast stêrenj.
akar M. mal, wandat.
akaryakıt M şevvatek, karbûran.
akasma M. hızargez.
akasya M. Gr. akasrye, darcêwi.
akbaba M. simerx,siqalk, keçelok, sisolek,

siqalqa guri, kergez, kurt, kerxur, sisark,
vvısa lı gor devokan gelek cûre navê vê
heye.

akbabagiller M bn akbaba.
ak basma M. Bj. ava spi. akciğer

M. aıa.
mêlak, pışa spi, pişik, kezeba sor, cigera
spi.

akçaağaç MA. isfendan, kevot.
akçe Mdiraf,zêdeyipareyênmadeniretê

gotın.
Akdeniz MA. Behra Spi.
akdiken M. grvij, giwij, guhij, gijok.
aken M. hışkeber, evıya navê rehekeke* ye.
ak gürgen M. narewan.
akibel M. A. encam, davvi, davvidan.
akıcı rgd 1 rvvin, tışte ko bı asani dıhenke.

2. ahengxweş, jı bo stran û müzik tê gotın.
akıl MA.l.aqıl,eqıl,eql./_ahnakZ.eqd

gırtın. * akıldan noksan Avv. eqd sıvık. /_
erdirmek Z. eqıl gdıiştın. /_sız rgd
aqdsrvik, bêaqd. 2. hış, totık, waq. * akh
başında olmamak fivv. hış seri de ne¬
man. 3. bir, hafıza, seri. * akuda kalan
fivv. birmayi. * akılda kalmak L birê de
man. /_ etmek L eqd kınn. /_ veren fivv.
eqddar./- vermek Z. eqd dan. * akü yaş¬
ta değU başladır fivv. eqd h senya ye, ne
lı bejna ye. * aklına gelmek Avv. hatın bir.
* aklına koymak Avv. dan eqlêxwe, kuın
eqlêxwe. * aklına yatmak Avv. ketm seri.
* aklına yerleştirmek Avv. kuın seri,
xistinseri

akücı rgd fels. rasıyonalist /_tak M.
rasryonalizm.

akü dışı rgd Ijieqlê der. 2. fels. irrasryo-
nel

akülandumak Z. baqd (bı eqd) kınn, zi-

rek kınn.
akıllanmak L baqd (bı eqü) bûn, zirek

bûn, eqdmend bûn.
akıllı rgd bağıl (bı eqü), zirek, eqdmend.
akıllıca rgp. bı jir, aqilane, eqdmendane.
akılsız rgd bêeqd.
akım M. 1. henkan (jı bo avi) henk. 2, ce¬

reyan (jı bo elektrik). * elektrik aküm Avv.

henka elektrikê.
akın M. çır. /-etmek Z. çır kınn. hayv¬

anlar suya akm etti Avv. pez çır kuın ser
avâ.

akın Mnıjd,eriş./_cıM.nıjdevan.
akıntı M. 1 henk, henkan. 2. henk, cerey¬

an (jı boavan hewa).
akış M henk, darej.
akıtma M. 1 henkan, darejkırın. 2. beş. Jı

bo tan heywanên ko eniya wan de pûlê
spi heye.

akıtmak Z. henkandın, danjandm. * su
akıtmak Avv. av henkandın.

akıbet M. A. aqibet, akam, davvidan.
akide MA.lbaweri.2.navecûreşekıre-

ki ye.
akik taşı MA.A.eqiq.
akis M. A. pıjak, dengvedan, pejn.
akit M A. eqd, peyman.
akkan M. ant lenf.
ak karınca M. termit, textekawûs.
ak kavak M. qêhk.
akkor M. tıraf.
aklamak Z. safi kınn, roni kuın, derxistin

paqijiyê.
aklan M cav tej, nepeni.
aklanmak Z. safi bûn, paqij bûn (jısûceki

atı jı dereweki).
aklaşmak Z. spi bûn, hatm safi bûn.
aklınca rgp. lı gor eqlê xvve. * akhnea be¬

ni kandırıyor fivv. h gor eqlê xwe nun
dixapini.

akmak L l. henkin, tışte av û vveki avi ko
dımeşe. * su akmak fivv. av henkin. 2.
njin, tışte ko lı jor drweşejêrê. 3. ciheki de
mal û sermaye rê kırın. * sermaye ak¬
mak Avv. sermaye njin. 4. tışte avi an mayi
kojı ciheki derdıkeve. * akacak kan da¬
marda durmaz Avv. xwina ko dınje,jı de-
mar de nasekıne. * akmasa da damlar
Avv. nehenke ji ddop dike.

ak mantar M. kırvarke bızınki. Aot Agari-
cus campestris.

akordeon M Fr. akordiyon.
akort M. Fr. akord, saz, kok. /_ etmek L
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akord kınn, saz kınn, kok kum.
akpelin otu M. rinana mara.
akraba M. lêzim, xizm, eqrebe. /_uk M.

xizmati, eqrebeti
akran M A. hevsal, hevdem.
akrep M A. dupûçdc, dumarekol, dûpışk,

heywaneki ye ko doca vvi ya jehrin h ser
pışte ye.

akrep M. tirk (jı bo saet û tışte wtsa).
Akrep burcu M. A. Qirjal, Gelarêzan.
akrobasi M. Fr. akrobasi, cambazi.
akrobat M. Fr. akrobat, cambaz. ISik M.

cambazi, akrobasi.
aks M. Fr. aks, tir. fin dingil.
aksak rgd leng, külek.
aksamak L necimin, incimin, kulin, leng

bûn (jı bo vucûd).
aksesuar M. Fr. aksesûwar, hesincaw.
aksetmek /.dengvedan.
aksırmak Z. 1 pişkin, pıjmta. 2. fırjin (za¬

deyijı bo lieywan e). * aksınp öksürmek
fivv. kuxe kux kınn.

aksi rgd A. ters, zıd, dıj, dıjraber. * aksi
adam fivv. mırove ters. /_ne rgp. dıjane. *
karanın aksi beyazdır fivv. dıji reş, spi ye.

aksiseda M. A. dengvedan.
aksiyon M. Fr. aksiyon.
ak su M. Bj. ava spi (nexwaştyeki çav e).
akşam M. êvar./_a doğru fivv. berewêVa-

rê, ber bı êvarê. /_ etmek L êvar kınn. /_
karanlığı fiıv. tangura êvarê. /-lan rgp.
êvaran. /-leyin rgp. êvaran, êvari. /_ na¬
mazı M. nimêja êvarê. /_ olmak L êvar
bûn. /_ üstü fivv. devdevi êvarê. /_ vakti
fivv. tangura êvarê. /_yemeğiM. şiv. * akş¬
am yemeği yemek fivv. şiv kınn, şiv
xwann. * iyi akşamlar! Avv. êvar baş!

akşama rgp. hêvarê.
akşamlamak Z. êvar kınn, êVar anin.
akşamleyin rgp. lı êvarê.
Akşam yıldızı M.venûs.
aktarmak L 1 vere kınn, tal... kınn.* sc-

pettekUeri çuvala aktar Avv. yên di sehkê
de tak* çewalê ke. 2. guhartm. * trende
aktarmak Avv. trêna xwe guhartm. 3.
vvergerandm, peçve kınn, evıya jı zmane-
ki kovedıguheri zmani dm. 4.veguhartın,
evıya vveki kerme û keşkûrên ko têne ve¬
guhartın re tê gotın. 5. guhaztuı, verê
kınn. * haber aktarmak Avv. nûçe gu¬
haztuı.

aktarmalı rgd bıguhartın, evryajıbonav-
ginên ragdianduiêye ko jı yeki tê i xarê û

ya chnê srwar dibi
aktarmasız rgd nebıguhartm.
aktif rgd Fr. lebati, çıst, çalak. * akUf

cümle Nh Grm hevokê lebati.
aktinyum M. Fr. kim. elementekı bı jıma-

reyi atom 89, gu-anıya atomi 227 e. sim.
Ac.

aktivizm M. Fr. aktivizm.
aktör M. Fr. aktör, delû, nyar, nyarvan.

/_lük M. nyari.
aktris M. Fr. aktris, weynê.
aktüalile M. Fr. aktûahte, rojane.
aktüel rgd Fr. aktüel, ironi, rojane, rûde-

mi.
akustik M. Gr. akustik.
akümülatör M. Fr. akimılator.
akupunktur M. akupunktur.
akvarel M. Fr. akvarel, wêneyên ko bı

boyaxên avi çê dibin.
akvaryum M. Lat. akvarryûm.
akyuvarlar Nh bio. gulokinên spi.
al M. kim. kurtebêja aliminyûmê ye.
al M sor. bn kunıızı.
ala M çal, belek.
ala rgd A. çêttr, baştır, bıhadar, pay-

ebıhnd.
alabacak rgd çal, heywanênkolingêwan

de pûlê spi henm. * ala bacaklı at bw. he-
spa çal.

alabalık M. kelûça çin, keşine.
alabildiğine rgd rgp. bêdawi, bêtixûbi.
alabora M. İt alabora, gırdav.
alaca rgd belek, çal. /-laşmak Z. belek

bûn./_lücM.beleki.
alaca doğan M.şaqe.
alacak M. deyn, qerd. ISı M. deyndar ...

bûn.
alacakaranlık M hengur, tarigevvnk,

gewnkê şevê, sıpede, şevgur.
alaca karga M. fin ala karga,
alacalanmak L belek bûn.
alacalı rgd çin, belek.
alacalık M. beleki.
alafranga rgd İL alafranga.
alaimisema M. A. keskesor, jı bo tırije

dıbejın.
alaka MA.peyvvendi,hevgıredayi,elaqe.

/-dar rgd elaqeder. * alakadar olmak
Avv. elaqeder bûn. * alakasını kesmek
Avv. peywendi jê buTİn.

alakarga MA. qinka belek.
alamet M elamet, dexel, işaret, şani. * al¬

ameti farika M. 1 marqe. 2. işareta tay-
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beti.
alan M. aqar, pivana rûpışta erdê.
alan M. qad, meydan, rast. * savaş alam

Avv. qada seri.
alarm M. Zr. alarm, hevvar.
alaşım M. (maden) amêjen, pêkvedayi.
alaturka M İt alaturka.
alay M. P. 1 ask. hêz. * alay komutam
Nh amiri hêz. 2. kom, ajavve, geremol. 3.
crvat, kom. * gelin alayı Avv. cıvata davva-
tê.

alay 2 M. Gr. henek, galte, leq, pe kenta,
tınaz, qerf , henek. /_ etmek Z. tınaz kınn,
qerf kınn, galte kuın, pê kenta, heneka
xwe ... lonn.

alaz Mpêt,xurri.
alazlamak Z. qijilandin.
albastı M. merdezıme, koos.
albatros M. Fr. albatros, teyreki mezm e, lı

oqyanûsan de dıji. zoo. Diomedea exu-
lans.

albay M. sertit, amiri hez.
albüm M. Lal albüm.
albümin N.Gr. albumin.
alçak rgd newi, evıya nızmbûna bı pehn

tanf dike.
alçak rgd 1 nızm. 2. nemerd (jı bo kesan).

/_ça rgp. bı nızmi. /_hk M. nızmi, nızmahi.
alçak gönüUü rgd ddnızm. /_Iük M.

ddnızmi
alçalmak Z. nızm bûn, daketm.
alçaltmak Z. nızm kuın, nızmandın,

daxistin.
alçaklaşmak Z. adi bûn, nızm bûn.
alçı M. kuşte, gêç, ces. /_ alçı işçiliği Z.

kuştekari. * alçı ocağı M. cısane.
alçılamak Z. gêç kuın.
aldanmak Z.xapta,xehtin.
aldatıcı rgd xapinok.
aldatmak Z. 1 dubare lê kınn (bı dek û

dolav yeki bı zerar xistm. 2 xapandin ( bı
derew û fêlbazi keşi bıdi bawer kınn. 3.
xehtandin (h ser rêya rast dexistin, an ra-
maneki baş de bıdi şaş kınn).

aldırış M.guhdani.
aldırmak Z. guh dan, guh lê kınn. *

aldırış etmemek/, guh fireh bûn, guh te
nekınn, guh nedan.

aldırmak L dan gırtın, karê "gırtm" dan
kınn. * ayakkabı aldırmak Avv. sol dan
gutm. * böbreğini aldırmak Avv. gurçıke
xwe da gırtın.

aldırmamak L guh nedan, guh te

nekınn.
aldırmaz rgd guhnedar, guhker.
aldırmazlık Mguhnedani.
aldırtmak Z. dan gırtın, karê "gırtın" dan

kuın.
alel acele rgp. tat dest re, baybezê, teqeze,

lezûbez.
alelumum rgp. A. bı gelemperi.
alem M. A. 1 alem, dine, dmya, cihan, ba-

rigeh. 2. al, dırevş. /-dar M. alakêş.
alem M. A. duan. /_ yapmak Avv. dilan

kınn.
alenen rgd aşikar, eşkere.
aleni rgd A. aşikar, aleni/_Ieşmek Z.

aşdcar bûn, eşkere bûn.
alerji M. Fr. alerji, nexwaşbûn an ecız buna

lı beramber hm xwann, tışt an dermane-
ki.

alet M. 1 alet, hacet, tiştê ko mırov pê kar
dike. 2. pergal, ambûrta (aletin ko ari-
karıya kar duan). * üretim aletleri (ara¬
çları) bw. pergalên berkêşanê. 3. cihaz,
alet. evıya makine an hacetên elektrondc
m. 4. enstrûment (aletân muzikâ ne).

alev Mpêt,xuri,nvta./_atanakZ.xuripê
ketin.

Alevi M. rgd Alewi, Elewi, yên ko jı
mezheba Alevvi de ne. /Jik M Elevviti.

alevlenmek L xurri pê ketm, pêt gırtm.
aleyh M. A. dıj, beramber, eleyh.* aleyhte

konuşmak L zem kınn, paşgotini kınn.
/SıkN. dıjayeti.

aleykümselam B. A. aleykümselam.
alfa M. Gr. 1 tipa yekem ya Yevvnani ye.

2. yek jı sê piriskên radyoaktife ye.
alfabe M. Gr. elfabe, elifba./_tik rgd elfa-

betik, di sıra ya xwe dd rêz lunn.
alıcı M. kınyar, kirox, gırüyar, mışteri. *

alıcı gözüyle bakmak Avv. bı çavi gütme
mêze kınn.

ahcı 2 M. (cihaz û elektronikan de) gulıyar.
ahç M. alûçe, tıelûje
alık rgd bomık. /-taşmak Z. bomık bûn.
alıkonulmak Z. hatm ravvestandın.
alun M. kirin. * alım satım Avv. kirin û

fırotın.
ahm M. şûxeti. /Sı rgd nazenin, şûx, şok.

* alımlı bir tavırla fivv. di revvşeke naze¬
nin de

atan M. 1 ant eni, ferşeni, netık. 2. (hm
tıstan de) peşi, lı ber. * açık ahn M. ulak.
/_ kemiği MA. hestiyê enryê. /_ yazısı M
sermvis, çarenûs. *atau açıkyüzü ak Avv.
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eni tilak û rû" spi. * ahun çatı MA. textikê
enryê. * alnına kara sürmek Avv. eni bı
teni lonn. * atan beyaz Nh enibeş.
alnından öpmek L eni maç kuın. *
alnının akıyla çıkmak Avv. bı rû spi der¬
ketm. /_ teri M xuya eniyê.

almdı M. meqbûz, gulek.
alıngan rgd xeydok. /-tak M. xeydoki, suh

ketini.
alınmak L dd (â xwe) gıran kırın, dd (ê

xwe) gırtm, xeyidin, suh ketm, sd bûn.
alınmak L hatm pejirandın, hatm gırtın.

* işe alınmak Avv. lı kar re hatm gırtm.
ahn yazısı Mçarenûs.
alıp satmak L kirin û fırotın. * ahp

salıvermek Avv. gırtm û berdan. * alıp
vermek Avv. gırtm û dan, dan û standın.

alış M. kirin. /-fiyatı Avv. bıhaye kirine.
' alışılmak M. hutbûyin.
alışılmış rgd adeti.
ahşkan rgd hutbûyl /_hk M. banek, hin-

bûni, adet, hutbûyin, xûy.
alışma M. hut.
alışmak L hu bûn, hut bûn, hin bûn, ba¬

nin, elimin. * işçiliğe alışmak Avv. karke-
riyê re hatın banin, hini karkeri bûn.

alıştırma M. hindari, tanker, hevver, ber-
hevi.

alıştırmak L hu kınn, hut kınn, hini
kınn, banandın, ehmandın.

alıştırmak Z.berxıstın,hberxtstın.*yol
yönteme alıştırmak fivv. rê û dırb lı ber
xistin. * pis huya alıştırmak fiw.xûyê* pis
lı ber xistin.

alışveriş Nh danûstan, bazar, kirin û
fırotın. /_ etmek Z. bazar kınn, kirin Û

fırotm, danûstandm kuın.
alicenap rgd A. comerd, bı rûmet, rase-

rin.
alim rgd A. alim, zana, torm, zanyar, fer-

zane. /_lik M. zanayi.
alimallah! B. A. AlimaUah!, di mana

Xwedêyek'e.
alkali M.Zr.alkaü*.
alkış M. çepık. /_ toplamak L (ji re)

çepık lêdan.
alkışlamak Z. çepık lê dan.
alkışlanmak L (ji re) çepık hatm lêdan.
alkol M. Fr. alkol. /_ik rgd alkolik, /-ist

rgd alkolist, eraqxur. /_izm M. alkolizm.
/_lü rgd 1. jı alkol (jı alkali çi bûye). 2. bı
alkol (tâ de alkol heye).

Allah M. Xwedê, Yezdan, Xuda,Xuwa.*

Allaha emanet olun Avv. emaneti Xwe-
dê bm. * Allah affelsin fivv. Xwedê bıbo¬
re. * Allah akü versin Avv. Xwedê eqU
bide. *Allah bağışlasın Avv. Xwedê bıbe-
xştae. * Allah belam versin Aıv. Xwedê
bela te bide. * Allah bereket versin Avv.

Xwedê berekete bide/leke. * Allah be¬
terden saklasın Avv. Xwedê jı bêtaran
bıpareze. * Allah bilir! fivv. Xwedê zane.
* AUah birdir fivv. Xwedê yek e. * AUah
eksik etmesin fivv. Xvvedê kêm neke. *
AUah esirgesin fivv. Xwedê bıpareze. *
Allah hayu elsin fivv. Xwedêxêr bdce. *
Allanın emriyle! Avv. bı emrê Xwedê. *
Allah ıslah etsin Avv. Xwedê ıslah bıke. *
Allahım seversen! Avv. bı Xwedê diki! *
Allah için! Avv. bı Xwedê. * Allah
Ulandırsın fivv. Xwedê bavver ke.* AUah
izin verirse! Avv. 1 Xwdê ko izin da 2.
Xwedê hez ke!. * Allahın emri ve pey¬
gamberin kavliyle Avv. bı emrê Xwedê û
qewli peyxamber. * AUahm evi Avv. mala
Xvvedê. * Allahın rahmetine kavuş¬
mak Avv. çûn pryanya Xwedê. * AUah
kerimdir fivv. Xwedê kerim e. * AUah
kurlarsın Avv. Xwedê xdas ke. * AUah
nasip ederse fivv. Xwedê ko nesib ke. *
AUah rahatlık versin fivv. Xwedê re-
hetryê bide. * AUah rahmet eylesin fivv.

Xwedê* rehmetê lê ke. * Allah sabu ver¬
sin fivv. Xvvedê sebrê bide. * AUah sela¬
met versin fivv. Xwedê selamete bide. *
AUah senden razı olsun fivv. Xwedêjı te
razi be. * Allah sonunu hayu elsin fivv.

Xwedê dawrya wi xêr bıke. * AUahtan
bul fivv.jı XwedÊ* bibine. * AUahtan kork
fivv.jı Xwedê bıtırse. * AUah uzun ömür¬
ler versin fivv. Xwedê emrê vvan dırej ke,
Xwedê bihêle*AUahverede! fivv.Xwedê
bıke!. * AUah versin fivv. Xvvedê bide. *
Allah ziyade elsin fivv. Xwedê zêde ke.

allahaısmarladık! fiw.Xwedehefız,Xu-
da hefiz, bı xatirê te.

allahım! fl.Xwedeo!
allahhk rgd pepûkê Xwedê.
allahsız rgd bêXwedê, bêbaweri.
allak bullak rgdrgp. serûbin./- etmek/.

ser û bm kınn.
aUamak L xemdandm, kokandın. * al¬

layıp pullamak Avv. cıncdandın,
xemilandin.

aUame rgd A. pır zana, tonn.
allem kaUem etmek Avv. ser genyan ber
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genyan.
allı puUu rgd cıncdi, cuiciqi, gulguli
almaç Mgırtryar.
almak L Istandm, gırtm,jıbo üsteki xwe

dıreji ki û bıgu-i destê xvve. 2. üsteki pare
bıdi û bıkıri. 3. gırtm, vvergırtın, vveki
tışteki bıgıri ser xwe. * paltosunu üzeri¬
ne almak fivv. sakoyê xvve vvergırtm. 4.
gırtın, standın, vvergırtın, vveki tıştek tê-
keve stuyê mırov. * ceza almak Z. ceza
standın/gırtın. 5. dereke de cüi û şund
bûn. * yerini almak fivv. cihê xwe
standın/gırtın. * bu sepet 20 kilo elma
alu fivv. ev sehk 20 kUo sev dıgıre. 6. xe-
berek gırtın an pe* agahdar bûn. * haber
almak L xeber gırtm, xeber standın. 7.
pejırandın, vvergu-tın. 8. jm û mêr ko pev
re dızevvıcın. * ben onu (kız) alıyorum
da o beni almıyor fiıv. ezwêdiginm lê evv
mın nagıre. 9. jı bo bırrin an teras kınne
reji tê gotın. * saç almak fivv. por gırtın.
10. dûş kırın an av lı xwe kınn. * bir duş
almak fivv. dûşek gırtın. 11 dagir kırın.
12. rê gırtın. * saatte 10 km. aldık fivv. me
saetâ de 10 km. gırt. 13. jı bo deng û tamê
hesta, an lı bandê qeyd kuın. *ses almak
fivv. deng gırtın. 14. destpê kınn. * dağları
kar aldı fivv. çıyan berf gırt. 15. cihê dizi¬
ne de ji tê kar anin. * arabamdaki tüm
eşyaları almışlar fivv. hemû eşyayên min
i erebe* de gırtıne.

almamazlık M. negırtın.
Alman M. Alman, Elman. /_i M. Alman¬

ca, Elmani.
almanak M. Ger. cûreyeki salname ye.
almana M. karkerên Tırk ko h ElmanyĞ

kar dikin.
alo! B. alo!, dengle* kırın lı ahiza telefonê

de.
alt rgp. bin, bini. * alt alta fivv. lı bin hev.*

ali alla üst üsle Aıv. ser hev û bin hev. *
altına almak fivv. gırtın bm xwe, avetın
bin xwe. * altında rgp. lı bin, di bin de. *
altından çıkmak fivv. jı bm derketm, jı
bini kısandın. * allına girmek Avv. ketm
bm. * alfana kıvırmak Avv. bınve kuın. *
altına kıvrılmak Avv. bm ve bûn. * boy¬
nu altında kalkmak fivv. seri di bınve
bûn. * altında fivv. bm de, h bm. *
atamdan kalkmak Avv. jı bin de rabûn. *
alfandan geçerek Avv. bm re derbaz bûn.
* alimi ıslatmak Avv. binêxwe şU kuın. *
altım kurmak fivv. bini danin. * alt kat

fivv. qati bini. * altını oymak fiıv. bini ko¬
lan. * altım temizlemek fivv. bini paqij
kınn. * altla rgd di bin, di bm de. * alttan
rgp.jtti, bm ve, di bin ve, bm ve. * alttan
almak fivv. bınve gırtın. * alt üst etmek
fivv. ser hev bm hev kınn. * alt üst olmak
fivv. ser û bm bûn.

alt 2rgp.jêr,jetin.*alt kat fivv.qatijêr/jêrin.
* alttan rgp. jêU, jı bm ve.

alt bölüm M. beşi bini.
alt çene Mantlamajêrin.
ali damak ManCpidûyêjêrta.
alt deri M. ant. çermê bini, piste bini.
alt dudak Mtfntlêvajêrin.
alternatif rgd Fr. 1 alternatif, güllerin,

yanê tışte ko tê guhartın, metodeki din,
reyeke din. 2. fizıke de cûreyeke
henkandına elektrikê ye, çep û rast
henkin.

alt geçit M. tünel, serdab.
alfa M rgd şeş (ö|/_ncırgd. şeşem,.şeşe-

min.
altıgen M. rgd şeşgen, şeşgoşe.
Altı Kardeş M. ast Şeş Bira, gırûbeki stê-

ran e û nêzi gırûba heft bira de tên ditin.
altm M. zêr, elementeki ye ko hêjmara

atomê xwe 79, gıramya atomê* xvve 196.9
ye û 1064 derecê de dıhele, madeneki
gıranbıha ye/_ bilezik M. bazına zerin. /_
çağ M. qirna zêrin, dema zerin, /-dan rgd
zerin. /_ suyu M. zêrav.

altı parmak M. ant şeş lıli, şeşo, zırtıli.
altışar rgd şeş bı şeş.
altmış M. rgd şêst (60)J-ina rgd şêste-

min.
altmış allı M. iskambile de navê listdcekê

ye, ko kese* ko 66 dit derdıkeve.
altsınıf M. çinanızm.
altüst rgd ser û bm. /_ etmek Z.

qulıbandm,qulapün,serûbınkınn./_ol-
mak Z. ser û bin bûn, quhbin.

altyapı M. jı bo karlarına sazûmanên
sınayi de, amadekınna rê û dırb, av û ele-
trik û Avvd re dıbejm.

altyazı M. nrvisa bini, notek daxuyani h
bıninrvisar.

alüminyum M. Fr. bafon, fafon, atiminy-
ûm.

alüminyum taşı M. boksit.
alyans N.Fr. alyans.
alyuvarlar MA. bio. guloktaên sor, renge

xwinê ya sor didin, mdimetır kûbıke şiri¬
ne de qasi 5 mdyon gulokincn sor hemn.
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am M. kân. kurtebêja amerikiyûmê ye.
am M. ant quz.
ama Ghk balam, emma, hema, lêbelê.
ama rgd kör. * yaşh ama dinç fivv. pir e

lêbelêjtadeye.
amaç M K. mebest, armanc. * her ne se¬

bep ve amaçla da olsa .. Avv. bı çı ûşt û
mebestê be ji... * gaye hedefine ulaş¬
maktı Avv. armanc, gehiştina armanca
xwebû.

amade rgd K.P. amade, hazır, tışte kotun
h ber deste an ji bdcaraninê re hazır e.

aman B. eman. /_ aman fivv. eman eman.
/_ etmek Z. eman kuın. /_ istemek Z.
eman xvvasun.

amatör M. rgd Fr. amatör.
amazon M. 1 amazon, dema berê de jınen

şerkaryê srwari. ZAmrika başûrde navê
çemeki ye.

ambalaj M. Fr. ambalaj, pêçan. /-lamak
L ambalaj kınn, pêçan, alandın.

ambar Mİ ambar, embar, pangeh, pê-
tag (öhâdex> ûzade û hwd). 2. hiser (cilıâ
depo, ambar). 3. baixane (depo). * zahire
ambarı Avv. pêtagê zadê.

ambar M. pêtag, kevvar (jı bo mêşan).
ambargo M. (jı Spani hatiye) embargo.
amber MA.amber./_ağacıMA.bicad./_

çiçeği M. gula bicadê.
amblem M. Fr. emblem.
ambulans M. Fr. ambulans, erebeke tay¬

beti ye ko jı bo bir û anina nexwaşan
hatiye amade kınn.

amca M. mam, ap. /_ karısı M. jınap,
jmmam, amoj. /_ kızı M. dotmam, keçap.
/_ oğlu M. pısmam, kurap, kurmam, /-za¬
de M. mamzade, kur an keça mami.

amel M. A. amel, kar, bûyta, pusul. * kötü
amel peşinde olmak Avv. h pey puşuli
pınticûn.

amel M Bj. belefire, vuık, fire. /_ olmak
L vuık avetın, virde pê ketin, firandın.

amele M. A. karker, kirêkar. /_lik M. kar-
keri, kırekari, kedkari. /_lik etmek L
karkeri kuın, kırekari kınn.

ameliyat M. A. amehyat, emehyat, ope-
rasryon, qelaştm, nışdari. /_ etmek L qe-
laştın, emehyat lonn.

ameliyatlı M. Bj. emehyatbûyi, qelaşti.
amenna B. A. amenna!
amenlii MA-amentû.
Amerikah AJ. rgd Emerikan, Emriki.

/_ca M. Emerikani.

amerikiyûm M. Lat navê elementeki ye,
junara atoma xwe 95 û bı sun'i çê dibe.
sim Am.

amfibi M. Fr. amfibi, bejavi, av û beji,
tışten ko hım avê de û tam ji reşiyê de
dıjta û dıkann bıçm.

amigo M.dizimanêSpanyolidemanaxwe
heval' e, lê navnetevvi de bûye termeki
sportê,ya ko nêrevanan kış dike.

amin B. A. amin, mana " Xwedê bıpejıri-
ne" dıde.

amip M. Gr. Fr. amip.
amir M. A. amir, fermandar, fermande.

/_lik M. amiri, amirti.
amiral M. Fr. amiral, generale behre ye.
amma Ghk 16, balam, belam, ema.
amme M. A. gelemper. /_ hizmeti M.

xizmeta gelemperi.
amonyak M.Fr.fc/m.amonyaq,amomyaq.
amonyum M. Fr. amonyum, amonıyûm.
amper N/. Fr. amper, /-metre M. amper-

metır.
ampul M. Fr. ampul, peqijok.
amudi rgd A. emûdi, qınc.
amyant M. Fr. amyant.
an M. A. kat, zeman, dem, wext. * bir an

sessiz kaldı fivv. demekê bê deng ma.
an rgp. hengav, gav, şop. * vê gavê fivv. şu

anda. *bir anda fiıv. bı gavekê de. * şu an¬
da boş değilim fivv. ez vê şope* vala ninım.
* ben bir an tereddüt ettim fivv. ez şope-
kê bı guma' 3Ûm.

ana M. a, dayêk, ma, mak. 1 jına xvvedi
zaro. 2 heywanên xwedi çêle. * ana baba
Nh dê û bav.* anadan doğma çıplak fivv.

şılf. /_ kucağı M. hemêza dê. * ana avrat
düz gitmek Avv. dê û bav xewer dan. *
ana baba günü Avv. roja mehşerê, dê
ewladê xwe xwann. 3. him, himi, sereke.
/_ duvar M. diware himi, diwarê sereke.
/_ kapı M. deriye sereke.

ana arı M. şaheng.
ana cadde M. şahrê, rêya mezm.
anaç M. 1 mak. 2 seremır, mırişka xwedi

çêhlc
anadiU M. zmanê zıkmaki, zmanĞ mader.
anaerkil rgd maderşahi.
anafor M Gr. şip, gejüc, di ceman de gava

ko av xvve badıde û dıçe jêr.
anahtar M mıfteh, kıltik, kilit, enexdar.

/-«a M. lolit çeker. /_ uydurmak Z. kilit
Iêanin.

anahtar 2M zornax, qdqddc. Evıya di gun-
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dên Kurdistanê de, kditên danni yên wek
20-30 cm. dirêj m ko zêdeyi h deriyê ka-
din û axur û derên vvısa de tê karanta.

anakara M cav parzemta, qit'e.
anakent M. metropol.
analık M. deyati, dayêkati, dêti.
analiz M. Gr.Fr. analiz./- etmekZ. analiz

kınn. helsengandın.
anamal M. sermaye, kapital. /-malcüüc

M. sennayedari, "kapitalizm.
ananas M. ananas.
anane M. bastan, kevneşopi. /_ri rgd ba-

stani, derin, kevneşop.
anaokulu M amojgehajı bo zarokane ko

hê nebatine salên dıbıstane,yên vvek du û
şeş sah.

anarşi M. Gr. Fr. anarşi, sêlûbêl. /_st rgd
anarşist /_zm M. anarşizm.

anason M. Gr. anason, hebosan, razyane.
anatomi M. Gr. anatomi, beşekizanyanye

ko h ser çêbûna İaşe, insan, heyvvan û re-
hekan (nebat) lêgerta dike.

ana vatan M. welatêdayêk, welatê mader,
welatê bav û kalan.

anayasa M. qanûna bmgehi, qanûna himi.
anayol M.şahrê.
ana yön M. cav çar layenên sereke, vvek:

bakur, başûr, rohelat, roava. An ara yön.
anayurt M. fin ana vatan,
anbean A.P. K. dem bidem.
ancak Ghk rgp. encax, bızor, pızor.
andaval rgd argo. hışsıvdc, behış, bomık.
andız otu M. zencefili şami.
anefU M. miqero.
anekonda M. anekonda, cûreyeki mar e,

jı eslê boa.
anemi MZJikêmxvvtai
anemon çiçeği M. nisanok, gulenisan.
angarya M. suxre, herevvez, palûte, zıbare.
Anglosakson M. Anglosakson, qebdeyên

Germanine ko qtnia 5 û 6 de h Bntaruyê
cih bûne.

am M. birhati, biranin.
anık rgd hazır, amade, /-lamak L hazır

kınn, amade kınn.
anılmak Z. haün biranin. * Nevvroz

anüdı Avv. Newroz hate biranin, (jı bo
Newrozê) Nevvroz hate piroz kınn.

anımsamak L anin bir, bir anin, hatm
bir.

anımsamaz rgd guhdirêj, kese ko guh
nadê.

anımsatmak Z-xistin bir.

anında rgd demedem.
anırma M zırin.
anırmak L zırin, qurta. * eşek amru fivv.

ker dızıre.
anırtmak /.zırandın.
anıt M. birdari, abide, heykel
anız M. xozan, fireze./- bozmak /.xozan

rakuın. /- otlatmak L xozan çêrandin.
/- sürmek L xozan rakuın.

ani rgd nışk, taf de, xafUla, xırp, yekten.
Ev staonimana h gor devokan dıkann di
cine hev de bene kar anin. * aniden Avv.

bı cih de, jı nışka ve, jı nedi ve, yekten,
xaftda, taf de, lepıra, hema. * aniden
düştü Avv. di cih de ket, xaftıla ket. * ani¬
den öldü Avv. taf de mır. * ani bir hare¬
ketle kalktı fivv. xaftila çmg de û rabû. *
ani dönüş fivv. vegera yekcar, yekten ve-
gerin.

anket M. Fr. anket /_çi M. anket çeker./-
yapmak Z. anket çekınn.

ankor M. demir atma (gemi).
anlak Mzeka.jir.
anlam M mane, mana,wate./_ aykırılığı

Avv. mane de dıjraberi, nakokıya di mane
de. I- değiştirmek L mane guhartın. /_
vermek Z. mane dan.

anlama M. seh, fehm, fam.
anlamak L seh kınn, fehm kınn, fam

kuın, tegdıaştm, tegdıiştın. * ne dediğini
anlamıyorum Avv. ez tênagêhim evv çı
dibe. * anladın mı ne dediğini? Avv. te
fehm lor vvi çı got, tu têgliişti wi çı got an
tesehkırvviçıgot?

anlam bilimi M. Grm di zman de mane
gerin.

anlamdaş rgd Grm hevmana, sinonim.
anlamdırmak L mane dan, vvate dan,

manandm.
anlamlı rgd manidar. /_lüc M. manidari.
anlamsal rgd bımane, bıvvate.
anlamsız rgd bêmane. /-tak M. bê mane-

ti.
anlaşılmak Z. fetim bûn, diyar bûn, hatın

tegıhişlın. * anlaşüdı ki sende işyokAvv.

fehm bû ko te de tışt tüne. * an-
laşddığına göre orada işyok fivv. qasi ko
diyar e, h vvê kar nine.

anlaşma M. peyman, hevhatın. /_ yap¬
mak L peyman beştin, peyman gıredan.
* anlaşmayı bozmak Avv. peyman
şkandın

anlaşmak L hevhatın, pev hatın, pek-
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hatm. * biz aramızda anlaştık Avv. em di
navaxwe de hev/pev/pêk hatm.

anlaşmazlık M. hev/pevnehatıni, xirûcir.
anlaştırmak M. hev anin, pev anin.
anlatım M. behs, pêşani.
anlatmak L têgihandin, pêşani dan, neql

kınn.
anlayış M. sehi, feraset, tegılıa./_h rgd se-

hdcer, tegdıayi. /-sız rgd fehmkor, tê-
negdıayi.

anlı şanlı rgd bınavûdeng, bı rewnaq.
anma M.yad, birani.
anmak Z. biranin, yad kınn. * Halepçeyi

anma gecesi Avv. şeva biranina Helepçê.
anmalık M. yadigar, dryari.
anne M. dê, da, dayêk, dayê, mader. /_ an¬

ne M. dapir. fin ana.
annelik M dayin, dayêkti, dêti, dêyati.
anofel M. Gr. anofel, navê mêşekê ye ko

ev mêş nexwaşiya tanê (ta) tine. zoa Ano-
pheles maculipennis.

anonim rgd Gr. karcrv, anonim.
anons M. Fr. danezan. /_ kirin Z. dan

biniştin.
anormal rgd Fr. anormal, /-lcşnıck Z.

anormal bûn. /-deştirmek L anormal
kınn. /_Uk M. anonnaü.

anot M. Gr. anot.
ansızın rgd lepıra,yekten,yekcar, xafUla.
ansiklopedi M Gr. ansiklopedi, ensiklo-

pedi.
ant M. sond, qesem, drameti. /_ içmek L

qesem kınn, sond xwann.
antagonist rgd Fr. hevranebor.
antagonizm M. Fr. antagonizm, hevrane-

bori.
anten M. Fr. anten.
antep fıstığı MA. ftstiqi Enteb, gûzi polke.
anti rgd Gr. dıj, anti.
antibiyotik M. Fr. Gr. antibiyotik, jı neba-

tan de çedıbe û lı dıji mikroban tê karanın
vveki: penisilin, streptomisin û Avvd

antidemokratik rgd Gr. antidemoqratik,
lı dıji demoqrasi bûn.

antidot M. panjehr.
antifriz M. İng. antifriz, avek e ko ddun

radıyatora motoran, bo ko necemıde.
antik N. rgd Fr. antik, kevnare, bastan,

derin
antika M. /t antika, entike, derin. /_cı M.

entike fıroş. /_cıhk M. entike fıroşi.
antik çağ M dema derin.
antikomünist rgd anti kominist, dıj ko-

minist.
antUop M. heyran.
antimon M. Fr. antimon, navêelementeki

ye ko gıranrya atoma xwe 121 76, jımara
atoma xwe 51, û 630 derece de dıhele. ti-
pên çapxanêjı vi maddeti çedıbe. sim Sb.

antipati M. Gr. antipati, nq, xwinsari.
antipatik rgd Gr. antipatik, xwinsar,

nqta.
antisemitik M. dıj cıhû, fıkreke ko dıji

cdıûizmeye.
antiseptik N.rgdFr. antiseptik, madde ye

ko di naveroka xwe de dermanê dip mi¬
kroban heye, paqijtya avdestxana û
paqijrya hawêrparêzi de kar tê.

antitoksin M. Fr. anti toksin, gava ko
tışten bı zerar dıkevın İaşe mırov, laş h dıji
van tan maddeye avi berdıde ko bıjijki de
jê re anti toksin dıbejm.

antlaşma M. girêdank, hevhatm,
pevhatuıi, peyman.

antlaşmak L hev hatın, pev hatın, pey¬
man beştin, peyman çekırın.

antoloji M. Gr. Fr. antoloji, berhevok.
antre M. Fr. axpin, deri.
anlreman M. Zr.antreman,meşq./_ yap¬

mak L meşq kırm, antreman kınn.
antrenör M. Fr. antrenör.
antrepo M. Fr. di gumrikan de cihên ko

malên ticari tê de vedışerın.
antropoloji M. antropoloji, mırovnasi,

zanıstıya h ser tasan.
antropolog M. Gr. antropolox, kesê ko

zanıstıya lı ser re mıjûl dibe, mırovnas.
anus M. ant. kûn, kovık, qûn, zotık, zûtık,

tızık.
aort M. ant şah damar, aorta.
apaçık rgd 1 lı ser pışte vekıri (deri an

pencere). 2 eşkere.
apalak rgd (jı bo zarokâ lı ber de an lı he-

trtêzê) gonc, goncık.
apandis M. atu. Fr. apansid.
apandisit M Bj. Fr. apansid.
apansız rgp.fi/tansizm.
aparmak Z. bınn, gırtm û bınn. * kurt

koyunu apardı fivv. gur mi gırt û bu-.
apartiman M. Z>.apartırnan,lelat,/_ dai¬

resi M. mezrtage, warxan.
apar topar rgp. palas pandıras, Iezûbez.
apaydm rgd npû roni.
apış M. ant keş, rûv/rov, pızi, berzık, nav-

ran. /_ arası M ant keş, rûv. /_ arası M.
ant navçeq, navran. /_ arası kemiği Nh
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ant hestryê ranê, hestryê rûv.
apışlık MAnag2.
apışmak L şaşmi bûn. * apışıp kalmak

Avv. şıp û şaş bûn.
apUk N.Fr. lambeya diwêr.
apolet M. Fr. apolet.
aposlrof M. Gr. apostrof, kırten (' '). tipên

ko di seri de bıtaıok henm.
apse MB;'.apse,avzê,kunêr,kinêr./_yap-

mak Z. helgırtın, wenmta.
aptal rgd A. aptal, bêluş, geve, fehmkor,

hışsrvık, bêtaş. /_hk M. aptati, hışsıvdd,
behışi. /_ca rgp. bı aptaU, bı bê hışi. /_laş-
mak Z. aptal bûn, behış bûn. /-kı¬
stırmak L aptal kınn, be taş kınn, bomık
kınn.

aptes M. PJC.avdest, destav. /-aunakZ.
destav gırtm, avdêst gırtm. /_ bozmak Z.
çûn destavê, avdest xıra kuın/_hane M.
avdestxane/_U rgd bı avdest, avdesta
xvye hebûn. /-siz rgd be avdest.

ar MA. ar, heya, şerm, şermi, fedi. /_ et¬
mek L şerm kın... /- duymak L şerm
kınn, fedi kınn.

ar M. Fr. ar, pivaneki aqari ye ko her
kevryên xvve bı 10 metre.

ar M. kim. kurtenrvisa argonê ye.
ara M. 1. nav, navbend, navber, mabeyn,

evıya mesafeya di navbera tu tışti. 2. may¬
in, navber, navbırk, mola, dem û zemana
di navbera du bûyeran. 3. mayin, navber,
evıya bı çê an xirabi peywendiya di nav¬
bera kesan re tê gotın. * aramızı bozan
var Avv. kes hemn ko navbera/mayina me
xıra dikin. 4. nav, navbend, evıya yeka ko
hgel pıranrye ye. * aramızda yabancı
var Aıv. kese beyanı lı nava me de heye. /_
bozan M. muzavvır, ya/yê ko navbera du
kesan xıra dike. * aradan çekilmek fivv. jı
nav derketın. * aradan geçmek bw. nav
re derbaz bûn. * arada bir fivv. fi/ı ara
sıra * aradan çekilmek fivv. jı nav der¬
ketın. * aralarını bozmak fivv. navina
vvan xıra kırın. * aralarını bulmak fiıv.
navina wan ditin. * aramızda Avv. di nav¬
bera me de. * aramızda kara kedi geçti
Avv. di navbera me de pıstaga reş derbaz
bû. /-sında rgp. nav re, di nav de. * ara
sıra rgp. carcar, carcaran, carcarne, cari-
na, dema dem, gav gav, geh bı geh. * iki
dağ arası Avv. navbera du çıyan, mabeyna
du çryan. * iki şehir arası fivv. mayina du
bajaran, navbera du bajaran. /_ vermek

Z.vewestan.
araba MA. erebe, çûnbar, seyare, tram-

bêl, dervvaze.
araba (ya zarokan) M. gırgırok.
arabacı Myakoerebedıajoyi.
arabesk M. muzika ko di stila erebi de ye.
Arabist M. Erebist, Erebzan.
arabulucu M. navçit, navendi /_luk M.

navçiti, navenditi. An aracı.
aracı M. navçit, navendi. /_hk M. navçiti,

navenditi.
araç M. 1. amraz, hacet 2. navgin, vvasıte,

evıyajı boyên bo motor dıbejm. 3. pergal,
hacet, vvasıta, evıya kes an hacetên vvısa
ne ko mırov bı vvan dıgehije mebesta xwe.
/_h rgd bı navgin, bı wasile, bı amraz. *
ulaşım araçları Avv. amrazi raguhaztıne.
* iletişim araçtan Avv. navginên
ragihandinê

Arar M. cdıeke lı navbera doje û bıhûşte
de.

Arafat MErefat,cihekehnêziMekkêye
ko Heci di Erifa boraqê de h vır kom
dibin.

araka M. culbe.
arakçı M. rgd diz. /_hk M. dizi.
araklamak L dizin.
aralamak Z. niv vekınn, vekıri taştın. *

kapıyı aralamak Avv. deri (ptçeH)
vekırın.

aralanmak L (pıçek) vebûn.
aralık * M berçde. meha 12 ya salê.
aralık ı <"v. mayin, kank, navbendi, nav-

. , ııav'v.-yn. mabeyn. 2.rgd rgp. jev, deri
an tışt . :;o nivvekıri. * aralıktan geçmek
fiıv. di mayine re derbaz bûn. * bahçe du¬
varında aralık açıldı Avv. di çepere bex-
çe de kank vebû. * duvarda aralık
açmak fivv. di diwêr de mayta vekınn.

aralık M dûn, dûrahi, mesafe.
aralıklı rgd ne bı hev ve, navbera xwe

vekıri, jı hev dûr.
aralıksız rgd hev ve zehqi, lı pey hev, pêş.

peşe.
arama M. seh, dabaş, lêgerin.
aramak L 1 lêgerin, lê genyan, jı bo

ditme yeki an tışteki bıgeri. * tarihi eser
aramak fivv. lêgertaa berhemên derin
kırın. Z pê ketm, lı peyyeki an tışteki çûn
ko jı bo dozina vvi. 3. seh kuın, malekê,
xaniyekianliserye1.-' tişteklêgerin.*po-
lisler evimizden h -. ka tüm üstümüzü
de aradılar bn: [- «uı jı bdi malên me
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bajaran, navbera du bajaran. /_ vermek

Z.vewestan.
araba MA. erebe, çûnbar, seyare, tram-

bêl, dervvaze.
araba (ya zarokan) M. gırgırok.
arabacı Myakoerebedıajoyi.
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hemû ser û eden meji seh kınn. 4. pişki¬
nin,vveki destêxwe h tışteki bıgerini û seh
kınna tışteki bıki. * belasını aramak fivv.
h pê beİaye ketm. * ev aramak fivv. mal
seh kınn. * üzerini aramak Avv. eden ye¬
ki seh kınn. * saçta bit aramak fivv. seri
de sıpıh seh kınn.

aranılmak Z. hatın gerin, hatın seh kınn.
aranmak M. lêkerên h peşrya "aramak"

bı " hatm" têne bıkar anta,wek: hatın ge¬
rin, hatm lêgerin, hatm seh kınn.

Arap MEreb./_çaMErebi.
arasta N.P.K. arasta, çarşı.
araştın M. fin araştırma.
araştırma M. lêgerin, lêkolta. /_cı M. yên

ko lêgerinên an lêkolinan ddon.
araştırmak Z. dabaş kırın, lêkolin, lêkolin

kuın, lêgerin, vekolin.
aratmak Z. karê "aramak" bı "dan" tête

temam kınn, vvek: dan lêgerin, dan seh
kınn.

arayış M. lêkotai, lêgerin.
ara yön M. cav layên di navbera her çar

layenên sereke de, vvek: bakuri rohelat,
bakuri roava, başûri rohelat, başûri roa-
va. fin ana yön.

arazi M. A. erazi, erd.
arbede M. A. gelemşe, geleş, gelşi, xirûcir.
ard rgp. bn art
ardak M. K. ardık, pûçbûyi (jı bo dar).
ardaklanmak L K. ardıki bûn, pûç bûn,

evrya gava dar pûç dibin û dibin vveki ard.
ardıç M. merx, hevnst Ev dar pelgên xvve

lı zrviztanê naweşine.
ardıç kuşu MA.boqije.
ardın ardın rgp. paşpêki.
ardınca rgp. pışt re, dû re.
ardındaki rgd davvin, pişti re, pişti ve.
ardışık rgd 1 gelbaze, pey hev. 2. (mate-

matikâ de) rêzda. /_ sayılar M. jmarên
rêzda.

ardiye M. A. ardiye, depo.
arena M. Fr. Lal arena.
areometre MGr.areometır.avpiv.ambû-

rineke ko bı vê tışten avi dıpivm.
argaç M. ndê, tevnê de dezi an benden ko

bı makûkê ten avetın. /-lamak L ndê
kınn.

argın rgd vvestiyayi, qam de keti. * yor¬
gun argın Avv. vvestiyayi û qam de keti.

argıt M. cav geli.
argo M Fr. argo. /_ düi M. zmanê argo,

zmanê pêxwasan.

argon M. Gr. Fr. kim. 1 elementeki ye ko
jmara atoma xwe 18, gıranrya atoma xwe
39.9 û hewayê de %1 tête ditin, gazeki be
büin û reng e. Z cûreyeki kewandinê ye.
sim Ar.

argonot M. mitolojiyeki Yûnani ye.
arı rgd paqij, safi.
an M. mêş, mêştangrvi, heng. /_ besle¬

mek L mêş xwedi kınn. /_cı M. mêşvan,
hengvan. /-cüüc M. mêşvani. * arıcılık
etmek Avv. mêşvani kınn, mêş xwedi
kınn. /_ kovam M. pêtagê mêşan, gurbe,
pdûre, xêlêfk. * arı bal alacak çiçeği bi¬
lir Avv. mêş dızane kulilkan lungrvin çı ne.
/_ beyi M şaheng, dıya mêşan.

ank rgd reqele, lavvaz.
an kuşu Mşalûl,şehlûl.
arı kümesi M. balix.
arüar Nk mêş, vızdc, famihya hemû mêş-

an re tê gotin.
anlaşmak L hatm safi kuın, hatm paqij

bûn.
arınmak L safi bûn, paqij bûn.
antmak Z. safi kırın, paqij kınn.
arıza M. A. anze, gospe, xirabûni. * bilgi¬

sayarım arızalandı Avv. xfivjimêra mta
xirabû.

arızalanmak L xıra bûn, arıza kınn, go¬
spe bûn.

arızalı rgd xurabe.
Ari M. Ari, Kurd. Ev nıjad h serbıseri ira-

nê re derbaz bûye û h bakuri Hındistane
de ji cih bûye, jı ber vê yekê zmaneki tay¬
beti ji ava kurye./- dUM di famihya zma-
nê tado Evvropi de beşi tado irani. * ari
ırkına mensup olan Avv. arimjad.

arif rgd A. anf, zana, şareza./_ane rgp. bı
zanayi, arifane.

arife rgd A. arife, erefe.
ari uk M. nıjadi hilavv, arimjad.
aristokrasi M. Fr. Gr. malbati, zadegani,

çina hilaw, di idarekê de ko desthelati di
deste malbatan de ye, rêvebinna malbati.

aristokrat rgd Gr. aristokrat, zadegan,
kese ko peresüya aristokrasi dike. /_lüc
M. zadeganı, aristokratı

aritmetik M Gr. Fr. matematik, hesêbgê-
ri.

ArjantinU rgd M. Arjantini.
ark M. kend, co, cuk.
arka İM ant davv, dûv, pışt, qûn.Zrgp. dû,

dûvvayi, paş, paşi, palpışt, evrya dıjraberi
peşi ye. 3. paşi, dumayik, yanê mavve ya
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tışteki. * arkası gelecek sayıda Avv. du¬
mayik di hêjmara têyi de. 4. pışt, palpışt,
hêz û quvvetê ko lı pey pışta mırovi ye. *
arkası var Avv. paşi heye. 5. pey, dû, evrya
tışt an ya ko h paşiya tışteki teqib dike. *
arkasına düşmek Avv. dan pey, peyketm,
ketm pey. * arka arkaya ateş etmek Avv.

h pey hev ağır kınn. /_ arkaya Avv. ti pey
hev. /_da rgp. lı paş, paş de, lı dû, şunda.
/_ çıkmak L pışt dan, pıştgâri kınn, pışt
gutm, palpışti kıruı./_da kalmak Z. şun¬
da man, paş de man, h dû man, dûvvayi
man. /_dakl rgd davvin, ya davvin. /_dan
rgp. par re, pışt re. /-dan vurmak Z. par
re lê xistin, h par re lê dan. * arka
kapıdan gitmek Avv. h derê paşm re der¬
baz bûn. /_sı rgp. dûvvayi, dûmayik, paşi.
/_sı gelmemek Avv. paşi nehatın. * ar¬
kasına düşmek Avv. bı dû ketm, dan pey,
pey ketin, h pey ketm, ketin pey. /-sında
rgp. h paş, paş de, di pey re. * arkasını
bırakmamak Avv. paşi bernedan. * ar¬
kasım getirmek Avv. paşi anin. * ar¬
kasını görmek Avv. paşi ditin. *
arkasından gitmek Avv. lı dû çûn. * ar¬
kasından gelmek Avv. dû hatm. * arkada
kalmak Avv. h dû man. /_ üstü rgp. ber-
paş, h ser qûnê, h ser pışte. * arka üstü
uzanmak Avv. h ser pışte razan. * arka
üstü yürümek Avv. paşpêki rê ve çûn.

arkaç M. L hewş. Z qûntar (Çtya).
arkadaş M. heval, enbaz, dost /_ça rgd bı

hevalti, bı dosti. /-tak M. hevalti. * arka¬
daşlık etmek fivv. hevalti kınn. /_ olmak
Z. heval bûn.

arkalamak Z. 1 pışt kınn. Z pıştgtri kın,
palepışti kuın.

arkalı rgd pışt hebûn.
arkalık M pışt * sandalyenin arkalığı

fivv. pışta sendali.
arkeolog M. Gr. arkelcoc, bastannas.
arkeoloji M. Gr. arkeoloji, bastannnasi.
arlanmak Z. şerm kınn, fedi kınn, ar

kınn.
arlanmaz rgd bêşerm, bêfedi.
arma M İtLat arma, nişan.
armağan M dryari, hedrye, şabaş, xelat,

fişar. /_ etmekLdiyari kırın. /_ vermek
L xelat dan, diyari dan, hediye kınn, şa¬
baş dan.

armatör M Fr. armatör, xwedryê keşti
bazırgani

armoni N.Fr. muz. harmoni

armûdi rgdP.hêkani, tışte ko di şıkleher-
miyê de ye.

armut M. P. hermi, hırmi, karçık. /_ ağacı
M. darkarçdc. /_ kurusu M. qax.

armut kabağı M cûreyeki kundır e ko di
şuclêhermideye

armut top M. hevvaneki çermi ye, di şıkle
hermi de dibe, hundur bı ba tıjt dibe tê
perçrvandın jı bo antremana kese ko
boks ddeyize.

Arnavut Mrgd Arnawûd,Alban./_çaN.
Arnavvûdi, Albani.

amavut biberi M. bibera tûj a sor.
arnika M. Aot gulepıjmin.
arpa Mceh. * duvar arpası M. cehdasi./-

tüccarı MA. cehfıroş. /_ suyu M. bire.
arpacık N.Bj. bûkık, bitik, pızıkakoh ber

çavav der tê.
arpacık 2 M. dUdok, h ser devê namluya

çekan.
arpacık soğanı Nh kase, fısqe.
arpalık Mcihêceh,zevryêceh.Zkelepûr.
arsa M. A. erese, pag.
arsenik M. Fr. kan. zernix, arsenik, ele-

menteki ye ko 400 dereceyi de dibe gaz,
jmara atoma xwe 33, gıranıya atoma xwe
74. 91 û sıftrya (tiri) xwe 5,7 e. sânAs

arsız rgd bêar, tol, tole, tüle. /-lanmakZ.
bêar bûn, har bûn. /_hk M beari, beşer¬
ini.

arslan M. fin astan.
arş M. A. erş, ezman.
arşın M. arşın, gez (gaz), pivaneke pivanê

ye vveki 68 cm. /-lamak L arşın kınn,
geVgaz kırın.

arşif M. Fr. Gr. arşiv, /-lemek Z. arşiv
kınn.

art rgp. dû, paşi, pışt* ardına kadar açık
Avv. heta ser pıştevekıri. * ardından düş¬
mek veya gitmek Avv. lı pışt re çûn, ti pey
ketm. * ardından yürümek Avv. h dû
meşryan. * ardından sapan taşı yetiş¬
mez fivv. qandc di par re nagUiê. fin arka.

artağan M adam, bereket
art bölge M. herêma hundur, cihêkojiqe-

raxa behrê vır de, di hundur de ye.
artan rgd mawe, bermayi
artçı M. ask. paşıng (leşkeri).
artezyen M. Fr. artezryen, bir'a ko tê

sımıtandm û bı pıjmin avjê der tfi.
artı M. 1 pıtır, zait (matematik). 2. N. fiz.

pozitif.
artık rgd mavve, bermayi, yen mayi /_.
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tışteki. * arkası gelecek sayıda Avv. du¬
mayik di hêjmara têyi de. 4. pışt, palpışt,
hêz û quvvetê ko lı pey pışta mırovi ye. *
arkası var Avv. paşi heye. 5. pey, dû, evrya
tışt an ya ko h paşiya tışteki teqib dike. *
arkasına düşmek Avv. dan pey, peyketm,
ketm pey. * arka arkaya ateş etmek Avv.

h pey hev ağır kınn. /_ arkaya Avv. ti pey
hev. /_da rgp. lı paş, paş de, lı dû, şunda.
/_ çıkmak L pışt dan, pıştgâri kınn, pışt
gutm, palpışti kıruı./_da kalmak Z. şun¬
da man, paş de man, h dû man, dûvvayi
man. /_dakl rgd davvin, ya davvin. /_dan
rgp. par re, pışt re. /-dan vurmak Z. par
re lê xistin, h par re lê dan. * arka
kapıdan gitmek Avv. h derê paşm re der¬
baz bûn. /_sı rgp. dûvvayi, dûmayik, paşi.
/_sı gelmemek Avv. paşi nehatın. * ar¬
kasına düşmek Avv. bı dû ketm, dan pey,
pey ketin, h pey ketm, ketin pey. /-sında
rgp. h paş, paş de, di pey re. * arkasını
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kasım getirmek Avv. paşi anin. * ar¬
kasını görmek Avv. paşi ditin. *
arkasından gitmek Avv. lı dû çûn. * ar¬
kasından gelmek Avv. dû hatm. * arkada
kalmak Avv. h dû man. /_ üstü rgp. ber-
paş, h ser qûnê, h ser pışte. * arka üstü
uzanmak Avv. h ser pışte razan. * arka
üstü yürümek Avv. paşpêki rê ve çûn.

arkaç M. L hewş. Z qûntar (Çtya).
arkadaş M. heval, enbaz, dost /_ça rgd bı

hevalti, bı dosti. /-tak M. hevalti. * arka¬
daşlık etmek fivv. hevalti kınn. /_ olmak
Z. heval bûn.

arkalamak Z. 1 pışt kınn. Z pıştgtri kın,
palepışti kuın.

arkalı rgd pışt hebûn.
arkalık M pışt * sandalyenin arkalığı

fivv. pışta sendali.
arkeolog M. Gr. arkelcoc, bastannas.
arkeoloji M. Gr. arkeoloji, bastannnasi.
arlanmak Z. şerm kınn, fedi kınn, ar

kınn.
arlanmaz rgd bêşerm, bêfedi.
arma M İtLat arma, nişan.
armağan M dryari, hedrye, şabaş, xelat,

fişar. /_ etmekLdiyari kırın. /_ vermek
L xelat dan, diyari dan, hediye kınn, şa¬
baş dan.

armatör M Fr. armatör, xwedryê keşti
bazırgani

armoni N.Fr. muz. harmoni

armûdi rgdP.hêkani, tışte ko di şıkleher-
miyê de ye.

armut M. P. hermi, hırmi, karçık. /_ ağacı
M. darkarçdc. /_ kurusu M. qax.

armut kabağı M cûreyeki kundır e ko di
şuclêhermideye

armut top M. hevvaneki çermi ye, di şıkle
hermi de dibe, hundur bı ba tıjt dibe tê
perçrvandın jı bo antremana kese ko
boks ddeyize.

Arnavut Mrgd Arnawûd,Alban./_çaN.
Arnavvûdi, Albani.

amavut biberi M. bibera tûj a sor.
arnika M. Aot gulepıjmin.
arpa Mceh. * duvar arpası M. cehdasi./-

tüccarı MA. cehfıroş. /_ suyu M. bire.
arpacık N.Bj. bûkık, bitik, pızıkakoh ber

çavav der tê.
arpacık 2 M. dUdok, h ser devê namluya

çekan.
arpacık soğanı Nh kase, fısqe.
arpalık Mcihêceh,zevryêceh.Zkelepûr.
arsa M. A. erese, pag.
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mek veya gitmek Avv. lı pışt re çûn, ti pey
ketm. * ardından yürümek Avv. h dû
meşryan. * ardından sapan taşı yetiş¬
mez fivv. qandc di par re nagUiê. fin arka.

artağan M adam, bereket
art bölge M. herêma hundur, cihêkojiqe-

raxa behrê vır de, di hundur de ye.
artan rgd mawe, bermayi
artçı M. ask. paşıng (leşkeri).
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artık rgd mavve, bermayi, yen mayi /_.



artık 492

yemek Avv. nanê bermayi. /- kumaş Avv.

qumaşê bermayi.
artık rgp hindi, iür, êdi, êur, eydi. * artüc

buradan gidelim fiıv. êdi em h vır biçin.
artüc rgp. nema. * artüc yalan söylemez

fivv. nema êdi derewan dike.
artüc değer M. kirêkarên ko zêde mal

dencısüne (ânalkame) û karenvvan i zêde
patron re diminejê re ev tabir tê gotın.

artüc emek M. keda bermayi, kırekar ko
zêde mal imal kınye Û lê beramberi wi
keda xwe negırtrye, jê re tegotın.

artık gün M. roja 29ye ko di çar salan ça¬
re dıkeve ser meha sıbate.

artüc yü M. sala ko 366 roj dikişine.
artım M. pırbûn, zêdebûn, hdfu*.

arurümak Z. hatın zêde kırın.
artının M bale, berhevkınn.
artırmak Z. pır kınn, zêde kınn, ser de zê-

dekınn.
artış M. 1 talfır, pu-bûn. 2. bdındbûm (di

bdıayâ ftyatan de).
artı uç M. fiz. pozdcC pozitif.

artist M. Fr. artist, nyarvan, delû. /_lik M.
artisti.

artma M. zêdebûn, pırbûn.
artmak L zêde bûn, pu- bûn.
aruz M. A. aruz, cûreyeki helbest e.
arz M. A. pêşkêş, derpêş./- etmek L peş¬

keş kuın, derpêş kuın.
arz M. A. erz, dınya.
arzu M. 1 mıcez, avvat, arzu, arezû, bêz,

xwast. Z felsefe de vin, vên, vryan, xwast.
/_ duymak Z. arzu kınn, dd kısandın,
awate xwastm. /_ etmek L xwastui, dd
krnn, dil hebûn, arzu kınn. * gelmeyi ar¬
zu ediyorum fivv. ez dixvvazim bêm. * ar¬
zusu çekmek fivv. dil çûn, awate xwastin.

arzuhal M. A. daxwazname. /_ci M. dax-
waznamenrvis.

arzulamak Z. mıcez kısandın, arzu kınn,
dil kısandın, awatexwasun, arzu tann.

arzulu rgd arzûdar, xwastek, xwastok,
minêkar, lawekar.

as M. zoa ftsos. fin kakım.
as ~N.Fr. kaxezekiiskambdêyekobijmar

yek (1) tê şani dan.
as 3 M. kurtenrvisa arsenikê ye.
asa M. A. ço, gopal.
asab M. A. fin asap.
asabi rgd A. türeyi, hêrs, tiraki, hesasi.
asabileşmek L türeyi bûn, hesasi gırtm,

tiraki bûn.

asabiyet M. türeyi, bihntengi, bêhntengi.
asal rgd huni, bınyadi. /- sayüar M. jma-

rênjmarda.
asalak M. parazit, kime. /_ bilimi M.

kımenasi, parazitoloji.
asalet M. A. esalet, zadegani, hilavvi.
asansör M Fr. asansör.
asap M. A. hêrs, türe, bınk, ern, asab. *

asabi olmak fivv. hêre hatın, hêrs bûn.
asar Nk A. pırejmanya eser, eseme.
asarıatika M. A. eserên kevn.
asayiş M. P. asayişt, kamırani.
asbaşkan M. serokê duhem.
asbest M. Gr. Fr. asbest.
asetilen M. Fr. kân. asetilen, gazeki bê

reng e, û bina sirê ji dıde, gava tê
şevvıtandm ji ronıyeki teqez dıde.

asfalt M. Fr. asfalt, qir, jı qetranê çê dibe.
/-lamak L asfalt kırın.

asgari rgd A. minimum, kemtırin.
ashap Nk A. sahabe, hogu-ên Hz. Mıhe-

med AJS. in.
asık rgd 1 dardayi, daleqandi. Z mırûz,

mûr. /_ suratlı mırûzm, mûr, zûr.
asü rgd A. lesd, esi 2. him, himi. 3. resen.

/_ mektup Z. name ya resen, name ya
esd.

asıh rgd dar de, dahqi, daliqryayl
aşılanmak Z.jê kelk gırtın, bıker bûn.
asümak Z. 1 karê "asmak" bı lêkera ari-

kar "hatın" têne kar anin, vvek: hatın da¬
ldandın. Z daliqin, darda bûn.

asılsız rgd derew, bêbm, nerast, benimi. *
asılsız bir haber fivv. xebereke nerast, xe-
bereke bebın.

asu M. A. babeüsk, sedsal, qirne, esir, esr.
* yinninci asuda fivv. di sedsala bistan
de, di qirna bistan de. bn yüzyıl

asi MrgdA.asê./_leşmckZ.asêbûn,seri
rakınn, isyan kınn. /_lik M. asêti, isyan-
kari.

asü rgd A. esd, gıregır, zadegan, tonn, hi-
lavv. /_Uk M. asalet, zadegani, tonni.

asilzade M. A. P. esdzade.
asimilasyon M. Fr. asimdasıyon, pışaftmi.
asinüle etmek Z. pışavtm, bışavün.
asistan M. Fr. asistan, arikar, yavver.
asit M. kân. asit, tirsin.
asker M. A. esker, leşker. /_Uk M. leşkeri,

eskeri. * askerlik yapmak Avv. leşkeri
kınn, eskeri kuın.

askeri rgd eskeri, leşkeri, üştıkejı leşkeri
pêtrvl/- birlik M. tek.
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krnn, dil hebûn, arzu kınn. * gelmeyi ar¬
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kınn, eskeri kuın.

askeri rgd eskeri, leşkeri, üştıkejı leşkeri
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askı M. pijdc, sincûq. * askıda rgd dar de.
* askıda asmak Avv. lı pijıkan de dar de
kuın.

askıya almak L 1 dar de kınn. Z dereng
xistin.

asla rgp. A. hergız, tu, tucar, qet, tevv.
aslan M. şêr. * dişi aslan M. şepal./- bur¬

cu M. mivvegenan, 21 tirmetı 20 tebax, ge-
lawêj. /- gibi Avv. vveki şer.

aslanağzı M. devşêr, navê gryayeki ye.
aslan pençesi M. şêrpençe, navê gryayeki

ye.
aslen rgp. A. aslen, jı esd. * aslen Diyar-

bakırhdır Avv. jı eslê xwe ve Dryarbekri
ye.

asli rgd A. esli, resen.
asma M. mêw, daüt. Evrya nebatê rez û

yên vveki rez re tê gotm.
asma M. ahqandin, daleqandin.
asma bahçe M. bexçê dariisti, dirokê de lı

Babdê de ev bexçê vvısa çê bûye.
asma biti M zoo. filoksera.
asma gül MA. gula pêçember, guhndqe.
asma kilit Mkoc.
asma tevveği M. term, mêw, dalit. fin as-

mal
asmak L 1. ahqandin, daçıkandm, dale-

qandin, darxistm, dar de kınn, dar ve
kınn, eliqandin, hılavvistın. Hemû ev stao-
nimên di vê rêze* de h cihên yek û du de
dıkann bêne bdcar anin. * elbiselerini
asmak fivv. cdên xvve dar astın, dale-
qandin, dar de kınn. Z ahqandm, dale-
qandin, dar de kınn, avetın dar, darxistin,
evana ji jı bo idama mırov tên gotm.

asma sümbülü Mxemxemoke.
aspirin M. Fr. aspirin.
aspur M. A. zefrani derevvin.
asri rgd A. asri, hemdem./_lik M. hemde-

mi.
ast rgd h gor rêza xwe jı amir pıçûktır. /_

subay L jı -subay' pıçûktır. Kurdi de ca¬
rinan bı bêjeya *ber' tête gotın, berbaz. /_
üyeM.berendam.

astar M. P. astar, estar, rûpışt Z herweki
cih cihan 'betan' ji tê gotın Iêbelê ev beje
parçeyekijıgoşte.

astarlamak Z. astar kınn.
astarlı rgd bıastar, astarkıri.
astarsız rgd yekrû, bêastar.
asteğmen M. leşkerê tırki de pıçûktırin

serbaze.
astım M. Fr. Bj. astım, neks, tengenefes,

xizok. /_h rgd astuni, tengenefes. /_ ol¬
mak Z. neksi bûn, astuni bûn, xizoki bûn.

astragan Mcûrekûrkekiyejı postêcûre
berxeki de çê dibe.

astrofizik M. Gr. fizika asımani ye.
astrolog M. Gr. stêrenas, astrolox.
astroloji M. Gr. astroloji, stârenasl
astronom M. Gr. astronom, stêrezan. IS

M. astronomi, sterezani
astronot M. Gr. astronot, stêreger. /_luk

M. stêregeri, astronoti.
astropikal MrgdGr.cUıekonezücihere-

ma tropik, lêbelê jê bdmdür e.
astsubay M. berbaz.
asude rgd P. asude, seraza, rehet
Asur M. Asûr, devvleteki kevn h Mezopo-

tamryê.
Asyalı rgd M. Asyayi.
aş Mxwann,aş,/_eriMaşxane.
aşağı 1 M. jêr, berjer, xar, beşi bini ya

tışteki. Z rgdjêr, xarê, tışt an an cihê ko h
gorya din nızm e. 3. mec. nızm, erzan, adi.
4. rgp. jêr, xar, berevyjêr, berew xarê. *
aşağıya inmeyiniz Avv. meçin xarê. 5. jı _
nızm, jı ... kêm. * bir yaşından aşağı ku¬
zuları satmayın Avv. berxên kojı yek şali
kemtır m, mefıroş m. /_da rgp h jêr.
/-dan rgp. jêli. /_ düşmek L ketin xar,
ketm jêr. /_ görmek L kem ditm. /_ya
rgp. berjer. * aşağıya doğru Avv. berevv
berjer.* aşağı yukan rgp. kêm û zêde, gê-
revêre. /_ indirmek L anin xar, anin jêr.
/_ inmek Avv. haün xar, hatm jêr.

aşağılamak L kêm ditin, kêmi xwe ditin.
aşağılık M. 1 sernewqi, nızmi. Z sernewq,

nızm, adi.
aşama M. qonax, paye; merhale. * tarihi

aşamalardan geçmek Avv. di nav qona-
xên diroki de derbaz bûn.

aşçı M. aşpêj, nanpêj.
aşı ** M mutırbe, patrome, lûl, taman, evrya

jı bo dar û rehekan e. /_ yapmak Z. ta¬
man kınn, lûl kınn, patrome kınn.

aşı 2 M. Bj. parza, fıtrûne, perpûn, derzi,
evrya jı bo armanca dermanê ye. /_ ol¬
mak L derzi bûn, perpûn bûn. /- yap¬
mak Z. derzi kırm, perpûn kınn.

aşifte Masifte.
aşık M. rgd A. bengin, evindar, ddketi,

dılevin. /-hk M bengini, evindari, dd
ketini, dd evini. /- olmakL evindar bûn,
aşıq bûn, heji kınn, hez kınn, dd ketin.
/_taş M. ddketi an dddayl
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aşık N.ant kavv, kab, deq, gûzık. /_ ke¬
miği MA. ant deq, qab, kavv./- oynamak
L kavv lisan.

aşüamak L 1 taman kuın, lûl kınn, hel-
paçta. Z Bj. perpûn kınn, derzi kuın.

aşılanmak L 1 lûl bûn, taman bûn. Z Bj.
derzi bûn, perpûn bûn.

aşılı Mİ lûl bûyi.Z perpûn bûyi.
aşındırmak /.maşandın.
aşınım M. 1 maşin. Z erozıyon.
aşınmak Z. maşta. * artık kemiklerim

bUe aşınmış Avv. heta hestiyên mm ji êdi
maşiyane.

aşmtı rgd maşryayi.
aşuı rgd pırole, bêhed, pır, pu- zêde. * o

arkadaş çok aşuı konuşuyor Avv. evv he¬
val ji pu* zêde diaxive.

aşırmak L bıhurandm, rawirandm, der¬
baz kırm. ser re avetın.

aşırmak L dizin.* mal aşırmak fivv. mal
dizin.

aşısız rgd 1 bêlûl, bêpatrome. Z bêper-
pûn.

aşikar rgd Z'.Zk.aşdcar, eşkere.
aşina rgd P. serwext, mdcur.
aşiret M A. eşiret, esir, eşiret /_ler M. A.

eşair.
aşk M. A. evin, sevvda, eşq.
aşkın rgd derbaz bûyi, buiurti * eUiyi

aşkın yaşıyla- Avv. bı salen xweyi jı pen¬
çeyi derbaz bûyi.

aşk olsun M. helal be, her bıjL Evrya h cdiê
bêjeya 'aferin' de lêbelê hê dijwartu- ma¬
ne dıde.

aşma M. derbaz.
aşmak L bıhurtın, ravvırtın, derbaz bûn,

derbaz kuın. 1 h ser tışt an ciheki bıhnd
re derbaz bûn. * dereyi aşmak zor oldu
fivv. bıhurandına vê newalê zehmet bû. Z
dem û zeman derbaz bûn. * yaşı kukı
aşmış Avv. salê xwejı çeU derbaz bûye.

aşure M. A. aşure. /_ çorbası MA. aşure.
aşüfte N.P. asille, tole.
at M. kân. kurtemvisa astatinê ye.
at M. hesp, esp. 1 heyvvaneki jı bo srwar-

bûnê ye. Z di setrencê de kevırek e. * ata
binmek fivv. hespê sıvvar bûn. * at binici¬
sini tann- fivv. hesp srwarê xwe nas ddce.
/_ eyerlemekZ. hesp zin kırın. /_ koştur¬
mak L hesp bezandın. * dişi at M. metan.
/_ koşusu M xara. /_ sürüsü M. hevo.

ata M. kaide /_erkU M. pederşahi.
atak rgd Fr. agırçav, çalak.

atama M. tayin.
atamak M. tayin kınn.
atanmak Z. hatın tayin kırın, tayin bûn.
atardamar M. sor demar, şahreg.
atasözü M. metelok, methelok, gotına

pêşrya
ataşe M. Fr. ataşe.
ateist rgd ateist, maris, zendiq.
ateş M. P. ar, ağır. 1 dar û êzingên ko

dısojm û sor dibin. Z tışte ko tê vêxistin.
3. çek û stiehên ko diteqên. 4. ta, şevvat,
ağır, evrya ji germıya canê/laşê mırov re
tê gotın. /_ açmak Z. ağır tann. /- almak
Z. ağır gırtm, ağırveketın. * ateş ciğerimi
dağladı Avv. ağır bı dile nun ket/- düş¬
mek Z. ağır ketm. /_ düşürücü Avv.

agırbır. /_ gibi Avv. agırnak. /_ etmek L
agu- kuın. /_e tapmak L agırparezi kuın.
* ateşe vermek Avv. ağır berdan. * eri
ateşe vermek Avv. ağır berdan malê. IS
gürletmek Avv. ağır geş kınn. * ateşin
sönmesi Avv. ağır xevde çûn. /~lc oyna¬
mak Z. bı ağır Usun. /_le oynayan Avv.

agırbaz. /_li silah Avv. agırber. /_ sakla¬
mak Z. ağır veşartm. /_ söndürmek Z.
agu* kujin, ağır tefandın, agu* xevde lunn,
agu: temırandın, agu* vemırandın, agu* ve-
kuştın. /_ tutuşturmak Z. agu* dadan,
ağır pê/vê xistin. /_ yağdumak Z. agır
barandın/- yakmak Z. ağır dadan, ağır
sotm, agu- şevvıtandm, ağır dadan, agır
vêxisttn.

ateşbaz M. agırbaz.
ateş böceği MA. şevçıra, gûstêrk, teysok.
ateşçi M. agırvan. * gemi ateşçisi Avv.

agırvani keşti.
ateş çiçeği Nh mercanok. Aot Salvia

splendens.
ateşe tapan M/ı agırparez, agırperest
ateşin rgd P. aguin, agırnak.
ateşkes M ağır ravvestta.
ateşlemek L 1 ağır peTvê xisttn. Z L apr

kırm.
ateşlenmek Z. 1. ağır gırtın. 2. bızûtın,agır

û pêt bûn.
ateşU rgd agırin, aguuak, agırmend (ne¬
gatif anpazaıf).

ateşlik M agırdank, agırgeh.
ateş ocağı M agıncane, küre, kanun.
ateşperest M. rgd aguperest/_lik M

agırparezi.
ateş rengi rgd argon.
aha M. rgd nişangêr.
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atılgan rgd bêgef, peyk, çalak.
ahlun M. pêngav, raperin.
atılmak /1 hatın avıtın, hatın denustın.
atışma M. lec, gelece.
atışmak L Lec kuın, gelece kınn,

bezryan hev.
atıştırmak Z.zûxwann.
atik rgd A. vvurya, çalak.
atik rgd A. kevne.
atkı Mlhegal.ZCıewn;nde./_atmakZ.

ndêkinn.
atkılamak L (tevm) ndê kınn.
atlama M. bazdan, qevzdan.
atlama beygiri M. kernk.
atlamak Z. 1 baz dan, raperin, qevz dan,

h ser ciheki bıhnd an h ser astengekê re
xwe tûl kınn û avetın vvi ali. Z baz dan, jı
ciheki bıhnd de xwe avetın jêr. 3. ser re
baz dan, gava tışteki diki an kitêbekê
dtxwini, tan cihan jê* derbaz dibi. * uzun
atlamak Avv. dırej baz dan.

allanılmak Z. ser re hatm bazdan. * bu
yazıda bir bölüm atlanılmış Avv. di vê
mvisarê de tanek ser re hatiye bazdan.

atlas M. Gr. atlas, etles.
atlas çiçeği M. kaktüs.
atlatmak L derbaz kınn. * tehlikeyi at¬

latmak Aw.xeteri derbaz kınn.
atlet M. Fr. atlet. /_ik rgd atletik, /-izm M.

atletizm.
ath rgd sıvvar, suvvar.
atlı kannca M. sarsarok, gêleyê hespê,

genken srvvari.
atmaca M. baz, başok, vvaşe.
atmak Z. 1 avetın, tışteki di aliki de vır

kınn. Z avetın, kınn, xistin. * hapse at¬
mak Avv. avetın gırtigehe. 3. avetın. * ya¬
lan atmak Avv. derevv avetın. 4. berdan,
avetın. * gemide demir atmak Avv. keşti
de lenger berdan/aveün. 5. avetın, Iêdan.
* tokat atmak Avv. şeqam lêdan/avêtin. 6.
avêtm, berdan. * tüfek atmak fivv. üfing
avetın/berdan.

atmık M. bio. sperma, tovi.
atmosfer M Fr.Gr. atmosfer, bırah.
atol M. gırave mırcan.
atom M. Gr.fiz. atom, dendik. /-bombası

M. bombeyi atom /_ik rgd atomik.
atölye MFr.kargeh.
at sineği M. mêşeseg, anter, çiz.
attariye M.kısûr.
attırmak /.dan avetın.
av M. seyd.nêçir, rav, şikar.* ava çıkmak

fivv. çûn nêçirê. /_cı M. seydvan, ravker.
avadanlık M. 1 taxim (hacet). Z xeUtk,

rext (tavana eskeri).
aval rgd saf, bomık.
avam MfcA.xelk.
avanak rgd aptal, saf.

avans N.Fr. avans.
avanta M. İt hevvante, kelepûr, belaş.
avantaj M. Fr. avantaj.
avare rgd P. avvare, şerpeze, betal, tolaz,

wêl. /_Uk M. avvareti, şerpezeti, betali, to-
lazi. /-leşmek L şerpeze bûn, avvare bûn,
betal bûn.

avaz N.P.K. qir.awaz.* avaz avaz /£ zare
zar, qire qir.

avcı M rgd nêçirvan, seydvan, ravker.
/_lüc M. nêçiri, nêçirvaru, seydvanl *
avcılık etmek Avv. nêçirvani kinn, nêçir
kuın.

avcı kuş M dûbrang, terlan.
avdet Mvegerin,zıvırin./_etmekZ.vege-

rin.zrvuin.
Avesla MAvesta,kıtebaPirozya Zerdüş¬

ti ye.
avize M.ZJ.avvize,perû,çıraxan.
avize ağacı Mı gıyahurçi. fiot Yucca glo-

riosa.
avlamak L nêçir tann, seyd kınn.
avlanmak M. haün nêçir kınn.
avlu M. Gr. hevvş, asitan, turt
avokado M. avokado, bêjeyeki Spani de

fêkiyek e.
avrat M. A. 1 afret. Z jm. * avret yerleri

fivv. cihê bin doxmê, rûv.
Avrupa M. Evvropa, Fırengıstan.
Avrupalı M. rgd Ewropi, Evvropayi,

Fıreng.
avuç Mmıst,kulm,gemş,çeng./_doldur-

mak L çeng tıji kınn. /_ içi M kefa dest
/_unu yalamak fivv. destê xvve dalıştın,
alastın.

avuçlamak Z. çeng kuın, mıst tann.
avukat M. Zt parêzker, bervêduin, ebû-

qat. /_uk M. parêzkeri, ebûqatl * avu-
katlüc etmek Avv. ebûqati kınn,
parêzkeri tann.

avundurmak Z. teseli kınn, haş kınn.
avunmak L teseli bûn, haş bûn.
avuntu M. teseli, haş.
avurt M. ant lam, lame,gûp,gep./_ şişir¬

mek L gep pûf kırm.
Avustralyalı M/gdAvvısürahyayL
Avusturya M. Nemse, Avvısürrye. /_ta/gd
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ciheki bıhnd de xwe avetın jêr. 3. ser re
baz dan, gava tışteki diki an kitêbekê
dtxwini, tan cihan jê* derbaz dibi. * uzun
atlamak Avv. dırej baz dan.
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yazıda bir bölüm atlanılmış Avv. di vê
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lan atmak Avv. derevv avetın. 4. berdan,
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de lenger berdan/aveün. 5. avetın, Iêdan.
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attariye M.kısûr.
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av M. seyd.nêçir, rav, şikar.* ava çıkmak

fivv. çûn nêçirê. /_cı M. seydvan, ravker.
avadanlık M. 1 taxim (hacet). Z xeUtk,

rext (tavana eskeri).
aval rgd saf, bomık.
avam MfcA.xelk.
avanak rgd aptal, saf.

avans N.Fr. avans.
avanta M. İt hevvante, kelepûr, belaş.
avantaj M. Fr. avantaj.
avare rgd P. avvare, şerpeze, betal, tolaz,
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avaz N.P.K. qir.awaz.* avaz avaz /£ zare
zar, qire qir.

avcı M rgd nêçirvan, seydvan, ravker.
/_lüc M. nêçiri, nêçirvaru, seydvanl *
avcılık etmek Avv. nêçirvani kinn, nêçir
kuın.

avcı kuş M dûbrang, terlan.
avdet Mvegerin,zıvırin./_etmekZ.vege-

rin.zrvuin.
Avesla MAvesta,kıtebaPirozya Zerdüş¬

ti ye.
avize M.ZJ.avvize,perû,çıraxan.
avize ağacı Mı gıyahurçi. fiot Yucca glo-

riosa.
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avuç Mmıst,kulm,gemş,çeng./_doldur-

mak L çeng tıji kınn. /_ içi M kefa dest
/_unu yalamak fivv. destê xvve dalıştın,
alastın.

avuçlamak Z. çeng kuın, mıst tann.
avukat M. Zt parêzker, bervêduin, ebû-

qat. /_uk M. parêzkeri, ebûqatl * avu-
katlüc etmek Avv. ebûqati kınn,
parêzkeri tann.
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avunmak L teseli bûn, haş bûn.
avuntu M. teseli, haş.
avurt M. ant lam, lame,gûp,gep./_ şişir¬

mek L gep pûf kırm.
Avustralyalı M/gdAvvısürahyayL
Avusturya M. Nemse, Avvısürrye. /_ta/gd



avutmak 496

Nemseyi, Avvıstınyayi.
avutmak Z. teseti kınn, haş kınn.
avutulmak Z. hatın teseli kuın, hatm haş

bûn.
ay M.meh,mang,heyvf/ı/v),jı*r2.yanyeki

beşi salê ye. * Nevvroz ayı Avv. meha
Newrozê. * mayıs ayı Avv. heyva gulanê.

ay M. ast heyv. /_ doğması Avv. heyv der¬
ketm, heyv helatın. * ayın batması Avv.

heyv çûn avan. /_ takvimi M. qemeri. /_
tutulması Avv. heyv hatm gırtın.

ay3! B. oy!, ay!, ax!
aya M. ant hevves, mıst, gemş, mıst
ayak M. 1 ant lmg, pê, nıg. 2. ant pê, şeq,

çêq. 3. nıg, hng, jı bo alet û hacetan e. 4.
pêlîng, pêpelûk, jı tx> netdıgan û tışte
vvısa. 5. lmg, fit, qadem, pivaneki vveke
305 cm. ye. * ayağa kaldırmak Avv.

rakınn ser hngan. * ayağa kalkmak Avv.

(bı) ser pêka ketm. * ayağını kesmek Avv.

hng je* binin. * ayağının altına almak
fiıv. gırtm bin lıngan. /_ altı M. berpê,
bmpê. * ayak altı olmak fiıv. berpê
bûn/_ atmak L hng avetın. /_ ayak
üstüne atmak fiıv. lmg avetın ser hngan.
/_ bağlamak Z. hng gıredan. /_ basmak
Z. pê 16 kırın.* ayak bastı parası fiıv. bacê
ber deri. /_ çekmek Z. hng kısandın. /_
diremek Z. lıng/pe* dan erdê. /_ izi M.
rêc/şopa hng. * ayaklar altına almak
fivv. gırtm bin lıngan. * ayaklar altında
azilnıek fivv. lı ber hngan çûn. * aya¬
klarına kapılmak fivv. lı ber hngan germ,
xwe avetın lıngan./_kaydnmakZ.lıngjı
ber xistui, hng şemıtandın. * ayakları ye¬
re basmak fivv. hng danin erdê, hng avetın
erdê. * ayakları uğur getirmek fivv. lıng
lê hatm. * ayaklan takılmak fivv. hng h
paş ketin, hng lı paş hev ketm./- kaymak
Z.hngxıjbûn./_öpnıekZ.taıgmaç kınn.
/_ tabanı Nh berê pê, bm pê. * ayakta
durmak fivv. lı ser hngan sekinin, piyan
sekinin. * ayak tarağı kemiği Nh
hestryâ şehê pû. * ayakta durmak Avv. h
ser lıngan sekinin. * ayak uzatmak fivv.

hng dırej kınn.
ayakkabı M. pêlav, sol. /_ bağı M. perg,

bendê solê. /_cı M. goşkar, sol çeker, sol
dırû. /_ pençelemek L sol bini kınn. /_
tabanı Nh bınsol, zol. /_ vurmak Z. sol
lê xistin. * ayakkabım ayağıma vuruy¬
or fivv. solê/pêlavê mın ti tingê mm ctixine.

ayakkabılık M. soldank, pêlavdank.

ayaklamak L hng tann, bı hng prvan.
ayaklandırmak L raperandın, têkdan.
ayaklanma M. ajavve, seri rakınn.
ayaklanmak Lh(şoreş) seri rakınn, seri

heldan. Z (bo zaro) L h ser lıngan ketm.
ayaklı rgd bdıng, bınıg.
ayak otu M. fiot zil.
ayak parmağı M.bêçi.
ayaksız rgd bêling, bênig.
ayaktakımı M. ebeboz, pêxvvas.
ayaktaş M. hempa, hogır.
ayak topu M. goga hng, futbol.
ayak üstü, ayak üzeri rgp. ti ser pe, piyan.
ayak yolu M destavrêj, kenife, tûvvalet.
ayal MA.eyaI,jın, kuüfet.
ayan rgd A. eyan, diyar, aşikar, /-olmak

L eyan bûn.
ayar M. A. ayar, hınkuf, miheng, dang.
ayarlamak Z. durust tann, duıst kınn,

miheng danin, saz kırın.
ayarlanmak Z. hatm ayar kınn, haün du¬

rust kınn.
ayarlı rgd bıayar, sazkıri.
ayarsız rgd bêayar, saznekıri.
ayartmak Z.xapandın,jırederxısün.
ayaş M. rgd araqxur.
ayaz M. şayi, seqem, kelvvaz, qerisok. * ku¬

ru ayaz M. rgd çıksayi, sayihtşk. /_ ol¬
mak L şayi kırın.

aybaşı M. rgp. keçxwini. /_ olmak L
keçxwini bûn.

ay çiçeği M. gula berbıroj.
aydm 1 M. rgd şareza, revvşen, revvşenbir.

2. rgd roni. /_hk M. ronahi. * aydınhğ
kavuşmak Avv. ronak bûn. * aydınlığa
kavuşturmak Aıv. ronak kınn, anin ro-
nahiyê.

aydınlanmak Z. roni bûn, ronahi bûn.
aydmlatümak L hatın ronahi kınn.
aydınlatmak L roni kırm. 1 taritrya cihe¬

ki roni kınn. Z fıkr û rayekê aşikar kınn.
aydınlık M. ronahi, roni, ronak.
aydınlıkölçer MA. ronahipiv, ronahi-

metu".
ayet M. A. ayet, her hevokên sûreyên

Qur'anê re tê gotın.
aygu Mhespênêr.
aygıt M. cihaz.
ayı M. hırç, hurç. /_ oynatmak L hurç

dan listdcandın.
ayı balığı Nh fok, gohkê avi.
ayık rgd heşar, şryar.
ayıklamak L lêvenêrin, dêrandin, jı hev
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aninder, bıjartin, çeqdandin, çeqd kınn,
teraf kınn.

ayılmak Z. h xwe hatm, şryar bûn, h xwe
hesin.

ayıp rgd A. şerm, fehêt, eyb. /_ etmek Z.
eyb tann. /_ olmak Z. eyb bûn.

ayıplama M. serevde, lom.
ayıplamak L lome tann, sosret kınn,

eyıbandın.
ayıplanmak Z. hatın eyb kırın, hatın lome

kuın.
ayıpta rgd bıeyb.
ayıpsız rgd bêeyb, bêlome.
ayuaç rgd veqetandek.
ayırıcı rgd veqetandek.
ayırım M. ferq. /_ yapmak Z. cihê/cê

gırtm, ferqi kınn.
ayırmak L 1 keri kınn. * armudu ikiye

ayırmak fivv. hermi bı du keri tann. Z he¬
lanin. * sana hisseni ayırdım fivv. nun
para te helanrye. 3. patistin, veqetandin, jı
hev kınn, cê kınn, chê tann, jı hev qe-
tandın, cüda kuın, vebıjarün. * keçi ve
koyunları birbirnden ayırmak fivv. nıih
û bızm jı hev veqetandtn, an jı hev qe-
tandın an vebıjartm. * malını ayırmak
fivv. mala xvve cdiêVcê tann. * karı kocayı
ayumak fivv. jm û mêr jı hev kırın. * iyi
kötüyü ayumak fivv. çê û xirab
vebıjartm. * bu parayı da sana ayırdım
Avv. ev pare ji mm bı te re helanrye an
vebıjarti ye.

ayırt etmek L 1. helbıjartın, veqetandin,
vejartın, bıjartin. Z jı hev kınn der. * iyiyi
kötüyü ayırt etmek Avv. başi û xirabryê jı
hev kınn der.

ayırtı Mferq,nuans.
ayırtmak L dan veqetanchn, dan

vebıjartm, dan cdıe kınn.
ayin M. Z". ayın, cem.
aykırı rgd nalebar, dıjraber. /_ olmak L

nalebar bûn, dıjraber bûn.
ayla Mlo/ıtxaİamemdce.Zronahiyado-

ra tav an stêr.
aylak rgd gevende, bêxebat, bêkar, bêiş,

toranl
aylakçı M. fin aylak,
aylık M mehani, maeş, mahiye, meni. /_

almak L maeş gırtm. /_çı M. karkerê
mehani. /-ta M maeşgır, bı maeş, xvvedi
maeş.

aymak Z. fin ayılmak.
aymaz rgd b&geh./_hk M. bêagehi.

ayna M P. heü, hdi, mirêk, xodik, neynık,
awêne, eyne, ev sinonim h gor devokan
dıkann lı cihê hev de bêne bdcar anin.
/_cı M. .. fıroş.

aynen rgp. aynen, pışk.
aym rgp. pışk, hem, mina hev, vvek. * bir¬

birinin aynısı Avv. vveke hev, hemhev,
pışki hev.

aym 2 Ghk rgd vvek, vveko, vveke.
aynısı rgp. herfryen, fena.
ayniyet Mzanav.
ayraç M. Grm. kevane, hivok.
ayran Mdew./_cıM.dewfıroş./_içmek

fivv. dew vexwann.
ayran çorbası Mmehir.
ayrı rgdjev,jihev,xeyr,cûda,cê,cihê,baş-

qe.
ayrıca rgp. vveki di, bıcûdayi.
ayrıcalı rgd müstesna, bêcge.
ayrıcalık M. 1 dubendi, cûdayi, cdiêti. Z

cdıe gulmi, cûdati, imtiyaz. * fikirlerde
ayrıcalık var Avv. di ramanan de dubendi
heye * üyeler arasmda ayrıcalık yap¬
mayız Avv. di navbera endaman de em ke¬
şi cıhe nagınn.

ayrık rgd veqetandi, cêbûyl
a yrüc otu MA. firez.
ayrılık M. 1 cıyavvazi, cıhebûni. Z (fder,

ray) gelş, gelşi. 3. jı hev qetin, firqat, firqat,
cıhebûni. * fikir ayrılığı Avv. gelşrya ra-
mani.

ayrılış M. An ayrılık.
ayrılmak Z. veqetin, cê bûn, cdıe bûn, jı

hev çûn, cüda bûn. * birbirlerinden
ayrılmak fivv. jı hev cê/cdiê bûn.

ayrım M. ferq,cdıebûni./_cı rgd cıheker.
/-JikMcihêkeri.

aynntı M. kıtkıte, teferûat
ayrışmak Z.jı hev belav bûn.
ayrıştırmak Z.jı hev kırın, jev kınn.
ayva M. behê, bıhok, eyvve.
ayvan M. eywan, çardax.
ayyaş rgd A. ereqxur.
az l M lam. kurtemvisa azotê ye.
az rgd 1 tandık, dıjraberi "pır" e. Z kêm,

toz, dıjraberi "zêde" ye. 3. rgp timdik,
kêm. * aza çoğa bakmamak Avv. kêm û
zêde nenihêrtin. * az çokrgp. kêm û zêde.
* az daha düşecektim Avv. hindik ma ko
bıkevım, pır nema ko bdcevun. /_ değü
Avv. kêm nine, hindik nine. /-ıcık rgd
hındıkek, pıçkek, tazek. * az olsun öz ol¬
sun Avv. tandık be, nndık be. * az kalsu?
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kuın.
ayıpta rgd bıeyb.
ayıpsız rgd bêeyb, bêlome.
ayuaç rgd veqetandek.
ayırıcı rgd veqetandek.
ayırım M. ferq. /_ yapmak Z. cihê/cê

gırtm, ferqi kınn.
ayırmak L 1 keri kınn. * armudu ikiye

ayırmak fivv. hermi bı du keri tann. Z he¬
lanin. * sana hisseni ayırdım fivv. nun
para te helanrye. 3. patistin, veqetandin, jı
hev kınn, cê kınn, chê tann, jı hev qe-
tandın, cüda kuın, vebıjarün. * keçi ve
koyunları birbirnden ayırmak fivv. nıih
û bızm jı hev veqetandtn, an jı hev qe-
tandın an vebıjartm. * malını ayırmak
fivv. mala xvve cdiêVcê tann. * karı kocayı
ayumak fivv. jm û mêr jı hev kırın. * iyi
kötüyü ayumak fivv. çê û xirab
vebıjartm. * bu parayı da sana ayırdım
Avv. ev pare ji mm bı te re helanrye an
vebıjarti ye.

ayırt etmek L 1. helbıjartın, veqetandin,
vejartın, bıjartin. Z jı hev kınn der. * iyiyi
kötüyü ayırt etmek Avv. başi û xirabryê jı
hev kınn der.

ayırtı Mferq,nuans.
ayırtmak L dan veqetanchn, dan

vebıjartm, dan cdıe kınn.
ayin M. Z". ayın, cem.
aykırı rgd nalebar, dıjraber. /_ olmak L

nalebar bûn, dıjraber bûn.
ayla Mlo/ıtxaİamemdce.Zronahiyado-

ra tav an stêr.
aylak rgd gevende, bêxebat, bêkar, bêiş,

toranl
aylakçı M. fin aylak,
aylık M mehani, maeş, mahiye, meni. /_

almak L maeş gırtm. /_çı M. karkerê
mehani. /-ta M maeşgır, bı maeş, xvvedi
maeş.

aymak Z. fin ayılmak.
aymaz rgd b&geh./_hk M. bêagehi.

ayna M P. heü, hdi, mirêk, xodik, neynık,
awêne, eyne, ev sinonim h gor devokan
dıkann lı cihê hev de bêne bdcar anin.
/_cı M. .. fıroş.

aynen rgp. aynen, pışk.
aym rgp. pışk, hem, mina hev, vvek. * bir¬

birinin aynısı Avv. vveke hev, hemhev,
pışki hev.

aym 2 Ghk rgd vvek, vveko, vveke.
aynısı rgp. herfryen, fena.
ayniyet Mzanav.
ayraç M. Grm. kevane, hivok.
ayran Mdew./_cıM.dewfıroş./_içmek

fivv. dew vexwann.
ayran çorbası Mmehir.
ayrı rgdjev,jihev,xeyr,cûda,cê,cihê,baş-

qe.
ayrıca rgp. vveki di, bıcûdayi.
ayrıcalı rgd müstesna, bêcge.
ayrıcalık M. 1 dubendi, cûdayi, cdiêti. Z

cdıe gulmi, cûdati, imtiyaz. * fikirlerde
ayrıcalık var Avv. di ramanan de dubendi
heye * üyeler arasmda ayrıcalık yap¬
mayız Avv. di navbera endaman de em ke¬
şi cıhe nagınn.

ayrık rgd veqetandi, cêbûyl
a yrüc otu MA. firez.
ayrılık M. 1 cıyavvazi, cıhebûni. Z (fder,

ray) gelş, gelşi. 3. jı hev qetin, firqat, firqat,
cıhebûni. * fikir ayrılığı Avv. gelşrya ra-
mani.

ayrılış M. An ayrılık.
ayrılmak Z. veqetin, cê bûn, cdıe bûn, jı

hev çûn, cüda bûn. * birbirlerinden
ayrılmak fivv. jı hev cê/cdiê bûn.

ayrım M. ferq,cdıebûni./_cı rgd cıheker.
/-JikMcihêkeri.

aynntı M. kıtkıte, teferûat
ayrışmak Z.jı hev belav bûn.
ayrıştırmak Z.jı hev kırın, jev kınn.
ayva M. behê, bıhok, eyvve.
ayvan M. eywan, çardax.
ayyaş rgd A. ereqxur.
az l M lam. kurtemvisa azotê ye.
az rgd 1 tandık, dıjraberi "pır" e. Z kêm,

toz, dıjraberi "zêde" ye. 3. rgp timdik,
kêm. * aza çoğa bakmamak Avv. kêm û
zêde nenihêrtin. * az çokrgp. kêm û zêde.
* az daha düşecektim Avv. hindik ma ko
bıkevım, pır nema ko bdcevun. /_ değü
Avv. kêm nine, hindik nine. /-ıcık rgd
hındıkek, pıçkek, tazek. * az olsun öz ol¬
sun Avv. tandık be, nndık be. * az kalsu?
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düşecektim Avv. tandık ma ko bdcevun. *
azdan az, çoktan çok Avv. jı tandık de
tandık,jı piri de pu-. * daha azrgdkêmtir.
* en az rgd kemtırin. * az söyle çok yap
Avv. kêm beje pır bdce.

aza M. A. eza, endam.
azade rgdK.P. azad, azade.
azalmak L hindik bûn, kêmbûn, daketın.

* paramız azaldı Avv. dırafê me kêm bû,
dırafe me timdik ma.

azaltmak L hindik kınn, kêm kınn,
daxıstın.

azamet M. A. azamet, bı ser xwe re çûni,
peya.

azametli rgd ser xwe re çûyi, peya bdınd.
azami rgd A. azami, zêdetu-, pırtır.
azap M. A. ezab. /_ çektirmek Z.

ezıbandm, zêrandm, êşandin.
azar N.P. azar.
azarlamak Z. azar dan, pekandm ser, tek¬

dir kınn.
azarlanmak Z. hatm azar dan, hatın tek¬

dir kuın.
azar azar rgp. bere bere.
azat rgd K P. azad, serbest, nzgar. /_ et¬

mek Z. azad tann, serbest berdan. /_ ol¬
mak L azad bûn, nzgar bûn.

azdumak L bitir kuın, har tann, da-
benzandm.

azep rgd gêrani.
Azerbeycanlı M rgd Azerbeycani.

Azeri M.Azeri./-ceM.zmanêAzeri.
azgm rgd har, harbûylazuya, benzi, bıür.

/-taşmak Z. bitir bûn.
azıcık rgd piç, çiçkek, pıçkek, bistki.
azı diş M a/itdiranêxirê, dırani kakile.
azık M. qumamye, zevvade.
azüı rgd har, benzi.
azımsamak Z. kêm ditin, tandık ditin. *

böyle bir sözlüğü azuusamamak
tazım Avv. ferhengeke ûsa drvêt mırov
kêm nebine.

azınlık Mtandıkahi.
azıtmak Z. benzandın, har kınn, har bûn.

* yine azıttılar Avv. disa har bûn.
azim M. A. cehd. /_li rgd bı cehd.
aziz rgd A. eziz, berêz, xoşewist, deld, de-

lilo, delal.
azizlik M.ezizti,xoşewisti.
azletmek L ezl kınn, jı kar avıtın der.
azlık M. tanddcahi, kêmi, kemani.
azmak Z. bıtu- bûn, har bûn, benzin, da-

benzin. An kudurmak,
azman rgd gırs, qu-ase, pır gır bûyi. *

adam azmanı Avv. qiraseyeki mırovan.
azmetmek Z. cehd kırın, hevvl dan.
azmettirmek Z. dan cehd kırın.
aznif M dominê de navê Ustıkeke ye.
azot M. Fr.faîm. azot, %80hewayê tıp dike,

gazeki bê reng û bê btiın e.
Azrail M. A. Ezrail.

498

düşecektim Avv. tandık ma ko bdcevun. *
azdan az, çoktan çok Avv. jı tandık de
tandık,jı piri de pu-. * daha azrgdkêmtir.
* en az rgd kemtırin. * az söyle çok yap
Avv. kêm beje pır bdce.

aza M. A. eza, endam.
azade rgdK.P. azad, azade.
azalmak L hindik bûn, kêmbûn, daketın.

* paramız azaldı Avv. dırafê me kêm bû,
dırafe me timdik ma.

azaltmak L hindik kınn, kêm kınn,
daxıstın.

azamet M. A. azamet, bı ser xwe re çûni,
peya.

azametli rgd ser xwe re çûyi, peya bdınd.
azami rgd A. azami, zêdetu-, pırtır.
azap M. A. ezab. /_ çektirmek Z.

ezıbandm, zêrandm, êşandin.
azar N.P. azar.
azarlamak Z. azar dan, pekandm ser, tek¬

dir kınn.
azarlanmak Z. hatm azar dan, hatın tek¬

dir kuın.
azar azar rgp. bere bere.
azat rgd K P. azad, serbest, nzgar. /_ et¬

mek Z. azad tann, serbest berdan. /_ ol¬
mak L azad bûn, nzgar bûn.

azdumak L bitir kuın, har tann, da-
benzandm.

azep rgd gêrani.
Azerbeycanlı M rgd Azerbeycani.

Azeri M.Azeri./-ceM.zmanêAzeri.
azgm rgd har, harbûylazuya, benzi, bıür.

/-taşmak Z. bitir bûn.
azıcık rgd piç, çiçkek, pıçkek, bistki.
azı diş M a/itdiranêxirê, dırani kakile.
azık M. qumamye, zevvade.
azüı rgd har, benzi.
azımsamak Z. kêm ditin, tandık ditin. *

böyle bir sözlüğü azuusamamak
tazım Avv. ferhengeke ûsa drvêt mırov
kêm nebine.

azınlık Mtandıkahi.
azıtmak Z. benzandın, har kınn, har bûn.

* yine azıttılar Avv. disa har bûn.
azim M. A. cehd. /_li rgd bı cehd.
aziz rgd A. eziz, berêz, xoşewist, deld, de-

lilo, delal.
azizlik M.ezizti,xoşewisti.
azletmek L ezl kınn, jı kar avıtın der.
azlık M. tanddcahi, kêmi, kemani.
azmak Z. bıtu- bûn, har bûn, benzin, da-

benzin. An kudurmak,
azman rgd gırs, qu-ase, pır gır bûyi. *

adam azmanı Avv. qiraseyeki mırovan.
azmetmek Z. cehd kırın, hevvl dan.
azmettirmek Z. dan cehd kırın.
aznif M dominê de navê Ustıkeke ye.
azot M. Fr.faîm. azot, %80hewayê tıp dike,

gazeki bê reng û bê btiın e.
Azrail M. A. Ezrail.



B
B M tipa dıduyane ti elifba tırki de
baba Mbav.*babadankalmaAw.jıbave

de man. /_ eri Avv. mala bavê. * babana
rahmet Avv. rehmet lı bavê te be./- nasi¬
hati Avv. şireta bavê, hosrya bavê. /_hk M
bavti. * babatak etmek Avv. bavti kınn. /_
ocağı M malbav. /_ olmak L xwedi zaro
bûn (jı bo mir). * babasının oğlu Avv. kü¬
re bavêxwe ye.

babaanne M.dapir.
babacan rgd qeîender, ciwanmêr. /_hk

M. qelenderi, crwanmêri.
Babai M. Babai, di qiraa 13. de yeki bı na-

vê Baba ishak mezhebek darûye û kese*
ko vê mezhebe de ye jê re dıbejuı.

babalık M. 1 bavti. Z zırbav. 3. xezûr. 4.
pir, piremêr.

Babani M. Babani, aşireteki Kurdi ye ko
beşê xwe ya mezm h îraqê ye.

babasız rgdbtbav.
babayiğit M 1 kese bı hêz, bı dest û pê, bı

quwet Z camêr, crwanmêr.
babıall M. dema Osmanıyan de h istenbo-

lê cihê ko hukumat rûdınışt, mha ji cdıe
ko rqjname yên mezm lê ne.

Babil MBabil,hMezopotamryêdedewle-
teki kevn.

baca M. bace, rojmg, bixêrig, prxêri, pace,
dûkêş. * fabrika bacası M. baceyê palû-
kê,dûkêşêpalûkê.

bacak M. 1 ant pa, pê, çêq, şeq, qor, paq.
ZM vale, di listıka iskambile de navê ka-
xezekêye.

bacanak M. hevhng, hevbûk.
bacı Mxvvang,xuşk,xûşk,xweh.
baç N.P.K. bac.
badana M. İt badene. /_ etmekZ. badene

kınn.
bade M./**.bade, qedeh.
badem N. P. bebiv, peyam, ajık. /_ şekeri

M. nuqid, şekırbeyv.
bademcik MZt/alû,behivok,beyvok,teh-

nûsk, argûşk, gelale. /- Ulihabı L avsani
alû, argûşk ketin.

badıç M peçık. Nebatê vvek paqle, fasûli û
tışte vvısa de cihê ko tibên vvan hatme
rezkınn.

badik M IvverdelcZ kudık, tan, kinik.
Badinan M. Bahdınan, herêmeke ti baku¬

ri îraqê.
badire M/lkotûkeş.
bagai MZ>. baxaj.
bağ MZ,.rez./_cıMrezvan./_budamak

Z. rez dapitın. /_ bozumu Avv. rez bırrin,
çuıina rezan, rez quraftın. /_ kütüğü M.
mêvv, mêwê rez.

bağ 2 M. 1 girê, pêwendi, peyvvendl Z
bend. * ayakkabı bağı Avv. bende sole. 3.
ram (fdco).

bağboğan M. pêçekê daran,
bağ böceği MÂçemçûr.
bağdadi Mbahx,çitançeperênkobiher-

ri an keşkûr hatıne srwax kınn.
bağdalamak Z. paşhng avetın.
bağdaş M. çoç, çarmêrki. /_ kurmak L

çoç kınn, çarmârki kuın. /_ oturmak L
çarmêrki rûnıştın

bağdaşık rgd homojen.
bağdaşmak X. lı hev halın.
bağdaşmaz rgd hevranebor, nebor, nah-

ez. /_hk M. hevranebori, nahezi.
bağdaştırmak Z. lı hev anin.
bağü rgd izafi, relatif.
bağıldak, bağırdak M. 1 navtenga der-

gûşê. Z paçê keçxvviniyê ye.
bağınıh rgd gıredayi, peyvvend. Tışte ko

bı serê xwe nine, her peywendi bı yeki di
re an tışteki di re heye.

bağımsız rgd aza, azad, serbexo, serxwe,
serxwebûn, btserxwe, nzgar. tışte ko bı
serê xwe ye, tu gu-êdayi an peyvvendi keşi
re an tışteki di re nine./- olmakZ. azad
bûn, sencvvebûn.

bağımsızlaşmak L bı sere xwe bûn,
nzgar bûn, azadryaxwe gırtın.

bağunsıztaşbrmak /.azad kınn, serbest
berdan, nzgar tann, sencvvebûn - dan.

bağımsızlık M. azadi, serbesti, nzgari,
serxwebûni, istiqlal

bağmtı M. izafet, relatifite.
bağn M. 1 ant sing, koş. Z hemâz, sing,

koş, sine, paşd, paxiL * bağrına basmak
Aıv. hemêz kırm, hewandin,gırtın bersin-
gê xvve. * bağnna koymak Avv. kınn
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paşdê xwe. * bağn yanıkrgd dd şevvat *
bağn yanmak Avv. dd sotın.

bağırma M qir, qirin. * bağuıp
çağumak qare qar kınn, qire qir kınn,
qajeqajkinn.

bağırış M. qirin, qijin, hevvar.
bağırmak L qirin, qijin, bang kınn, deng

te kınn. * birine bağırmak Avv. bangi ye¬
ki kınn.

bağırsak M. ant rivi, loqle. * ince
bağırsak M. riviyê bank. * katan
bağırsak Avv. riviyê stûr, sincoq. * on iki
parmak bağırsağı M. riviyê dvvazdeh
gire. * kör bağusak M. rivikore.

bağırsak şeridi M. tenya, mûmar.
bağırtı M. awaz, qij, gazi.
bağutkan rgd qirok, qijok.
bağutmak Z. çikandın, qirandm, qi-

jandın.
bağış M. berari, teberû, şabaş.
bağışık rgd meaf. /-tak M. meafryet
bağışlamak L ef kınn, bexşin, bexşandm,

bexş tann, lêborin.
bağışlanmak Z. ef bûn, hatm bexşin,

hatın borin.
bağışlayan rgd ddovan, kerim, dayende.
bağışlayıcı rgd An bağışlayan.
bağıt M. peyman, kontrat, bağlaç

M.
girêk, guhêrker, gdıanek, pêwend. vvek: Û,
ger, ya, veya, hım.

bağlamak Z. gıredan, bend kınn, beştin,
dabesün, helbesün. * birbirine bağlan¬
mak Avv. pev re hatm gıredan. * birine
veya bir yerlere bağlanmak Avv. bı yeki
ve an bı dereke ve hatm gıredan. * ayak¬
kabılarını bağlamak Avv. sol/pêlavêxwe
gıredan.

bağlanmak L hatm gıredan, hatın beştin,
gıredayi .. bûn. * birine bağlanmak Avv.

bı yeki ve hatm gire dan.
bağlantı M. gehinek, girêdani, pêwendi,

tevlayi
bağlatmak L karê "bağlamak" bı "dan"

tête temam lunn, vvek: dan gıredan, dan
beştin.

bağlayıcı rgd gtrêdar, girêker, girêkar.
bağlı rgd gıredayi, beşti, düsoz.
bağlılık M bendi, gıredayi. * okula

bağlılığımız var Avv. bı xwandegehê re
gıredayi ya me heye.

bağnaz rgd pensi, paşverohi, oldar, ol-
pervver.

bahadır rgd çeleng, mêrxas, eğit
Bahailik M. Bahaiti, dineki mezhebvvari

ye, ti iranê derketıye û nıha Evvropa û
Emrikayêji heye.

bahane M P. hêncet, bafık, hêcet, pelp,
bahane, mahne. /_ aramak Avv. bı hênce-
ta gerin, h manan gerin./- etmekZ. mah¬
ne tann, h hênceta gerin.

bahar M. P. K. bıhar. /-hk rgd bıhari. /_
mevsimi fiıv. demsala bıhare.

baharat M. A bıharat /_çı M bdiarat
fu-oş.

bahar çiçeği M. gula davvûdi, nevvrozin.
baharhk buğday Nh bare.
bahçe MZ,.baxçe,bexçe./_ciM.bexçevan.
bahçıvan N.P.K. baxçevan.
bahis N.Aşert, şertık, dabaş, behs. /-aç¬

mak Z. behs vekınn. /_ tutmak L sert
gırtm, şertik gırtm. An bahs.

bahriye N.A deryavan, noti.
bahs N.A qal./_ etmek Z.qal tann, behs

kınn. * bir şeyden bahsetmek Avv. qala
tışteki kınn. * bahse girmek Avv. betatin,
sert gırtın. * bahsi kazanmak fivv. sert h
ser xisttn, şertık h ser xistin.

bahş M. P. bexş. /_ etmek bexş kınn, be-
xşişandm.

bahşetmek L bexş kırm, bexşişandin.
bahşiş N.P. bexşiş.
baht M. P.K. bext.* bahta sığınmak fivv.

ketm bext./_h rgd bı bext, kamıran./_sız
rgd bê bext, lcambax.

bahtiyar rgd P. K. kamıran, kamran,
bextryar.

bahusus rgp.P.A bı taybeti, xasma.
bakaç M. dûrbin.
bakakalmak Z. ziq 16 bûn,ziqê bûn, pe re

matê bûn.
bakalit M. Fr. kim bakalit.
bakam ağacı NhAbeqem.
bakan l rgd yê/ya ko dtmhêre, mêze dike.
bakan 2 M. vvezir, şalyar. * adalet bakam

M. wezirê dadıye (dadmeruhyi). *
çalışma bakam M wezirê bazara kar. *
dış ticaret bakam M. wezirê bazırganrya
derve. * çevre bakam M. wezirê hawêr-
parêzi. * ekonomi bakam M. wezirê ab-
orryê. * enerji bakam M. wezirê
vejene/eneijyê. * iç İşleri bakam M vve¬
zire karen hundur. * imar bakam Mwe-
zirêavakinnê. * kültür bakamM vvezire*
çandê. * maliye bakam M. vvezire da-
rayiyê/malryê. * miUi eğitim bakam M.
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wezirê hevotuıa netewi * miIU savun¬
ma bakanı M. vvezire parastına nıştima-
ni. * orman bakam M. vvezire danstani
* petrol ve maden bakam M. vvezire pe¬
trol û maden. * sağlık bakam M. vvezire
jindevvanya gışti, wezirê tendurustiyê. *
sivil savunma bakanı M. vvezire
bergıriye. * sosyal İşler bakam M. vvezire
karen cıvata. * ticaret bakam M. wezirê
bazirganiyê. * turizm bakanı M. vvezire
turizme. * ulaştırma bakam M. wezirê
pêwendiyêP.T.T.

bakanak M.ontçimêkor.
bakanlık M. 1 wezaretxane. Z vvezaret.
bakara M. Fr. di iskambdê de listikek e.
bakar kör rgd tewekor./_lük M. tevveko-

ri.
bakaya rgdA bermaye.
bakıcı M.nêrevan,padar, çavner./_lücM

nêrevani, çavnêri, padari.
bakılmak Z. hatm qayt kınn, hatın mêze

kınn, hatın xwedi tann. * bu çocuğa çok
iyi bakılıyor Avv. ev zarok pır baş hatrye
qayt kınn.

bakim M. xwedibûn, xwedikinn. /Sı baş
xwedibûyi. /-sız baş xwedi nebûyi. Di
Kurdi de evrya jı bo tışte an kesê jindar tê
gotm. Wek: mırov, pez û devvar, rez û
bexçe.

bakımından rgp. bı vi avvayi.
bakıncak Mnişangeh.
bakınmak L hatm ndıerin.
bakır M. mis, sıfir, paxtr, elementeki ye, bı

jmara atomi 29, teqla xwe 8.95 û 1084 de¬
rece de ji ddıele. sân Cu. /_cı M. mısger,
sefar. /-cüüc M. sefari, mısgeri. /_ sülfat
an tuzu M kevıre şin.

bakış M. avvır, nezer.
bakışım M. simetri./-h rgd simetrik, mü¬

tenazır.
bakışmak L lı hev nihêrin, qayt hev kınn.
baki rgdA baqi, mayi.
bakire N.A rgdxama, keçin, dûşize. /_lik

M. keçini, dûşizeyi.
bakiye N.A mavve, baqrye.
bakkal M. A. beqal. * bakkal çakal Avv.

beqal û çeqal. /_hk M beqalL * bakalhk
etmek Avv. beqali tann./_iyeM beqalrye,
tışte ko dukana beqali de tê fırotın.

bakla M A paqte, baqd, keşol, peql
baklagUler Mhewêc
baklan M çırg.
baklava M baqlewe, paqlewe. /-a M.

baqlewe fıroş.
bakma M. mêze, temaşe, qayt.
bakmak L 1 netin, ndıerin, fikırin, berê

xwe dan, temaşe kınn, meyızandm, meyi-
zin, mêze kınn, qayt kınn, evrya bı çavan
h tışteki ndıerin. Z nêrin, mhêrin, qayt
kınn, xwedi kınn, evrya ji vveki tu lı yeki
an heyvvan an mal û melaleki xweditiyê
bıki û baş mezm bdd. * iyi üzüm için
bağlara iyi bakmak Uzun Avv. jı bo
tıriye baş, drvêt h rezan baş bête ndıerin.
3. bere xwe dan, te ndıerin, lê mêze kınn, .

qaylC tann. * dağa bakan pencere Avv.

pencereye ko h çiyê dinihêre... mêze
dike... temaşe ddce û Avvd 4. karê ko h
benda dimine. * hele bir bakıyım Avv. ka
carê bıfıkınm, ka mêze tam, ka
binitlerim, ka qayt kim. ka berê xwe
bıdıme, ka temaşe tam. Ev staonimên h
jor hema hema hemû derê di cihê hev de
dıkann ben karanın. 5. jı bo nexwaşan ji,
baş tedavvi kınn, Iê ddovani tannê re tê
gotın. * hastahanede adama
bakmıyorlar Avv. nexwaşgehê de h mıro-
van namhênn. 6. têgdiiştm û fehmkinnê
de ji kar tê. * kulak as, ve iyi bak bw guh
bıdere û baş binitlere. 7. diqet û balkêş-
andinê de kar tê. * baksana! baksanıza!
B. ka mêze ke! ka bındıere! ka qaytê ke.

bakraç M. beroş, devhk, çmgıîl, miquk,
sitd, satıl. Evrya zêdeyi jı mise ç&hbm.

bakteri M. Gr. Bj. bio. bakteri, dırmi.
bakteriyoloji M. Fr. bakteriyoloji.
bakteriyolog M. bakterryolox.
baktumak Z. karê ''bakmak" bı "dan" tê-

te temam kınn, wek: dan mêze tann, dan
qayt kınn, dan temaşe tann.

bal M. hıngrv, hengrv, hunguv.Evrya bı tay¬
beti ya ko mêştangrv kom kınye jê re tê
gotın lêbelê vveki diji tan mêşên ko hıngrv
çedıkın û tan nebatê hıngvin reji dibejin.
/Sı rgd tangrvi, tangvin.

balaban M K. balaban, cûre bazeki ye.
balans M. Fr. balans.
balansı M. heng, mêş. zoa Aplsmellifi-

ca.
balayı M.şirinmeh.
balçüc M. bekre, lostık, Iewe,ntam.
baldu M. ant çêq, çip, belek, teşk. Laşê

mırov de jı çokê heta ting. * baldırı
çıplak Avv. çeqrût, çaqrût, ebeboz, pêxas,
pêtazi, sûtat

balduak M. pancık.
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baldıran otu M. zargêjnok, gryajehrin.
bakur eti MA, ant gurçdca pê.
baldın kara otu M. kerefzi mara, pori

keçka.
baldır kemiği M. ant qitdc, lûlaq.
baldız M. dış, (jı bo mêr), xwengêjmê ye.
bal dudaklı rgd şekerlêv, lêv hıngvin.
bale M. Fr. bale, balet.
balerin M. Fr. balerin.
balgam N.A bâ>. bebcem, talmûç.
balüc M. masi * balık baştan kokar Avv.

masi di seri de genû dibe. /_çı M. masivan,
yên ko maşiyan xvvedi ddce. masigır, yên
ko masi dıgıre û nêçira vvan ddce. * balüc
kavağa çıkmak Avv. kvvisi çûn ser darê.
/- tutmak Z. masi grrün. /_ yağı M. rûnê
masi

balüc ağı M. tora masryan.
balıkadam MA. mirovê noqav.
balıkçı Mİ masigır, torvan, kese ko masi

dıgıre an debara xwe bı masi gırtıne dike.
Z masivan, yên ko jı bo bazırganıye masi
xwedi dikin.

balıkçıl M. şirinşaho, masigır.
balıkçılık M. masigıri, masivani.
batak gözü M. sol û pêlavan de qulên ko

bend tê re dıçın.
batakhane M. masixane, tıal'a masıyan e.
bahk kartalı M. cûre bazeke ko h qeraxa

avê de diğere û bı maşiyan dıji. zoo. Pan-
dion haliaetus.

balıklama M. h ser devû rüyan, ev gotm
zedeyijı bo ajnê gava ko mırovxwe davêje
avê tê gotm. * balıklama suya atlamak
Avv. xwe ser dev û rüyan avetın avê.

balıklava M. qultên,ciliêkozehf masi he¬
ne.

balüc otu A'. masijehr.
bahk sutı M. navina xwe bıhnd û vi ah vvi

aU nızm, zêdeyi rêyan de dibe ko av lê
kom nebe.

balüc tuzağı M. maşel.
baliğ rgd /1 birbır, xama. /_ olmak /.ge-

hiştın,xama bûn.
balina M. /t netang, neheng, hût
balistik M. Fr. hûrnnıerin ser çeken agıri

ye ko jı destpêka teqina gulê heta arman-
cê.

balkabağı M. kundıri qerewe.
Balkanlar MBalkanên.
Balkanh M. rgd kese ti Balkan dip, Balka¬

nı.

balkon M. /r.banoke, balkon, telar,şaneş-

baUandırmak Z. tangrvandm, xweş kuın,
yanê zehf pesna tışteki dan û bıja merov
kısandın.

baUanmak Z. hıngvin bûn.
balta rgd hıngvin, tışte ko tê de hıngrv

heye.
ballıbaba M. gezdcê derewin, hıngvin.
balmumu M. mûm, şuna. /-yapıştırmak

Z. mûm tann, mûm te dan.
balo M. it lng. balo.
balon MZr.lbalon.hacetekiyekobıhe-

vvayê germ an gaz a bı germ kiri vveki ba-
lafır dtfıre. Z jı naylon çedıbe û jı bo
leyıstoke zarokân e. pddandc, bestek, pe-
qijok.

bal özü M. nektar.
bal rengi M. rgd renge hıngvin, zenya

qehweyi
balsıra M. cûreyek gezo ye.
balla M. brvır. /-lamak L bıvır kınn. *

baltayı taşa vurmak Avv. brvır h kevır
xistin, yanê bê madi xvve ddê yeki
şkandm.

Ballık denizi MA. Derya Baltixi.
balya M. Zt 1 balya, eşyayê pêçandi. Z

xonm, resi, jı bo gıya Û tışte gryayi.
balyos M. İt balyoz, sefir.
balyoz M. Gr. guran, mirkut, varyoz.
bam M. di sazan de têlên stûr.
bambaşka r?A. her i cüda, her i başqe.
bambu A' . r. oambû, arc, levvan, hezeran,

cûre qamişeke lı welatên germ çedıbe.
bambul M. buxdceke ko di kurmatrya xwe

de kokê, mezınahiya xwe de ji seriyên
genuna dixwe.

bamya N.A bamê, bamıye.
bana pro. _e nun. * bana göre Avv. mk ddê

mm, bı mm.
ban ağacı Mndarbeng.
banak M. pari, nan.
bandıra M Zt ala cınsrya keşti ye, şani

dıde ko evv keşti ya kijan vvelati ye.
bandırmak L têheldan, tê de kınn.
bando M. İt bando.
bangudamak Z. qirin (hışk).
BangladeşU M. rgd Bengİadeşl
bank MZr.kursryekidirêje.hparkûbex-

çan de datirun.
banka M. Zt bank, banqe. /_cı M. banker.

/_cüık M bankgêri./jerM bankgir./_er-
Uk M. bankgiri. /-not M. banknot

banko M. İt xumarê de pereye ko çarede
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dikine.
banlamak M. (Kurdi bang). bağırmak,

horoz ötmek.
banliyö M. Fr. berbajar.
banmak Z. tê heldan, tê de kınn. * reçele

elemek banar yerim Avv. nanexwe reçele
de dikim û dixvvim.

ban otu M. beng.
bant M. Fr. band, 1 şeritên teyp û video û

had. * banla almak Avv. gırtm bandê. Z jı
bo kul û bırinan şıriten dermankıri ne. *
yaraya bant sarmak Avv. band h kul pê-
çan.

bantlamak Z. band tann, band lê pêçan.
banyo M. İt 1 serşok, banyo. Z ava fotox-

rafê ye. * fotoğraf banyo yapmak fivv.

fotoxraf banyo kınn. * güneş banyosu
fivv. xwe dan ber tavê. /_ almak L serşu-
ştın. /_ yapmak L banyo kınn, av h xwe
kınn, serê xwe şuştm.

bar M cûreyeke govendê ye.
bar MZ/ıg. bar, qehweyên bı dans û vex-

wanntê de herim.
bar M. Fr.Gr. bar, pivana devvısanduıa he-

wayê ye.
baraj M. Fr. baraj, bend, benda avê,

pmdam.
baraka M. İt 1 bareqe. Z holde.
barbakan M. Fr. quhkên pahqê, quhkên h

diwêr de ne ko jı bo tir bavêjm an çekan
berdın dıjmm.

barbar rgd Gr. barbar, hov. /_ca rgd bı
barbarı, bı hovl/_hkM barbari, barbar-
ti, hoviti.

barbarlaşmak L barbar bûn, hov bûn.
barbata M. Zt pauqe, kungi.
barbunya M. barbunrye, cûre fasûh ye.
barbut M. barbut, cûre listikê xumarê* ye

bı zar tê Ieyistın.
bardak M. pryale, piyan, badin, stekan, ka¬

se.
barınak M sıtare, mal, mvan, hêwu-, pe-

nah.
barındırmak Z. sıtar kınn, hevvandın.
barınmak L sıtar bûn, cih bûn, penan

bûn.
banş M. aşıti /-sever rgd aşitixwaz, aşıti-

pervver. /-severllk M. aşitiparêzi, aşitix-
vvazi.

barışçı rgd bn barışçıl
banşçü rgd aşıtipervver.
barışmak L (bı) hev hatın, hevhatın, pev

hatm, tekhatin, hhev hatm.

barışsever rgd aşıtipervver.
barıştırmak Z. pev anin, (bı) hev anin, lê-

kanin, h hev anin.
bari rgp. dçP. barê, balê, dena, qene, qena.
barikat M. Fr. barikat, asteng, berbesti.
bariz rgdA ron, roni, aşikar, eşkere.
barmen NLng. barmen, dezgahdarê hare

ye. kesê ko bar an qehwan de h paş barê
dtxebite.

baro M. Fr. baro, komela yeketrya ebûqa-
tan.

barok M. Fr. şêwazeke vvêne û mimari ye
ko di qirna 16 û 17 de ti Evvropa dom kır.

barometre M. Fr. Gr. barometir, ambûri-
neke ko çevvsandına hewayê dıpive.

barut M. barut, têz, nv. /_çu M barûtpêj.
barsak M. ant. rivi. * ince barsak MAl

bımbar, rivryên zırav. * kaim barsak M
zeblot, rivryên stûr. An bağırsak,

baryum M. Fr. kân elementeki ye jmara
atomê xwe 56, sıftiya xwe 3.78. sân Ba.

basamak M.hevvq, pêpelûg, pıltice, pehng,
pêlûk, nerde.

basbayağı Mherwekixwe.
bası Mçap./_cıM.çapker.
basıcüüc Mçapkeri.
basık rgd nevvi, pehn. * basık bir tavan

Avv. baneki nevvi.
basılmak L 1 (çap) hatm çap bûn. * bu

kitap daha basılmadı Avv. ev pırtûk hê
nehatıye çap bûn. Z (bm laıgan de) hatm
pê te kınn. 3. (it, di) ser de hatm gırtm.

basım M. karê çapi, çap, tabaat. /_cı M.
çapker. /_cılık M. çapkeri.

basımevi MA,çapxane.
basın M. çapameni, çapgêri. /_ konfe¬

ransı M. cıvina çapameni.
basın-yayın MAçapdêri.
basınç M pest, devvsan, çevvsan. * kan

basmcı Avv. pesteyi xwin.
basmç ölçer M. barometir.
basil M. Fr. cûreyek bakteri ne ko şıkte

vvan vveki ço û dırejık m.
basiret N.A basiret
basit l rgd asan, hêsan. /-Ieşurinek Z.

asan kınn. /-Uk M. asanl
basit 2 rgd Grm saltgir, xurû. /_ fUUer Avv.

rengdêrênxurû.
basitleşmek Z. basit bûn.
basketbol M. İng. goga sepete, basketbol
baskı lM 1 çap. Z junara an miqdara ça-

pê. * İkinci baskı Avv. çapa duhemin. 3.
guvışandın, pres.
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baskı M pest, zordesti, çevvsandıni. *
baskıyla rgd bı dara zorê. /_ yapmak L
pestandın, çevvsandın, sıtemkari kınn.

baskın Mmjd,cerd,yanêbêxeberêrişiti
ser dıjmın kınn. /- basanındır fivv. cerd
ya nıjdevanan e.

baskül M Fr. baskül, qepan.
basma M 1 cûre qumaşeki pembu ye. Z

navê pê lê kinnê ye.
basmak l L çap kınn (çap). * kitap bas¬

mak, gazete basmak Aıv. pırtûk çap
kınn, roiname çap kınn.

basmak L pê te kınn, devvısandın. *
ayağı Ue bta- şeye basmak Avv. bı hngan
pê h tışteki tann. * toprağı iyice basmak
Avv. xwetiyê baş dewsandin.

basmakalıp rgd vetûri.
baslık M K. bashq, nızanım çavva bûye

ürki.
baslumak L 1 dan çevvsandın. Z pêşi te

gutm, vemırandın.
baston M/tgoçan,goçel,gopal,çotdc./_

gövdesi Nh basqende.
basur N.Bj.A bavvesir.
baş N.Lant ser, seri, kur. Z M. ser, seri,

serok, ya ko crvatekê an komekê idare
ddce. 3. ser, seri, evrya destpêkê şani dıde.
* hafta başı fivv. serê heftê. 4. him, sereta,
bmgeh. * her şeyin başı sağlıktır fivv. se¬
re her tışti tendurusti ye. S. ser, erazi de
bılındtırin mqte. * dağın başı fivv. serê
çıya. 6. seri, evrya her du alryên tışteki re
tê gotm. * nehrin iki başı fivv. herdu
senyên cemi. 7. seri, carinan heb an hb re
ji tê gotm. * adam başı fivv. seri mırov. *
iki baş soğan Avv. du seri pivaz. 8.
nêztktirin niqte ya tışteki an dereki. * çeş¬
me başı Avv. serê kanryê. * başa gelenler
Avv. bıserhati. * başa gelmek Avv. hatm ser.
* başa getirmek Avv. anin seri. /-aşağı
rgp. sernışûv, serbıjer. * başa götürmek
Avv. bınn seri. /_ ağrısı M.Bj. serêş, serêşi,
jana seri./- ağrıtmak Z. ser eşandın, seri
eşandın. * başa kakma M. serevde. *
başa yemin etmek Avv. bı seri sond
xwann. /_ dönmesi Avv. tuş çûn, ser gêj
bûn. /_ eğmek Z. seri danan, seri xar
kınn, serşûri tann. /_ göz M. çav û rû, ser
û çav. * baş göz etmek Avv. zevvıcandın,
ser û çav tann. *başı açık Avv. serqot,ser
vekıri. * başından atmak Avv. jı serêxwe
dûrxistin. * başından beri Avv.jı seri de. *
başı açık gezmek Avv. seri qot gerin. *

başım açmak Avv. seri vekınn. * başını
ağrıtmak Avv. seri eşandın, jı seri kınn. *
başınıbelayasokmak Avv. serêxwe kınn
belayê. * başım bükmek Avv. seri badan.
* başının etini yemek Avv. hetıka yeki
bınn,serixwann. *başım ezmek Avv. seri
perçiqandm. * başını kaşımak Avv. seri
xurandin. * başım çekmek Avv. seri
kısandın. * başı havada olmak fivv. seri h
hevva bûn. * başı kazan gibi olmak Avv.

seri lê bû kundu°. * başı kıçı bcUl
olmıyan Avv. be ser û bin bûn. * başına
buyruk rgd serbest, serbexo, serbixwe,
gerdenazad. * başım önüne eğmek Avv.

seri kınn ber xwe, serşûri kınn. * basma
özgü Avv. xvveser, bı sere xwe. An basma
buyruk. * başı taşa çarpmak Avv. seri h
kevır ketm. * başım sallamak Avv. serê
xwe hejandın. * başını sarmak Avv. sere
xvve pêçan. * başını sokmak Avv. seri tê
re tann. * başını yemek Avv. seri xvvann.
* başını yıkamak Avv. serê xwe şuştın. *
başı rahat Aıv. ser aza. /- kaldırmak Z.
seri heldan, seri rakınn. /_ örtüsü M. te-
mezi, çarık. /_ parmak Nh tılrya mezm,
beranek, qamk. /_ sağlığı Avv. ser saxi,
serxweşi. * baştan aşağıya kadar Avv.jı
seri heta bini. * baştan başa rgd serbıser,
ser ta ser, seranser. * başlan çıkarmak
Avv. jı rê derxistin. * baştan savma Avv.

suxre. * baştan savma yapmak fivv. sini¬
re kınn, tart û pan kırın. /_ üstüne fiıv.
serseran. * baş göz üstüne fivv. ser seran
û ser çavan. /_ vermek Z. ser dan, seri
dan. /_ vurmak L seri te dan, seri lê
xisttn. * baş yazı M. sermvis. /_ yemek Z.
seri xwann. * hane basma fivv. seri mate.

başak M. qurf, seri, sımbel. * başak ver¬
mek Avv. seri dan, seri derketm. /_ burcu
M. şehriwar.

başa kakmak L serevde kınn.
başakçı M. kese ko qurfan kom dike.
basan M. serdesti, serketın, serefrazi,

kamırani. /_h rgd serfıraz, serefraz, ser-
keti. /_lı olmak Z. serefraz bûn. * baş¬
arıya götürmek Avv. serefraz kınn.

başarmak Z. serketın, bınn seri.
başbakan M. serekwezir.
başçavuş M. sıtvanyar, pêrefser.
baş eğmek L serşûri kınn, seri danan.
baş gedildi M. An baş çavuş.
başhemşire M. serek hemşire.
başıboş rgd serberdayi, peleşti, bêxwedi,
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gevvende, beredayi, xvveser, teksereyi,
serseri.

başıbozuk rgd beserû ber, bê rêk û pêk.
/-lukM.bêserûberi.

basma buyruk rgd xwaser,bı sere xwe.
başı kabak rgd 1 serzelût Z qot
başıkarakuşu Mserreşe.
başından savmak Avv.jı sere xwe kınn, jı

rûxwekinn.
başka rgd cê, cıhe, bd,başqe, etin, di, xeyri,

xênci, vveki dm, üre, itır, ev sinonim lı gor
devokan ddcann h cihê hev de bêne bıkar
anin. * bundan başka Avv.jı bd vê yekê.

başkalaşmak L hat guhartm, hat cûda-
bûn.

başkaldırmak Z. seri heldan, seri
rakınn.

başkaları rgp. 1 yên di, yên dınan, yên
cihê, yên cê. Z kesen dm.

başkalık M. guhartıni, cûdabûni.
başkan M 1 serek, serok, efser. * parti

başkam Avv. serokê partiye. * başkanlık
etmek Avv. serokti tann, seroki kınn. Z
sermryan,jı bo malê, lêzun an sazûman an
rêxistinekê re dibe.

başkası rgp. ya/yê dm,ya/yê di,yaA^editır.
başkanlık M. 1 seroki, serokti. Z

sermıyani.
baş katip M. serok mviskar.
başkent M. serbajar, payitext.
başkomutan M. serqumandar, serpenşt.
baş köşe M. goşeyi sereke, goşeyi bıhnd.
başlama Mdestpêk.
başlamak L dest pê kınn, dest bı ._ kınn.

* yemeğe başlamak Avv. dest bı xwannê
kınn.

başlangıç M. destpê, destpêk, sereta.
başlanmak Z. hatın dest pe kınn.
başlatmak Z. dan dest pê kınn.
başlayıcı M. rgd destpêker.
başlayış Mdestpêki.
başlı basma rgp. bı serê xwe. * yazmak

başlı başına bir sanaattır Avv. nıvisandın
bı serê xwe pişeyek e.

başlıca rgp. bıngehin, bınani, sereke. * ba¬
şlıca sorunlar Avv. pırsen bıngehin,
pırsen sereke.

başlık l M. 1 sername (Ao patûk û tışte
wısa). Z serık (Ao alet ûpergala). * iğ ba¬
şlığı Avv. senkê teşiyê. 3. serpuş (jı böseri).

başlık 2 M. qelen, qehnd. /_ parası M
qehn, qehnd.

başmakale Msernrvisar.

başmuharrir M. sernrviskar.
başmüdür Mserokmıdûr.
başöğretmen M dersdarê peşin.
baş örtüsü M. xêli, çit, temezi, pûşi.
baş parmak M. ant tıİrya beranekê.
başpiskopos Msermetran.
başrol M. serek rol.
baş sağlığı M. sersaxi, serxwaşi. /_ dile¬

mek Z. serxwaşi xvvastm.
başsız rgd bê seri, bê serok, bê sermryan
başşehir M. payitext, serok bajar.
baştabip M. serbıjijk, serok dıktor.
baştanbaşa rgp. serbıser, havvêrdor.
baş tanımazlık M anarşizm, sêlûbêU.
baştankara MA. zoa fisqegul.
baştan savmak Z. suxre kınn, tart Û pan

kınn, jı rû xwe kınn.
başucu M. ber seri, h ser seri.
başuzman M. serok pıspor, pıspore sere¬

ke.
başvekil M. serokvvezir.
başvurmak L qesidandin, seredani te

kınn, seri lê dan.
başvuru M serlêdan, seredani, müracaat.
baş yapıt M. şaheser, berhemê sereke.
başyazar M. sernrviskar, serok mviskar.
başyazı M. senuvisar.
başyazman M. serok katıb.
bataklık M. ütav, avzêl, avevek, pengav.
batakçı M. rgd destbelav,yên kodênêxwe

nadın an zor parexerc dılun.
batar M/Jy'.za'Ore.
bat? .*. İL batanye, Kurdi de bitene jı

pılen '.icv ve ^irêdaytae dibêjm.
balı M ruava, xerb. /_ta M. rgd roavayi
batık rgd noq bûyi (keşt).
batıl rgdA nerast, jı rastryê* dûr.
batılı M. rgd 1 kes an dewletê roava. Z

rgd kesê roavayi.
batılılaşmak Z. fıkr, raman û çande de

yên roava pejırandın, roavayi bûn, roa¬
vayi bûn.

balın N.Azık.
Batıni N.A Batıni, navê mezhebeki ye.
batırılmak L hatm noqin, hatm Sınav

tann.
batırmak Z. newq kınn, noqandm, noqi

tann, bınav tann.
batış M.noqin.
batmak 1 L avabûn, çûn ava (roj, rdv û

star). * güneş battı Avv. ro çû ava
batmak /.bınav bÛn,noqi bûn,noqin (di

avâde).
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batman Mntd,prvanekegiranryêbi8ki-
loye.

baloz MZrr.patoz,mekinabênderanyabi
motor e.

battal rgdA betal.
battaniye Mbetanrye.
batur rgd An bahadır.
bavlımak Z. hut kınn, hınek cûre heyvvan

vveki seg, û baz i hini nêçirê* kınn.
bavul MZtbavvûl.
bay M. rgd mirza, camêr, beg.
bayağı rgd pespaye, adi, erzan (jı bdıa).
bayağılaşmak L pespaye bûn, adi bûn,

erzan bûn.
bayan rgdxanim, sti, bano, banû, zeıyan.
bayat ** rgd mıjû, kıtût, zêdeyi jı bo nan e.
bayat 2 rgd beyat (tıştenjı bili nan).
bayaUamak Z. mıjû bûn, kıtût bûn, beyat

bûn.
baygm M.bêluş,birveçûyi./_hkM.bêhişi,

birveçûn.
baygınlaşmak Z. An bayılmak.
bayılmak Z. bir ve çûn, bê hış man.
bayütıcı rgd tışte ko mırov birve dibe, bê

hış ddıele, bir ve bir.
bayıltmak Z. bir ve kınn, birvexistin.
bayındır rgd ava, avadan (jıbocm)./Saş-

mak L ava bûn. /-laşbrmak Z. ava
kınn. /_hk M. avahi, avadani.

bayu M. kendal, bor, mşêw.
bayi M.ylbayi.
baykuş M. pûm, bûm, kund.
baylan M. rgd tonn.
bayrak ala. /_ çeken Avv. alakêş. /_ çek¬

mek Z. ala dabınartın. * renkli bay¬
rağımızıyükseklere çekelim Avv. em ala
meya rengin dabmênn bıhnd cdıyan.

bayraktar M. alatalgır, alagir.
bayram M. cejn, id, mdırican./_ayıM. me¬

ha idê. /_ etmek L 1 cejn tann. Z pır sa¬
bun. /- kutlamak Z. cejn piroz kınn, idi
kınn./_lücM.cejnane.*NevTozbayramı
M. cejni Nevvroz.

bayramlaşmak Z. cejna hev piroz tann,
idrya hev piroz tann.

baysal rgd di nav hebûn û asûdetiyê de
bûn, seraza.

baytar N.A beytar, bijijkê heyvvanan, ve¬
teriner. /_hk M beytari.

bazalt MZr.jeolojiyedederbazdıbe.cûre
lavayeki hışk e ko jı devê çryayên agıri de
der tê.

bazan rgp. A carcar, carcaran, geh, timde

bazı l/gd/ltan./_lanrgp. tanen din, tun
kes. Z rgp. bn bazen.

bazlama, bazlamaç M. nanê sêlê, nanê
hevirtırş.

bazuka M İng. bazuka, sUehekeh dıjrabe¬
ri tankê ye.

be l B. Kurdi de carinan di cUıe 'lo' de tê
kar anin. * ne yapıyorsun be! fivv. tu çı
dıkiloL

Be 2 M. kuıteruvisa benlyûmê ye.
bebek l M. bûtaj bo leyistokêye.
bebek 2MLpitê,pitdc,pito.Zwekiko tırki

de derbaz dibe 'bebek' ji tê gotm.
becayiş M. P.cüı guhartm.
becercmemek Z-jenehatın.
beceri MAnbecerik.
becerik M. tepiş, hüner. * beceriksiz ol¬

mak Avv. tepiş te neman.
becerikli rgdjenati.jir, zirek, hunermend.
beceriksiz rgd destpehxi, jênehati, di ar¬

goya de nano.
becermek Z.çırax kırın,jê hatm, anin seri,

debırandın, jı dest hatm. * o işi becerebi-
lirmisin? Avv. tu wı kari çrrax diki? an evv
kar jı te tê?

bedava rgd rgp. P. K. avvante, belaş, mıft,
bedevva. /_cı rgd mıftxur, belaşxur.

bedbaht rgd P. K. bedbext, kambax./_tak
M. bedbexti, kambaxi.

bedbin rgdK. bedbin, pesimist
beddua M. P. K. nıfır, pusul, puşd. /_ et¬

mek Z.nıfir tann.
bedel M. K. bedel, fryat, bdıa, bedel.
beden N.A 1 ant beden, laş, ten. Z diwarê

kele an kelat, diwarên dora bajêr. /_
eğitimi M. bedenparêzi.

Bedevi N.A Bedevvi, koçerên Ereban m.
bedii rgd crvvantırin, rewnaq.
Bedüûzzeman rgd A Bediûzeman,

rewnaqa zeman, bı fikren crwantuinê ze¬
man.

Bedirhan M. Bedirxan, xanedaneki mirê
Cızira Bohtan e.

beğendirmek L dan hez kınn, dan he-
vvandın, dan ecıbandm.

beğenmek L ecıbandm, hevvandın, hez
kınn. * bu işi beğenmedim Avv. nun jı vi
kari hez nekır.

beğenmemek Z. jê hez nekınn, hez
nekınn, neecıbandin.

behemehal rgp. P.bı hem hal peüvi, der¬
hal.
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bebek l M. bûtaj bo leyistokêye.
bebek 2MLpitê,pitdc,pito.Zwekiko tırki

de derbaz dibe 'bebek' ji tê gotm.
becayiş M. P.cüı guhartm.
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beher rgd P.bı her, her yeki.
behre M P. K. behre, par, pay.
Behmen M. 1 Betanen, qrala Keyanryan

a peşin e. Z Ferişteyeki jı dinê Zerdüşti
ye.

Behram M. 1 Betıram, navê keyeki Sa-
sanryan e. Z dinê irani a kevn de navê fe¬
rişteyeki. 3. ast stêra Mars.

bej MZr.rengêxakiye, bej.
beka M. beka, nernıri.
bekar M. rgd 1 bekar. Z bejin (mir). 3. bê-

mêr (jm). ezeb (keşi ko nezewiaye). /_hk
M. bêkari, bejini, bê meri, ezebti.

bekaret M/lkeçtai,qizi.
bekçi M. bekçi, hesas, pasevvan, nator,

notırvan, panêr, kizir, md*u-dı, nator.
/_Uk M. bekçiti, notuvani.

bekçi köpeği M. şanese, segı pasevvan.
bekinmek Z. 1. inad tann, nk kınn. Z ker

bûn. * borunun ağzı tıkandı (kapandı)
bw. devê borryê ker bû.

bekitmek Z. İçer kırın, tıji tann, devê an
hundurê tışteki qul ko tıji bıki.

bekleme M bende, bendemani, payin,
pang.

beklemek Z. 1 benda man, h hevıya man,
lı ser sekinin, ravvestin, çavnêri kınn,
evrya heta tıştek, karek an bûyerek dê
bıbe tuê di cüıe xwe de bısekıni. * avını
beklemek Avv. lı nêçira xwe pan. * birini
beklemek Avv. bendeyi yeki man, h benda
yeki man, çavnênya yeki kınn. * sen bur¬
da bekle ben dönerim Avv. tu h vır ravve-
ste ezê vegenm. Z pan, payin, evrya, gava
ko tu parêzrya tışteki diki. * tarlayı be¬
klemek Avv. h zevryê pan. 3. benda man,
ravvestin, sekinin, jı bo ko tu lez neki Û

demje* re bıdi nasin. *bekle bakalım ka¬
der ne diyecek Avv. hela h ser bısekın, qe-
der çı dıbeje. 4. hêvi kınn, benda man,
evıya vveki tu tışteki umêd bıki. * senden
bunu beklemezdim fivv. evrya mm jı te
hâvi nedıkır. * lam beklediğim gibi oldu
Avv. çavva ko mm hâvi dikir vvısa bû, çavva
ko h benda mam vvısa bû.

bekletmek L ravvestandın, bendemani
taştın, h hâvi taşan, h benda taştın. * seni
görmesi için on beklettim Avv. jı bo ko te
bibini mm ew bendi te taşt

bekliyen rgd bendevvar, bendeman, çav-
nêr.

bekleşmek Z. h hev pan, h benda hev man,
lı hevıya hev man.

Bektaşi M Bektaşi, tariqateki bı gıredayi
ya Heri Bektaşi WeU ye.

bel l M. P. bel, mer, haceteki erdrakınne
ye. /_lemek Z. bêl tann, mer tann.

bel 2N.ant pışt, mazmazk, navpışt, navqed,
nevvq, reqite. * belini doğrultmak Avv.

pışta xwe rast kınn, paşi jê re hatm. * be¬
lini kırmak fivv. pışt lê şkandın.

bela M. A ashv, bela, karesat, git /_ ara¬
mak Z. bela gerin. /_ çıkarmak L bela
demstın. * başa beta olmak Avv. bûn bela
seri. /_suu bulmak Z. bela xwe ditin.
/_ya çatmak an uğramak Avv. rasti be-
layê hatm. * belaya uğrayan Avv. belakêş,
belazade. * belayı satan almak Avv. bela
bı deste xwe kirin.

belagat M/4.vvije.
belalı rgd telafıroş, belagêr.
belce M. ant navbera herdu bırûyan.
Belçikalı M. rgd Belçiki.
belde N.A bajar.
belediye M. A belediye, şaredari. /_ baş¬

kam an reisi M. şaredar, şarevan, reisi
belediye. /_ encümeni M encumena şa-
redanyê. /_ meclisi Nh cıvata şare-
danyê.

belemek Z. dergûş kınn (jı bo zaro).
belemir Mkanije.
beleş rgd A belaş, bêpere, mıft. /_çi rgd

mıftxur, belaşxur. fin bedava.
belete M. K. belete, cûreyeke jı folklora

Kurdi ye.
belge M. K. belge, nrvisk, pelg, pelgeki ka-

xezê ye ko h ser dokûmentek haüye nrvi-
sin.

belgelemek Z. belge kınn.
belgeU rgd 1 kesê xwedi belge Z kese du

caran di sınıfeke de dimine Û ti cdıe di-
plome belge dıstine.

belgi M. alamet, nişan.
belgin rgd bınavkıri, eşkere.
belgisiz rgd nenêrbaran, nebınavkıri.
beUk M. guü yê por, gêsû, grzvanok. /_le-

mek L guh mûnan, gesû çekınn.
betanlemek Z. racemqin, tûl dan ser xwe

û dora xwe ndıerin.
belirgin rgd eşkere, vvekat, berçav.
belirginleştirmek Z. vvekat kınn, eşkere

kınn.
belirlemek Z. Ixurû tann, üncan tann. Z

nişan tann.
belirli rgd 1 vvekat, eşkere, diyar. Zmıay-
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belirleyici rgd pêşker.
belirme M.xuya, diyar.
belirmek L xuya bûn, diyar bûn,

xwingryan.
belirsiz rgd bêwekat, nebınavkui,

nedryar, mechûl.
belirteç M Grm rengpişe, hoker.
belirti M. şane, nişan, alamet, şani.
belirtme M xurû, pêşker. /_ sıfatlan M.

Grm rengdêrên xurû, rengdêrên pêşker.
belirtmek L şani kuın, diyar kınn, nişan

kınn, şirovekınn, awêne tann, beta kınn.
bel kemeri M. şûtık, pışt, cûre pışteke

Kurdi ye, sê çar metre dıreji heye, jı qu-
maş ç&iıkın û didin pışta xwe.

bel kemiği M. maripışt, mûrege, pırusk.
belki rgp. belke,dıbıt, heye, heye ko.* bel¬

ki bir gün bize de şans güler fivv. bel-
ke/dıbıt rojekê şans me reji ddcene.

bel küreği M. mer, metu-ke.
beUek Mbir,xev,eqd,:zen./_yitimiMZty

bir vvmda kınn.
beUemek l L talêb tann, mer kınn, kêlan.
bellemek 2 L hin kınn, hu tann.
belletmek Z. dan hin/hu kınn.
beUi rgd belu/bêlu, aşdcar, diyar, ditbar,

awêne, malûm./.,başlırgd mıayen, sere¬
ke. * bellidir ki fivv. dryare ko. /_ etmek
Z. diyar kınn, belu/bêlu tann, aşıkar/eş-
kere kınn. /_ olmak L diyar bûn, be-
lu/bêlu bûn, aşikar bûn. * ne zaman
gideceğim belU değü Avv. çûyuıa nun hê
diyar nine.

bellisiz rgd ne diyar, ne beta, ne eşkere.
bel soğukluğu M. Bj. sûzenek.
Belucistanta rgd M. Belûci.
bembeyaz rgd çilspi.
ben l Pro. ez, mı, mm, kesêyekejmarya ye¬

kem. * ben sana kurban! Avv. ez qurbana
te. * onu ben yazdım Avv. evv mın nrvi-
sand. *benden söylemesiAvv. jı nun gotın
e.

en 2M5/'.xal,şanık.
ence rgp. mk ehle mm, bt mm.
>cnci rgd xoperest, ezperest.
bencü rgd ezperest, penşt, parsûstûr,

xwepenst, egoist, xoperest. /_lik M. ezpe-
resti, ezıti, egoisti, xwepensti. An benci

bende M. P. K. dd, bende, esir.
benek M. ant deq, pd, xal, şandc, lir. /_le-

mek L deq kınn, deqandin.
benek benek rgd çinçinıki, deq bı deq,

xabcaloki.

benekli rgd çin, çinık, dumohr.
bengi rgd nemır,ebedl/_suM.avajryan,

avi heyat
beniadem N.A beni Adem, küren Adem,

insan.
benim pro. mın.
benimsemek L bawêş kınn, hevvandın,

pejırandın.
benimsetmek Z. dan hevvandın, dan

pejırandın.
beniz M. gon, gvvin. * benzi atmak Avv.

gvvin avetın. * benzi solmak Avv. gwinê
xwe zer bûn. * benzine kan gelmek Avv.

gwinêxwesorbûn.
benlik M. ezıti, şexsryet
bent M. P. K. 1 bend (r'ıs, dezihwd). Z gire.
benzeme M. lêçûn, dırûv, şıb.
benzemek L hev çûn, h hev çûn, şıbin, lê

çûn. * herkes babasına benzer Avv. her¬
kes dışıbe bavê xwe. * babasına benziy¬
or Avv. h bavê xwe çû ye. * birine
benzemek Avv. hyeki çûn.

benzer rgd vvekhev, mina hev, hevcut
/_lik M. lêçûni, vvekhevi. /_siz rgd bê-
hempa, nevvek hev.

benzeşim M. hevçûni, hevşıbtai.
benzeşmek Z. pevçûn, bı/h hev çûn.
benzetmek L minanehn, dırûbandın,

dırûvandm, şıbanchn.
benzeyiş M. lêçûn, şıbin.
benzin M. Fr. benzin. /_ci M. benzin fıroş.
beraat MAfıhel, berat. /-etmek Avv. fıhel

tann.
beraber l rgp. P. K. beraber, dıgel, legel,

hgel, pev re, hev re, tev, tev re, têk re, pêk
re,vê re, tev hev. Ev sinonimana h gor cih
û devokan dıkann di cdıe hev de bı kar
bên. * bununla beraber fivv. dıgel vê
hinde, dıgel vê yekê. * beraberinde rgp.
dıgel xwe. * beraberinde getirmek Avv.

brxwe re anin.
beraber 2 rgd K. dergûşki, derxûnki, di-

stanki. /_ kalmak Z. dergûşki ketm, di-
stanki ketin.

beraberlik M. pevreyi, beraberi, hevreyi,
vvekhevi.

berat M. A 1 roja 15. ya şabanê ye. Z be¬
raat, jı dadıgehe de azad bûn, azad fditin.
/_ gecesi M. şevi berat.

berbat rgdP.K. ders, berbad,erjeng./_hk
M. berbadi, erjengi, dersi. /_ olmak Z.
dêrs bûn. /_ etmek Z. dêrs tann.

berber M. İl berber, sertaş, kesê ko por û
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belletmek Z. dan hin/hu kınn.
beUi rgd belu/bêlu, aşdcar, diyar, ditbar,

awêne, malûm./.,başlırgd mıayen, sere¬
ke. * bellidir ki fivv. dryare ko. /_ etmek
Z. diyar kınn, belu/bêlu tann, aşıkar/eş-
kere kınn. /_ olmak L diyar bûn, be-
lu/bêlu bûn, aşikar bûn. * ne zaman
gideceğim belU değü Avv. çûyuıa nun hê
diyar nine.

bellisiz rgd ne diyar, ne beta, ne eşkere.
bel soğukluğu M. Bj. sûzenek.
Belucistanta rgd M. Belûci.
bembeyaz rgd çilspi.
ben l Pro. ez, mı, mm, kesêyekejmarya ye¬

kem. * ben sana kurban! Avv. ez qurbana
te. * onu ben yazdım Avv. evv mın nrvi-
sand. *benden söylemesiAvv. jı nun gotın
e.

en 2M5/'.xal,şanık.
ence rgp. mk ehle mm, bt mm.
>cnci rgd xoperest, ezperest.
bencü rgd ezperest, penşt, parsûstûr,

xwepenst, egoist, xoperest. /_lik M. ezpe-
resti, ezıti, egoisti, xwepensti. An benci
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mek L deq kınn, deqandin.
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avi heyat
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benimsetmek Z. dan hevvandın, dan

pejırandın.
beniz M. gon, gvvin. * benzi atmak Avv.

gvvin avetın. * benzi solmak Avv. gwinê
xwe zer bûn. * benzine kan gelmek Avv.

gwinêxwesorbûn.
benlik M. ezıti, şexsryet
bent M. P. K. 1 bend (r'ıs, dezihwd). Z gire.
benzeme M. lêçûn, dırûv, şıb.
benzemek L hev çûn, h hev çûn, şıbin, lê

çûn. * herkes babasına benzer Avv. her¬
kes dışıbe bavê xwe. * babasına benziy¬
or Avv. h bavê xwe çû ye. * birine
benzemek Avv. hyeki çûn.

benzer rgd vvekhev, mina hev, hevcut
/_lik M. lêçûni, vvekhevi. /_siz rgd bê-
hempa, nevvek hev.

benzeşim M. hevçûni, hevşıbtai.
benzeşmek Z. pevçûn, bı/h hev çûn.
benzetmek L minanehn, dırûbandın,

dırûvandm, şıbanchn.
benzeyiş M. lêçûn, şıbin.
benzin M. Fr. benzin. /_ci M. benzin fıroş.
beraat MAfıhel, berat. /-etmek Avv. fıhel

tann.
beraber l rgp. P. K. beraber, dıgel, legel,

hgel, pev re, hev re, tev, tev re, têk re, pêk
re,vê re, tev hev. Ev sinonimana h gor cih
û devokan dıkann di cdıe hev de bı kar
bên. * bununla beraber fivv. dıgel vê
hinde, dıgel vê yekê. * beraberinde rgp.
dıgel xwe. * beraberinde getirmek Avv.

brxwe re anin.
beraber 2 rgd K. dergûşki, derxûnki, di-

stanki. /_ kalmak Z. dergûşki ketm, di-
stanki ketin.

beraberlik M. pevreyi, beraberi, hevreyi,
vvekhevi.

berat M. A 1 roja 15. ya şabanê ye. Z be¬
raat, jı dadıgehe de azad bûn, azad fditin.
/_ gecesi M. şevi berat.

berbat rgdP.K. ders, berbad,erjeng./_hk
M. berbadi, erjengi, dersi. /_ olmak Z.
dêrs bûn. /_ etmek Z. dêrs tann.

berber M. İl berber, sertaş, kesê ko por û
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ri traş ddce. /_Uk M. berberi.
berdelacuz M. giskok.sermake di navbera

9ûl8adarê.
berdevam N.AP. berdewam, domdar.
berduş N.P. berduş, beredayi.
bere M. Bj. qusin, birin, bı lêdanê ko di can

de aloziyek peyda dibe. * yara bere için¬
de Avv. bı kul û birin an bı kul û qusin.

bereket N.A bereket, adani,xesraw. /_U
rgd bıbereket. * bereketU olsun fivv. be¬
reket Iê be. /_siz rgd bêbereket.

bereketlenmek L bereket te bûn, zêde
bûn.

bergüzar M P. şabaş, yadigar.
berheva MP./4.berhewa./_etmekZ.ber-

hevva kınn, teqandrn.
berhudar M P. berxudar. /_ olmak Z.

berxudar bûn.
beri 1 M. pêş, jı du niqteyên pêş mırov de

ya neziktır. /_ gelmek fivv. peş ve hatın. Z
rgd vır de, ya peştir, ya neziktır. * dün¬
den beri fivv. jı duhi vır de.

beriki rgd ya neziktır, ya peşdetır.
berilyum MZr.^wtberilryûm.elemente-

ki ye ko jmara atoma xwe 4, tiri ya xwe
184, gıramya atomê 9.013. ev tışt di 2970
dereceyi de dıhele. sân Be.

berk rgd 1 hışk. 2. zexm.
berkelyum M. Fr. kân Berkehyûm, ele-

rnenteki ye ko jmara ayoma xwe 97,
gıranıya atomê 294. sân Bk.

berkitmek Z.zexm kırın.
berrak rgdA zelal, ronak, ron, roni.* ber¬

rak su Avv. ava zelal. /_hk M. zelali. * ber¬
rak bir ses fivv. dengekı zelal

berraklaşmak L zelal bûn, ron bûn.
berraklaştumak L zelal kınn, ron kırın.
bertaraf rgp.P. berteref./- etmek Z.ber-

teref kınn, lı navberê rakınn.
bertilmek Z. qusin, bırina ko xwin der-

nayê û xvvin tê* de reş dibe.
berzah M.A berzah.
besbedava M. K. P. pır erzan, her bê pare.
besbelli rgd berçav, aşikar, her bêlu ye.
besbeter rgdK. P. pırxirab, bêtareki gıran
besi M. dermal,xwedUunn./_ci M. dermal.

* besiye almak Avv. dermal kınn, xwedi
kınn. /_ hayvanı M. dermale.

besi doku M. ant sıpûçk, spiçk.
besUi rgd qelew, kel bûyi.
besin M. xurek,xorak,xwannek./_ mad¬

desi M. xurdemeni, xorak, xurek.
besi suyu M. ava ko di nhên nebatan de

dıçe û wan xvvedi ddce.
besleme M. L xwedikinn. Z keça ko

bıevvladi tê gırtın Û di malê de tê karanin.
beslemek L xwedi tann. * asker besle¬

mek fivv. leşker xwedi tann. * hayvan
beslemek fivv. pezxwedi tann.

beslenmek L xvvedi bûn, hatm xwedi
tann.

besmele M./l Besmele. Bısmillahirahma-
nirahim. Mana xwe " bı navê Yezdani
mihriban û ddovan"

beste N.K.P. beste, awaz./_kar Nx. beste¬
kar, avvazsaz. /-lemek Z. beste tann,
avvazkınn.

beş M.rgd pênc (51).*beşaşağıbeşyukan
fiıv. pênc kêm pênc zêde. /-inci rgd pen¬
çemin. * beş taş oyunu Aıv. pêncber, de-
lotaş. * beş para etmez fivv. penc pere
nake. * beş vakit namaz Avv. pênc weqit
mmêj.

beş duyu MA pênc seh.
beşer N.A beşer. /_iyet M. beşeriyet
beşgen M. geo. pêncgen, pêncgoşe.
beşi birlik M. tırkiye de cûre zêreke ko di

bıhaya 5 zêran e, Kurd jijêre "beşi birlik'
dıbejın.

beşik M. dergûş, landık. /_ bağlamak Z.
dergûş gire dan. /_ kertme M zarok hê
dergûşê deye ko berdêh ddon ûjê re vvısa
dıbejın. /- saUamak Z. dergûş rajandın.
/_ salmcak M. hêlanek.

beşiz rgd pêncber,juıa ko çarede penc za-
rokan tine.

beşli 1 rgd tışte ko tê de penc hb hene an
penc tıstan dıgıre. Z tdînga mavvzer e ko
penc benkan dıgıre. *

beşparmak olu MAgêjIok.
beşyüz M rgd pêncsed, pênsed. /-üncü

rgd pêncsedemin.
bet M. gon, gvvin. fin beniz.
bela M Gr. beta. /_ ışınları M. yek jı se*

pırisken cismen radyoaktUê ne.
beter M. K. P. bêtar, xirablir. /_ etmek L

xirabtir tann.
betik M. tışten nıvisandi, vvek pırtûk, bela-

vok, kovar ûAvvd
betimlemek Z. tesvvir kırın.
Bellehem yıldızı Nh cav Gêlaxe.
beton M. Fr. beton, /-arme M. çimento ya

bı vvûtû ye. /_ demiri M. vvûtû.
bevUye M üroloji, zanıstıya h ser organên

miziye.
bey M. 1 beg, mir. * Bohtan beyleri Avv.
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mirên Bohtan. Z mirza, berêz. 3. iskambi¬
le de as. /_ parası Nh destmız.

beyan M A beyan. /_ etmek L beyamn
kınn, gotın, aşikar tann.

beyanat N.A beyanat, daxuyan.
beyanname M. daxuyanname, beyanna¬

me.
beyaz rgdA sis, spi, sıpi, beyaz. /_ etmek

Z. spi tann. /_ ırk M nha spi, nıjadi spi. /_
zehir M. eroin.

beyaz biber MA. isota spi.
beyazımtrak rgd gevvr.
beyazlaşmak L sıpi bûn, sis bûn.
beyazlatmak Z. sıpi tann, sis kınn.
beyaz perde M. perdeya sinamê, perdeya

spi.
beyaz peynir M.peniraspi.
beyazsu hastalığı Nh Bj. avaspi.
beyefendi M. rgd canıĞr, begefendi.
beygir M. P. K. bergir, bargir. /_ kuvveti

MA. heldan, hêza bargiri.
beyhude rgd rgp. P. beyhude.
beyin M. ant. meji, meji. /_ kıvrımları Mı

ant lifkê meji. /_ göçü M. koçkınna revvş-
enbiran e ko dıçın wclatê pêşveçûyi de
cih dibin. /_ gücü M. hêza revvşenbiran e.
/_ kanaması M. Bj. ger di nava an hundu-
ri meji de xwin derkeve û nehOle evv şûl
bıke. /_ yıkamak L bı fêl Û fen kese din
bixapini û bini ser rêya xwe an bir Û ba-
vvenya xwe. /_ zarları M. ant. pergi meji,
lı dora meji de lı ser hev sê pergiyên tenık
in. IS atmak Z. meji İC sor bûn. IS bul¬
anmak Z. bêtuşi bûn.

beyincik M. anı. mêjikok.
beyinsiz rgd bêmêji, be* hış û eqıl.
beyit M. malık, rısle, beyit
beylik M. 1. begıti, begıtibûni, mireti. 2.

malê dewletê, miri.
beynamaz N.P.K. bênimêj, kesckonimê-

jê nake.
beynelm Eilcl M. A navinenıjad, navnete¬

vvi.
beysbol M. İng. beyzbol, listıkcke gogê ye

lı Amrikayi yekbûyi de pır tû leyistın.
bcytülmal N.A K. malê gencineyi ye, ma-

lê dewletê.
Bcytullah N.A beytullah, cihe ko Kabeyi

şerif lêye.
beyzade M. P. begzade, kurê beg.
be/. l M. cavv, kıtan. /_ bağlamak L paçık

10 pOçan. jı bo zarokan koxwc de dımizın.
/_den rgp. cavvi, cavvın. /_ parçası M. paç,

paçık.
bez2 M. Ka/ittila, bez.
bezdirmek L ecızandın, bêzar kınn.
beze N.ant. betan, gıni, tila, keji.xurêc.
bezecik M ant. gıni, tila, betan.
bezek M. kok, xışr. fin süs.
bezeklemck M. kokandın, xemdandin.
bezelye M. /t Gr. polık, polke, şoqd.
bezemek M. An bezeklemck.
bezenmek Z. xwe xemilandin, xwe ko¬

kandın.
bezgin Mbêzar,bêzgin,westiyayi./_likM

bêzari, bezgini.
bezginleşmek L bâzar bûn, b&gin bûn.
bezik M. Fr. bezik, leyistıkeke xumarê* ye.
bezir M A bızır. / yağı M. bızır.
bezirgan M. K. bazargan, bazırgan, tucar.

/-başıM.serek bazargan./_hkM bazar-
gani.

bczirlcnıek L bızır kırın.
bezmek Z. ecızin, ecız bûn, bêzar bûn.
bez tüyler Nk nebatan de (reltek) mûyOn

ko şirêzê* an avê berdıdın.
bezzaz M/tettar, manifetûra.
bıçak M. kOr, kenk. * bıçak altına yat¬

mak fivv. (jı bo moov) bıjijki de ameliyat
bûn. /_ çekmek L kêr kısandın (di manii
pevçûnâ de). * bıçak kemiğe dayandı fiıv.
kêr gıha hesti./- yemckZ. hatm kêr kırın.

bıçaklamak L kêr kırın.
bıçaklanmak L hatın kêr kınn.
bıcılgan 1. rgd azıri, vverımi (jı bo kıttı 2.

M nave* kuleki ye ko çımĞ heyvvan de der
tê.

bıçkı M xizag, xizar, mınşar, mışar, ya
mczın e ko bı dar û dep û lextc tê bırrin.
/-ci M yên ko bı van kar dike.

bıçkın M. ebeboz.
bıdık rgd. kinik, kudık, kesê kın û qelew.
bıkılmak L jê ecız bûn, jê bezar bûn.
bıkkın rgd ecızi, bêzar, kasûli./_lık M ItC-

zari, ecızi, dılsari. /_ lık göstermek /.
ecızi kırın, bêzari kırın, xwe re nedilı
kırın.

bıkma M ecız, bêzar.
bıkmak L aciz bûn, kenxin, bêzar bûn,

xwe re nediti kırın.
bıktırmak Lg. aciz kırın, bêzar kırın.

kenxandin.
büdır rgd rgp. par, sala par.
bıldırcın otu Nh gurxenêq, karwankuj.

ebdal.
bıngıldak M ant. nermıke seri, zarokan
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de hestiyê pêşrya seri ko hê hışk nebûye.
bırakılmak L karê "bırakmak" bı

"hatm" tête bıkar anin vvek: hatm berdan.
bırakmak L 1 berdan, tışteki di deste*

xwe de deyni erdê an cüıeki. Z devjê ber¬
dan, berdan, di karekê de domataya xwe
davvi anin. * işini buaktı fivv. dev jı karê
xwe berda. 3. cih taştın, taştın, helistin, he¬
lan, tışt an keseki lı şundê bdiêU. * beni
yolda bıraktı fivv. ez rê de cih taştım. * ge¬
ri bırakmak fivv. şunda niştin. 4. cih
taştın, dev jê berdan, jı hinbûn û hutbûna
tışteki ko xwe azad ddd. * sigarayı
bıraktmı fivv. mın cixare cih hışt, mın dev
jı crxarê berda. 5. berdan,jı bo tışteki azad
bıki an serbest berdi. * bıyık buakmak
fivv. sımel berdan. * hayvanları çayıra
bırakmak Avv. pez berdan mêrgê. 6. ber¬
dan, telaqêreji tê gotın. * karısını bırak¬
mak (boşamak) bw. jına xwe berdan. 7.
hıştın, helistin, helan, tışt an keseki ko di
cih de bıdi seknandın. * sınıfla bırak¬
mak Avv. di sınıfe de hıştın. 8. berdan, he¬
lan, taşlın, jı bo azadi an destur xwasttnû
ji te gotm. * bırak Allahım seversen Aıv.
Xwedê diki de bdıele lo. 9. taştın, helan,
helistin, kar an xebatekê ko dereng dixini.
* işi yarına buakmak fivv. kar Ilıştın
beyani/sıbe. 10. hıştın, helan, jı bo mafê
xwc ko dıstine. * öcünü kimseye bırak¬
maz fivv. tola xwe keşi re nahêle. 11 hıştın,
helan, helistin, tışte ko lı cih dihêli Û

nalrvıni û dest nadryê. * buaktığı gibi
duruyor fivv. çavva cih hıştıye vvısa sekini
ye.

bırakmamak L nehıştın, bernedan, cih
nehıştın, nehölan, dev jê bemedan. *
bırakmıyorlar Kürtçe yazalım fivv. na¬
nelin em Kurdi bınrvisın. * buakmıyor-
lar gldcUm fivv. bemadın em herin.

bıraktırmak Z. lâkeren h pêşrya "bırak¬
mak" bı lêkera arikar "dan" têne bıkar
anin, vvek: dan berdan, dan cih hıştın.

bitim ağacı M. ben, bitim.
bıyık M aa. sımbel, sımel * bıyık

altından gülmek fivv. di bm sımelan de
kenta. /_ bırakmak L sımel berdan. /_
burmak L sımel badan. /- uzatmak Z.
sunêl dırej tann.

bıyıklanmak L sunêlê xwe hatm.
bızbız Mşrvik,şrvikêdeholêye.
bızır M. ant zibk,gdık, ktitoris.
bi MZ'r.kurtebêjabizmûtêye.

biat N.A itaet, seri danin.
biber M. P. biber, isot * kırmızı biber Nh

bibera sor, hıçhar, isota sor. * kara biber
Nh bibera reş, isota reş.

biberlemek L isot kırm, isot avetın.
biberli rgd Ixwannako isot hatiye avıtın*.

Ztûj.
biberlik M. isotdank.
biberon M Fr. mostdc, pızink.
bibi Mapa, met,xwangêbavêye.
biblioğraf i M. Gr. biblioxrafi.
bibliyotck M. pirtûkxane, kitêbxane.
biblo M. Fr. biblo.
biçare M. rgd Z>.Zf.bêçare,reben./_lUc M.

bêçareti, rebeni.
biçerdöver MA. mekina çinine, mekina

dırûne.
biçilmek L hatın çinin, hatm duûn.
biçim M. k&ım, form, qidûm, teşe, êsk,

esk, dırûv, avva, sıkıl, şunşat Ev sinonima-
na lı gor devokan di cdıe hev de dıkarın
bene kar anin.

biçimcilik M. fels. teşekari.
biçimli rgd bı teşe, bı form, bı şunşat, bı

kesim.
biçimlendirmek L leşe dan, form dan,.

kesim dan.
biçimlenmek Z. form gırtm, teşe gırtın,

kesim gırtın.
biçimsiz rgd bêtişe, bekasım, bêteşe, bêy-

tûşe.
biçimsizleşmek L bêteşe bûn, bêkêsim

bûn, bêşimşat bûn.
biçki M. bırrin.
biçmek l L bırrin (jtbocdû kaican). * el¬

bise biçmek Avv. cd bırrin. * fiyat biçmek
fiıv. bina bırrin.

biçmek 2 Z. çinin, dırûn, (jı bo zada ye).
biçmek 3 M bırrin (jı bo darû dep û tene

İovd). * tahta biçmek Avv. dep bırrin, tex-
te bırrin.

biçtirmek L dan bırrin, dan burandın.
bidayet M.yidestpêk.
bidon N.A merkane, bidon.
biftek N.Fr. İng. biftek.
bikes rgd K. bêkes, bemırov.
bikini M. Fr. bikini, parçe cdenjınan e ka

zêdeyi jı bo ajnê h xwe dikin.
bila dç bê.
bUahere rgp.Adû re, paşê, pışt re.
bilakis rgp.X bervaj, yekta, bı ekse -
bUanço M. Zt bilanço, bı rêgayi Tırki de

ketıye zmanê Kurdi.
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bUardo M/tbdardo./_sopasiMkwê.
bilavasıta rgdA bênavgin, raste rast.
bilcümle rgp.A hemû, gişk,gi.
bildik N.rgd nas.
bildirge M. danezan, daxuyani, beyanna¬

me.
bildiri M.vveşan, belavok.
bildirilmek L dan agahdar tann.
bildirişim M. ragıhandın, kominikasıyon.
bildirmek L xeber dan, dan agah kırın,

dan zanin.
bile dç rgp. Ghk qender, heta ko. * o bUe

adam döver fivv. qenderi vvi ji mırovan
dıxe. * bile bile rgp. qesta, qestan. * o bile
bUe lası bıraktı fivv. vvi evv kevu- bı qesta
berda.

bilecen rgd ûkela.
bileği taşı A7, hesan.
bUek M. ant bazınd, zend, meçek, bevşde.

/_ kuvveti M hêzê zend. /_ saati M. saeta
zend. /_ine kadar fiıv. heta enişkê.

bileme M. sıqa, sûn. * bileme makinası
M. mekina sûyinê.

bUemek M. hesan kınn, sûn, sûtm, sûyta,
seqandin, çene kırın.

bilenmek L kare "bilemek" bı "hatın" te¬
mam dibe, vvek: hatm sûn, hatın sûyin.

bilerek rgp. bı zaneyi.
bileşik rgd tâkel, têkrayi, hevgıhayi,

pevgıhayi.
bileşim M tekel, tekil
bilet M. Fr. İt. bilet. /_ almak Z. bilet

kırrin. /_çi M. bilet fıroş. /_ kesmek L
bilet bırrin.

biletmek L dan sûn, dan sûyin.
bileyici M hesanker, çerxvan (jıbosûni).
bUczik M. 1 bazın (xşrijt bo dest). Z bazın,

hırte, mekinan de xelekê lı ser bori û ha-
cetan.

bilfarz rgp.A em bejin ko.
bilge M rgd zana, xwenas, pıspor, hakim.

/_ük M. pıspori, xwenasi. fi/ı bilgiç.
bilgi M agahi, agahdari, zanin, zanayi,

zanıyari. /_ edinmek L agah 10 bûn, fêr
bûn, hu kınn. /_ vermek Z. agahdari
kırın. * bUgi sahibi etmek Avv. xwedi za¬
nayi kırın, zanandın.

bilgiç l.Mferzane,zana.Zargoyêdekesê
ko tışteki nızane Û xwe zana şani dıde.
/_çc rgp. an İane.

bilgilendirmek Zg. agahdar tann,dan za¬
nin, şareza kınn, hayıdar kınn.

bilgilenmek /.agahdar bûn, hayıdar bûn,

şareza bûn.
biIgiU rgd zana, şareza./- olmak Z. zana

bûn./_yapmak L şareza kınn, zanandın.
bilgin M rgd ferzane, zana, zanyar, arif,

aüm.
bUgisayar M. kompitûr, xêvjmêr. /_cı M.

pisporê xêvjimêrê ye.
bilgisiz rgd nezan, bêageh, cahil. /_ kal¬

mak Z. nezan man. /_lik M nezani.
bilhassa rgp. A xasma, nexasim, nemaze.
bUibiU B. dengkınna mırişkan e, cû cû.
bilici rgd zane, agahdar, şareza.
bilim M zanayi, zanyari, zanısti, dm, dm.
bilim dışı rgd nezanısti, neilmi.
bilimsel rgd zanısti, zanıyari, ilmi.
bUinç M. fels. bir, hay, hış./_ altıM bin bir,

bin şıûr. /_ dışı M bêbir, bêluş, jı taşê der.
/-siz rgd birbori.

bilinçlendirmek Z. birdar kınn.
bilinçlenmek M birdar bûn.
MUnçU rgd birbır, hayedar, heşar, şryar.
biUncmezci M. rgd nezaniperest, agno¬

stik.
bilinen rgd aşina, mıkur, malûm
bilinmek L hatın zanin.
bilinmiyen M. rgd mat. nenasbar.
bilinmez rgdnayêzanin./_likM.nayêza-

ninti.
biUr rgd nas, zan. kadirbilir, işbilir Avv.

qedirnas, karzan.
bilirkişi M. pıspor, pirmend. /_lik M.

pıspori.
bilişim M. agahparêzi, ınformatik.
billahi M. A di mana "bı Yezdan sond

dixwim" de qesemek e.
billur N.A belor, bıUûr, belûr, abegine.
billûrlaşmak M. belor bûn.
bUmece M. mamde, metel, qmik, tıstık, tê-

dencıstmok, şertık.
bilmek L zanin, agah bûn. * bildim bileli

bu böyledir fivv. ez agah bûme nebûme
evıya vvısa ye. * bildiğini okumak fivv. za-
nina xwe kınn. * bile bUe Avv. qestan, bı
qestani. * bilmekle bilmemek arasında
fark varAvv. navberazanin û nezaninêde
cûdayi heye. * bilmemezlikten gelmek
Avv. xwe dan nezaninê. * dU bilmek Avv.

zman zanin.
bilmezlenmek /.xwedan nezaninê.
bilmezlik M. nezanin, cehalet
bUumum rgp.A tevahi, tevayi.
bUya M/ibüye,xar,til.
bUyon M. Fr. milyar.
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bin M. rgd hezar (1000). * bin defa söyle¬
dim, dinlemiyorlar Avv. mm hezar cari
got,guh te nadm. * bin dereden su getir¬
mek Avv. jı hezar çıyan ber (kevv) anin.
/-inci rgd hezarenim. * bin kalıba gir¬
mek Avv. ketm hezar tUqi. ISerce rgd. he-
zaran. * bin pişman olmak Avv. hezar
poşiman bûn.

bina M A inşaat, avahi, xani, bina. /_ et¬
mek L ava kırın.

binaenaleyh rgp.Xjibervêyekê,jûpêve.
binbaşı M serdar, Kurdi de di cihê amiri

hêz de jitê karanın.
bindirimli rgd bina zêdetari, bızam.
bindirmek L sıvvar kırın, 16 srvvar kınn. *

trene bindirmek fivv. lı trênê sıvvar kırın.
binek çağı Avv. berzin.
binek taşı M. kevıre siwarbûnê.
binici rgd srvvar, suvvar.
binişmek Z. lı hev sıvvar bûn, hatın ser

hev.
binmek L sıvvar bûn. * ata binmek Avv. Iı

hespê sîA>ar bûn. * srene binmek Avv. lı
trênê sıvvar bûn. * üst üsle binmek Avv. lı
hev sıvvar bûn.

bir M. rgd. yek. /_ ağızdan Avv. hemû pek
ve. * bir an önce fivv. gavek peş de. * bir
araya gelmek Avv. komi ba hev bûn. * bir
ayağı çukurda olmak Avv. lıngeki xwe lı
vvO dınye bûn. * bir az sonra Avv. gavek
şunda. * bir bakıma fivv. bı avvayeki. * bir
bir fivv. yeka yek. * bir bizden bir sizden
fivv. yek jı meyek jı vva. *bir daha fivv. dis-
anê, careki dm. IS M. yeki. * bir tutmak
Avv. yek gırtın.

bira M. bire. /-hane M birexane.
birader M. P. brader, bira, bra.
biraz rgp. hin, hınek, gavek. * çok uzatma

birazda bize uğra fivv. pu* dirêj meke ga-
vekiji vvere ba me. * biraz tuz biraz biber
fivv. hınek xvvê hınek isot.

birazcık rgd tozek, pıçek.
birazdan rgp. demek şunda, gavek şunda.
birbiri rgp. hevûdu, yekûdu. /_ için ya¬

ratılmış olmak fiıv. jı bo hev hatın
afırandın. * birbirinden ayrılmak fivv. jı
hev ketm. * birbirinden ayumak fivv. jı
hev deranin, jı hev vekınn, hev de xistin.
* birbirinden çıkarmak fivv. jı hev dera¬
nin. * birbirine dalaşmak Avv. hevûdu
dan, hevûdu gırtm. * birbirine düşmek
Avv. ketm hev, h hev qehbin. * birbirine
girmek Avv. bı hev ketin, h hev ketin.*bir

birine tutunmak Avv. hevûdu gırtm. *
birbirine karışmak Avv. bı hev ketin, lı
hev ketm. * birbirine kavuşturmak fivv.
bı hev gthandm. * birbirine uymak fivv. lı
hev hatm. *birbirine yalan Avv.jı hev nâ¬
zik. * birbirini desteklemek fivv. bı hev
gırtın, pışta hev gırtın, palpıştıya hev
tann. * birbirini yemek Avv. hevûdu
xvvann.

birci M. rgd fels. yekpenst, monist. /_lik
M. yekpensti, monizm.

birçok rgd gelek.
birden rgd yekcar./- bire rgp. yekcarekê,

bı derbekê.
birdir bir M. navê Iistdcekê ye, herkes bı

ser hev re baz didin, bakuri Kurdıstane
dejê re 'pahk' dıbejın.

birebir rgd 1 yekeyek, teke tek. Z tışteki
ko yekcar tesira xwe hebe. * soğuk
algınlığına bire birdir fivv. sermaye re
yek car e.

birey M. ferd, şexts, yek.
bireyci rgd yekpenst. /_lik M. yekpensti.
bireysel rgd ferdi.
biricik rgd tek, yek, tekane,yekane.
birikmek L kom bûn, çivin.
biriktirmek Z. dan hev, civandın, kom

kırm, hev civandın.
birim M. men. * ağnhk birimi fivv.

mengırani
birinci rgdyekemin, peşin.* başta birin¬

ci fivv. di pêşryê de yekem.
birkaç rgd rgp. çend, çendek. /_ kişi Aıv.

çend kes.
birler Nk mal. yekan.
birleşen rgd mat hevbtr.
birleşik 1 rgd yekbûyi, yekgulû. Z Grm

duçeng, hevedudani, dumıl. /_ isim M.
navê hevedudani. /_ fin M. Grm lêkerê
hevedudani.

birleşme Myekbûni.
birleşmek Z. yekbûn, yekgırtın, geniştin

hev, pekhatın. * erkek kadın birleşince
aile olur fivv. jın û mêr ko geniştin hev
tezim çedıbe.

birleşmiş rgd yekbûyi, yekgtrtû. birleş¬
miş mUIetlerMA. neteweyên yekbûyi.

birleştirmek L pêk anin, yek kınn, hev
gurandın, pev gıhandın, laperin kıtın.

birU M. iskâmbUe de as
birlik l M. yeketi, yekıtl /_ kurmak L

yekıti çekınn.
birlik 2M.ask.qolzırp,evryagotınekeleş-
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keri ye. * askeri birlik fivv. qolê leşker. /_
komutam M. serleşker.

birlikte 1 rgp. hev re, pev re, bı hev re, tev,
tev hev, têk re, tev de. Z Ghk dıgel, legel,
hgel.

birtakım rgd hınek, gelek.
biryan M. K. buyan, perdepüav, kebab an

pdavê tenûrê ye. /_cı M. bıryanpej.
biseksüel M. rgd nêremok.
bisiklet M. bisiklet, duçerxe, ev beje jı nav

gel de hatiye çêkinn lê hê cihê xvve
negırtıye.

bisküvi N.Fr. biskrwi, tandok.
bismiUah B.A brsmiUahi, mana xwe: " bı

navêXwedê"ye.
bistro M Fr. bistro, hin barên ko xvvanna

pıçûk ji didin.
bit M. sıpıh, sıpi. /_ düşmesi fivv. sıpıh te

ketin. * çamaşu bitiM. sıpdıa tanca. * ta¬
vuk biti M. sıpıha mırişka. * saç bili M.
sıpdıa por, sıpıha serrya. /_ yavrusu M.
nûttk. /_ yumurtası M. nşk.

bitaraf rgd bêteref, alinegır.
bitek rgd adan.
bitik rgd vvestiyayi, qamdekeli.
bitim M. dawi, dawink, kutasi, xelas. /_U

rgd davvi hebûn. /_sız rgd bê davvi.
biliminde rgp. di kutasıye de, davvinkO de.
bitirim rgd yeman, zirek.
bitirmek Z. davvryandın, kuta kınn, qe-

dandın,xelas tann, xilas kırm. Ev sinoni-
mana hemû ddcann di cihê hev de bıkar
bön.

bitiş M. davvink. An bilim.
bitişik l rgd rex hev, temşt hev, hevbend,

hevgirêdayi, pevgirêdayi, pê ve.
bitişik 2N.rgd cotik,jibofêki,sewzÛzaro

ko pev re çedıbm.
bitişmek L hevbend bûn, hevgıredayi

bûn, hev ve zehqin.
bitiştirmek Z. hevbend kınn, hev ve

zehqandin, gıhandın hev, rahêlandm hev.
bilki M. nebat, rehek, rehâle. /_ bilimi M.

reheknasi, botanik. /_ bilimci M. rehe-
knas, botanist /-sel rgd nebati, reheki.

bitkileşmek L 1 di teşeyi reheki de bûn.
Z Bj. bêhesi bûn, behışi bûn.

bitkimsi rgd rehekşıbin.
bitkin rgd 1 betdi, bêhal, qamdeketi, he¬

lak. /_ düşmek/, helak bûn, betilin, qam
de ketin. /_ düşürmek Z. betilandın, he¬
lak kınn, qam de xistin. Z perpût, ferfût,
evrya jı kalbûnê ko bêhêz dimine re tê

gotm. * yaşh ve bitkin Avv. kal û ferfût.
bitlenmek L sıpi ketm, sıpi peyda bûn.
bitli rgd btsıpıh, sıpıh 10 hebûn.
bitme M.xelas,xdas, kuta.
bitmek l Z. 1 kuta bûn, neman, qedryan,

xdas bûn, xelas bûn, davvi haün, dûvvayi
hatın. * bitmez tükenmez Avv. ne xilas
dibe ne diqede. Z hatın, dırej bûn, jı bo
por û nênûk û pırç û tıştevvısa. * çocuğun
saçı bilmiş Avv. porê zaroki (moıali)
hatiye. 3. qam de ketin, xilas bûn. * yor¬
gunluktan bitmek Avv.jı westanê qani de
keyın.

bitmek 2 Z. rısttn, nzin, heldan hêşm bûn,
evrya jı bo rehekan e ko erdê der tên. *
giya ristin fivv. ot bitmek.

bitmemek Z. 1. paşi nehatın, xilas nebûn,
davvi nehatın. Z nenstın, nenzin.

bitpazarı M. bazara kevnefıroşan, cihO
ko tışten kevn dıfıroşm.

biyo M. Gr. bio, jin. /-loji M. bioloji. /_Iox
M biolox. /-ğraîi M bioxrafi.

biz l pro. 1. em, me, pırejmara kesen yeke¬
min e. Z axaftına resmi an jı bo gıramıye
de kesê yekem ya yekejmar e. * biz
yaptık fivv. me kır an mm kır. /_imki rgp.
ame,yame.

biz " M. dırOş, dırOşık, evrya evv şûjına ko
goşkar bı wê solan dıdûnn.

bizar rgd K. bêzar, ecız.
Bizans M. Bizans, lı ıtalıye de devvleteki

kevn.
bize pro. me. * evimize gel fivv. vvere mala

me, ravveya fermani de tê karanın.
bizim pro. me.*yol bizimdir fivv. rê ya me

ye, dema nıho ya lêkeran de tê karanın
bizlemek Z. zext kırm, ztxt kınn.
bizlengiç Mzext,zrxt.
bizmut M. Fr. Ger. kân bizmut, elemente-

ki ye jımara atomO xwe 83, gıramya ato-
m0 209 û 271 3 dereceyi de ddıele, tiriya
xwe 98. sân Bi.

bizon MZatZT.bizon,gakoviyekiAnıriki
ye.

bizzat pro. bixvve. * bizzat kendim Avv. ez
bixwe.

blok M. Fr. blok. İtişten kübik. Zgırseye-
ki yekpare. 3. peymana komdevvletan. *
batı bloku fivv. peymana di navbera
dewletên roava. 4. avahi, xanryên ko pev
ve çê bûne. * blok inşaat Avv. avahi ya
blok.

blokaj M. tegere, asteng, bitişteki an h ber
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bitkin rgd 1 betdi, bêhal, qamdeketi, he¬
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de ketin. /_ düşürmek Z. betilandın, he¬
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bitlenmek L sıpi ketm, sıpi peyda bûn.
bitli rgd btsıpıh, sıpıh 10 hebûn.
bitme M.xelas,xdas, kuta.
bitmek l Z. 1 kuta bûn, neman, qedryan,

xdas bûn, xelas bûn, davvi haün, dûvvayi
hatın. * bitmez tükenmez Avv. ne xilas
dibe ne diqede. Z hatın, dırej bûn, jı bo
por û nênûk û pırç û tıştevvısa. * çocuğun
saçı bilmiş Avv. porê zaroki (moıali)
hatiye. 3. qam de ketin, xilas bûn. * yor¬
gunluktan bitmek Avv.jı westanê qani de
keyın.

bitmek 2 Z. rısttn, nzin, heldan hêşm bûn,
evrya jı bo rehekan e ko erdê der tên. *
giya ristin fivv. ot bitmek.
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davvi nehatın. Z nenstın, nenzin.

bitpazarı M. bazara kevnefıroşan, cihO
ko tışten kevn dıfıroşm.

biyo M. Gr. bio, jin. /-loji M. bioloji. /_Iox
M biolox. /-ğraîi M bioxrafi.

biz l pro. 1. em, me, pırejmara kesen yeke¬
min e. Z axaftına resmi an jı bo gıramıye
de kesê yekem ya yekejmar e. * biz
yaptık fivv. me kır an mm kır. /_imki rgp.
ame,yame.
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bizar rgd K. bêzar, ecız.
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me, ravveya fermani de tê karanın.
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ye, dema nıho ya lêkeran de tê karanın
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bizmut M. Fr. Ger. kân bizmut, elemente-

ki ye jımara atomO xwe 83, gıramya ato-
m0 209 û 271 3 dereceyi de ddıele, tiriya
xwe 98. sân Bi.

bizon MZatZT.bizon,gakoviyekiAnıriki
ye.

bizzat pro. bixvve. * bizzat kendim Avv. ez
bixwe.

blok M. Fr. blok. İtişten kübik. Zgırseye-
ki yekpare. 3. peymana komdevvletan. *
batı bloku fivv. peymana di navbera
dewletên roava. 4. avahi, xanryên ko pev
ve çê bûne. * blok inşaat Avv. avahi ya
blok.

blokaj M. tegere, asteng, bitişteki an h ber
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üsteki asteng danin, mani bûn.
bloke N.Fr. bloke, ravvestandın./- etmek

Z. bdcaranina tışteki an pare mal Avvd
stop kınn.

bloknot N.İng. deftereki pıçuk û pel tenık
e, jı bo benk an lı ser masê datinın jı bo
not gırtıne.

bloksuz rgd. alinegır,bı serêxwe, evrya zO-
deyi termeki siyasi ye û jı bo dewletOn bO-
blok tê gotın.

blöf M. İng. 1 bluf, listıka iskambile de teş-
eyeke ko xwe zêde şani bıdi. Z virtoqi, bı
pesn û vır xvve zêde şani dan e.

blucin M. İng. blucin, cûre cdeki
Irxwekinnê ye.

blum M. İng. blum, cûre listıkeke iskambd
e.

bluz M. Fr. bluz, cûre cdeki jınan e, lı ser tO
xwekinn.

boa M. Lal. boa, cûreyeki mar, lı Amrıka
başûr de dıji, gır û bê jehr e, nêçira xwe bı
lOpOçanO drxeniqine û dixvve.

bobin M. Fr. bobin, masûle. Evıya hım ya
dezi û hım ji ya elcktrikê ye.

bocalamak L 1. jı ıtalyani ketrye znıane
tırki, termeki keştivanı ye vveko keşti lı
bayO keve û vır û wê de ba bıbe. Z dem-
demi bûn, bı bObıryari bûn û kesê ko
nızani çı ddce.

bodrum M. Gr. serdab, bodrum.
bodur rgd cûre, kinik.
boğa M. ganêr,boxe, böke, gayê nexesandi

ye.
boğa dikeni MA. çavbaze, qeleqan.
boğanolu M. çırnûg, çırdûg.
boğa yaprağı otu M/t guleşêxan.
boğaz l M. 1 ant gevvri, qınk, gerden,

ximxim. /_ boğaza gelmek fivv. bı qinka
hev gırtm. * boğazında kalmak fivv. di
gevvnyê de man. * boğaz çukuru MA. çala
gerdenO. Z M. gevvri, stukur, şûşe an tışte
vveki şûşe de tengahiya nêziki dev. 3. yên
ko xwann vexwannê kar tinin. * bizim
evde 4 boğaz var Avv. mala me de çar ge¬
vvri hene, yanê çar mfûs hene. 4. xwann,
vexwann, zdc. * boğaz tokluğuna
çalışmak Avv. bı nanzıki kar tann./- der¬
di Avv. derde gevvri, derdê qinkê. /_ı
açılmak Avv. 1 jı deng ketm an jı nex-
waşryê qink vebûn. Z mada xwe vebûn.
l-ı kurumak L gevvri zrvva bûn. /_ına
düşkün Avv. bı zıkO xwe re jêhati. /_ına
kadar Avv. lêvdca re, heta qinkê. /_ına

sarılmak fivv. bı qinkê gırtm. /_ından
geçmemek fivv. jı qinkê de neçûn xwar.
/-ından kesmek fivv. jı gevvnya xwe
bırrin, jı qinka xvve burin. /_ kavgası Avv.

tOkoşina nan derxistinê, şerê zdc.
boğaz M. coxlgeU, derbend,jıbo navbe¬

ra du çryan. Z tengav, behra teng ya di
navbera du reşiyê de.

boğazlamak L şerjêVserjê tann,
gewixandin, dewixandm.

boğdurmak Z. karê "boğmak" bı lêkera
"dan" tête kar anin wek: dan xemqandin.

boğdurulmak Z. karê "boğmak" bı
"hatın" tOte temam kırın vvek: hatın
xeniqandin.

boğmaca M Bj. qotik, xenoq.
boğmak L 1. xeniqandin, jı qinka heyvvan

an insani guvışin Û bê can taştın, bı vi
avvayi kuştın. Z dewixandin, gewixandin,
zêdeyi jı ali heywanên dınnde tê kar anin
ko vvexta lı stu heyvvaneki srvvar dibin û
dtxeniqimn. * köpekler birbirini boğdu
fivv. kûtryan hev û du gevvoand. 3.
fetısandın, evıya evv nine ko tu bı qinka
yeki bıgri û biqeniqini an di avê de bête
qeniqandin, evrya bı tenê di bin tışteki
gıran de an ciheki bê hevva de ko bımeni
û bımre jO re tê gotın. 4. fetısandın, gava
tıştek jı ber bandûra tışteki din ko bOhOz
dimine. * sesimizi boğdular Avv. hevvara
meletısandın.S.xerqandın, evrya gava ko
yeki bı mal û dıraf têr bıki, jê re 10 gotın.
* gelini hediyelere boğdular fivv. bûk bı
dıyanyan xerqandin.

boğmak N.ant. geh, movık.
boğucu rgd xemqok, felısok, tışte ko,

dıfetısini an dibe ûşta xeniqandinê.
boğuk rgd xizok.
boğulmak L 1 fetişin, evıya bı tenO di bin

tışteki gıran de bımine û an di bOhevvayı
de ko bımrejê re 10 gotın. Zxeniqin, evıya
an di avO de an ji jı ali tışt an keseki de
dibe.

boğum M anı. geh, movık, kavvde. Wek üli
û kızılı û qamiş û tan tışte vvısa.

boğuntu M xenak, xemq, xizoki, deng
kOm bûni.

boğuşmak Z.pevçûn,h hev gırtın,jıboşer
û pevçûnO bı qinka hev gırtın, hevûdu
gewixandin.

bohça M. 1 boxçe, buxçe. * hamam boh¬
çası fivv. buxçeyi nemam. Z keşkol, evıya
çentıka dervvflşan e jı bo xvvannê tê kın.
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Bohtan M Bohtan, herêmekeh Kurdısta¬
na navtade, bı mirên xvve ve bınavûdeng
e, Malbata Bedtrxanan ji mirO Bohtan
bûn.

Bohti M. rgd Bohti. 1 devokeke h zaravayi
Kurmanci de koxelkê Bohtan te diaxwin.
Z kes an tışte kojı Bohtan ddıet.

bok M. gû, mecazê dejı bo tışte zehmet an
pis ji tê karanin. /_ atmak L yeki bı iftıra
an leke xirab kum. /_ etmek Z- gû tann
nav (tışteki xvab û berbad kom). I-
kanşfarmak Z. gû xvvanni, hevvldane ko
kareki xirab bıki. /_ yemek Z. gû xvvann,
kareki ne maqûl kırm. * (ona) bok ye¬
mek düşer Avv. (a wiji) gû xwanni ye, ya-
nO tışte ko nehêt kınn ddce. * bok
yemenin arapçası fivv. tevhhevryeki
mezm kınn. /_ yoluna gitmek fivv. hiç
tışteki re feyde nebi an zerar bıki an ji
bımıri. * bok yanında tezek amberdir
fivv. keşkûrjı gû çetır e, yanê kOm xirabi jı
pirxirabryê çetır e./_u bokuna fivv. bı en-
cameki viç û vala de.

bokböceği MA. gûgırOfk, gûgerin, mozeyê
nxê.

boklamak Z. gû kınn nav, yanê işeki an
kareki xirab kınn.

boks M. İng. boks.
boksör M.Zng.boksur, boksker.
bol rgd 1. fıreh, fereh, bervajrya teng. Z

mışe, zebende, xeni, zOde, bervajrya kOm
e. /_ bol rgp. zOde zOde.

bolca rgd rgp. bı mışe, zOde zOde.
bolluk N. boş, gumreh, pu-ani, xeniti. /_

yaratmak Z. xeni kırın, mışe kınn.
bollanmak, bollaşmak Z. 1 fereh bûn. *

bu panlol bana boldur Avv. ev pentol jı
mın re fıreh ye. Z pırbûn, zOde bûn, mışe
bûn.

bollatma, bollaştırmak L xenı an zOde
kınn, mışe kınn.

Bolşevik M. Bolşevvik, ev bOje jı zmanê
Rûsi dıhOt.

bom 1 M. Bom, cûre listıkO iskambdO ye.
2. rgd K. bomık, xevok.

bomba M. İt bombe. /_ atmak Z. bombe
avOtın.

bombalamak Z. bombe baran kınn,
bombar kınn, bombardıman tann.

bombalanmak L hatm bombe tann, bı
bombe hatın ağır kınn.

bombarduman M. bombardıman, bom-
bebaran. /_ etmek L bombebaran kınn,

bombar kınn.
bombok rgd besberbad.
bomboş rgdvdcûvala, tıp û tal.*bomboş

bir evde oturmak Avv, maleki tıp û tal de
danişin.

bonbon şekeri M. Fr. şetarbeyv.
boncuk M. mırari, mûri, mori.
boncuklanmak L xdorigi bûn, bı şıkte

monyan gutm. * gözyaşları boncuk gibi
akıyordu Avv. histêrên çavan vveki xilorig
ddiatinxarO.

bonfile M. Fr. bonfde, goştê nevvqa hey-
waniye bı rêgayi tırki de Kurd ji dıbejın.

bonjur MZr.rojbaş.
bonkör rgd Fr. comerd, destvekıri.
bono M.Ztbono.
bonservis M. Fr. bonservvis, jı tırki hatiye

Kurdi.
bor lN.K. bor, zevryên neajoti.
bor 2 M. Fr. kân elementeki ye junara ato-

mi 5, gıramya atoma xwe 10.8, tiriya xwe
2.45 e. sân B.

bora MZtbablisok, bahoz.
boraks M. Fr. kim boraks.
boran M. cav tiri û baran.
borani M. K. borani, zırfetO dew e.
borazan M. K. P. bori, borizan, borijen. /-

çalan MA. borijen.
borç M. deyn, dê, qer, qerd, destyavv. /_ al¬

mak Z. deyn gırtm, deyn kınn./- altma
girmek Z. ketin bm dênan./- vermek Avv.

deyn dayin.
borçlandırmak Z. tann bin dOnan, deyn-

dar kınn.
borçlanmak L deyndar bûn, ketin bin

dênan.
borçlu M. deyndar. /_ çıkmak Z. deyndar

derketm.
bornoz N.A bornoz.
borsa A'./tborse.
boru M. bori, lüle. /_ bükmek L qewin,

bori qewandın./_cuM. 1 bori çOker, bori
fıroş. Z bori kOzin. * boru çalan Avv. bo¬
rijen. /_ döşemek L bori raxtstin, kOzin.
/_ makinası M. qewan.

boru çiçeği MA.gulbori.
bostan N.K.P. bostan, vverze./_cıM.bost-

anparOz, vverzevan. /-cıhk M. vverzevani.
/_ dolabıM. dolava ko pêavê ddcşinın ser
bostanan. /_ korkuluğu M. batırşok.

boş rgd 1. tal, vala, boş, evrya h hundur an
h ser ko tıştek nine. 2. betal, boş, evrya ji
kesê ko bê kar û xebat e. 3. vala, boş, tışte
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bornoz N.A bornoz.
borsa A'./tborse.
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bori qewandın./_cuM. 1 bori çOker, bori
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boru çiçeği MA.gulbori.
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kesê ko bê kar û xebat e. 3. vala, boş, tışte



517 boyun

ko hiç kêri tışteki neyê. * boş sözler Avv.

goünen vala. 4. tal, vala, boş, evrya jı bo
kar an xebata ko kıryar nine. * üç kişilik
boş kadro Avv. cihO sê qadirên vala. 5. tal,
vala, evrya azadi û serbestiye şani dıde. *
yarın boşnıusun? Avv. tu sıbevala yi? /_a
almak Avv. gıran boşê. /_ buakmak Z.
vala taştın. /- çıkmak Z. vala derketm,
pûç derketm. /_ durmak L vala sekinin,
betal sekinin. /_ kafa M. serê vala. /_luk
M. betali, boşahi, valahi. /_ olmak Z. tal
bûn, betal bûn. /_ olsun Avv. telaq dan. /_
vermek Z. guh nedan. /_ vericilk M. ser-
guhêri.

boşalmak Z. 1 vala bûn, tal bûn, cihê tıji
ko hundur i vala dibe. Z tışte kojı hundur
dıhenki der ve. * gölde su boşalıyor fiıv.
di golê de av vala dibe. 3. vala bûn, sıst
bûn. * urgan yükten boşalıyor fivv. vvens
jı bar sıst dibi. 4. hatm berdan, evrya jı bo
heyvvan e ko jı xap an jı hefsari ddehte.

boşaltılmak L karê "boşalmak" bı lOkera
"hatın .. kırın" temam dibe, vvek: hatm
vala kınn.

boşaltmak Z. rukınn, tal kınn, vala tann.
* buğdayı ambara boşaltmak fivv.
genim rukınn pêtagO.

boşamak Z. telaq kınn, jm berdan, mOr
berdan.

boşanmak L 1 hatın berdan, hatın telaq
kınn, evrya jı bo mOr û jıne tO gotm. Z
hatın berdan, jê xilas bûn, fehtta, evrya jı
bo heyvvan ko hefsarê xwe ddehte. 3.
yekcarO de henkin. 4. fehtta, jO xdas bûn,
bizdin, evıya tıştO ko haüye şıdandın û bı
yekcarê sıst dibe Û jO dıfelıte.

boşboğaz rgd levvçe, devteji.
boşlamak L berdan, guh nedan.
boşluk M. boşahi, valahi.
Boşnak M. Boşnax, nıjadeki ye h Balkan

dıji.
boşuna rgd berbayi, hevvante, valahi, bı

boşO, lı Kurdıstana bakur de ev beje bı
tırki tO karandı, boşıne.

boşuboşuna rgd beyhude, boşiboşıne, bO
ûşl û sebeb.

bot M. İng. 1 bot, keşti pıçûk e. Z cûre pê-
laveki ye.

botanik M Gr. reheknasi, botanik, beşê
zanyanye ko hûrnêrina reheken dike

boy M ant bejn, qam. 1 bdmdrya tışteki jı
erdê heta seri. Z dirêjrya tışteki. * ma¬
sanın boyu Avv. dirêjrya masO. /_ almak

Z. bejn dırej bûn. /_ atmak Z. bejn dırej
bûn. * boy bos Avv. bejn û bal. * boylu bos¬
lu Avv. bı bejn û bal. /_dan boya M ser bı
ser. * uzun boylu fiıv. bejn bdınd, bejn
drêj.

boy Maşir.ezbet
boya M. boyax, goni. /_cıM. boyaxvan, go-

niker. /-cüüc M boyaxkeri, gonikeri. /_
hane M. boyaxane. /_ vurmak L boyax
kırın, goni kınn.

boyalamak Z. boyax kınn, goni kınn.
boyalanmak L boyax bûn, hatm boyax

kırın, goni bûn.
boyalı rgd biboyax, boyax kiri.
boyamak L 1 boyax kınn, boyax tê re

kum. Z goni kınn,gonandın, tun devokên
başûr de vvısa ji tê gotın. 3. reng tann, ger
boyax bı rengin be vvısaji dıbejın.

boyanmak Z. hatın boyax kırın, hatın goni
kınn.

boya otu M. ronyas.
boyatmak L dan boyax kınn, dan go¬

nandın.
boydaş rgd hembejn.
boykot M. İng. boykot/- etmek/, boykot

kırın.
boylam M. ast. hevêrkên qayme (evraz),

tûl. astronomiye de bı bêjeya 'dirêjahi'
hatiye şirove tann, Greenvvıch destpOka
xwe ye û rohelat û roava heta 180 dere¬
ceyi dıçe.

boylamak L bê ddi xvve pêdrvOt ko bıcı
dereke, carinan Kurdi de ev bı "ditin" ji
kar tO. * hapsi boyladüar Avv, ketin gırti-
gehO, vvan gırtigeh ditin.

boylanmak Z. bejn gutm, bı bejn û bal
bûn.

boylu rgd bıbejn, bejndırej.
boynu bükük rgd suxar, stuxar.
boynuz M. 1 ant qoç, qlonç, şax, strû. Z

dırri. /- çekmek L dırri dan. /- dikmek
L (bojman) dost kınn. * boynuz kulağı
geçmek fivv. qoç jı guh ravvırtın, an ri jı
bejnO bıhndtır bûn. /_ vurmak Z. qoç te
dan.

boynuzlamak L qoç 10 heldan, qlonç
kınn.

boynuzlu rgd 1 heyvvanO ko qoç heye. Z
qodoş, mêrO ko juıa vvi an jmek jı lezıma
vvi dostan ddce.

boynuzlu ydan MAmariqoç.
boysuz rgd bejn kinik, bejınbost
boyun Mlanthıstukur,hıstu,sukur,sto,
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stû, stukur. Z tan hacetên vvek şûşe û Avvd
de cihê teng. 3. berpırsıyari. /_ atkısı M.
hegal, egal, gerdenparêz. /_ bağı M. sto-
bend, keşkol. /_ borcu M. dOnO sto, karê
pOvvist. * boyun eğme M. serşûri. /_
eğmek Z. serşûri kuın, hısto xar İcınn. /_
kırmak L serkupi tann, ser tangaftın. /_
omurgası M. ant gıreya sto. * boynu ar¬
mut sapma dönmek Avv. hıstu 10 bûn le-
gleg. * boynuna geçirmek Avv. kınn hıstu
xwe. * boynunda kalmak Avv. hıstu de
man. * boynunu bükmek Avv. hıstu xar
kırm. * boynunu vurmak Avv. (ceza)
hıstu jê tann.

boyuna rgp. 1 bı domdari, bO ravvest. Z lı
ser dırOjahiye.

boyunca rgp. 1 qasi bejn an dırejahiya
xwe, domahi, du"0jahi. * bu hafta boyun¬
ca Avv. di domahiya vê heftO de. Z ser bı
ser. * yol boyunca ağaç dikmek fivv. bı
ser bı seri rO dar danin.

boyunduruk M. 1 nir, di cotari de dare ko
davOjın hıstuyO gayan. 2. dili, esaret. /_
altına girmek fivv. 1. ketm bin nir. Z dU
bûn. /- ipleri M. bendsami. 3. serberO de¬
ri.

boyul M. 1 bûût, dimen, yek jı dırOji, beri
an bılındiyO. * üç boyutlu resim fivv. vvO-
ncya sû dimen. 2. revvş. * mesele kötü
boyutlara ulaştı fivv. mesele genişte re-
wşOn xirab. 3. naverok.

boz rgd boz, gevvr, bor.
boza M. boze. /_ pişirmek Z. boze ke¬

landın.
bozarmak Z. reng avOtm, reng guhartın.
bozbakkal M. zoo. boqije.
bozdoğan M. mışkgırk.
bozdurmak Z. dan hûr kırın (jı bo pa-

re/daaf).
bozdurulmak Z. hatın hûr kırın,jı bo pare

hûrkınnO re tê gotın. * bin lira bozdu¬
ruldu fivv. hezar lira hate hûr kınn.

Bozi Revvan Nh BozO Revvan, mıtolojrya
Kurdi "MemO Alan" O de hespa Mem.

bozgun M. tOkçûyi, bıvaşti, hezimet.
bozguncu rgd avvan. /_luk M. avvanti

kınn.
bozkır M. şafir, boran, step.
bozmak Z. 1. fekşandın, helşandın, xirab

kırm, xıra tann, xirabe tann. * arabamı
bozdular fivv. ereba mm xua kınn. Ev si¬
nonim hemû di cihê hev de ddcann ben
karanin. Zxentandm,quraftm, evryajı bo

rez û bostanan tO gotın. * bağ bozumu
Avv. xentandina rezan. 3. (şıkl, dırûv)
hedımandın, gemırandın,xıra kınn. 4. be¬
tal tann, felışandın. * kararı bozmak Avv.

buyar betal kınn. 5. têk bınn, brvaştın, şer
an leşkeri de ko tu serdıkevi.

bozuk rgd 1 xira, xirabûyi, fehşandi. Z (jı
bo tışti xwartni) sıfto, xira, genû.

bozulmak Z. xirab bûn, xıra bûn, xirabe
bûn, gemırin, nedimin.

bozuşmak Z.lıhevxırabûn,hhevxeyidin,
lı hev sil bûn.

böbrek Mantgurçdc.
böbür N.P. bebır.
böbürlenmek Z. pesndan,xwe meth kuın,

xwe peşinin, serxwe re çûn.
böcek l M. kOzdc, zêndi, buxtk, mOrû, sıc,

yOn bê perde m.
böcek 2 M moze, yOn ko perOn vvan di bin

qafık de ne.
böcek 3N. mOş,yOn bı penk in.
böcek bilimi M mOşnasi, buxiknasi, ento¬

moloji.
böcekçil M. rgd mêşxur.
böcekgillcr MmOşlok.
böcekkapan M. mOşxur, mOşmıj.
böcekler M. bn böcekgiUer.
böcek yumurtası M. gera.
böcü M. 1 kurm. Z buxdc.
böğür M. ata. 1 kelpdc, koş. Z tenışt, tengal,

koş,pal,dıhır evokan de evOn davvi jitO
gotın.

böğürme M. mûre mûr, ore or, qure qur,
bure bur.

böğürmek Z. borandm, burre bur kınn,
fûrin, ore or tann, qûrin, qorin, qore qor
kırın, mûrrin, mûrrO mûr kuın.

böğürtlen M. tûreşk, dınk, dri, dendûreşk,
cınısri.

böğürtmek L qurandin, dan qurin.
böke N.K. böke, leheng.
bölge M. navçe, astan, dever, herOm. /_ci

M. herOmparOz. /_cUik M. herOmparOzi.
bölgesel rgd navçeyi, neremi
bölme l M. çavi, vebırin. * dört bölmelik

dolap Avv. dolavek bı çar çavi.
bölme 2 M. par, parve.
bölmek Z. belav kınn, vebırandm, dabeş-

in, par kırın, pari kınn, parandın. 1 tışteki
du an zOdeparçe kınn, Z üsteki an komel
an cıvatekOjı hev qetandui. 3. mat. par ve
kınn, dabeşin, parandın.

bolü M mat. par, parve.
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bölücü rgd 1 cıheker, parveker. Z cûda-
parêz, cihêpenst 3. fesad. /_lük M. cdıe-
pensti, fesadi.

bölük M. ask. givale. /- komutanı M
serhq, amiri lıq.

bölüm M. 1. lıq, jı bo leşkeri û dayıra hu-
kumatO an beşênxwandegehê re tê gotm.
Z deq, bmetar, bırr, peric, beş, evrya zê-
deyi jı bo parçeyên pirtûkê an nıvisareki
re têxebitandin. 3. pari, 4. fragment, beş,
perk, evrya parçeyên siııame an şano re
tê gotm. 5. lat, beş, cer, bırr, tej, felq, bı ge¬
lemperi parçeyên üsteki re dıbejın. 6. tej,
lat, parçeyên erazi, rez Û bexçe û astır,
kilim û xahçe re dıbejın. 7. cêr, parçeyên
gvvişi ya tiri, an vvısa parçe fêki re dıbejın.
* dördüncü bölüm Avv. hqi çarem, beşi
çarem.

bölünme M belav.
bölünmek L fehşin, par bûn, pari bûn,

dabeşin, parçê bûn, jı hev qetin.
bölüşmek Z. fehqandin, parandın, parve

kınn, lı hev belav kınn.
bölüştürmek Z. beşineve, lı hev parve

kınn, lı hev belav kınn.
bölüşüm M. parvekınn, beşkınn, taksim.
bön rgd çavziq, moleq, mon.
börek M. börek, talor. /_çi M. borekpêj.
börülce M. maş.
böyle rgd hanO, vvar, vver, vvaha, vveha. *

böyle şeyler Avv. ev tıştOn hanO, ev tışten
vveha. * böyle gelmiş böyle gider fivv. vve¬
ha haüye vveha dıçe.

böylece rgp. bı vi avvayi, hevtone.
böylelikle rgp. bı vi avvayi.
böylemesine rgp. bı vi avvayi.
böylesi fivv. evv ha, evê ha, ev .. ha.
Br N.kânBr. kurtebêja BromO ye.
Brahman (sanskru) M Brahmen, dema

berO de lı Hındryan de mezıntırin kast.
Brahmanizm M.Brahmanizm.
brakisefal M. Fr. Gr. brakisefal.
branş M. Fr. branj, hq, çıql
bravo B. bravo, bıji, her bıji.
bre B. ey, hey.
Brezilyalı rgd M. Brezdi.
briç M İng. cûre listdceki iskambite ye.
briket M. Fr. briket.
Britanyah M. rgd Britani.
brom A'. Fr. kân brom. Jmara atomêxwe

35, gıramya atomi 79.909, sıftiya xwe
2.97, rengi sor Û elementeki genû. sân Br.

bronş M. Fr. ant qaqircik, bronş.

bronşçuk M. dev an serê qaqircikê.
bronşit M. Fr. Bj. bronşit, helgırtına (kut¬

buna) qaqircikO ye.
bronz M mefreq, tûnc.
broş M. Fr. toq, smcak.
broşür M. belavok, risale, namilke, berhe-

vok.
brüksel lahanası MA. keleme brûksete.
brüt rgd Fr. brüt, bê bırrin miqdarO pare,

an gırani.
bu l pro. vi, jı bo tışt û kesê nêr ya nêzik tê

gotın-
bu rgp. (jı bo nâzik) ev, im. /_ an rgp. vê

gavO. /_ anda rgp. vê gavê, vê gavê de. /_
defa rgp. vêca, vêga, imcar, icar, evcar. /-
gece M. işev. /_ günM. iro, emro. * bu ka¬
dar Avv. ev çende, ev qas, ev tande, hevqas.
/_ kez rgp. imcar, ev car, icar. * bu kitap
fivv. ev pırtûk. /_ sefer An bu kez, bu defa.
/_ sene M. isal, emsal. * bu şeküde rgp. bı
vi avvayi. /_ yü M. isal, emsal. An bu sene.

bu 3 pro. va. (jıbokesan tışte nenasya ni-
zik). * bu gelirse bu da gelir Avv. va hat va
ji tO.

bu 4 pro. vê, jı bo tışte an yên mê ya nâzik
tê gotın. * bu akşam Avv. vê êvarê.

bubi M. İng. bubi, xepinok. Evrya cûre
bombene ko tu dest bıdi diteqe lêbelê
menv nızane nas bıke.

bucak M. nehrye.
buçuk rgd niv, bı serê xwe naye karanın

legel jımar û rengdêran kar tO. *dört bu- .

çuk Avv. çar Û niv. * sekiz buçuk Avv. heşt
û niv.

Buda M. Buda.
budak M. ant qit, qitik, gılm, gulmit, gırek.

ISı rgd gılmi. /-sız rgd bê gdm.
budaklanmak L gdm gırtın, gdm der¬

ketm. Ev sinonimana di cihê hev de
ddcann bOn bdcaranin.

budala rgd A bûdele, şêwi, geve, xêvdc.
/_hk M bûdeleti, xêvdcti.

budalaca rgd rgp. bı xêvdd, bûdelevvari.
budama M.kesax.
budamak L çıpdandın, ade/ada kınn,

tenşandın, pejuıandm, kezaxtin, ;

kesixandm, kesaxtin, dapitın. Ev sinoni- ''

mana h gor devokan dıkann h cihê hev
de bêne bıkar anin. * bağ budamak Avv.

rez kesDcandın, rez dapitın. * ağaç buda¬
mak fivv. dar dapitın. Ev sinonim hemû
dıkann di cihO yekûdu de bên karandı.

budama bıçağı Jv/A. kasox.
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budatmak L hatın dapitın.
Buddhist rgd Fr. Budist
Buddhizm M. Budizm.
budun M. nh, ırq, qewm, gel. /_ bilimsel

rgd etnolojik.
bu gün M. iro, imro. ISerde rgp. h van ro¬

jan. /_lük rgd ironi, jı bo iro.
bu günkü rgd ironi, iroyin. * bû günkü

halimizde böyle fiıv. hale me ya iroyin ji
eve.

bugünlük rgp.jıboiro.
buğday M. genim, xele. /_ başağı M. gul-

genım, senyê genim. * buğday başak
verince orak pahaya çıkar Avv. genim ko
seri da das ji bdıa dibe. /- benizli rgd
genim gvvin. /_ rengi MA. rgd genimi,
genımgvvin. * yumuşak buğday M. aşure.

buğday biti M. qalonçe, sıpdı ya gemm.
buğra N.K. buxur, heşüra nOr.
buğu M. helm, bux, dûkela ko bı tina ger¬

me de jıaveheltO.
buğulamak Z. bı helme germ tann an

paqij kınn.
buğulanmak L helm gırtın, bux gırtın.
buhar M. bux, helm, dûkOl. /_ kazam M.

sitıla dûkêlê ye. /- makinası M. meki-
neya ko dûkêlê çêdike.

buharlaşmak Z. dûkêl bûn.
buharlı rgd bıdûkOl
buhran N.A boran, buhran, kriz.
buhur MXZ>.buxur,bıxur./_danNx.bu-

xurdank, btxurdank. /-lamak Z. buxu-
randm.

buhurumeryem N.A buxuri meryem.
buji N.Fr. buji.
bukağı M. xabcal, mûçe, evrya xeleke dikin

lıngO mehkûmOn prangayO.
bukalemun M. P. bokelemûn, pirka me-

lekdas, tOrtêre, margise, kerpeze.
buket M. Fr. deste, baq, buket, qevd.
bukle M. Fr. titık, gızvanok, gergerok.
bulamaç M. 1 şolık, malOz, xwanna rvvin

e ko bı zêdeyi jı bo seg an kar û bera û
golıkOn ko nıkann şırO dayOk vexwin. Z
hevvdel, çohk, lak, evrya ard û tiştên vvısa
bı ave rvvin dibe ûjı boxwannê dıdıne kar
û golıkan.

bulamak Z. vverdan, tê vverdan. * üstünü
başım çamura bulamak fiıv. ser û çavên
xwe lı herriyê vverdan.

bulandırıcı rgd verşok, tışte ko verşa
mırov tine.

bulandırmak L 1 şêlo tann. Z mec. nav

hev xistin, mıj tann.
bulanık rgd şOlo, gurek, lehişo, jı bo avê

ye. * bulanık su fivv. ava şêlo, ava gurek.
/-hkMşêloti

bulanmak Z. şêlo bûn.
bulantı M. kehn, qusin, tırşbûn (mide). *

midem bulamyor fivv. zdcê mın diquse,
zdcê nun ttrş dibe.

bulaşıcı rgd dırm, perok, şevvb.
bulaşık M fere foten gemar, ftraqên ge¬

mar. /_ bezi M. derşo. /-hane M. cihê ko
tO de fere fol tên şuştın. /_ suyu M. arav,
avşo. /_ yıkamak L fere fol şuştın, fıraq
şuştın.

bulaşıkta, rgd qUOvvi.
bulaşmak Z. te gerin, 10 genyan, (xwe)pê-

dan. * armuda kurt bulaşmış fivv. sOVO
kurm lê genya ye, sêvê kunn lê ketrye.

* onun hastalığı bana bulaştı fivv. nex-
vvaşrya vvi h mm genya.

buldok köpeği MA.gemal.
buldozer M Fr. buldozer.
buldumcuk olmak L çıneditk bûn.
Bulgar M. Bdxar, Bulxar.
bulgu M. icad.
bulgur M. bulxur, savvar. /_ değirmeni

Nh dıng.
bulma M. doz, ditin.
bulmaca M. metel, xaçerOz.
bulmak Z. 1 ditin, tışte ko te vvında kınye

û disa bibini an tışteki bı çav bibini. Z do-
zin, doz kınn, ditin, tışte ko ne h ber çav
e an vOşarti ye û tu bibini an kıfş bıki. *
nereye koysamda çocuk yine buluyor
Avv. têxim kuderêji disa zarok vvi doz dike.
* kaybettiğini bulmak Avv. tışte xwe ya
vvındakıri ditin. * ben onu iyi bulmuyo¬
rum fivv. ez vvi baş nabinım. * şifa bul¬
mak fivv. şifa ditin. * belasını bulmak fivv.

bela xwe ditin.
bulucu M. kesO ko tışteki jı tuneyi de

derdixe, dozker, kaşif.
buluğ M/txama,gOrani, azeb, xortani. /_

ermekZ.gêrani bûn,xort bûn,xama bûn.
* bulûğa ermemiş kimse M. feüt.

bulundurmak Z. (A fiü.we) dan ditin, dan
amade kınn.

bulunmak L amade bûn, hatm ditm. *
orada hazır bulunmak Avv. Iı vvO hatın
ditin.

buluş M. icad, nûvedan.
buluşmak Z. hevûdu ditm, pev ditm, rasti

hev hatm, yekûdu ditin, hevdiün. * biz
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ikimiz istasyonda buluştuk fivv. me he¬
vûdu h stasiyonê dit, an em herdu h
stasryonê rasti hev hatm.

buluşturmak Z. pev gıhandın, gıhandın
hev.

bulut M. ewr, hevvr. /_lu rgd evvri.evvravvi.
* parçah bulutlu rgd M evvravv. /_lan-
mak Z. evvri bûn.

bulutsu yüdız Mostpêwr.
bulvar M Fr. bûlevar.
buna pro. 1 vê, vêna, jı bo tışte mê. Z vi,

vina,jıbo cinsi nêr.
bunak rgdBj. ferfût, şeyda,xınfi, kerûgêj.
bunahm M. boran, buhran, şeydayi/- ge¬

çirmek Z. şeydayi bûn, borandi bûn.
bunalmak Z. fetişin, teng bûn. * bu işin

altında bunaldım fivv. di bin vO kari de
fetişim.

bunaltı M. tengbûni, jı bo nefes û behn.
/_cı rgd fetısok.

bunaltmak L fetısandın, teng kırın.
bunamak Z. xinfin, şeyda bûn.
bunca rgd gelek, evqas.
bunda pro.vianvOde
bundan pro. jı vê de an jı vi de
bundan başka fivv. jı bili vO/vi. * bundan

böyle fivv. Odi, eydi, jı vê gavê pê de. * bun¬
dan dolayı fivv.jı ber vê hındOJı bervê ye¬
ke. * bundan sonra fivv. jÛ pê ve.

bunlar pro. evna, evana, vana. van, evan.
/_a pro. vana. /_ın pro. vana. * bunlar
geldi fivv, vana halın. *bunlanndufiıv.ya
vana ye.

bunu pro. 1 vi, evi, jı bo tışte nêr, vina. Z
vO,eve,jı bo tiştê mO.

bununla beraber fiıv. lêbele, jı qe ne ve.
bura (bu ara) M. ev der. /_lar rgp. ev dera-

na.

buracıkta rgp. a lı vır.
buralı rgd xelkê vır, tıştejı vır.
buram buram rgp. (jı bo bâin û dûkel) bı

hOz, zor zOde. /	 kokuyor fivv. bı hOz
bihn dıde.

burası pro. ev der, ev cih, êra,vira,vadera.
burcu Mbihnaxweş.
burç M. bire, burç, pahk, seko, kungi, lı

ser divvaran û kelatan e.
burç M. (zodıyak) kelû, burç, çene.
burçak M. küşne, gadane, kızın.
burda rgp. ere, vır, vira, h vır
burdan rgp. vır de
buret M. tınoker, haceteke jı bo pivan a

mayi (avi) ye

burgaç M.cotgêjik.
burgu M. bunci, badek, sımok.
burgulamak Z. sımok tann, burxi kınn.
burjuva M. Fr. Ger. bûrjûvva, bajariyên ko

mafOn vvan ya taybeti hemn, çina bajariy-
On zade.

burjuvazi M. Fr. bûrjûvvazi.
burkmak Z. fistiqandin, velistandın. * bi¬

rinin kolunu burkmak Avv. mite yeki
velistandın.

burkulma M. fdc, velist.
burkulmak Z. velisün, fistiqin, fdc bûn,

xelandin. * ayağım burkuldu Aıv. İmge
mın velist.

burma 1 M. lifık, rêsi, risi, jı bo Ufiken gıya
tê gotın.

burma M badan.
burmak l Z. lifandm, kerçılandın.
burmak 2 L xesandin, xelandin.
burs M. Fr. burs, burs, arikanya dırafiye jı

bo xwandekaran.
buruk rgd 1 pançıloki, çermiqi. Z (dü, ra-

ınan) şkesti, xemgin, mırûz. * buruk kalp
fivv. dılşkesti.

burulmak Z. 1 hatm badan. Z jan gırtın,
eş gırtın. 3. haün xesandin.

burun 1 M. 1. atadıln, poz, kepi, bevU, tavd,
bOvıl Ev staonimana hemû ddcann di ci-
hO hev de bıkar bên. Z poz, pozık, seri ya
pij an davvrya tışteki. * ayakkabı burnu
fivv pozikê solê. 3. qureti,xwe pesındani. *
burun '«ısırmak fivv. bevdêxwe bdınd
' ... /_ boşlukları M. ant çahkên poz. *
burnunu sokmak fivv. poz tann. * bur¬
nunu kırmak fivv. poz şkandın, poz lâ
şkandın. /_ asmak/, mırûz kınn. /_ bük¬
mek L poz badan, guh nedan, pê razı ne¬
bûn. /_ buruna gelmek Avv. yekcar rasti
hev halın, lı ber pozi hev ravvestin./- çek¬
mek Z. fişe fış, fişin, fış tann, fışandın. /-
delikleri Nh ara fırn, fırndc, fırni. * bu¬
rundan konuşan Avv. vınok. * burun¬
dan konuşmak Avv. poz de qıse tann. *
burun kalbur kemiği MA. ant bêjinga'
poz. /_ kemiği MA. hesüye poz. /-
kıvırmak Avv. poz badan. * burnu
kırılmak /. poz skin. * burnunda tüt¬
mek Aıv. pır biri kınn, dd xvvastm. * burn¬
undan (faüfüü) gelmek Avv. lOv pozan
re hatm. * burnundan solumak Avv. er-
na xwe rabûn. * burnunu çekmek Avv.

pozO xwe kısandın. * burnunu sokmak
Avv. poz kınn, poz tê re tann, kesê her tışli
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rexwe te bide. * burnunun ucunu göre¬
memek Avv. pêşiya pozêxwe neditın.

burun 2M cav 1 çrvoke, di qeraxên behrê
de cdiê ko erd dırOji nav behre dibe, an
ciiiê drêj ya baxir û çıyan ko dıkeve nava
belıre. Z seri an pozıkeki tışteki an çrya.

burunduruk Mpozmdc.
burun otu Menfiye.
burunsak, burunsahk Mpozmdc.
buruntu M. 0ş, jan.
buruş buruş rgd rgp. qurmiçiki, çdmısi.
buruşmak Z. çdmısin, pançdoki bûn,

çermiqin, qermiçin, qurmiçin.
buruşturmak L qermiçandin,

qurmiçandin, çermiqandm.
buruşuk rgd jakaw, qermiçok, qurmiçi,

çdmısi.
buse M. P. buse, ramûsan, maç, paç.
but M. ant hêt, ant. sunu, sımt, kimax, kıng,

laqûn, êt, tılor, ran, teşk. jı van staoniman
de 'hêt, tdor û teşk' zêde tê bıkaranin.

butüc M. Fr. butik.
buut M. dimen, dıreji, beri, kûrahi anjı van

yek. * üç buutlu Avv. sO dimeni.
buymak Z. qemirin, cemıdin.
buyot MZr.torbikêavO.kedikêavê.
buyruk M. ferman, fetvva. /_çu M. ferm¬

andan
buyrun B. bn buyur.
buyur B. feraıû, kerem ke, hbê./_ etmek

Z. vexwandin, fermû kınn.
buyurmak Z.1 ferman kınn, emir dan. 2.

vexwandm, davvet tann, fermû tann, ke¬
rem tann. * ne buyurdunuz efendim?
Avv. fermû, te çı got keka.

buyuru M. emir, ferman, fetvva.
büyü isal, emsal.
buz M. cemed, qeşa,qeşem,sehol. Ev sino¬

nim di cihO hevde tên bıkaranin. /_
bağlamak Z. cemed gırtın. /_ gibi Avv.

(sarıya xwe) vveki cemed. /_ tutmak L
qeşa gırtın.

buzağı M. golık, paronek. /_ çobanı Nh
golıkvan.

buzağılamak Z. golde anin.
buz dağı M. baxirên qeşa, her qeşayeki

vveki çıya ko jı seholbenda diqetin û
dıkevın nav ava oqyanûsan.

buzdolabı M avsark, sanne.
buzhane M İL K serdab, qeşaxane.
buzkıran M qeşaşkêr, qeşaşken. Hin

keşten bı taybeti ne ko cemedê diskinin û
keştCndirerOYedıkın.. .

buzla M. cav qeşemgirtina seholbendan.
buzlanmak Z. cemed gırtın, qeşem gırtın,

cemıdin.
buzlu rgd qeşayi, cemıdi, cemed gırti.
buzlu cam M. 1 cama spi ya ko vvısa çâ

bûye. Z cama ko cemed guli, an helm
gırti.

buzluğan M. çryayê berfin.
buzluk M. sanne, qeşadank.
buzul M. sehol, seholbend. * buzul devri

M. sarisıbe.
buzul taş M. kevirên cemedê, moren.
büfe MZr.bufe, berqut
büğemek L gol tann, Uç kınn, hopık

çêkinn.
büğet M.liç, hopdc.
büğrü rgdçevvt,xar,xeç.*eğribüğrürgd

xar û xudur, xar û xêç.
bühtan N.A buxlan.
bük M. pûnc, pûncır, gıya an rekekê ko

vvısa komayi mezın dibe.
bükey rgd kov.
büklüm M. İta.* iki büklüm etmek Avv.

duta kınn. Z çrvanok, viraj.
bükmek L 1 fıtılandın, cemandın, badan,

tevvandın, çevandın, veanin, çelak kırın,
xar kınn, kokel kuın. * kolunu bükmek
Avv. mdê vvi fıtılandın, mite vvi badan. * ba¬
stonun ucunu bükmek Avv. serê gopali
xar kırın. Z badan, evıya tışte vvek tOl an
deziyeki ko lı hev dipêçi.

bükük rgd xar, çemandi, vehati.
bükülgcn rgd 1 tevvanbar, çemanbar. Z

Grm tevvanbar.
bükülmek Z. hatın cemin, hatm çevin,

hatın tevvin, vehatın, hatın badan, fitilin,
hatın fıtılandın, xar bûn, hatın xar kınn.

büküm M. çrv./_lü rgd çrvanok.
büküntü Mçrv.vıraj.
bülbül M. P. bılbd, tûteber, endeh. /_ gibi

konuşmak Avv. 1 bı dengO xvvaş vveki
bılbıl axaftin. Z işkencO de hemû tışt
gotın.

bülten M. Fr. bülten, vveşinek.
bünye M/lçêbûnalaşi, bıneli, bmetar.
büro M. Fr. nıvisgeh, geringeh, mıjûlgeh,

masenûs.
bürokrasi M. Gr. birokrasi.
bürokrat Mbirokrat.
bürülü rgd nuxumandi.
bürümek L nuxumandm, pê re gırtm. *

dağları kar bürüdü Avv. bêrfO bı çıya re
gtrt- . . . ,; . ... .
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xar kırın. Z badan, evıya tışte vvek tOl an
deziyeki ko lı hev dipêçi.

bükük rgd xar, çemandi, vehati.
bükülgcn rgd 1 tevvanbar, çemanbar. Z

Grm tevvanbar.
bükülmek Z. hatın cemin, hatm çevin,

hatın tevvin, vehatın, hatın badan, fitilin,
hatın fıtılandın, xar bûn, hatın xar kınn.

büküm M. çrv./_lü rgd çrvanok.
büküntü Mçrv.vıraj.
bülbül M. P. bılbd, tûteber, endeh. /_ gibi

konuşmak Avv. 1 bı dengO xvvaş vveki
bılbıl axaftin. Z işkencO de hemû tışt
gotın.

bülten M. Fr. bülten, vveşinek.
bünye M/lçêbûnalaşi, bıneli, bmetar.
büro M. Fr. nıvisgeh, geringeh, mıjûlgeh,

masenûs.
bürokrasi M. Gr. birokrasi.
bürokrat Mbirokrat.
bürülü rgd nuxumandi.
bürümek L nuxumandm, pê re gırtm. *

dağları kar bürüdü Avv. bêrfO bı çıya re
gtrt- . . . ,; . ... .
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bürünmek /. hatm nuxumandin, hatın rû
gırtın, haün pê re gırtm. * dağlar karla
büründü Avv. çıya bı berfO hatın nuxu-
mandın.

büsbütün rgp. bı temami, hemû.
bütan MFr.tenbûtan, navOgazekiye.
bütçe M. Fr. İng. budcet, terazûn.
bütün rgd temam, tûn, tûni, tam,yekpare,

hemû,hemi, * bütün bütün fivv. tûni tûni.
bütünlemek Z. temam kuın, tûni kınn.
bütünleşmek Z. tûni bûn, yekpare bûn,

temam bûn.
büvelek M. moz, mozega.
büyü M. efsun. /-Ieyici rgd efsunkar.
büyücü M. nêreng, pirhevok, xêvzan,

tabir.
büyük rgd mezm, berz, bıhnd, gewre,gu-s,

gır, yanê dıjraberi pıçûk e. Z mezm,
bıhnd, gevvre, evrya jı bo tiştên razber tê
gotm. /_ oynamak Z. mezm listm, karê
nıezın kınn. * büyük yemin etmek L
sondO guan xwann. 3. gınngi û gtramryê
dıde. * büyük başın derdi büyük olur
Avv. serê mezın derdi mezm heye./- anne
MAl dapir. /_ babaMA. bapir. * daha büy¬
ük rgd mezmtır. * en büyük rgd
mezıntirin. /_lük M. mezınahi, mezıni. *
büyükle büyük, küçükle küçük olmak
Avv. mezınan re mezın, pıçûkan re pıçûk
bûn.

büyük ayı takım yıldızı M. ast heft bira,
termê merxê.

büyükbaş rgd devvarOn mezın.
büyükelçi MA. balyoz.

büyük harf M. Grm gırdek, tipên mezm.
büyüklenmek Z. ser xwe re çûn, xwe

mezm ditm.
büyüklük M. mezıni, gıri.
büyülemek Z. efsun kırın.
büyülenmek Z. haün efsun kınn.
büyüleyici rgd şeyda, efsûnker.
büyültme M. Grm berhemin. * rengdê-

rên berhemin Nh büyültme sıfatlan.
büyültmek Z. mezm kuın, gır kınn.
büyülü rgd efsun bûyi.
büyümek L mezm bûn, gır bûn, gevvre

bûn. * çocuklar büyüdü Avv. zaro mezm
bûn.

büyüteç M. mercek.
büyütmek Z. 1 mezm kınn, gır kınn,

gırsandın, gevvre kınn. Z fereh kınn.
büyütülmek L haün mezın kınn, haün

gu* tann, hatm gevvre kınn.
büyüyüş M. mezınbûn.
büzmek L 1 qermiçandin, qurmiçandrn,

çdmısandın. Z teng kına
büzük l rgd 1 qermiçok, qurmiçi Z

pançdoki, zêdeyi jı bo pdge dar û rehe-
kan re tê gotm

büzük 2 N.ant tızık, kovıke kûnO.
büzülmek Z. I (//Aocavvûciyqurmiçin,

qurufin, şewibta. Z (jı bo pelg û gom)
pançdoki bûn, çdmısin. 3. (jı bo atsan û
heywan) ncduı.

büzüşmek Z. An büzülmek,
büzüştürmek L çdmısandın,

quimiçandin.
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C M tipa sêhem ya elifba Tırki ye.
C A^CkUrteruvisakarbonêye.
Ca IdmCa. kurtenıyisakalsiyûmeye.
caba Mlbedewa.Z...jizêde.*onualdm

buda caba fivv. te evv gırt, evji zOde.
cabilka M. di mitölojryê de qesreki hezar

ode ye h diyari rojtalat
cacık M. cacık.
cadaloz M. pirri, pirhevok.
cadde M. A. kolan, cade, rOgah, şeqam, jı

van de "kolan" zOde bdcar tO.
cadı M. P. cadi, cazû, pirebok, pirhevok.
cadılaşmak Z. (bo jınan) cazû bûn, pirri

bûn.
cafcaf M. fiyaqe.
Caferi MA.Ceferi,beşekişiizmOyeÛke-

sOn bavveri bı vvO aniye,
cağ N.K.COV
cahil rgd A. 1. nezan, cahil, pitnenas,

kcwden. Z xort, cnvan. /- bırakmak L
nezan hıştın.

cahUane rgd rgp. bı nezani.
cahUlik M. nezani, cahili.
caiz rgd A. pOtıvi, drvOt.
caka M. qapan, fiz, fiyaqe. /_h M. fiza,

xirmal, qapan, xereman. /- yapmak Z.
qapani tanrı, fiyaqe kınn.

cam N.P.K. cam.
cambaz M. K. P. cambaz, akrobat. 1. kesO

ko lı ser têl, hesp an bisiklete de hereke-
tOn xeter dike. Z kesê ko zOdeyi kırrin û
fırotına heyvvan de hile dike. 3. kesê vvu-
rya, zirek.

cambazhane M. K. P. cambazxane, cdıe
ko cambaz marifete xwe şani didin.

cambazlık M. cambazi.
camcı M. kesO cam çedıke an dd"ıroşe,

camker. /_hk M. camkeri.
camekan M. K. P. camekan. 1 cdıeke ko

bı cam û çarçrve tê nuxumandin û h vur
hêşinati, bısta û Awd tê çandın. Z pencere
ya mezm a dûkanan e, vitrin.

camgöz balığı M. segavi. Cûreyeki segê
aviye û goştixwe bı lezzet e.

camız MA.camûs,gamOş.
cami M. A. cami, mızgeft.
camlamak Z. cam kınn.

can M. P. 1 can, gıyan, gdıan. Z dd, can. *
candan gönülden Avv. bı dd û can. /_
acısı fivv. canêş. /-a yakın rgd grvar,
agirxweş. * cam acımak fivv. canêşin. /_
acıtmak /.can eşandın./-alanM.gıyan-
kêş, Azrad. çangır. /_ almak L 1 can
gırtın, kuşun. Z.can gırtm, qelew bûn. /_
atmak Z. can avetın. /_ bağışlamak L
gıyan sıpartm. /_ ciğer olmak fivv. can ci¬
ğer bûn. /_ çekişmek L can taşandın. *
canım bağışlamak Avv. can bexş kınn. /_
feda etmek 6ıv. can fıda kınn, can gori
kırın. /_ sıkıntısı M. ajavve, ddtengi. /_
vermek L can dan, can kişin. * canı çek¬
mek fiıv. can kısandın. * cam gitmek Aıv.
can çûyin. * cam istemek Z. kêf xwastm,
10 bıjin, dil kısandın, dd bıjin, dd xwastin. *
canı istememek fivv. dd nexwastin. *
canına iyi bakmak fiıv. can6 xwe xwedi
kınn. * canından bezmek fivv.jı canê xvve
bOzar/ecız bûn. * canını acıtmak fiıv. ca-
nO vvi şevvıtandın. * cam sıkkın rgd dd
teng. /- sağlığı dilemek fiıv. can xweşiya
yeki xwasttn. * can sıkıntısı Avv. dil tengi.
/_ vermek L gıyan dan. * canını vermek
fiıv. gıyana xwe dan.

canan M. P. canan, evindar, dıldayi.
canavar M cınavvır, cenavvır, canevver.
canavar ağacı M. xwini dûbrang.
canavar otu Nh gıyagurg, gurge.
can ciğer rgd can ciğer, pev re baş heval

bûn.
candan rgd jıdd,jı dil û can.
can eriği M. momık, momrx.
canfes M. P. canfes, cûre qumaşeki

hevrişım e.
cani M. A. mêrkuj, cani. /~lik M. caniti.
caniyane M. rgp. A. bı mêrkuji.
cankurtaran M. ambulans, ereba nex-

vvaşane.
canlandırmak L can dayin, laperandın,

germryandm, geş tann.
canlanmak L 1 xvvaş bûn,jı nexwaşryê û

bêheşiyê ko mırov disa xwe tê. Z can
gırtın, geş bûn, vejin. * baharda hayat yi¬
ne canlanır Avv. h buiarO jıyin her disa
vedıje. 3. şryar bûn, germryandm, h xwe
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hatm. * uykudan canlanmak Avv. jı xewê
şryar bûn, jı xevvê h xwe hatm.

canlı rgd bıcan, gryandar, zinde, bızav,
brzêw, bıjin, bıjûn, jindar, jinde, çûst

canlüık Mjindari.jindevvari, çûsti.
cansız rgd bêcan, bêgihan, miri. ISık M.

bOcani, bêguiani.
can tahtası M. hestiyê sing.
capcanlı rgd xipûxwaş.
carcur M. carcur, fermuar.
cariye M. A. cariye, jinendilkıri.
cart B. cırt, cırt.
cascavlak rgd (jı bo seri) zelût, serzelût.
casus M.A.casûs,şpfar,deskis,sixur,zire-

vvan, dızbero.
casusluk M. sixurti, şofarti, casûsi. /_ et¬

mek L casûsi kınn, sixuri(ti) kınn.
cavlak rgd bn cascavlak,
cavlamak Z. zelût bûn, gurri bûn.
caydırıcı rgd pOximker, texdker. /_hk M.

pOximkeri.
caydırümak Z. hatın pêxim 10 dan, hatın

texdandin.
caydırma M. pOxim.
caydırmak L pOxim Iê xistin, texdandm,

texl lOxistin, paşandin.
caygin rgd texili.
cayma Mtexl.waz.
caymak Z. texdin, vvaz hênan, poşiman

bûn, p&cımin.
caz M İng. caz, cûreyeke muzikO ya pır saz

m.
caz M. cûre muzikeke.
cazgır M. ya ko palevanan pOşkOşi xedcO

dike û vvan kış dike.
cazırdama M. denge vebûna deri û pen¬

cere û Avvd ye.
cazibe M.A. cazibe.
cazip M. rgd A. dılnıvvaz, nermin, dılkOş,

cazıb.
cd M Fr. kurtenıvisa corps diplomatique

(kor diplomatik).
cebeci M yOn ko çek û sileh çedikın an

dıfroşın.
cebel M. A. çıya.
cebelleşmek L 1 lebıtin, bduı. Z hhev

myan, nunaqeşe kınn.
cebellezi M. argoyê de dizi. /_ etmek Z.

dizi kınn.
cebir I M. A. cevvr, cebir. /_le rgd bıcevvr,

bıkoteki
cebir 2 M. A. mat. kutekyari.
CebrayU M. A. Cebrail

cebren rgdA. bıkoteki* cebri olarak fivv.
bı koteki.

cebretmek Z. A. cebırandm, cebir tann,
drvrya tann.

cebri rgd A. bıkoteki.
cedid rgd A. nu.nû.
cefa M. A. cefa, cevvr, zehmet. /_ çekmek

Z. cefa taşandın. * cefa ve işkence etmek
fivv. cevvr û cefa te kınn. /-keş rgd A. K.
cefakeş, zehmefkêş.

cehalet M. nezani.
Cehennem M. A. Cehenem, Dojeh. /_

azabı Am>. ezaba lı dojehê. /_ gibi Avv. vveki
dojehe, vveki cehenem. /_ hayatı Avv. jryi-
na vveki cehenem. * cehenneme.kadar
yolu var fivv. heta cehenemê rêya xwe
heye. IS boylamak fivv. cehenema xwe
ditm, çûn dojehê. * cehenneme gitmek
fivv. cehenem bûn. /_Uk rgd dojehin, ce-
henemi.

cehre N.P. leşi.
ceht M A. cehd, hevvl.
ceket M/7-.çakOt
celadet M A. lehengi, qehremani.
celal M. A. mezınti, gıri.
Celali M 1. Celali, aşireteki Kurdi ye h nê-

zi Beyazidê. 2. erno, hêrsker.
celep M. celeb, tucarê heywanê berkOr m.

/_lik M celebi.
celil rgd 1. mezıntır. Z yek jı navê Xwcdê

ye.
ceUal M. A. celad, qinarbaz, kesO ko ce-

zayê mırınO tine cih./_ gibi Avv. yOn zalim
re tO gotm. /_lık M. celadi, yO ko ev kar jı
xwe re kırıye senat.

celp M. A. cclb, k0ş./_ etmek/, keşin, celb
kınn. /_namc M. P. celbname, davetrya
dadıgehE ye.

celse M A. nişin, crvatnışin. * celseyi aç¬
mak fivv. nişin danin. * celseyi tatil et¬
mek fiıv. nişin rakınn.

cem M. Elevvıyan de ayini dini ye.
cemaat M. A. cemaet, cıvat, cerge. 1 ce-

maet, cıvat, kesen ko h pey imameki
nimêj dıkm. Z komek insan. 3, cemaet,-
cıvat, kesen jı dineki ah jı nıjadeki ko h ci¬
heki diminin. * Atananyadaki Kürt ce¬
maati fivv. cemaeta Kurda h Elmanya. 4.
kesO grûb an parüyeki Mironun
cunaatı (partisi) Avv. cemaeta Miro.

cemal M. A. nndrya rû, paqijrya devûrû yê
insaneki.

ceman rgp. A. ceman, hemû, gl
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cebelleşmek L 1 lebıtin, bduı. Z hhev

myan, nunaqeşe kınn.
cebellezi M. argoyê de dizi. /_ etmek Z.

dizi kınn.
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cemaziyülahu M. A. meha şeşem ya sal-
nameya hivê (qameri) ye.

cemariyülevvel M. A. meha pOncem ya
salnameya hivê (qemeri) ye.

cemetmek Z. A. kom kirin, berhev tann.
cenül rgd A. 1 (jı bo meran) h ser xwe,

qeşeng. Z yek jı navê Xwedê.
cemile rgd A. (jı bo juıan) xweşdc, h ser

xwe, crvvan, ddber.
cemiyet M rêxtstin, pargıdani, ervak, ko-

mel, komela, cemiyet /_ başkam M. ser-
komel, serokê kornete.

cemre M. pışko, pdıng. Lı pOşi meha sıbatO
de zOdebÛna germahiyê ye, pêşta h hevva,
davvi di avê de, û paşê ji b erdê. * cemre¬
nin suya düşmesi Avv. pdınga avO.

cenabet rgd A. cınabet
cenah M hêl, aü, yan, teref.
cenap M A. cenab, bêje ya ko di cihê rû-

met û giramiyê de tOte bıkaranin. * Ce¬
nabı Hak Avv. Cenabi Heq.

cenaze M A. cenaze, kesê miri ko tanne
tabûtO û amadeye ko bete veşênn. /_
alayı M. cemaeta cenaze. /- kaldırmak
Z. cenaze rakınn. /_ namazı M. rumêja
cenazeyi.

cendere M. P. cendere, meluna guvaştinê,
mehsere, pres.

cengaver M P. K. cengavver, şerkar, şere-
van. /_Uk M. şerkari.

cengel M.Z'.relcıngal.
cenin Mİ embriyo, bêçl gorpere, goştpe¬

re. 2. zaroya ko zdcê orya xwe de dema
xvve hê temam netarrye an ji jı pêşi dema
xwe hatiye dınyayO.

cenk M. P. K. ceng, şer. /_çi M. şerkar.
/.deşmek Z. şer kırm, ceng tann.

Cennet M. Çenet, Bduşt, Bıhûşt, h gor ba-
vvenya dini yên bê sûc û bê guneh dıçın h
vu- dıjin ko hvır çı bixwazin di cih de pey¬
da dibe. /_Uk rgd. bıhuştin, cenetmekan.

cennet ağacı M. tûba.
cennet çocuklan M xilman, vvildan.
cennet kuşu M. teyri bdıûşt.
cennet batağı M. masi bıhûşt. zoo. Macro-

podus viridiauratus.
centilmen M. rgd İng. centilmen, xweş-

mêr, mOrê kubar. /_ce rgd rgp. bı xweş-
mêri. /_lik Mxweşmêri, centilmeni.

cenubi rgp. başûri, tışte an kesêjı başûr ha-
ti.

cenup M. A. başûr, cenûb.
cep M. A. cêw, gu-fan, benk, bênk, kûrdc.

/_ defteri M. deftera benka. /_ harçlığı
Avv. pare jı bo tışte hûr mûr ya rojane.
/-den çıkarmak Avv. jı benkê xvve dera-
nin, yanê jı yeki zirektır bûn. /-ini dol¬
durmak Avv. benkê xvve tıji tann.

cephane M. cebıbcane, bareg. /_Uk M.
cebdxane.

cephe M. eni, cebhe, jı bo şer eni tê kara-
nin, jı bo cihetji peşi, ber an cebhe kar tê.
* savaş cephesi Avv. eıuya şer.

cepken M.şapdc.
cerahat M A. fiio. n6m, sıji, cerahat, grvırt,

dojeder.
cerahatlanmak Z. nOm gırtın, helgırtın.
cereme M. A. sekerat, cereme, zerar ziya¬

na yeki dan.
cereyan M. A. herde, henkan, cereyan. /_

etmek Z. henkin, cereyan tann.
ceride M. A. 1. rojname. Z belavok, name,

berhevok.
cerime MA.fi/ıceremc.
Cermen MGerman.
cenah M. A. ruşdar, bırinsaz.
cenahi M. A. cerahi. /_hk M. nışdari,

buinsazi.
cesamet M. mezıni, gıri.
cesaret M A. hêwir,mêrxasi,metu-si, cesa¬

ret. /_ edememek L newêrin. /_ etmek
Z. hêwirin, wêrandin,wêrin, cesaret tann.
/_ vermek Z. hevvuranchn, cesaret dan. *
cesaretine hayranım fivv. ez heyrana
mêrxasrya te me. * sudan geçmeye cesa¬
ret edemiyorum fivv. ez nevvênm h avO
derbaz bun.

cesaretlendirilmek Z. hatm metırsi dan,
hatın cesaret dan, hêwirandin.

cesaretlenmek M. hêwirin, cesaret tann.
cesaretli rgd betırs, bıcesaret /_UUk M.

bOürsi.
cesaretsiz rgd newêrek, ürsok. /_ta*k M.

newêreki, tırsoki. * cesaretsizlik etmek
fivv. newêreki kınn, tırsoki tann.

ceset M. A. term, ceset, cendek.
cesur rgd A. cesur, dilavver, ddêr, mêrxas,

vvend. /-luk M. mOrxasi, cesûri, ddêri.
cesurane rgp. bı mêrani, bı mOrxasi, bı

ddêri,wendane.
ced M. kal,kahk. *cettine rahmet Avv. reh¬

met h kalê vvi be.
cetvel M. A. 1 rastek,xêzkêşan, cedvvel, ya

ko pê xizdcan dıkışüun. Z liste.
cevap M. bersiv, vvelam, vveram, cab, ce-

wab, pasux. /_ almak Z. bersiv gutm. /_
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gelmek Z. bersiv hatm. /-lamak Z. ber¬
siv kınn, bersiv dan. /Sı rgd bıbersiv.
/-sız rgd bêbersiv. /_ vermek L bersiv
dan, bersiv kınn. * soruyorum cevap
vermiyor fivv. dıpırsım, bersiv nade.

cevaplandırılmak L hatın bersiv dan.
cevaplandırmak Z. bersiv dan, bersiv lê

vegerandın.
cevaz M. A. cevvaz, destur.
cevher lN.A.P. pOze (madde).
cevher N.A.P. cevvher, gevvher, semax.
cevherleşmek Z. gevvher bûn.
cevherleştta-mek Z. gevvherandın, gevvher

kınn.
ceviz M. goz, gûz, gvviz. /- ağacı Nh dar-

goz. /_ çağlası M. gevvarok.
cevval rgd A. bıdûdık.
ceylan M. ahû, asık, ask, xezal.
ceza MA.ceza./_alanı(sportOde)qada

cezayi. /_ almak Z. ceza gırtm. /_ çek¬
mek L ceza kısandın. /_ görmek L ceza
ditm. /_ vermek L ceza dan. * eczaya
çarpılmak Avv. ber cezê ketin. * cezayı
ağırlaştırmak Avv. ceza gıran tann. * öl¬
üm cezası fivv. cezayi mınne. /_ yazmak
L yeki re cezaya dırafi nrvisin. /_ yemek
Z. hatın ceza kırın.

cezasal rgd cezayi.
cezaevi Af.cezaxane, gırtigeh.
cezalandırılmak Z. hatın ceza kırın.
cezalandırmak Z. ceza dan, ceza kınn.
cezalı rgd ceza gırti.
cezasız rgd bêceza.
Cezayirli M. rgd Cezayiri.
cezayir menekşesi MA: gryaqepûşk.
cezb M. A. kêş.
cezbelmek Z. rakêşan, kOşan, tamıjandın.
cezir M. cezir, kışina ava behrO.
cezve M. cezûk, cezvve.
cıbü rgd 1 tazi, rût. Z hejar.
cidağı M.l.antnavmıiehespeye.ZZ*)'.ku-

la ko kûr çûyi.
cılız rgd 1 nızar, sisele, lavvaz, Z (jı bo hey¬

vvan) rgd çiqal. /_hk M. lavvazi, nızari, si-
seleti.

cılızlaşmak Z. sisele bûn, lavvaz bûn.
cılk rgdK. cdq,jı bo hêkên ko nzi an alozi

bûne.
cılklaşmak L cılq bûn.
cımbız M. Gr. mûçdc, mûçmg, mûkêş.
cımbızlamak Z. mûçdc kınn, bı mûçık

kısandın.
cuıgü M. 1 cêrê tui. Z xişrên kumêjınan

cırboğa M. çdboq, cûre mışkeki çote ya
zoo. Dipus caegyptius.

cucu M. 1 gotegota xesûyO ye. Z pırbej,
kesê ko pır diaxrve. 3. cuık, cercer. 4. te-
moj. 5. M. cırcır, zıncira pantol û cd û tışte
vvısa ne. /_ işçisi M. cınkvan.

cırcır böceği M sisırk, çiçuık, kırisk.
cucu makinası M/l cuık. * cırcır maki¬

nası işçisi fiıv. cınkvan.
ararotu Mkıfkıfok.
cırdaval Mciridadirêjyaserihesine.
cuütı Mzınltı.
cırmalamak Z. penede tann.
cırnık M. K. cunuk, boriyê divvaran e ko

av tê de dınje.
cırtlak rgd çizin, dengezırav û nexoş. Z (jı

bo fOki) şehqi, helisi.
cırtlamak L cırtta, dengeki vvek "cırt'

gotın.
cıs B. K. cıj, brv,jıbo zarokan.
cıva MP.cıwa,zibeq,elementekiyejıma-

ra atomi 80, gıramya atoma xwe 200.5 e*

û -38.8 derece de dıcemıde, sıftıya xwe
13.59 ye ko bı zêdeyi di termometreyan
de tO karanin. sân Hg.

cıvata M.İt cıvatejı rêgayi Tırkide ketrye
zmanO Kurdi.

cıvık Mron, nvvin, rvvin, ruyn. /-taşmak:-
L rvvin bûn. /-İaştırmak Z. rvvin/ruyn
kınn./_hkM.rwini.

cıvıl cıvıl rgp. dengê teyrên pıçuk m ko
têkil û tevlihev drxwinın,vite vit, viçe viç,,
vviçe vviç.

cıvıldamak L vite vit kınn, viçe viç kınn.
cıvıltı M. vite vit, viçe viç.
cıvımak Z. 1 rvvin bûn jı bo tışte mayi

(avi). Z jı hedêxwe derketm.
cıvıtmak Z. 1 rvvin kınn, zêde av te dan. Z

kareki de zOde bêhedi kınn.
cıyak cıyak B. qaje qaj. /- etmek Z. qaje

qaj kırm.
cıyaklamak L qaje qaj kınn.
cız 5. çiz.
cızbız MçizviZfgoştêizgarêye.
cızırdamak Z_ qijandrn, qijtn.
cızırtı M. çizin. * cızntı çıkarmak Avv.

çizin, çızandın.
cızlamak Z. çizandın, çizin, qıpn.
cibUyet M. A. cıbılyet, xûy. /_siz rgd

bedmjad, şirheram.
cibinlik M kule, kuli, tepo.
Cibran M. Cıbran, aşireteki Kurd e h he-
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rêma rojkan, qumandare Kurd ya bına-
vûdeng Xalid Cıbri jı vê aşirete ye.

cici rgd sisdc, nndık, xweşik, xweşkok. /-
anneM.dapirk.

cicUibicUi rgd cincinde.
cicim N.K. cacım, cûreyeki kilim e.
cidar M. A. 1 divvar. Z fiio. çeper.
cidden rgp. A. cidden, bı rasti.
ciddi rgd A. 1. eseh, cıdi, yekbêj, mıcıd. Z

kesêxwaşrewişt.
ciddUcşmak Z. cıdi bûn.
ciddiyet MA.cıdıyet.
ciğer M. K. P. ant ciğer, piş, kezeb. * ciğeri

yanmak Aıv. ciğer sotın. * ciğerden söz
vermek fivv. cigersoz. * ciğerini sökmek
fivv. ko zerareke mezın bıdi yeki.

ciğerci M. cigerfıroş.
ciğerpare M. rgd K. P. cigersoj, ciğerpare.
cihan M. P. 1. cihan, alem, boşahi. Z dmya.

/-gir rgd P. cihangir.
cihar M. K. çar, çıhar, listıka tewlê de jma¬

ra çar.
ciharıdü M cihar û du, çar Û du, tevvlO de

çar û du.
cihat M A. cihad, şerO ko di rOgayi din de

ye.
cihaz M A. cihaz, hacet, alet, hesıncavv.
cihet M. A. dûş, ali, hâl, la, pi.
cik cik B.çıvteçdt.
cila M. A. siqal, ede. /_cı M. cilekar. /-cıiık

M. cilekari. ISı rgd siqali, bıcile.
cilalamak L siqal kırın, çile kınn.
cilalanmak L hatm çile kırın.
cilalatmak Z. dan çile kınn.
cilasun rgd zirek, leheng.jOhati.
cilban M. K. culbe, gılOne, cûre lobryeke

ko lıben xwe pıçûk m.
cildiye M. A. dermatoloji, nexwaşryOn

çerm. /_ci M. dermatolox.
cüt M. A. Lanı pist, çerm, ten. 2.M. (kıteb)

berg, cıld.
ciltli rgd bergin, lrva.
ciltçi M. sehaf, lrvaker.
ciltlemek Z. berg kirin, pırtûk berg (cıld)

kuın.
cilve A'. A. naz, cdwe,kelte./_U rgd ddbaz,

nazdar, nazende, nazenin, sirk, şox, edvve-
kar. /_ yapmak Z. cıhve kınn.

cilveleşmek Z. bı hev re edvve kır§ı.
cimri rgd P. temahkar, temayi, çdcot,

pinti, kojo, destgırti, njd, xesis, çavteng. *
cimri kimse fivv. kojo, çıkot.

cimrileşmek Z. temahkar bûn, çıkot bûn.

cimrilik Mtemahkari,çdcoti,xesisi
cin l M. A. turundi, melkemot, dınnc, cm,

pirhevvi. /_ çarpmak Z. emdar bûn.
/-denmekZ. 1 cınan ketm, emdar bûn. 2.
hesasi gırtın, har bûn. /_U rgd emdar. *
cinlere kapümak fivv. cm ser ketin, (bi¬
rinin) cinleri tutmak Avv. (yeki) cm ser
ketin.

cin 2 M. İng. navê vexwanneke alkoli ye.
cinayet M A. cinayet, mOrkuji, qetil. /_ iş¬

lemek Z. mêr kuştm, qetil kırın.
cingöz rgd çavhelkıri, kesO naye xa-

pandm.
cinnet M. A. dinıti, hari./_ getirmekL din

bûn, har bûn, eqlO xwe vvında kınn.
cinperçemi otu Nh gulhesil, gulemêş, bê-

vvijan.
cins lM Grm zayend./- isim M. hevenav.
cins 2 M. 1 cins, texlit, celeb, babet, cûre. *

cins cins fivv. cûre cûre. Z xumali, peri,
cins, qaliteya başlır. * cins bir köpek fiıv.
segeki cins, segelci xumali.

cinsel rgd A. cinsi.
cinsi rgd A. cinsi, tıştO ko bı heyina orga-

nOn nêr û mê ve gıredayi ye. * cinsi ikti¬
darı olmıyan Avv. kese* hurim. * cinsi
iktidarsızlık fivv. jı mOrani ketini. * cinsî
münasebet M. gan, gayin, peyvvendıyen
cinsi.

cinsiyet M. A cinsiyet, seks, zayend, cû-
dayiya di navbera nOr Û mê.

cinsUk N.A cinsiyet. /_ bilimi A'. cınsina-
si, seksoloji.

cip M İng. cip.
cips M. İng. cips, gelbazeyên tenık a karto-

lan yê hışkkıri ne.
cirit M A cırid. /_ atmak Z. cırid avetın.

/_ oynamak L cırid leyistın. /_ oyunu
Nh cıridbazi.

ciro M. İt. ciro.
cisim N.A cisim, cısm.
cisimleşmek L teşeyi cisim gırtın.
cismani rgd cısmani, maddi.
cismen rgp. bı cisim.
civan rgdAr.lcıwan,xort,yakosaIenxwe

kêm m. Z xvvaşik, crwan, yOn ko nndrya
xwezêdene.

civanmert rgdK. P. comerd. /-Uk M cö¬
merdi.

civan perçemi otu M. rinana kêvvde, gule-
mOş.

civar M. K. hêl, civvar, ci ûwar, haşûşe, hêl,
tepeş.
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civciv l M. çiçal, jı bo teyrên kovi.
civciv 2 M. çêlik, çiçdc, çûçdc, cûcdc. /_

çıkarmak Z. çêhk derxistin, çOhk anin.
civelek rgd jindar, cdvveyabı İçen û kêf.
co kim kurtemvisa kobaltO ye.
coğrafi rgd Gr. coxrafi, erdnıgari.
coğrafya M. Gr. coxrafrye, erdnıgari.

Beşeki zanıstiyeko hûrmhêrina fiziki, ab¬
ori, rêzani û beşenya rûyê erdê dike.

coğrafyacı M. 1 kesê ko dersa coxrafryO
dıde. Z pisporê coxrafryO.

cokey M. İng. cokey, kesOhespbezinO dike.
conta M. it conta, jı rêgayi tırki hatiye

zmanO Kurdi.
cop N.P. pelendar, doqik, cop. /-lamak L

cop lê dan, cop kınn.
coşku M. şabûna bı hOz, heyecan.
coşkulanmak L Ixvve de çûn (mistik). 2.

heyecan gırtın. 3. kOfa re henkin, coşin.
coşkun rgd. bıcoş.
coşkunlaşmak /. coşi.;;, heyecan gırtm,

xwe de çûn.
coşmak Z. coşin.
coşturmak Z. coşandın.
cömert rgd K. P. comerd, camer, çavtOr,

maldar, destbdav, deslvekıri,/_çc rgp. co-
merdane. /_lik M. cömerdi.

cömertleşmek L comerd bûn, çavtêr
bûn.

Cr kun Cr. kurtemvisa kromê ye.
Cu kim Cû. kurtemvisa mise ye.
cuma N.A in, ini, cunıc.
cumartesi N.A semi, sebl.
cumba M. şaneşin, balkon.
cumbalamak Z. perdax kınn.
cumbuldamak Z. şelpin, çelpin, gava

tıştek tOkeve a û deng bide.
cumhur N.Axelk, gel, kom.
cumhurbaşkanı M. serekkomar, serko-

mar.
cumhuriyet A'. komar. /_çi M. komarpa-

rêz. /-çilik M. komarparOzi.
cunta M. cunta, bêjeyeki Spani ye, ko vve-

lateki de komiteye ko dest dıde ser idarO.
/_cıM. ê ko cûntayê de beşdar bûye. * as¬
keri cunta fivv. cuntaya leşkeri.

cura M. cûre sazeki pıçûk e.
curcuna M. gelemşe, hhevkeün. * curcu

naya vermek fivv. nav hev xistm, gelemşe
kırın.

cüce M. bejınbost, cüce, cûre.
cücük M. 1 ara. belik (kirO zarokan). Z

bışkuyO dara. 3. çêhkê mırişk û teyran. 4.
nêriyê grya.

cüda rgd K. cüda.
cümbür camaat rgp.A hemû herkes pev

re,cımaetgi.
cümbüş M. P. 1 cumbuş, cergebez. Z muz.

navê cûre tembûreki ye. /_çü M. kesê ko
cümbüşe ledKe.

cümle A 1. M Grm hevok, currde. Z rgd
hemû, gışt. * cümle kuruluşu fivv. hevok -
sazi. * aktif cümle Nh Grm Hevokê le¬
bati. * pasif cümle MA. Grm hevokê
tebati. /_ kapısı M xaruyan de deriye
mezın.

cümlebilim A'. hevoksazi.
cümlecik M. Grm. gırde.
cümlctcn rgp. A hemû pêkve, hemûyan

re.
cünüp rgd^l cenabet, cınabet,yêkoli pey

cinsi minasebetê dexvve neşuştiye.
cüppe M.P.ddq,cıbe./-Urgdkesekocıbe

10 ye.
cüret M A hevvu", cesaret. /_ etmek L

hêwrrin, cesaret kırın, /-kar rgd cüret¬
kar, bOtırs.

cürctlennıck L cesaret gırtm, hevvırin.
cüretli rgd bOtırs, cesur.
cüruf M. pegr, kevvaşe, gûhesın.
cürüm M.Acırm,curm,sûc,lawan.
cürmü meşhut N.A serde gırtın, kesê ko

sûceki bıke û bête ditm an bête gırtın.
cüsse NA ata. laş, zêdeyijı bo mırov e. /_li

rgd laşgır, qelantor. /-siz rgd lavvaz, laş
pıçûk.

cüz M A 1. erzû, cuz, her yek jı sih beşên
Qur'anê ne. Z her parçekijt tûniyêyc.

cüzzam M. Bj. koti, guli, cüzam, cızam, le¬
pra. /_ olmak L koti bûn.

cüzzamh rgd kotibûyi, guh gırti, cızami,
leprayi.

cüzdan M.AP. cızdan, peldank.ljıboko
pareyê xwe tê ki Z belgeya cinsi ye.

cüz'i rgdA kem, pıçek, pikem.
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heyecan gırtın. 3. kOfa re henkin, coşin.
coşkun rgd. bıcoş.
coşkunlaşmak /. coşi.;;, heyecan gırtm,

xwe de çûn.
coşmak Z. coşin.
coşturmak Z. coşandın.
cömert rgd K. P. comerd, camer, çavtOr,

maldar, destbdav, deslvekıri,/_çc rgp. co-
merdane. /_lik M. cömerdi.

cömertleşmek L comerd bûn, çavtêr
bûn.

Cr kun Cr. kurtemvisa kromê ye.
Cu kim Cû. kurtemvisa mise ye.
cuma N.A in, ini, cunıc.
cumartesi N.A semi, sebl.
cumba M. şaneşin, balkon.
cumbalamak Z. perdax kınn.
cumbuldamak Z. şelpin, çelpin, gava

tıştek tOkeve a û deng bide.
cumhur N.Axelk, gel, kom.
cumhurbaşkanı M. serekkomar, serko-

mar.
cumhuriyet A'. komar. /_çi M. komarpa-

rêz. /-çilik M. komarparOzi.
cunta M. cunta, bêjeyeki Spani ye, ko vve-

lateki de komiteye ko dest dıde ser idarO.
/_cıM. ê ko cûntayê de beşdar bûye. * as¬
keri cunta fivv. cuntaya leşkeri.

cura M. cûre sazeki pıçûk e.
curcuna M. gelemşe, hhevkeün. * curcu

naya vermek fivv. nav hev xistm, gelemşe
kırın.

cüce M. bejınbost, cüce, cûre.
cücük M. 1 ara. belik (kirO zarokan). Z

bışkuyO dara. 3. çêhkê mırişk û teyran. 4.
nêriyê grya.

cüda rgd K. cüda.
cümbür camaat rgp.A hemû herkes pev

re,cımaetgi.
cümbüş M. P. 1 cumbuş, cergebez. Z muz.

navê cûre tembûreki ye. /_çü M. kesê ko
cümbüşe ledKe.

cümle A 1. M Grm hevok, currde. Z rgd
hemû, gışt. * cümle kuruluşu fivv. hevok -
sazi. * aktif cümle Nh Grm Hevokê le¬
bati. * pasif cümle MA. Grm hevokê
tebati. /_ kapısı M xaruyan de deriye
mezın.

cümlebilim A'. hevoksazi.
cümlecik M. Grm. gırde.
cümlctcn rgp. A hemû pêkve, hemûyan

re.
cünüp rgd^l cenabet, cınabet,yêkoli pey

cinsi minasebetê dexvve neşuştiye.
cüppe M.P.ddq,cıbe./-Urgdkesekocıbe

10 ye.
cüret M A hevvu", cesaret. /_ etmek L

hêwrrin, cesaret kırın, /-kar rgd cüret¬
kar, bOtırs.

cürctlennıck L cesaret gırtm, hevvırin.
cüretli rgd bOtırs, cesur.
cüruf M. pegr, kevvaşe, gûhesın.
cürüm M.Acırm,curm,sûc,lawan.
cürmü meşhut N.A serde gırtın, kesê ko

sûceki bıke û bête ditm an bête gırtın.
cüsse NA ata. laş, zêdeyijı bo mırov e. /_li
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pıçûk.
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Qur'anê ne. Z her parçekijt tûniyêyc.
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pra. /_ olmak L koti bûn.
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leprayi.
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pareyê xwe tê ki Z belgeya cinsi ye.

cüz'i rgdA kem, pıçek, pikem.



Ç M. çaremin tipe di elifbaya Tırki de
çaba M. cehd, hevvl. /-göstermek /.hevvl

dan.
çabalamak L 1 cehd tann, hevvl dan. Z

koşan, koşin.
çabucak rgp. bdez, lezûbez.
çabuk rgdZ>.zû,lez,ecele,çabdc./_çabuk

Avv. zû be zû, lez lez. /-hık M. lezahi, tezi. *
çabuk ol! B. zû be, lez ke.

çabuklaştırmak L dan lez tann, dan le-
zandın.

çaça MpatronêkerxanOyeQin).
çadır N.P. kon,xime, xivet, xêvet, çadır. /_

kurmak Z. çadır danin, çadır kutan, kon
gırOdan, kon danin./- yeri Avv. çadırgeh.

çadırcı M. yên ko konan çêdike an
dıfıroşe.

çadır uşağı olu MAhengvan.
çağ M. vveg, dem, qirne, çax, penyod, nir,

vedor, pêle, devvran, tıeyam. 1 parçeki
zeman, vvext. Z vveki zaroti, xorti ko her
beşeki jiyinê, temen, sal. * delikanlılık
çağına gelmek fivv. hatm dema xortaniyO.
3. zemaneki taybeti. * insanlık feza
çağına girdi fivv. insan kete dema/vedora
fezay0. 4. çar demOn dirokê, çax, vedor. *
ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yalan çağ fivv.

dema/vedora dirokêya pOşin, vedora na¬
vin, vedora nOzik û vedora nû.

çağcıl rgd hemdemi, nûjen, modern.
çağcıllaşmak L hemdemi bûn, nûjen

bûn, modem bûn.
çağdaş rgd hevdem, hemdem, demhev,

yOn ko eyni qirnê de dıjin, muasır. /_hk
M. demhevi, hevdemi.

çağdaşlaşmak Z. hemdemi bûn, nûjen
bûn.

çağ dışı rgd jı demO der, kesO ko nıkare
lıgel demO bıçe.

çağıldamak Z. av koddıenke kevu" û dar¬
an dıkeve û deng dıde di xuşê, xuşina avê
re tê gotm.

çağıltı M.xûşinaavê.
çağırma M. bang, gazi.
çağırmak L bang kınn, gazı tann, ban

kınn, deng te kınn, deng kınn. * kaç kere
çağırdım, duymadı Avv. nun çend caran

deng te tar, wi nebdüst
çağutmaç M. deUal, hevvari.
çağutmak L 1 dan bang tann, dan gazi

tann. Z gazi - kınn, bang ... tann. * haber
gönderip adamı köye çağırttı Avv. xeber
şand mırov gazi gund kır.

çağla M K. gerih, çexele, behivter. Fêkiy-
ênwek behiv, mışmış ko hê negıhiştıne û
nerm m.

çağlamak L (av) xuşin, ava çem û roba-
ran ko bı kef û hOz ddienke û deng dıde
jO re tê gotın.

çağlayan M. şip, çır, rOjgeh, nevval û roba-
rOn ko jı cihê bdınd de ten xare.

çağlayış M.xuşin.
çağrı M. bangevvaz, ban, bang.
çağrılı rgd vexwandi,dawet kiri.
çağrılmak L hatın bang kırın, hatm vex-

vvandın, hatın gazi kırın.
çakal M. P. vvavvik, tori, torik, tûrg, çcqcl,

çeqal, çexeie.
çakı M P. kênk, kOr, çequ.
çakıl M. zegır, burx, xiç, xiçik, şkêr, çaxd,

zûxûr, zixnk, gaşe, ev sinonim lı gor devo-
kan vvısa cûda têne bıkar anin.

çakılı rgd kutayi, te de kutayi. * duvara
çakılı çivi bw. mixê ko divverde kutayi.

çakıllı rgd gerger, bixiç, bızegır.
çakılmak L hatın kutandın.
çakım, çakın M. 1 brûsk. Z pırisk, çik.
çakıntı M. vejen. * şimşek çakınlısı fiıv.

vejena brûskO.
çakır rgd (çav) gevvher.
çakır ayaz M. şayi hışk, hışke şayi.
çakır doğan M. balaban.
çakırkeyf rgd debeng, ya ko niv serxoş-

bûyi.
çakmak l M 1 çaqmaq, çeqmaq, heste. Z

kevıreki bı taybeti ye ko jı bo heste, gam
an tıştOn vvısa re tO kar anin. /_ taşı MA.
kevirê çaqmaqê, kevu-ê hestê.

çakmak Z. kutan, bı lêdanê tışteki dere¬
ke de bıki xwar. * stûn U erdê de kutan
fivv. direği yere çakmak. * sing kutan fivv.

kazık çakmak. Z seh kırın, tegduştın. *
yolun tehlikeU olduğunu çaktı Avv. seh
kirkorêxetere.
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yolun tehlikeU olduğunu çaktı Avv. seh
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çakmak Z. jendın, evrya jı bo birûskê ye.
* şimşek çakması Aıv. bırûsk jendın.

çakmakçı M 1 ya ko heste çêddce an
dıfıroşe. Z ya ko hesteyê üfıngan çêddce.

çakmaklı M cûre tıfıngeke kevn e ko bı
kevirê heste agu- dıgıre.

çakışır M. 1 cûre şelvvareki meran e. Z
hm teyr m ko çêqê vvan bı pûrt e.

çaktırmadan rgd xvvejê nedan seh kınn,
xwe jê nedan şani dan, be agahi yeki an
tışteki karek tann an dereki de çûn.

çaktırmak Z. 1. dan kutan. Z dan seh
kırm.

çata kalem rgp. lez û bez mvisin.
çala kaşık rgp. lez û bez nan xwann.
Çalap M. Yezdan, Reb.
çalapaotu MmahvOnçe.
çala paça rgp. bı cebri dan meşandın, erdO

re kaş tann û bınn.
çatar saat MA. bansaet, banok.
çalçene Mpırbej.
çalduümak Z. 1 hatm kutan, hatın 10dan.

2. hatm dizin.
çaldırmak Z. 1 dan kutan, dan 10dan. *

kaval çaldırmak Avv. bılûr dan kutan. Z
dan dizin. * saatimi çaldırdım fivv. mın
saeta xwe da dizin.

çalgı Mİ saz, instrûment.Z müzik, /-çal¬
mak Z. müzik lêdan, saz lêdan/kutan.

çalgıcı M. sazbend, gevvende.
çalgıç Mmızrab.
çalgüı rgd cihê (qehwe, bar) ko tê de saz

û müzik tê lêdan.
çalı M. sine, sincik, devi, dewen./_çupıM.

sine û hej, qırş û qal. /_lüc M devi, devi-
stan.

çalı bülbülü Mcûreçûikekidengxwaşe.
zoo. Sylvia communis.

çalı fasulyesi M. cûre lobryeki bı dezi ye.
çalı horozu M. cûre mırişkeki kovi ye,

goşti tê xvvann. zoo. TetraourogaUus.
çalık rgd xar,xudrr.
çalık kavak M. cûre spindareke ko şrvOn

wêdesêbkçêdibin.
çalıkuşu M. mûte, hevvOrde.
çaldık M. devistan, strigeh, çdokok.
çalun M. galim,qapan,fiz.Zsportê de (za¬

deyi) futbote de bı hereketê çalakjı dıjra¬
beri xwe derbaz bûn. /_ satmak Z. fiza
kınn. fin caka.

çalımlamak Z. 1 futbote debi çalakijıre-
qibê xvve derbaz bûn. Z mecazi de keys-
peresti kınn.

çalımlı rgd 1 fiza. Zsetxwe re çûyi,jıxwe
bavver.

çalınmak Z. 1 hatm kutan, hatm 10dan. Z
hatm dizin. * arabam çalındı fivv. ereba
mm hate dizin.

çalıntı M. üşte ko haüye dizin.
çalışılmak Z. hatm xebitin, hatm kar

tann.
çalışkan rgd xebatkar, zirek. /_hk M. xe-

batkari, zireki.
çalışma M.xebat,kar,şıxul,şuxul./_odası

M. jûra xebat, mıjûlgeh. /_ yeri M cdsce-
bat, mıjûlgeh.

çatışmak L xebat kınn, iş kınn, şuxulin,
xebitin. 1 jı bo tışteki çO ki an bini holê. Z
lı ser tışteki mıjûl bûn. 3. alet û mekina de
baş kar kınn. 4. hevvl dan, cehd kınn. *
çalış ki yarın gidelim Avv. hevvl de ko em
sıbO biçin.

çalıştırılmak Z. hatm xebitandin, halın
şuxulandin.

çalıştırmak Z. dan xebitandm, dan şuxu-
landın.

çalkalamak Z. 1 çelqandin, avO têki tışte¬
ki û bı leqini. Z rajandm, hejandın, bejingê
an çevvaleki bıhejini, rajini.

çalkalanmak L çelqin, hatm çelqta.
çalkantı M pêldan, hejin. * deniz çal¬

kantısı fiıv. pêldana behrê. /Sı rgd pOl-
dayi. /-sız rgd bêpêl

çalkar M. serad.
çalkatmak Z.dançelqin.
çalmak 1 L dizin, dizi tann. * para çal¬

mak fivv. pare dizin. Z şıbin, lêçûn. * biraz
kırmızıya çalar fivv. taneki h ser soriyê
ye.

çalmak 2 LI. kutan, lêdan, lêxistm, evrya
jı bo aletên muzUcê ne. * davul çalmak
fivv. dehol kutan. * ıslık çalmak Avv. fitık
kutan. * kaval çalmak Avv. bılûr lêxistin.
* saz çalmak Avv. saz lêxistin. Z bı lêdanê
deng jê deranin. 3. avêtm, evrya jı bo ha¬
veyn avıtına şir an hevir û uştê vvısa tê
gotın. 4. te re kuın, te dan. * boya çal¬
mak, ekmeğe yağ çalmak fivv. boyax tO
re kınn, rûn h nanê xwe re kınn. S. 10

ketin. * acı patlıcanı kırağı çalmaz Avv.

bacana tehl, xvvisdc te nakeve.
çalpara M Z". çeqçeqe, cemcemk, çarvve.
çam Mkac,qaj,qac,çam./_ağaaMdare

qaje./_yarmasıM.kese* gırs, telaşeki me¬
ran.

çamaşu M. P. 1 cd, kine, kırasOn bini Z
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an çevvaleki bıhejini, rajini.
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mak fivv. pare dizin. Z şıbin, lêçûn. * biraz
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fivv. dehol kutan. * ıslık çalmak Avv. fitık
kutan. * kaval çalmak Avv. bılûr lêxistin.
* saz çalmak Avv. saz lêxistin. Z bı lêdanê
deng jê deranin. 3. avêtm, evrya jı bo ha¬
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çamaşu M. P. 1 cd, kine, kırasOn bini Z
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tarasên gemar ko rhvêt bOn şûştmO. /_
değiştirmek Z. cıl guhartın, tane gu¬
hartm. /_ dolabı M. dolava tancan. /_
mandalı M. nstık. /_ makinası M. meki¬
na cilşuştinê, mekina kmc şuştıne. /_
suyu M ava ko pO edan/kmean dışon. /_
yıkamak Z. cd şuştın, berav tann. /_
yıkayan Nh cdşo. /_ yıkama yeri M. be-
ravxane.

çamaşırcı M. cdşo, kesê ko an dukana ko
cılan/kıncan dışo.

çamaşırhane M. P. K. beravxane, cılşok.
çamgUler M. qajine, familryeki qaj uı ko

pelge vvan vveki derzi ne û zıvıstanO na-
vveşın.

çamlık M danstana qaji.
çanı sakızı M. cevvi, mesteki.
çamur M. çamur, herri, gd, levve, mûle,

mole. l.xweli an çimentoya ko bı av tekel
dikin jı boxani û divvaran. 2. jı avO û bara-
nê erda ko şıl bûye. 3. mecazi dejı bo kese
mırovan ecız dike. (birine) /_ atmak L
bı yeki iftira kınn, teni 10dan. /_ banyosu
M jı bo ledavviyO tan cûre herri karanin,
xwe bı mûle vverdan. /_a batmak L xwe
işeki pis xirab kırın. /_a yatmak fiıv. dOnO
xwe nedan, bObexli kınn. (birini) /_dan
çekip çıkarmak fivv. yeki jı kareki be rû-
met parastın.

çamurcun kuşu M mıravi.
çamurlamak L herri kınn, bı mûle

delıkandın.
çamurlanmak L ketm nava herriyê, bı

herri gemar bûn.
çamurluk M. 1. cihû ko gelek herri ye. 2.

cûre saqeke ko dikin ser pancikê xwe ko
jı berriye bOn parastın. 3. parçeyO lı ser te-
kerên ereban e. 4. jı bo ko pOlavOn xwe jı
herriyO paqij kın, jı pOşiya deriyan de cihO
taybeti.

çan Mçan.zengıl, naqos./_çalanM.çan-
kut. /_ çalmak Z. zengılandın. * kilise
çanı fivv. naqosa dOrê. /_ kulesi M
zcngilxane.

çanak Mlxddc,pmc,xarûf.Z(mtpelgên
kulilkan ya rêza her i derve ne./- çömlek
Z. şıkeldc, xıhk mdde. /_ yalamak Z. bmO
feran alastm, yeki re devxwari kınn. /_
yalayıcı rgd kodalOs.

çan çiçeği Nh gezize, gulezengul, sınbe-
Iok.

çanla M çente. * el çantası MA. çente-
bask, çentedest. * çantada keklik fiıv. na

ne pati, tiştê ko bı asani bdceve deste
mırov.

çap M. 1 mat. eşkêl. Z modıne, gulexor (jı
bo çek). * top namlusu çapı Avv. modına
lûla topO.

çapa M. İt sınkolk, kulbe, xepar. çapa de¬
miri

M. lenger. * demir almak Z. lenger
hddan. * demir atmak fivv. lenger ber¬
dan, lenger avOtın.

çapak M. şılop, şeliq. * göz çapağı fivv. şdo-
paçav.

çapaklanmak L şdop gırtm, çav şehqi
bûn.

çapaktı rgd. çepel, şdopm.
çapalamak Z. aşêf kırın, kulbe kırın, xc-

par kınn, xepirandm.
çapaianmak L hatın kulbe kınn, hatm

aşêf kırın.
çapar N.K. çeper, P.T.T
çapkın rgd davvenpis, tolaz.
çapraşık rgd girift, çeprast, tevlihev, kal¬

an tiştê ko zehmete bO seh kırın, an hal
kınn. /_lık M. girifti, tcvldıevi.

çapraz rgd. K. çepûrast.
çaprazlamak L çep û rast kırın, bı çepra-

sti hevûdu bırrin. * kollarını çaprazla¬
ma üst üste koymak fiıv. mdOn xwe bı
çep û rast danin ser hev.

çapul M. talan, nıjdekari. /_cu M. talanker,
nıjdevan. /-culuk etmek /. nıjdevani
kınn.

çapul M. paç, paçık, pate. * başına çaput
sarmak fiıv. paç lı sere xwe pêçan.

Çar M. Çar, qralûn kevn ya RûsyayO ne.
çarçabuk rgp. P. lezûbez, çarçabık.
çarçur M. zêde xerc kırın. /_ etmek L vır

devvO de kırın.
çardak N.P.çardxi.
çare N.P. çare, havil. 1 jı bo armanceki an

meseleki re re 10 ditin. 2. tedavvi, derman
ditin. /_ bulmak L çare dilin, çareser
kınn. * çaresini bulmak fivv. çare ditm,
rO 10 ditin. * çaresi olmak fivv. çare hebûn,
çare bûn.

çaresiz rgd bêçare, bêgav, naçar, neçar.
/_lik M. neçari, bêçaretl

çarık M. çarrx, kalık. /_ giymek L çanx
tann pê. /_ ipi M duvvOl.

çariçe M. çariçe, jinê çar an çaren jın ya
RûsyayO.

çark M. P. çerx. /_ etmek Z. cemandın,
çenxin, çerx kınn. 1 evrya di layeki de
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bıçi û vegeri, şunda hatm. Z tışteki bıdi
çerxê an tûj bıki û an ji perdax bıki.

çarkçı M. 1. pêlewar, evrya jı bo keşti ye. Z
çerxvan, yO ko çeixê diğerine an tışteki
çerx dike.

çarkçıbaşı M. pêlewar.
çarkcttirmek Z. çenxandtn.
çarkı felek Nh bol çerx i felek.
çarklamak Z. çene kınn, dan çerxO.
çarmix, çarmik M. çarmix, tO zanin lı

pêşiyê Hz. isa bı çar bızmaran darê ve ku¬
tan û idam kınn, jı vvO vır de kuşuna bı vi
avvayi bı çar bızmaran re tO gotın.

çarnaçar rgp. K. P.btvt nevê, bixwazinex-
vvazi, çarneçar.

çarpı M çarpO, matematikO de işareta (+)
ye.

çarpıcı rgd rayda, balkOş, tışte ko zede ba¬
la mırov dıkşine an tesir dike.

çarpık rgd şevvş, şeftûl, pılûç, kelkot, xar,
xudir. * çarpık bacaklı bir adam fiıv.
mıroveki pO xar, pO kelkot.

çarpıklaşmak Z. xar û xudir bûn.
çarpılmak Z. 1. şevvışin,jı heyecan an tırse

re şaşmi bûn. 2.xar bûn, çevvt bûn. 3. ray¬
da bûn, badcOşiya tışteki re meftun bûn.

çarpıntı M. (jı bo dil) ddtepin. * kalp
çarpıntısı fivv. tepina dd.

çarpışma M. 1 tûş, lıhevketın. Z lıhevdan,
şer kırın.

çarpışmak L 1. tûş bûn, lıhev ketm. * iki
araba çarpıştı fiıv.du erebe tûşi hev bûn,
du erebe h hev ketin. Z lı hev xistin, şer
kırın. * iki ordu günlerdir çarpışıyor
fiıv. du leşker ev/ bı rojın ko şer dikin, lı
nev dıxın.

çarpıştırmak L dan tûş kırın.
çarpıtmak L 1. xar kınn, şevvşandın. 2. jı

rastryO dencıstın, dan şaş kırm.
çarpmak L 1. hıngaftın, leketın. * kurşun

divvara çarptı fivv. güle hıngafti divvĞr bû,
an lı diwOr ket. 2. matematikO de car
kırın, zerp kırın.

çarşaf M.Z'.ÂT.lçarşev.rûyecavvinejibo
nrvinan. Z hêram, hêzar, pûşiya bûkê ye.
3. fûtik, fote, çaroke, pûşiya jınan e ko ga¬
va dıçm dereke an çarşıye de lı xv«e
dıpeçm. /_ bağlamak Z. çarşev gıredan.
/_ giymek fivv. çarşev h xwe kınn. /_Iı rgd
bıçarşev. /_sız rgd bêçarşev.

çarşavlamak Z. çarşev kınn.
çarşamba M. P. K. çarşemb. * çarşamba

pazan gibi fivv. her tışt bı tevühev.

çarşı M./'.çarşi,sûk.*çarşısokakfiw.kû-
çe û bazar.

çaşıt M. 1. casus, sixur. Z şofar.
çat ' B. denge şkina tışteki, çat. /_ pat B.

sinede, niv çOkınn.
çal 2 N.K.xaçerê, cihO ko du an çend re he¬

vûdu dıbınn, an dıgehijın hev.
çatak M. 1 cav geliyê pıçûk. Z cêvvi, tışte

bı hev ve zeliqi (fOki).
çalal ' M. sÖtCIk, hevate kevçi ye û bı wê

nan tê xwanr.
çatal 2 M çetel, duşeqi.
çatal ağız Ar. cav nuyandaw.
çalalianmak Z. çetel bûn, duşeqi bûn.
çalı Mban,serban,darbend./-kattM.ba-

nije.
çalık rgd mırûz. /_ yüzM. mırûzm.
çalınmak L mırûz kırın.
çalır çatır Mqirçeqirç.
çatırdamak L qırçanuın,jı bo ko dengê

şkina iıej û êzingan re '£* gotm.
çatırdatmak .'.. çeqandin, qirçandin.
çatırtı M. tıırçiı;, çeqin.
çatışık rgd mixnk, dıjraber.
çatışkı A'. fels. nuxnki, antinemi.
çalışmak L 1 tûşi hev bûn. 2. (soz û xcbc-

ran de) rıakoki bûn, vveki hev nebûn. 3. Iı

hev dan. peve.îıı.
çatıştırmak /. berdan hev, dan pevçûn.
çatkı M sêpO, sêpi, tışte ko serê vvan d:di

hev û datini ber hev.
çatkın rgd. mırûz. fin çatık.
çatlak M 1. terk, derz, qeiişt. /_ girmek L

terk 10 ketin, derızin, qeliştin. 2. din, şet.
çatlamak L 1. qelişin, derızin, rûyê tışteki

de xizkOn zırav vedıbın 10 hO neşıkiyc. * .

duvar çatladı fivv. diwar qelişt, divvOr
derz 10 ket. 2. leqin, çeqin, belav bûn. *yc-
nıekten karnı çatlamak fin', jı xvvanni
de zık tcqin, zık belav bûn. 3. tengani û
bulıranO de bö tevvat bûn. * sıkıntıdan
başı çatlamak fivv. tenganryê de ser i te-
qin.

çatlatmak L L derızandm, derz kırm,
qelişandm, vveki diwar an texteki de
qelişteke tenık vekınn. Z bı dizi gotınek
dan der.

çatma M fin çatkı.
çatmak L. 1dan ber hev,wekisêpc dan

berhev. Z mırûz tann. * alnımı çatmak
fivv. eni mırûz kınn. 3. tûşi tışteki bûn. *
betaya çatmak fivv. tûşi bela hatm. 4. rast
... hatın. * nerden çattım bu adama fivv.
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şkina iıej û êzingan re '£* gotm.
çatırdatmak .'.. çeqandin, qirçandin.
çatırtı M. tıırçiı;, çeqin.
çatışık rgd mixnk, dıjraber.
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... hatın. * nerden çattım bu adama fivv.
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ez ko rasti vi mırovi hatun. * zaman ge¬
lip çattı Avv. dem hatiye sekini.

çav M. ant kirê ker û hespan re dıbejın.
çavdar M. çevder, şüel, tarigan, çevder.
cavlan M. cav çır, rêjgeh (ya mezm).
çavlı Mçêhkêbaz.
çavşır N.A P. gevvşir. Aot Opopanax chi-

ronium.
çavuş Mİ ask. çavvişjı tırki keüyezmane

Kurdi. Z M. berpırsryare kareki an kar¬
ker an tarêkaran e, daşron.

çavuş kuşu M. tûk, tûka dundun.
çay IM.cay,jızmaneçinhatıye./_bardaği

M istkan. /_ bahçesi M. bexçeyên havtag-
ehın ko tê çay, qehwe ûvexwannên bê al¬
kol tê vexwann. / kaşığı M. kevçi ya
pıçuk yên çayO ne. /_ lalamı M. çaydan û
cihO şir û şetar û kevçi û istkanan re tO
gotın.

çay2 M. cav çemen pıçûk. çaycı
M 1 çay

fıroş. Zwerzevanê çayO.
çaydanlık N.K. qori, çaydank, çapez.
çayevi M. fin çayhane.
çayhane Mçayxane.
çayu M. mêrg. * çayu biçme makinası

Nh mekina mOrga.
çayırlanmak L di mêrgO de çerin.
çayırlık M. mêrg, çimenzar.
çayır olu M.gryamOrg.
çaylak M. İzoo. başoke, kulemar. Z cahil,

bO tecrübe, ecemi.
çeber kemiği M. anı tasa seri.
çepiç M. gisk, hevûri (yek saü).
çeç N.K. çerç, çarç.
çcçe M. Fr. mêş i tisetıs.
Çeçen M. Çaçan, nıjadeki h Qefqasryê ye.
çehre MP.a/itrÛ,sikûin,sÛret,niirês,ave-

rû, devrû, mırûç. Z M. rû, suret.
çek ** M. İng. çek, kumpıyale, çeken ticari

ye, di bazırganıyO de tê karandı.
Çek 2 M. Çek, xelkeki jı çekoslowatayê ye.

/_çeM Çeki, zmanO Çek.
çekecek M kerata, aleteke ko mırov bı vvê

pOlavan^olan ddce İmge xwe.
çekel M. 1. kulbe. Z lavvûte, ya mesasê ye.
çekelez M. sımolek.
çekememek Z. 1 nesin bıkOşm, nekarin

bıkşinın. Z cavnebari kınn, hesûdi kınn.
3. tehemul nekınn.

çekememezlik, çekemezlik M 1 halê
yan tışte ko nayê kısandın. Z hesûdi, cav¬
nebari. /_ etmek Z. hesûdi kınn, cavne

bari tann.
çeki M. pivaneke 250 taloyi ddcşüıe.
çekici rgd cazıb, keş.
çekiç M. mêkut, merdan, çakûç.
çekiç batağı MA. masiçakûç.
çekiçlemek Z. çakûç tann, bı mêkut ku¬

tan.
çekidüzen M. rêkûpêk, pûtepêdan. /_

vennek L pûte pêdan, rêk û pOk kınn.
çekiliş M. taşta, taşandın, kêşan.
çekilmek L 1 kışta, kOşan. * suyu çekil¬

miş toprak Avv. erda ko av jê hatiye kişin.
Z xwe şunda gırtın, jı nav derketm. * ara¬
dan çekilmek Aıv. jı nav derketm, xwe
şunda kısandın. 3. kar berdan, istifa kınn.
4. kêm bûn, daketın. * deniz suyu çeki idi
Avv. ava behrê daket. 5. xwe spartın dere¬
ke. * gölgeye çekilmek Avv. taşıyan siyê. 6.
dûr ketm. * müşteriler dükkandan (çe¬
kildi) uzaklaştı fivv. mışteri (kınyar) jı
dûkanO taşıyan. 7. şunda çûn. * asker çe-
kUiyor fivv. leşker şunda dıçe.

çekim M. 1 kêş, kaş. 2. cazibe. 3. Grm ve-
rOstın, laperin, tevvandın, guhartına lOker,
ravve û navan. 4. sinamê de film kışandm.

çekimsenmek L guman hebûn, kıryara
kareki de tırs hebûn.

çekimser rgd 1 dengdayina helbıjartıne
de bOreng, mustankif. Z buyardayinê de
bıguman.

çekimsiz rgd Grm. netevvandi, bejeyOn ko
zayend Û halên xwe de nayOn guhartın.

çekingen 6 i. pasif, çavttrsıyayi, bıguman.
* koı t:ak mı, yoksa çekingen mi? fiıv.
tırsoke an çav tırsıyaye? /_lik M. çavtırsi.

çekinik M. fiio. lOkışandın, lOçûyin.
çekinilmck Z.j0ürsta,j0daxwann.* bun¬

da çckimlecek bir şey yok fivv. vi de tışt
nine ko mırov jO bıtırse.

çekinmek Z. tirsin, nevverin. * o konuş¬
maktan çekiniyor fivv. evv newêri
biaxrve.

çekirdek M. 1. dendik, demk,denûk,sOwe-
lek. tovên tan fOkiyan, vvek: dendıkO sOvO,
denddcO behivê, denddcê hermiyê. 2. to-
vên tan sevvz û gyan, wek: denddcê
kundıran, denddcê zebeş. 3. kakıl,
hundu-ê hm tovê fOki, vvek: kakdê go-
zê/gwizê. 4. fiia niqteya navendıya hu-
creyê ye. S. fizıke de denddcê atomê. 6.
mecazi de bınetanya tışteki ye, him. * çe¬
kirdek kadro Avv. qadirê İlimi. /_ten ye¬
tişme rgd kar an pişeyeki de jı pıçûkahi
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dedestpOtann.
çeklrdeklenmek Z. dendik ketin, dendıki

bûn.
çeklrdekU rgd bıdenddc.
çekirdeksel rgd ta. denddci, nükleer.
çekirdeksiz rgd bêdenddc.
çekirge Mkuli.
çekirge kuşu MA. keşûşke, kavvani.
çekiş M L kaş, kêş. Z gelece.
çekişme M berberi, keftûleft
çekişmek Z. 1. tışteki bı du aliyan de gırtın

û kaş tann. Z koşin. * gaUp gelmek için
çekişmek Avv.jı bo serketınO koşin. 3. kef-
telefti kınn, berberi tann.

çekişmeU rgd bıkoşin.
çekiştirmek Z.jı dest hev kêşan.
çekmece Mberkêşk.
çekmek l Z. kêşan, keşin, kaş kırm,

taşandın. 1 tışteki bıgri û bı berve xwe an
aüki de kaş bıki. * ip çekmek Avv. bend
taşandın, bend kaş tann. Z h pêşi bıgri û
h dû xwe kaş kırın. * arabayı at çeker Avv.

erebe hesp dıkşıne. * kızak çekmek Avv.

tavvûg kaş kınn. 3. üsteki şuve taşandın. *
geri çekmek fivv. şunda kısandın. 4. gırtm
hundurê xvve. * içine çekmek Avv.

taşandın hundur. 5. bar anin, bar
taşandın. *yük çekmek Avv. bar kısandın.
6. sileh taşandın, bı süeh êrtş tann. *
bıçak çekmek Avv. kêr taşandın. 7. gırtın
ser xwe. * cerimesini ben çekiyorum fivv.

sekerata vvi ez dikişinim. 8. rO tann. * tel
çekmek Avv. têl taşandın. 9. asteng danin.
* duvar çekmek Avv. divvar taşandın. 10.
tışteki qopi bıki an dırej bıki. * fotoğraf
çekmek Avv. foto taşandın. * çizgi çek¬
mek fivv. xizk taşandın. 11 (carinan)
hOrdın. * kahve çekmek fivv. qehvve
hêrdin. İZ bal taşandın. 13. nuxumandin,
rukınn. * yorgana yüz çekmek fivv. hhêf
rû kınn. 14. bo gayina heyvvana bdcşini
ser heyvvan. İS. kurt bûn, kOm bûn, da¬
ketın. * kumaş yıkanınca çeker fivv. qu-
maş ko hat şuştın dıkşine. 16. şandın. *
telgraf çekmek fivv. têbcraf taşandın. 17.

transport, guhazün. * yük çekmek fivv.
bar kısandın. 18. qeşitin, talbûn. * çek bu¬
radan! Avv. biqeşite lı vır! 19. gerandm, rê-
vebınn. * çekip çevirmek Avv. rO ve bınn.

çekmek 2L dakêşan, dakêşin, bı qenterêjı
bo pivana gıranıyeke ye.

çekmek L Grm tevvandın, laperandın. *
fiü çekimi Avv. tevvandına İOkeran.

Çekoslavak M. Çek, Çekoslovvak.
çektirmek L dan kısandın, dan kaş tann,

dankêşan.
çekül M. şakul
çelebi N.A çelebi, kese dınyaditi.pitnas.Z

Bektaşi û Mewlewiyan de pir.
çelen Msrving.
çelenk M. çeleng, kulilkOn jı bo sere-

monıya.
çelepayi M. navê güvendeki Kurdi ye.
çelik M polat, pota. hesına ko av hatiye

dayin. /_ gibi rgd vveki pola.
çeUk 2M.çekk, parçeki dank e. Z tan da-

rOn ko bı gubyan şin dibin, parçeki
gulryên/çiqlên vvan erdê de ddcın xarê ko
evi reji tê gotın.

çelik çomak oyunu MA.çoreq,reqeço./_
oynamakZ. çoreq listın.

celim M hêz, taqet/_U rgd bdiêz, bttaqet
/_siz rgd bêhêz, bêtaqet

çelişik rgd mixnk, nakok.
çelişki M nakota, pozberi, mixnk. * çeliş¬

ki yaratmak Avv. nakoki kınn. /_Ii rgd
mixnk, nakok.

çelişmek Z. nakoki bûn, mrxnk bûa
çelme M. paşlıng, paşmg. /_ atmak/tak¬

mak L paşlıng avetın.
çelmek Z. paşlıng avetın.
çelmelemek Z. An çelmek.
çelmelenmek /.hatın paşlıng avetın.
çelmik M. xız, kaya gır lıgel seri sap û da-

ne.
çeltik M. çeltûk, bınnca bı qafde.
çember M P. çember, hevêrke, çraz. /_

içine atmak fivv. gemaro kınn, gırtın na-
va çembere.

çemberlemek /.çember kınn, gırtın nava
çembere.

çemberli rgd bı çember, çember tari.
çemen M. semen, şembelûlk, kaxil.
çemiç M 1 mevvij. Z tûhışk.
çene M. P. 1 anıçen, çene, erçen, tam, zeni.

Z hin hacetOn ko devêxwe vveki çenık in.
altçeneM. lamajêrin.*alt çene kemiği
Nh anı çelefik, hestiyê çena jêrin. /-altı
M. xebxeb, ximxim. /_çalmakZ. çene ku¬
tan, galegal kınn. /_ çatanMA. çenebaz. *
döğmeU çene fivv. çena bı deq. * gamzeli
çene fivv. çena kort. * üstçenekemiği MA.
heslryê çena jonn. * çenesi açümak Avv.

pır axaftın, pırbeji kına * çenesi kitlen-
mek Avv. dev hâlin gırtın. * çenesini
dağıtmak Avv. çene şkandın. * üst çene
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Mlamajorin.
çenebaz rgd P. pırbOj, çenebêj, kesê pır

diaxrvi /_hk M. çenebazi.
çengel M. P.qulf, çatal, çanqd, çengel. /_U

rgd bıçengel, biçanqd.
çengellemek Z.çanqd kırın.
çengi M. P. çengi, loti, jma ko lı ber saz û

muzikê dıleyize.
çcnilemek Z. kuzin, segO ko bı êş dınale.
çenk M.P.zrai£aletetamuzikêye.
çentik M. gen, kertık. * bıçakta çentik

var Avv. devO JcêrO de gen heye.
çentiklemek Z. gen tann, kêrt tann.
çepçevre, çepeçevre M. rgp. hawêrdor,

dormedor. * tarlanın etrafını çepçevre
otlar sarmıştı fivv. lı dora zevıyO havvOr-
dor gıya gırti bû.

çepel rgd K. çepel, gemar, qirêj.
çcpeUenmek Z. çepel bûn, gemar bûn.
çeper N.K. 1 çeper, çit, hejên ko jo bo pa-

rastına rez û bıstanan datimn dorê. Z fiio.
çerrmkO tenık. /_ çekmek L çeper kırm.

çerçeve M. P. K. çarçrve. 1 jı bo vvêne, hili
û tıştO vvısa. 2. darOn dora deri û pence-
ran. 3. derheqa babeteki de fırehi. * bir
fikir çerçevesinde birleşmek fivv. di çar-
çeva ramanekê de gdıaştın hev.

çerçevelemek L çarçıve kınn, çarçeve 10-

dan.
çerçevelenmek Z. hatın çarçeve kırın.
çerçeveletmek Z. dan çarçeve kırın.
çerçi Mçerçi./_likM.çerçiti.
çer çöp M. qırş û qal.
çerez M. Gr. çerez, kakıl. /_lik M. tışte ko

bı çerez tO hesıbandın.
çerge M.xime.
çeri M. esker, leşker.
Çerkez M Çerkez, Çaçan. /_ce M. Çerke-

zi.
çermik M. K. çênnûk, germık.
çeşit M. P. 1 cûre, celeb, cins. * çeşit çeşit

fiıv. cûre cûre. Z tam, team, çeşn. 3. avva,
tevvır, tevvr. * bu çeşit şaka olmaz fivv. bı
vi levvri henek nabe.

çeşitlenmek L cûre cûre bûn.
çeşitli rgd têvel, çendetexlit
çeşme M. Z5. kani, çavi
çeşni M. P. çeşni, tam, team.
çeşnilenmek L tamdar bûn, çeşni gırtın.
çete M. eşqrya, çete, ev beje jı Bubcari

hatiye.
çetin rgd zehmet, nengvvaz, çetin. /_leş-

mek Z. çetm bûn, zehmet bûn, nengvvaz

bûn.
çetrefU rgd çetrefd, gınft.
çevik rgd Z'.bıdûddc, çalak, çeleng,şûş.
çevikleşmek Z. çalak bûn.
çeviklik M. çalaki.
çeviren M. vverger, kesê zman peçve dike.
çeviri M. peçve, tercüme. /- yapmak Z.

peçve kınn, vvergerandın.
çevirici M. vverger. fin çeviren.
çevirme M. Idoş, gerin. Z rgd vvergeran-

di, tercüme bûyi.
çevirmek Z. 1. vegerandın, zrvırandın. *

bizi yolda çevirdiler fivv. em jı rO vege¬
randın an zrvırandın. 2. dagerandın, tışte¬
ki berevvpaş bıki, seri 10 vegerini. *
sürüyü çevirmek Avv. pez vegerandın. 3.
şunda vegerandın, şunda zrvırandın. *
mektubu geri çevirmek Avv. nema şunda
zrvırandın. 4. velqutandin, qulubandtn. *

. defler yapraklarını çevirmek fivv. pel-
gên defteri velqutandin. 5. gerandm. * to¬
paç çevirmek fiıv. bıldınk gerandın. 6.

vvergerandın, qulubandtn, peçve kınn,
evıya jı zımaneke jı bo zımaneki din, ter¬
cüme kırın. * Kürtçeyc çevirmek fivv. qu-
lubandın Kurdi, vvergerandın Kurdi. 7.
çenxandin. * çember çevirmek fivv. çem¬
ber çenxandin. 8. qulubandtn, vegu-
hartın. * sacda ekmeği çevirmek,
elbisenin aslarını çevirmek Avv. sete de
nan veguhartın, astarê kıncan qulu-
bandın. 9. dor 10 gırtın. * duvar çevirmek
fivv. bı dhvar dor 10 gırtın. 10. badan. *
çıkrık çevirmek fiw. gacık badan.

çevirmen M peçvevan, vvergOr, tercü¬
man. /_lik M. peçvevani, vvergOri

çevirtmek Z. lOkerOn h pOşıya "çevirmek"
bı lêkera arikar "dan" tOne bıkar anin,
vvek: dan veguhartın, dan vvergerandın.

çevre l M. 1 dor, hOl, etraf, dorhêl, hawOr.
2. dor, dorhOl, jı bo nas û dost hebûn.

çevre 2 M. mat. qef , hevOrke, ev gotm jı bo
geometri derbaz dibe. * daire çevresi fivv.

qef0 dayirO, hevOrkeyê dayirê.
çevre bUimi Mhawêrnasi
çevre bilimci Mhawêrnas.
çevrelemek Z. dor gırtm, dor te gırtm, ge¬

maro kınn.
çevrelenmek Z. dor hatm gırtm, hatm ge¬

maro bûn, hatın dor 10 gutm.
çevren M. gaz, bergeh, aso.
çevriU rgd dor gırti.
çevrilmek M. karê "çevirmek" bı "haün"
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têne temam tann, vvek: 1 haün vvergerta
(zman). Z hatm çenxin. 3. hatın dor te
gırtın.

çevriyazı M. nrvisara ko bı elifbayekO
haüye nrvisin dê biguhêri elifbayeke dm.

çeyiz M. A bavani, cêz, giz, evrya pırtu û
pertalOn bûkO ne.

çeyrek rgd P. K. çaryek, jı çaran yek. 1 jı
çaran yeki lire. 2. jı çaran yeki saetO, 15
deqiqe.

çıban M. pırzık, pızd:, kunêr, kul, kınOr
çığ M. şape, berfende, asit, reni, çk, şape,

horyes, basû, berfa ko jı çıye an jı ciheki
bıhnd diqete û gıldi dibe Û her ko dıçe
grover Û mezın dibe.

çığır M baxor, çuxur, rOç. 1 rOça şape an
tavvûge ko nava berfê de. 2. r6ç. 3. rO an
metodeki nû.

çığırmak Z. qarin, çikiyan, çikin.
çığırtkan rgd qarqarok, bangin.
çığırtmak Z. dan çikandın, dan qarin.
çiğide M. çikin, qijin, ajût. /_ atmak L qa-

jin, qijin, qijandin, qijin, qirin, ajûtın. *
çığlık çığlığa fivv. bı çike çik.

çığrışmak Z. hemû pevre qije qij kırın, he¬
mû pevre çikin.

çıkagelmek L derketm hatm.
çıkak M. jOder, jOza, serkani, mahreç, cih

an derO ko jO derdıkevı tû.
çıkar M. nehf, kerha, kelk, xirwebazi, ber-

jevvendi. * şahsi çıkarı için fiıv. jo bo
xirwebazrya xwe, jı bo berjevvendıya xwe.

çıkarcı rgd xirwebaz, kelkxur. /_lık M
xirwebazi, kelkxuri.

çıkarılmak L hatm deccıstm.
çıkarmak L 1 der anin, anin der, tışteki

ko jı hundur tışteki din derxmi. * birbi¬
rinden çıkarmak fiıv. jı hev deranin. 2.
der kırın, der xistin, ev sinonimana
dıkann bı cihO hev de ben bıkaranin. *
ayakkabılarını çıkarmak fiıv. sole xwe
deranin, sole xwe dencıstın. * dışarı
çıkarmak fivv. der kırın der ve, der xistin
der. 3. der anin, tışteki isbat bdd an kıfş
bıki. *yalanını çıkarmak Avv. derevvO vvi
der anin. 4. der anin, der xistin. * zevkini
çıkarmak Avv. kêf der anin. * ekmeğini
taştan çıkarmak Avv. nanê xwe jı kevır
der anin/xıstın.

çıkartmak L der kınn, der xtstin.
çıkık rgd (lebat, organê laş) 1 belbûyi,

doq bûyi. * çıkık alınlı fivv. eniya doq. Z
cih çûyi. * kolu çıkık Avv. mdO cihçûyi

çıkıkçı M. kese ko hestiyên şdcesti girê
dıde.

çıkılmak /.derketm.
çıkın M. buxçe, hegalê nan.
çıkınlı Mbedgeh,qoqız,poqin,pozık./_h

rgd qoqizi, pozdc derketi./- yapmak Avv.

der poqta, qoqiz bûn.
çıkış M. rOder,derketın./_atanakZ.jı kar

derketm. /_ kapısı M. deriyO derketınO.
/_ vermek L jı kar dereıstın. /_ yeri M.
cıhderk, bandev. /_ yolu M- rOder.

çıkışmak L azar dan, gef lê xvvann, da-
berızandın, pekandın ser.

çıkmak L der ketm. * dışarı çıkmak fivv.
der ketm der ve. * sonunda benim de¬
diğim çıktı fiıv. paşê gotına mm der ket.
2. jO der bûn, jO der hatm, jê hatın, je der
ketm. * içinde kurt çıktı fivv. kurmJO der-
ket. * kan çıkmak Avv. xvvin jê hatın. 3.
helketın, helkışin. Evrya nejı bo 'derketm'
e 1c jı bona bıhndbûnO ye. * dağlara
çıkmak fiıv. helketın çıyan, helkışıyan
çıyan, fi/ı tırmanmak. 4. der ketin,
xwandmek davvi anin. * okuldan
çıkmak fiıv. jı xwandegehê der ketin. 5.
der ketm. * talebeler sınıftan çıktılar
fiıv. xwandckar jı dıbıstanO der ketin. 6.
der ketm, der xistm, jı bo kûm kınne tO
kar anin. * ondan beş çıkarsa Avv.jı de¬
han ko penc der keve. 7. der bûn, der çûn.
* çeşmeden su çıkmak Avv. jı kanıyO av
der bûn, av der çûn. * kan çıkmak fivv.
x\viıı der bûn, xvvin der çûn. * yaranın
"-" ..ii bw. kul der bûn. 8. seri lıddan,
.^in bûn. Evrya jı bo gıya û rehekan e. *
tomalesler çıktı fivv. fırıngi der ketin. 9.
hılkışıyan. * ağaca çıkmak fivv. hılkışıyan
darê. 10. der ketin, ger tıştek kOm hat an
kete stuyê mırov. * borçlu çıkmak fivv.

deyndar der ketin. 11 der kelin, evıya jı
bo çûn divvana yeki re dıbejın. * valiye
çıkmak fiıv. der ketm ba vvali.

çıkmaz rgd cihê ko rO dernakeve, peşi
gırtıye. /_ sokakM. alûle. * çıkmaza sok¬
mak Z. lebıkandın, re te gırtm.

çıkrık l M. dolav, . /_çı M doİavjen, dolav-
rês. Ev alet jı bo ris û dezi û pembu rê-
sandınO tê bıkaranin, bı dest an bi lıngan
tOte badan.

çıkrık 2 M cuık. /_cı M. cınkvan. 1 aleteki
jı bo pembu ye ko dendıkan ji nava pem¬
bu tine veqetandin. Z di fizdcê de tışte
gıran bı vO tOte kaş kınn an taşandın.
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gıran bı vO tOte kaş kınn an taşandın.
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çıkrüc M. gacık, gacdc. 1 aleteki ye ris û
dezi lı xwe dıpOçe û gılokan çO dike. Z di
birê de avO dıkşine.

çılbır M.xwannekebihêkûmastçêdibe.
çüdırasiya rgp. bıhari,bı şeydayi, bı bengi.
çüdumak L din bûn, har bûn, bengi bûn.
çüdırhnak Z. din kınn, har kınn, bengi

kırın.
çılgın rgd şeyda, beng, har, har û din.

/_hkM tiştê tann kojı eqd der e, hari, di¬
ni.

çılgınca rgp. bı hari, bı bengi, bı şeydayi.
çılgınlaşmak Z. bı har din hereket kınn,

bengiti kınn.
çunlormak Z.zıriçtann(jıboteyrane).
çınar M P. çınar.
çm çın rgp. tmge tmg, dengO metal e.
çınguak Mzıngd,zıngıhk,zengd,ceı-cs./_

çalmak L zengd te dan.
çıngıraklı ydan M. mari zengul
çıngırdamak L bn çınlamak.
çınlama M. çmg, tmg, dengeki vveki

xwandinaxweye.
çınlamak L çıngın, tıngin. * kulaklarım

çınlıyor Avv. guhê mm dıçıngOn.
çınlatmak Z. çıngandın, tıngandın.
çıplak rgd tazi, rût 1 cd û tane te nebûn.

Z scrqot 3. erda ko dar û ber û grya te ni¬
ne, /-tak M. taziti, rûti. /_ olmak Z. tazi
bûn. 4. xwas, xwasi, evrya jı bo hngên tazi
re tO gotın. /_ ayakta rgd xasi, pêxas.

çıplaklaşmak L karê "çıplak" bı "bûn"
tête temam kınn, vvek: tazi bûn.

çıplanmak L haün tazi bûn, rût bûn.
çıplatmak Z. şelandın, tazi kınn, rût kınn
çua M. P. şemalk, çıra, çirax. /_ yakmak

Z. çu-a vêxtstin.
çırak MZ'.şagirt.lsuxteyêkohberdesta

dixvvine û fer dibe. Z berkar, çirax. kesê
ko h ber destan kardıke, arikanya hoste
dike, an h dûkanan de arikari dike.

çıralık Mxitêre, beysûs, bızut, yelmûm.
çırçıplak rgd bn çırılçıplak.
çuçu M. An 1 cırcır3. Z sisırk.
çırü çıplak Avv. np Û rût, rût Û repal, şılf Û

tazi, şüf, şelûf, tıp û tazi.
çırpı M. qirçdc, çırpi, hej, hejde, arjıng.
çırpmış Mperpıtin.
çupındırmak L perpıtandın.
çupuuuak Z. çırpin, çırpandın, perpıtta,

pırvvandm. * kan içinde çırpınmak Avv.

di nav xvvinê de perpıtta.
çırpışmak Z. fin çırpılmak.

çırpılmak (teyr)Z. çırpandın, pırvvandm,
perpıtandın.

çırpma M. 1 çırpin. Z dırûnO de hene
kınn.

çırpmak L 1 perpıtandın, çırpandın,
tışteki bı seri gırtm Û davveşandın. Z çırp
kınn, kut tann, tışteki di seri dejê tann.

çıt M. 1 denge tışteki pıçûk gava ko dışkO.
Z deng, çıt, pis. /- çıkmamak L deng
derneketın. /_ yok Avv. deng û beng tüne.

çıta M. K çite, darên ko bı çit û çeperan
çêddcin, nıha ji textdcên tenık û zırav yên
chrêj re tê gotm.

çıtak Mêzmgvan.
çıtçıt M. çıtpıt, qopçe, bijkojên ko diken

hev û kilit dibin, fermejûp.
çıtıpıtı rgd bıdûddc, pıçûçdc.
çıtır çılır rgp. qırçeqırç./_etmekZ-qırçe

qırç kuın, denge Ozıngan Û êzmgên ko di
agırde dışevvıtm.

çıtırdamak Z. çeqta, qirçe qirç kınn.
çıtırdatmak L qirçe qirç danin, çe-

qandin.
çıtırtı Mçeq,çıt
çıtkuüdun M rgd tOtaıaş.
çıtlamak Z. dengeki 'çıt' deranin, qirçta,

çirqin.
çıtlatmak L 1 tışteki de dengê çeqin Û

qu-çtaê derxistin. Z guh re avêtm, tışteki
ko yek nızane û tu bı avvaki te bıdi zanin.
3. gûz, behiv, fistrxi entebê û tışte vvısa
btşkiniû denge vvan.

çıtpıt M. qopçe, fermejûp.
çıvgın M. 1 şdope. Z ştvüc.
çıvmak Z. 1 zoük dan xwe, loldc dan xwe.

Z pekin, pijiqin.
çıyan M. zov, zivzive. /_ gibi Avv. kesê çav

kusk. çavnebar.
çiçek Mçiçek,kulUk,guhk./_bahçesiM

gulşen, guüstan. /_çi M. gulfu-oş, gulçin.
/_Ii rgd bıkulilk. /_ sapı M. boçdcê kuld-
kan. /_ sepeti M. berbûki. /_siz rgd bOku-
lilk. /_ tarlası M. solin.

çiçek 2 M. Bj. xuri. /_ aşısı M. Bj. perpûn. *
çiçek hastalığına yakalanmak Avv. xuri
deranin.

çiçeklenmek L kuldk vedan, kuldk
vekınn.

çiçeklik Mguldank.
Çifit M. Cdıû, Yahudi.
çift lrgdP.K. çift, cot, du, dubare, zo.*bir

çift ayakkabı fivv. cotek sol. * bir çift
öküz fiıv. cotek ga. /_ canh rgd ducani,
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dujta. * çifter çifter fiıv. cot bl cot, zo bı
zo, çift û çdt /_ evüMA.dujıni. /_ görmek
Z. dubini bûn. * çift karı ile evlenmek
fivv. du jm tann. * çift renkli Avv. durengi.
/- ruhlu rgd dujin, dugıhan. /_ sanlı Avv.

duzenki /_ tırnaklı rgd dtsımi. /_ yüzlü
Avv. dupışt.

çift 2MP.cot,cotari,çandm./_çubukAw.
cot û cobar. /_e koşmak Z. kınn cot. /_
süren M. cotkar, çiftçi. /_ sürmek L cot
kırın, kêlan, çandın.

çiftçi M. P. reneber, cotkar, cotyar. /_lik
M. cotkari, cotyari, cobari. /_ etmek Z.
cotkari kınn, cotyari tann, çandıni kınn.

çifte P. 1 rgd çille, cot, zo.ZMpin, pinede,
heywanê vveki ker Û hespan ko bı lıngO
xvve yê pasın Iedidın. 3. cûre üfıngeki bı
du namlu ye.

çiftetelli M. timini, basdean leyistın.
çift kapı M. deriye dubask.
çiftlemek Z. 1 dubare kınn, zo tann. Z

heyvvan h hev dan gayin. 3. pincık avOtm.
çiftleşmek Z. 1 dubare bûn, cot bûn, zo

bûn, çift bûn. Z h hev gayin (heyvvan an
rehek).

çiftleştirmek Z. 1 duçende tann, dubare
kınn. Z (heyvvan) ga dan, televv anin.

çiftlik Mçevvhk.
çift parmaklılar Nk heywanên du simi.
çiğ rgdlmate,xag,evryazêdeyijibofêki

û hêşinati kar tO. Z xam (jı bo mırov an
heywanê ervvan, bê tecrübe). 3. xav (jı bo
şir û dezi). /_lik M.xavi. * çiğ sül Avv. şirO
xav.

çiğ2 rgd çig,nepati. çiğde
M. sınci, navê

dareki ye.
çiğdem M. sosm, pivok, pırpızık, beng-

zerık, gangılok.
çiğit M çıgit, çikene.
çiğ köfte Mçigkufte.
çiğnem M. rgd pari, qasikodevO mırov de

cih dibe.
çiğnemek Z. cûn, cûtın, cûyta (di dev de).
çiğnemek Z. 1. eciqandm, gerrsandm, pan

kırm, pehn tann, perçiqandm, gava tıştek
di bm lıngan de an di bm tışteki gıran
dimine û dipehxe. * az kaldı araba onu
ciğniyccekU Avv. evv bû ko erebe evv pan
dikir an dieciqand. Z cûn, cûtıp cûyin,
tışteki ko di devê xwe de hûr

çiğnemik M. pari devO xwe -f:vi Û

bıdi zarokan, vvısa dıbejın.

çiğnemlik M. pari, puran. fin çiğnem,
çiğnenmek Z. 1 haün pari kirin, hatm

eciqandin, hatm gensandın. Z hatm
cütın/cûn.

çiğnetmek Z. 1 dan' pah kınri, dan
eciqandrn, dan ğehsandın. : Z dan
cûtın/cûn.

çiklet M. Fr. benişt, jdelet, qajdc.
çikolata MZtçdcoIaui ',

çil rgdZ^.çU.15;'.xalânşanıkenkojırûye
mu-ov de derddcevın.Z rengeki kej a h ser
soriyê ye. 3. heywanên kö. lekeyên sor te
hene./_U rgd kesê ko rûyiewi de çU hene.

çUc l M. P. çUe, xem, zehmet, tehgani /_
çekmek Z. tengani kısandın, çile
taşandın, /-den çıkarmak Z. zor
enırandm, pu- qeturandin. /-keş rgdK.
çdekOş, xemkOş. /-Jceşlik M çdekêşl,
xemkêşi. /-U rgd xemgin.

çile 2 M. gdok, kulu. peng, gâc, tunge, nesd,
jı bo gıloka ris û dezi Û tıştO vvdıa ye. fin
yumak,

çilek M. tûfrengi, şdek.
çilingir N.P. çdingir.
çU keklik Nh çu*, nivkevv, çûr, kevvçirk
çim M. çim, şet.
çimdik M. qurçi, nuqurç, qurmiçik,

xirmûşk.
çimdiklemek Z. niquçandin,

qunniçandrn, qurçi kınn.
çimdiktenmek Z. hatin qurçi kınn.
çimen M P. çimen, mêrg. /_lik M çımen-

zar, axlêv, bdinûni.
çimento M İt. çimento. /-Iamak Z. çi¬

mento kınn.
çimlemek L çim tann, çim danin.
çimlenmek Z. 1 tovênko di cüleşildeşin

dibe, nstın, şin bûn. Z çim rıstın.
çimmek Z. av h xwe tann
Çin M. rgd Çin, Sin, gete jı çinê. /_U rgd

çin, tiştêkojiçinOtê.
çinçilya M. Fr. çinçila.zoo. ChinchiUa la-

niger.
çin dansı Mgansêzer.
Çingene M. P. Qereçi, Cmgane, Mırtıb.

Mmtiqa DOrsım de 'aşiq' dibêjm.
çingeneleşmek Z. 1 cmgane bûn, mırtıb

bûn. Z pirxwastok bûn, bixwastinê kesê
di ecız İcınn.

çini M. P. çini, fayans, ferfûr, porselen. 1
kevırOn bı zivin û vvêne çêddun û h divva-
ran deon. Z hin cûre firaq û fere fol m.

çinicilik M.pişekariyaçiniçêtannêye
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çinko l M. İt çinko, tutya, elementeki ye,
jımara atoma xwe 30, gıranıya atoma xwe
6537. sân Zn.

çinko 2 M. di leyistıka dombalê de yên ko
parêyekem an duhem dıstinın re dıbejın.

çinkografi M. çinkoxrafi, vvêne an tipên
ko jı bo derkeünO le ser çinko tên ko¬
landın û evv kar.

çin leylağı M. dartızbi.
çipU rgd (çav) şdopın, şehqi
çipilleşmek L çav şdopıni bûn.
çipo M. lenger, zmcira keştiye ko jı bo se-

knandına wê berdıchn erdê.
çipura Mkurtepank.
çir M. K. çir, qaxx yên zerdaU û mışnuşan

in.
çiriş N.P. şirOz, çuiş. cûre benişteke jı ko¬

ka gûhkê de derdıİceve.
çirişlemek Z. şirêz kırın, çespandın.
çiriş otu M. gûldc.
çirkef rgd P. 1 çirkef, ava pis, ava ko fıraq

hatme şuştın. 2. mecaziye de mundar, ge-
nû. /_ adam M kesê mendebur.

çirkin rgd P. çirkin, sık, zışt, tal, bed, ke-
reh.

çirkinleşmek L kereh bûn, çirkin bûn,
zışt an tal bûn.

çirkinleştirmek Z. kereh tann, çirkin
kınn, zışt an tal kınn.

çirkinUk M. çirkini, kerehi, tali.
çis M. gezo.
çiselemek Z. xunrvin, peşkandın, peşk

avetın, (baran) hûnk hûnk barin. *
yağmur çiseleyerek yağiyordu Avv. ba¬
ran hOdi hêdi dtxuiuvi, hûnk hûnk
dıbanya.

çiş M. (zarok) miz. /_ etmek Z. miz kırın,
bel kınn.

çişik M. çêhkê kiroşk.
çit 'M.ZC çeper, percan, çit. /-çekmek fivv.

çeper gıredan, çeper taşandın, /-lemek
L çeper kınn.

çit N.K. çit, vale, cûre pûşryekO jınan e.
cila M. kûrebesk, çitah.
çilar M. K. çitare, cûre qumaşeki ye jı

pembu û evrişım çêdibe.
çitilemek L mıstdan, cdşuştinê de, tarasi

diki destO xwe û mıst dıdi ko bışoyi
çit kuşu M. kerkûk.
çitlembik M. menengûç, darekiye taneki

jı niskO gırtır fêkiyê xwe heye, jı famihya
qrzban û bitime* ye.

çillemek L 1 dendıkO kundır, gula

berbu-oj û Awd xvvann. Z çit kuın, çeper
kınn.

çit sarmaşığı M. pêçekê spi. Aot Convol-
vulus scpium.

çivi M. bızmar, nux. /- çakmak L bızmar
kutan, nux kutan. /_U rgd nux bûyi. /-siz
rgd bênux, mixnetari. /_ yazısı MA: nrvisa
bızmari, dirokê dejı aH Med, Fans û Asû-
riyan de haüye bıkaranin. * postal çivisi
MA. mıxO solan.

çivilemek L bızmar kınn, bızmar kutan,
mıx tann, mıx kutan.

çivilenmek Z. hatın mrx kırın.
çiviletmek Z. dan mec kınn, dan bızmar

kuın.
çivit M. çrvvit, xumşin. Tozeki ye jı reheka

çrvvitO de derdixm û di şuştına tarasan de
tê bıkaranin. /_ rengi M xumşin, rengeki
şintariye.

çivit otu Mnd,wesme.
çiy M. revva, xunav, xûnav, jale, şebnem.
çizelge Mxanxandc.
çizgi M. xet, xizk, xizik, xêz, xêzdc. * hudut

çizgisi Avv. xeti sinor. /_ çekmek L xêz
kışandm. /_U rgd brxOzdc. /-siz rgd bê-
xizdc.

çizgUemek L xizdc kışandm, xOz taşandın.
çizik Mxêzdc,xêz.
çizili rgd hatryexizdc kınn.
çizilmek L hatm çizin, hatm xizdc kuın,

xOztann.
çizinti M. xOz bûyi, rêş bûyi.
çizme M. gizme, pOlavên dev dırOj m.
çizmek L 1 rOş tann, çizandin, xêz kuın.

Z wêne an şemaya tışteki çêtann.
çoban M. P. sıvan. /_lık M şrvani. * ço¬

banlık etmek fivv. şrvani kınn.
çoban aldatan kuşu M. helo, vizvizık,

çûçkê titelani.
çoban çantası otu M. mviştdok.
çoban değneği otu M. gryagırOçk.
çoban köpeği M. supundi, sepandi.
çoban merhemi M. melema qizbanê, jı

bemştê qizbanê û mûmê çêddun.
çoban tarağı olu M. derzişrvan.
Çoban yıldızı M. ast Venüs.
çocuğumsu rgd vveki zarokan, zarokvvari.
çocuk M. zaro, zarok, mınal, mındal, gede,

role, sebi, tifal /_ arabası M. gırgınk,
gınk. /_ beriM. paçe zaro. /_ diU M. zma-
nO zaro. /_ dünyaya getirmek Avv. zaro
anin dine. /_ düşürmek Z.zarojı ber çûn,
zarojı ber ketm. Z argoyê de beravtın. /_
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gibi Avv. vveki zaro. / işi Aıv. karO zaroye,
karê mınalan e. /_ oyuncağı M. pOlistıka
zaroyan. * çocuk oyuncağı haline gel¬
mek Avv. bûye pOlistıka zaroyan. * çocuğu
olmamak Avv. zaro jê nebûn. * çocuk¬
luğunu hatırladı Avv. zarotrya xwe anin
bihra xwe. /_ olmak Z. zaro bûn. /_ yap¬
mak Z. zaro çOkırın, zaro anin. /_ yuvası
M. zaroxane.

çocuk bilimi M. zaronasi, pedoloji.
çocuklaşmak L vveki zaro bûn, revvş û

tevgera xwe de zaroti hebûn.
çocuklu rgd Ixvvedi zaro, ya ko dO an ba-

vê zaro ye. Z bı zaro, ya ko zaro pê re ye.
çocukluk M. zaroti. 1 yOn ko saten pıçûk

de ne. 2. yOn ko vveki zarokan hereket
ddcın.

çocuksuz rgd bêzaro.
çoğalmak Z. mışebûn, zehf bûn, pırbûn.
çoğaltını M. pırkınn, zedekirın.
çoğaltma M. zOde/pır kınn.
çoğaltmak L 1. pır kınn, pırandın, zehf

kınn, zOde kırın, mışe kırın. 2. ser de zOde
kırın.

çoğu rgp. 1 pır caran. 2. ya zOde, ya pır.
çoğu zaman fivv. pır caran.
çoğul rgd . Grm pırejmar, gelejmar. /_

isim M. navê pırenav
çoğulcu rgd sosyolojiye de plûralist.

/_luk M. plûralizm.
çoğullamak L pır kınn, zOde kınn.
çoğullaştırmak L Grm prejmar an ge¬

lejmar kınn.
çoğumsamak Z.zOde ditin, pır ditin.
çoğun rgp. pırcar, ekseri.
çoğunluk M pırani, ekseriyet. /_la rgp. bı

pırani.
çok rgd zOde, zor, mışe, pu-, zehf, lap. Ev

sinonimana lı gor şivveyan di cihO hev de
tOn bıkaranin. * çok geçmeden fiıv. pır
derbaz nebûn. /_ gelmek/, pır hatın, zê-
de hatın. /_ görmek Z. pır ditm, tıştek jı
yeki hOvışandın. /_ sesli M. pırdeng,
polıfondc. /-lan rgp. geleki, pır keşi.
ISarınca rgp. h gor pır kesan. /-tan rgp.
zûda, mêj ve. * çoktandır bir haber yok
Avv. zûdaye tu xeber nine, mêjve ye ko xe-
ber nine. * çoğu gitti azı kaldı Avv. ya zê-
de (pır) çû,ya kOm (tandık) i ma. /_ yanlı
(yönlü) rgd pır aü. /_ yıllık M. pırsaU, bo-
tanikê de rehekên ko jı yek saü pırtır
dıjin, pır saU.

çok anlamlı rgd 1 pu- mane hebûn. Z

Grm. bêjeyên ko pır manan dıde,
çok ayaklı Mfcpırkng, heywanênkoji ça¬

ran pırtır hngOxwe hemn.
çok eşU rgd poUgam, kesOn ko pır jınan,

an pır meran dıtan. /_lik M. poUgami.
çokgen M. mat. pırgen, panaluyên kojı ça¬

ran pırtır keviyênxwe hemn.
çok karılık M. mêrê ko dıkare jı yeki zê-

detır jın bıstini û mehr bdce, polihni.
çok kocalılık M. juıa ko dtkare jı yeki zê-

detır mOr bıstine Û bı mehr bıji, poliandri.
çokluk M. zehfi, pırani, piri, ekseriyet, fin

çoğunluk.
çok tanrıcılık M. jı yeki zêdetir Xwedê

bawer kuın, politeizm, paganizm.
çok uluslu rgd pırnıjadta, abori an bazar-

ganıye de şirketOn ko jı çend nıjadan pek
te.

çolak rgdK.Bj. çolax, goc.
çolpa rgd. P. 1 külek, leng. Z bê hüner,

ecemi.
çoluk çocuk M. zar û zOç, zavvûzO, koma

tezimi lıgel zaroyan. * çoluk çocuk sahi¬
bi olmak fiw.xwedi zar û zOç bûn. * çoluk
çocuğa karışmak fivv. bı zevvacO xwedi
zaro bûn.

çomak M. ço, çogan./- oyunu M/ıçogan,
reqeçov, çoreq.

çomar M.segişrvan.
çopra M ani dasi, hestiyOn masi.
çopur rgd kesO rûxuri, yanê rûyê xwe bı

nexwaşiya xuriyê çinçinoki bûye.
çor M K. nexwaşiyeke heyvvane, vvebaya

devvar.
çorak M. rgd. K. şorax, dıhm. lcihêko dar

û gıya 10 nabe. 2. erda bı kil. 3. erda ko
rûyO xwe bı xwO û potas gırtrye ko jO de
barut (têz) ji tê çOkırın. 4. ava tal (tehl).

çorap M P. göre, kunk, di devoka Kur-
mancıya heri bakur de jı bo goreyOn dırej
tO gotın, jı bo goreyên normal reji kunk
dıbejın. /_çı M. kesO jı bo kar göre çêdike.
/-çılık M. pişekanya göre çOkinnê. * ço¬
rap ipi Nh bendgore. /_ örmek /.kunk
çOkırın.

çorba M P. K. çorbe, şorbe, germi, (bu¬
seyi) çorbe etmek Avv. (üsteki) tevlihev
kırın, tekel kuın. /- kaşığı M. kevçrya şor-
bO. /_cıM. 1 dukana ko tenO şorbe û vvısa
xwanna srvık tê çOtann. Z xwedryO ke-
ştryan re, dewlemendên gundi re ji tê
gotın. /-tık M. zada ko dibe şorbe.

çoluk M. 1. gonc. Z mêvv.

541 çotuk

gibi Avv. vveki zaro. / işi Aıv. karO zaroye,
karê mınalan e. /_ oyuncağı M. pOlistıka
zaroyan. * çocuk oyuncağı haline gel¬
mek Avv. bûye pOlistıka zaroyan. * çocuğu
olmamak Avv. zaro jê nebûn. * çocuk¬
luğunu hatırladı Avv. zarotrya xwe anin
bihra xwe. /_ olmak Z. zaro bûn. /_ yap¬
mak Z. zaro çOkırın, zaro anin. /_ yuvası
M. zaroxane.

çocuk bilimi M. zaronasi, pedoloji.
çocuklaşmak L vveki zaro bûn, revvş û

tevgera xwe de zaroti hebûn.
çocuklu rgd Ixvvedi zaro, ya ko dO an ba-

vê zaro ye. Z bı zaro, ya ko zaro pê re ye.
çocukluk M. zaroti. 1 yOn ko saten pıçûk

de ne. 2. yOn ko vveki zarokan hereket
ddcın.

çocuksuz rgd bêzaro.
çoğalmak Z. mışebûn, zehf bûn, pırbûn.
çoğaltını M. pırkınn, zedekirın.
çoğaltma M. zOde/pır kınn.
çoğaltmak L 1. pır kınn, pırandın, zehf

kınn, zOde kırın, mışe kırın. 2. ser de zOde
kırın.

çoğu rgp. 1 pır caran. 2. ya zOde, ya pır.
çoğu zaman fivv. pır caran.
çoğul rgd . Grm pırejmar, gelejmar. /_

isim M. navê pırenav
çoğulcu rgd sosyolojiye de plûralist.

/_luk M. plûralizm.
çoğullamak L pır kınn, zOde kınn.
çoğullaştırmak L Grm prejmar an ge¬

lejmar kınn.
çoğumsamak Z.zOde ditin, pır ditin.
çoğun rgp. pırcar, ekseri.
çoğunluk M pırani, ekseriyet. /_la rgp. bı

pırani.
çok rgd zOde, zor, mışe, pu-, zehf, lap. Ev

sinonimana lı gor şivveyan di cihO hev de
tOn bıkaranin. * çok geçmeden fiıv. pır
derbaz nebûn. /_ gelmek/, pır hatın, zê-
de hatın. /_ görmek Z. pır ditm, tıştek jı
yeki hOvışandın. /_ sesli M. pırdeng,
polıfondc. /-lan rgp. geleki, pır keşi.
ISarınca rgp. h gor pır kesan. /-tan rgp.
zûda, mêj ve. * çoktandır bir haber yok
Avv. zûdaye tu xeber nine, mêjve ye ko xe-
ber nine. * çoğu gitti azı kaldı Avv. ya zê-
de (pır) çû,ya kOm (tandık) i ma. /_ yanlı
(yönlü) rgd pır aü. /_ yıllık M. pırsaU, bo-
tanikê de rehekên ko jı yek saü pırtır
dıjin, pır saU.

çok anlamlı rgd 1 pu- mane hebûn. Z

Grm. bêjeyên ko pır manan dıde,
çok ayaklı Mfcpırkng, heywanênkoji ça¬

ran pırtır hngOxwe hemn.
çok eşU rgd poUgam, kesOn ko pır jınan,

an pır meran dıtan. /_lik M. poUgami.
çokgen M. mat. pırgen, panaluyên kojı ça¬

ran pırtır keviyênxwe hemn.
çok karılık M. mêrê ko dıkare jı yeki zê-

detır jın bıstini û mehr bdce, polihni.
çok kocalılık M. juıa ko dtkare jı yeki zê-

detır mOr bıstine Û bı mehr bıji, poliandri.
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çoğunluk.
çok tanrıcılık M. jı yeki zêdetir Xwedê

bawer kuın, politeizm, paganizm.
çok uluslu rgd pırnıjadta, abori an bazar-

ganıye de şirketOn ko jı çend nıjadan pek
te.

çolak rgdK.Bj. çolax, goc.
çolpa rgd. P. 1 külek, leng. Z bê hüner,

ecemi.
çoluk çocuk M. zar û zOç, zavvûzO, koma

tezimi lıgel zaroyan. * çoluk çocuk sahi¬
bi olmak fiw.xwedi zar û zOç bûn. * çoluk
çocuğa karışmak fivv. bı zevvacO xwedi
zaro bûn.

çomak M. ço, çogan./- oyunu M/ıçogan,
reqeçov, çoreq.

çomar M.segişrvan.
çopra M ani dasi, hestiyOn masi.
çopur rgd kesO rûxuri, yanê rûyê xwe bı

nexwaşiya xuriyê çinçinoki bûye.
çor M K. nexwaşiyeke heyvvane, vvebaya

devvar.
çorak M. rgd. K. şorax, dıhm. lcihêko dar

û gıya 10 nabe. 2. erda bı kil. 3. erda ko
rûyO xwe bı xwO û potas gırtrye ko jO de
barut (têz) ji tê çOkırın. 4. ava tal (tehl).

çorap M P. göre, kunk, di devoka Kur-
mancıya heri bakur de jı bo goreyOn dırej
tO gotın, jı bo goreyên normal reji kunk
dıbejın. /_çı M. kesO jı bo kar göre çêdike.
/-çılık M. pişekanya göre çOkinnê. * ço¬
rap ipi Nh bendgore. /_ örmek /.kunk
çOkırın.

çorba M P. K. çorbe, şorbe, germi, (bu¬
seyi) çorbe etmek Avv. (üsteki) tevlihev
kırın, tekel kuın. /- kaşığı M. kevçrya şor-
bO. /_cıM. 1 dukana ko tenO şorbe û vvısa
xwanna srvık tê çOtann. Z xwedryO ke-
ştryan re, dewlemendên gundi re ji tê
gotın. /-tık M. zada ko dibe şorbe.

çoluk M. 1. gonc. Z mêvv.
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çöğdûrmek Z. miztın, miz kınn, bel kınn.
çöğüncek Mzerznmq, ddani.
çöğünmek Z. helalin dahatın, tışteki ko

aliki xwe datê Û ali dm bıhnd dibe.
çöğür M/noicûresazeke.kokundirOxwe

mezın dûxa xwe kın e.
çökelek M. çohk, toraq, lonk. * kuru çö¬

kelek M. çortan, çurtan.
çökelgc M levve, lastik.
çökclmek L dabûn, dem gırtın.
çökelti M. durd, pegr, xilte.
çökeltmek Z. pegırandın, dakırın, tışteki

avi daynm ciheki û heta tO de yOn hışk û
gıran dakcvın bini.

çökerek oturmak fiıv. lı ser çokan
rûnıştın.

çökermek, çökertmek L 1 kûpandın, ci¬
heki hdû, rast ko tO de çal çObıbe. 2.

menxandin, jı bo hOştır, lok û heyvvaııOn
vvısa, xistin ser çokan. 3. anin ser çokan.
4. moral xıra kırın.

çökkiin rgd 1 lı ser çokan keti. 2. kcsO ko
bedeni û ruhi lavvaz bûyi. /_lükM bOta-
qeti.

çökme M tepin, çalbûn, hatm ser çokan.
çökmek Z. 1. hatm ser çokan, çıngulin, ser

çokan ketin. 2. çal bûn, kort bûn. 3.
lıCnfin, ruxin (xani, diwar û tıştO vvısa). 4.
merrxin (hêşlir, heyvvan). S. kişin hundır
(gcp, lamOn mırov an av ko kışıya erd). 6.
daketme jOr. sis çökmek fivv. mıj daketın.
7. davvi halın, dûmayik hatın. * şahlık çö¬
kecek fivv. şaheti de davvi bO. * sessizlik
çökmek fivv. bOdengıyek daket.

çöktürmek Z. lOkerên lı pêşrya "çökmek"
bı lOkera arikar "dan" teııe bıkar anin,
vvek: dan çok kırın, dan menxandin.

çökük rgd kûp, çalbûyi.
çöküntü M. 1 . kûp, kûpin, çalbûn. 2. xirbe,

herif, enkaz. 3. pegr, durd. 4. bêhOvi may¬
in, bêlaqeti.

çöküş M. ruxandin, kûpin.
çöl M çol, aran, beyaban, sahanı. * çöl ha¬

le getirmek Avv. çol kırın.
çöl zambağı A'A belalizk.
çömelmek L tot bûn, çok dan, tutandın,

heltûtan, ser çokan ketm.
çönıellmek L dan heltûtan, dan çok dan.
çömez M. şagırt, çirax. /-tik M. şagırti.
çömlek M. dizık, xilik, kedûn, kûzık, pirot,

kûz, sıhfln.
çömlekçi M. kûzker, kûzıkvan, pirot./_lik

A'. kû/.ıkvani. piroti.

çöp M. P. 1 zd, zihk, dank. Z çop, qirş, gu-
hûr. /_ arabası M. erebaya ko lı sukê ço-
pan kom dike.

çöpçatan M. mıfınz. 1. çarenûsa zewacê.
Yanê tê bavver kırm ko ki kê re dızevvıce
di pOşiyO de hatiye nrvisin. Z kesO ko nav¬
bera mêr û jm dibine û vvan bı pev re
dızevvıcine. /lık M. mıfırızi.

çöpçü M. gêzikvan, çopçi.
çöplcme otu M kerbeng, xerbeng.
çöplenmek Z. jı her xwannekê de hınddc

hindik xwann. 2. jı xwe re karê bêqanûni
peyda kırın, jı pişti xelkO menfeet peyda
kınn.

çöplük M. çopxane, çopgeh, sergu, guhûr-
geh.

çör-çöp M guhûr, gûhûr, şkOr, kevvaşe,
qırş Û qal.

çördükotu M. K. çırdûg, gryadavvûdi.
çörek Mkade, çörek.
çöreklenmek L 1 (mar) lif dan. * yüan

gibi çöreklenmiş duruyor Avv. vveki mar
xwe lif daye û sekınıye. Z mec. ciheki de
dûr û dereng man û neçûn.

çörek otu M reşreşık, reşde, hebreş, hef-
sûdank, reşreşık.

çörten M K. çınk, çırdcO xamyan, niv
bonyeke jı bo ava baranê jı pışta xani
bıhenkini erde.

çöven M kefkefok, esponi zer.
çözmek L 1 vekırın, fensandın. tışteki

gıredayi an gırOyeki jev kırın. Z vekırın,
bıjkoj jı kunO deranin. 3. vekırın, der anin,
xaçerOz an manııkan de rasti der anin. 6.
mat. heseb an problemekijı hev derxistin.
7. (göre, cavv) verşandm, dezi jO kısandın.

çözük rgd jev, vebûyi.
çözülmek L 1. hatın vebûn, hatınjev kırın.

2. (cemed, qeşa) hatın iıelin. 3. sos. jı hev
qetin, belav bûn, xewxe bûn. 4. sıst bûn,
xwe berdan. * ydanı görünce eli ayağı
çözüldü fiıv. çav lı mar ket dest Û pê sıst
bûn.

çözülüm Mjevketın, belavbûn.
çözümleme M. 1 fensandın, mesele hal

kınn. Z jı hev deranin, mesele an mate-
matdcê de, safi kınn. 3. tehlil, analiz.

çözümlemek Z. fensandın, analiz kınn,
hal kınn, jı hev deranin.

çözümlemeU rgd analitik.
çözünmek L helin, belav bûn.
çubuk Mçemık,dank,şıv,şrvık. ivveçan

şivên darê ya sahni. 2. dardcê crxarê, ya
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crxarO pê dıkşinın. 3. merdryaq. yOn ko
davêjin ser cısıran. 4. çemdc, şax, xizikên
rast Û dirêj ya lı ser qumaş in.

çubuk ağacı M. siqi. fiot Mabea.
çubuktamak Z. şrv kınn, evrya jı bo

paqijkinnaxauçe û cacım û kiliman e.
çubuklu rgd 1 ya ko şıvdc heye an şiv

daye. Z qumaşO bı şax û çemık.
çuha N.P.çûxe
çuha çiçeği M/ı gulbıhar.
çukur M. rgd çal, goncal, kort, kortık. /_

açmak Z. çal kolan. /_a düşmek Z. ketm
çalê. /_a gömmek L kırın çalO. * küçük
çukur MA çalık.

çukurlanmak, çukurlaşmak Z. çal bûn,
kort bûn.

çukurlaşmak Z. kort bûn, çal bûn
çukuriaştırmak Z. çal kınn, kort kırın.
çul N.A 1 berqef, merş, çûl, cûre qumaşe-

ki jı mû çOdıbe. 2. palan, palas, cdkOn ker
û hespan re tö gotın. /_lu rgd heyvvanO ko
hatiye palan kırın. /_suz rgd be palas û
palan.

çulha M. cullıe, çılag, kesê ko tezgalıO de
cavv çOddce.

çullamak Z. palas kırın, palan kırm.
çullanmak Z. 10 sıvvar bûn, gewixandin,

ebandın. * üzerine çullanmak fiıv. lı sto
sıvvar bûn. 1 Evıya ne sıvvar buna ker û
hespan an erebe Û trOnO ye, evıya gava tu
yeki an heyvvaneki an ji heyvvanO ko hey-
vvaneki dıgıre bin xwe û 10 sıvvar dibe bo
ko bixwe an bıâşine an bıkuje. * kurt
koyuna çuUandı Avv. gur h mihO srvvar
bû. 2. pır çûn ser, mecazide gava tu yeki
10 teng bıki Û mecal nedi.

çulluk M mirbaxi, mirebaxe, mırelare.
Çulpan M. ast. Venüs, Çolpan.
çuval M. P. çal, cevval. Itorbe yên mezın e

ko bı zOdeyi jı mû û carinan jı heri an jı
sentetik çedıbe, vveki 35-40 kdo zad
dıkevryO. Z têrr, xerar, evrya vveki du cari
cevvali mezm e.

çuvaldız M.Z'.şûjm,sûjm./_ipiM.aşûjm.

çuvallamak Z. 1. cevval tıji kırın. 2. mec.
kareki de ne serketın, di bin de man.

Çuvaş M.Çûwaş,navOnıjadekiyelıSowy-
etistanê derdora çemO VolgayO ye.

çük M ant. belik, jı bo ya zarokan.
çükündür M. çevvOnder, pıncara şekır e.
çükür M tevre brvır, tevrê ko aliki xwe

tevır e û aliki xwe brvır e.
çünkü rgp. GhkP. çımki, çıko,jıberko. ',
çürük ' rgd cılq (jı bo hOkê).
çürük 2 rgd gumrxi, alozi, helisi, pûç, pe-

tot, nzi. 1. helisi, girmixi, alozi, tışte ko te-
zetıya xwe vvmda kırıye. * çürük cima.
bw. sûva helisi. * çürük ceviz fivv. gûza pûç.
2. pûç, alozi, nzi, tıştO ko zexm an saxelem
nine. * çürük tahta fivv. texteyO pûç. * çü¬
rük diş fiıv. dıranO pûç. 3. girmixi, helisi,
pûç, alozi, bı 10dan an bı derb canO mırov
de reş bûn. 4. pûç, alozi, nzi, fıkr an rama-
neki ne bı cihe xwe de. * çürük bir dava
fiıv. davvayeke pûç.

çürüklük Mpûçi, alozi.
çürümek ** L helisin, meliqin, rızin, jı bo

l'êki û sevvzû ye.
cürümek "/. pûç bûn, petot bûn, rızin, nzi
'bûn.
çürümüş rı,'d pûç, pûçerax, helisi.
çürütmek Z. helisandın, mehqandin, jı bo

fêki û sevvzû ye, carinan jı bo insan. * ben
bu işte çürüdüm fivv. ez di vi kari de
helısıyam.

çürütmek 2 L pûç kınn, nzandın, nzi
kırın. 1. bûn ûşta alozi an pûç tanna tışte¬
ki. Z tışteki ko bavveri pe bûye, tebele bı
teorıyeke din evv tOte fehşandın, pûç
kırın.

çürütülmek Z. hatm pûç kınn, hatm
nzandın an nzi kırın.

çürüyüş M. pûçbûn,nzibûn.* öylebir çü¬
rüyüşçürüdü ki Avv. bı pûçbûna vvısa pûç
bûko.

çüş Z}.çavviş,çûûş!l.dengkkerêkin.Zba-
neşaneke çêr an heqeretê ye.
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D
D M. tipa çarem ya elifbe ya tırki ye û

dengdar e.
da Ghkdç de, ti. * evde Avv. h mal, mal de.
dadacılık M. Fr. dadaizm, pişekanyeke h

dıji şer û ceng û kotûkêşrya crvakrye. 1916
de t bajarê ZunhO derkeüye, mana xwe
hespdcO ço ko zarok ddeyizin.

dadaist rgd dadaist.
dadandırmak Z.hutO kıtın.
dadanmak L hutO bûn. * tilki tavuk kü¬

mesine dadanmış fivv. rovi huti koxika
mırişkan bûye. * dadanmış azmıştan
belerdir fivv. ya ko hutê bûye jı harbûyi
xtrabtir e.

Dadaş M. 1 Dadaş, xelkO Erzonmê re tê
gotın. 2. bira, kek. dadı M. P. dadû, leleya
zarokan e, jma ko çavnênya zarokan
dike.

dağ l M. çıya, koh, kOvv. /_ adamı rgd
çıyayi. /_ arısı M. koçmOş. /_ armudu M.
şekok. /_ ayısı M. hurçe çıyan, kesâ bı vi
avvayi jı mırovatryO der. /_ başı M. 1 serO
çıyan. Z beyaban./... bayır Avv. kaş û kûş,
şax û çıya. * dağ dağa kavuşmaz insan
insana kavuşur fiıv. çıya çıye nabine 10

insan insani dibine, yanê zû an dereng be
insan rasti hev tO. /_ eteği M. cav berkaş.
* dağ fare doğurdu fivv. çıya golık ani
(zayc) Yana trurov ko lıevıya tışteki zade
donâte tâ rtiskekjê der te. /_ gibi fivv. vveki
çıya. /_ taş fiıv. kevır û kuç, jı cdıO avahi
dûr. * dağa çıkmak fiıv. derketm çryO,
xwedan çiyO, evrya an boşoreşgeri anji jı
bo eşqryati dibe. * dağa kaldırmak fivv.

revandın çryO, gerevv gırtm. * dağda gelip
bağdakini kovmak fivv. jı der hatın ya
hundur kınn der. * dağ sakinleri Aıv.
çıyanışin.

dağ 2MZ^Jv.dax,kevv*n,qusin.lbthesıne-
ki ağır de sor bûyi lı can mohr kırın. Z ci-
h0 kul û bırinan bı vi nesini sor
şevvıtandın.

dağar M. P. 1. cûre kûşxaneyeke devfıreh
ye,jı axê çOdıbe,xıhk. Z fin dağarcık.

dağarcık N.P. 1. cûre tûrekiye, jı si (çerm)
çedıbe. Z tûnk. 3.carinan di cihêzanin de
ü tO bıkar anin. * dağarcığında ne varsa

söyledi Avv. tûnk de çı hebû tal tar (got;.
dağcı M. 1 çryavan, ya ko h çryê dıji. Z

çryakOş, ya ko sporta çryaheikişinê dike.
/..lık M. çryavani, çryakêşi.

dağ bitimi Mkezvvan.
dağ geçidi M. kelhoşk, geU.
dağılım M. belavbûn, axmebûn. 1 bûyera

jıhev qetinê, jdıev belavbûnê. Z di niva
kom an crvakO de belav bûn.

dağümak Z. fehşin, belav bûn, têkçûn, ax-
me bûn. * her tarafa dağümak Avv. h her
derO axme bûn. * kötü idare yüzünden
dernek dağüdı Avv. jı ber rOvebınna
xirab, komel belav bû, İcomel axme bû an
fehşi. * çuval yırtılınca cevizler dağıldı
fivv. cevval ko çiriya (qiş bû)gûz axme bûn.

dağınık rgd axme, belavbûyi, şerpeze,
derbeder. /_hk M. axmebûyi, şerpezeyi,
derbederi. Jı van "şerpezeyi û derbederi'
ger yek an tıştek jı koma xwe dûrkeve re
tO gotm.

dağıtıcı M. belavker,ya ko tışteki an avO lı
gor cihê vvan belav dike.

dağıtılmak L hatın belav bûn, hatın axme
kırın.

dağıtım M pexşan, belavkınn. * dağılım
yeri fiıv, 1. pexşangeh. 2. vvOşangeh (jı bo
putükan)

dağıtmak İZ. peşkılandın, axme kınn, pa¬
randın, par kınn, belav kınn, felışandın,
pexşandin, derendin, beşineve. 1. tışteki jı
hev dûrxini an jdıev biqetini. Z tışteki di
niva hev de parve bıki, teqsirn bıki. 3. 10-

daneke bı hOz tışteki parçe bıki. * bir
yumrukla karpuzu dağıttı Avv. bı kole-
kû de zebeş belav kır. 4. ervin an rêxistrne-
kO bıfehşini. * toplantıyı dağıtmak Aıv.
cıvin belav kırın, an felışandın.

dağıtmak 2 Z. 1 vejanduı, (deng, ronahi,
nüce hwd) Z rukınn, par tann (xwaraia lı
ser masa mevanan re teqsun kam).

dağ keçıs / M. şemkur, pezkovi.
dağ kırlangıcı M helo, çûçkê titelani. An

çobanaldalan.
dağlama M. dax, kevva. /- demiri M.

hezring.
dağlamak L dax tann, kevvandın. * bu-
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zağdan dağlamak fivv. gohk dax kınn.
dağlanmak L hatm dax kırm, hatm ke-

vvandın, hatm qusandm.
dağlatmak Z. dan dax tann, dan ke-

vvandın, dan qusandın.
dağlık rgd koyıstan, cihê çıya te ne.
dağ sıçanı M. marmot.
dağsUsUesi M.nzgeh.
dağ tepesi M. şan. * yeşil dağ tepeleri M.

şaneşin.
dağ tütünü otu MA. gulepıjmin.
daha 1 rgp. heri, hO, hêj, hin, qewi, pıtır. Z

rgd çetır, ...tır. Ev sinonim dıkann h gor
devokan lı cihê hev de bOne kar anin. *
daha büyüğünü gelir Avv. ya heri mezın
bine. * daha çok Avv. bOtır, hê betır, pıtır.
* daha gelmedi Avv. he/hêj nehatıye. * da¬
ha pis fivv. hin pistir. * dahası var fivv. hê
paşi heye. * daha iyi fivv. çetır, baştır,
cıvvantır. * daha iyi olmak fivv çOtır bûn,
baştır bûn. * daha iyi görmek fivv. çetır
ditm. * daha iyi etmek fiw.çêtir tann.

dahi dç.G/ıfc/1 dahi.ji. *gclscde beni bu¬
lamaz fivv. be ji mm nabinı.

dahi M. rgd dahi, mirkur, kese jı bûyina
xwe de zêde eqdrnend çObûye.

dahil M. A daxil, hundır, hundur, navxo.
IS rgp. daxili.

dahili rgd A daxili, navxweyi, henav,
hundıri, hunduri.

dahiliye N.AL karûbarO navxvve. 2. he-
navi, hunduri (jı bo taş) 3. Nexwaşxanan
de beşO ko nexwaşiyOn hundur mêze
dikin.

dahiliycci N.Bj. bıjijkO henavi.
dahiyane M. rgd P. dahiyane.
daim rgdA tim.
daima rgp. A her, daimen, tim, her tim,

timi.
daimi rgdA timi, daimi.
dair rgd lı ser ..., lı gor ...

daire N.A mat. cexrz, dayire, tiqalik, çrxtz,
cerge.

daire M. A 1. geringeh, dayire, cihO ko
memûrên dewletê rûdının û mvisgeha
vvan. Z mezringeh, her qateki apartıma-
nO.

dairevi rgd cexizi, dayirevvi. dakika
N.A

hûrdem, deqiqe.
daklUo M. Gr. Fr. daktilo, mekina nrvi-

sandıne. /_ etmek L bı mekinê nıvi¬
sandın. /_graf M. daktUoxrax, kese ko

mekina ruvisandinê dimisine.
dal M. ajık, guli çıql,çıqıl,şax.* dal budak

salmak fivv. balûpal bûn, çıql û guli dan. *
daldan dala konmak fivv. î zû zû kar an
raman guhartın. Z (jı bo teyranj'y darekê
fınkin dara din. A- vermek Z. 1 guli dan,
aj ajotın. Z pışta xwe dan dereke, pal dan.

dalak M. ant pil, fatareşk, xabcalk. Lı paş
asikê de û h bm diyaframa û h ser gurçıka
çepO de organeki ye, glokinên spi çêddce
Û glokinên ko kevn bûne h ba xwe dıcrvi-
ne.

dalamak Z. pe* gırtm, pêve dan (gur û seg
hwd)

dalap olmak L K. televv bûn (jı bo Iteywa-
nêmêko gayâı dtxwazm).

dalaşma M kefteleft.
dalaşmak L 1. kefteleft kırm, seri devki

kırın. 2. (seg) hevûdu gutm.
dalavere M. Zt 1 gırtın û fırotın. Z dalavve-

re, fen û fûtal. /...cı rgd fenek, kesê jı bo
menfeetO xvve hilê dike.

daldırmak Z. noqandin, têhelkêşan, tê
heldan.

dalga M. pel, mevvc, şepOl. 1 ava behre an
gola ko ba 10 dıxe û ser hev re dıçe. Z
mevvceke sar an sermaya ko 10 û derbaz
dibe. 3. hejandıneke bayê an elektnkO,
pOlvveş. * kısa dalga M. şepêla kurt. 4.
qurmiçdcên lı ser qumaş an por û tiştê
vvısa. 5. pO kenin, lı ser kenta, lı yeki hene-
kê xwe bıki an galte te bıki. * dalga dalga
fivv. pOl bı pOİ. * su dalgası fivv. şepêla avê.
* dalga geçmek Avv. galte pê kınn, lı ser
kenin, pO henek kınn, tınaz kınn.

dalgacı M. rgd zexel, kesê ko iş û karê xwe
de tıralıyO dike.

dalgakıran M pêlşkên, asteng çekınn jı
bo keşt û navginûn deryayi lı qeraxa beh-
rû.

dalgalandırmak L ba xistm, daçıkandın,
dan pêl kınn.

dalgalanmak L pOl dan, ba bûn, daçıkin,
şepOl dan.

dalgalı rgd pOldar.
dalgasayar Mpêlewar.
dalgıç M noqav, kese ko cdOn taybeti ya

avê h xwe dike û xwe berdıde binê avê.
/-hkM.noqavl

dalgm rgd daman, bOhay. * dalgıntakla
etini makinaya kaptırdı Avv. bı damanı
(an bı bâhayi) destêxwe h ber mekinO xıst.
/_ca rgp. bı damani /_hk M damani, bê-
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dahi M. rgd dahi, mirkur, kese jı bûyina
xwe de zêde eqdrnend çObûye.

dahil M. A daxil, hundır, hundur, navxo.
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navi, hunduri (jı bo taş) 3. Nexwaşxanan
de beşO ko nexwaşiyOn hundur mêze
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daima rgp. A her, daimen, tim, her tim,

timi.
daimi rgdA timi, daimi.
dair rgd lı ser ..., lı gor ...
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cerge.
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N.A
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re, fen û fûtal. /...cı rgd fenek, kesê jı bo
menfeetO xvve hilê dike.

daldırmak Z. noqandin, têhelkêşan, tê
heldan.

dalga M. pel, mevvc, şepOl. 1 ava behre an
gola ko ba 10 dıxe û ser hev re dıçe. Z
mevvceke sar an sermaya ko 10 û derbaz
dibe. 3. hejandıneke bayê an elektnkO,
pOlvveş. * kısa dalga M. şepêla kurt. 4.
qurmiçdcên lı ser qumaş an por û tiştê
vvısa. 5. pO kenin, lı ser kenta, lı yeki hene-
kê xwe bıki an galte te bıki. * dalga dalga
fivv. pOl bı pOİ. * su dalgası fivv. şepêla avê.
* dalga geçmek Avv. galte pê kınn, lı ser
kenin, pO henek kınn, tınaz kınn.

dalgacı M. rgd zexel, kesê ko iş û karê xwe
de tıralıyO dike.

dalgakıran M pêlşkên, asteng çekınn jı
bo keşt û navginûn deryayi lı qeraxa beh-
rû.

dalgalandırmak L ba xistm, daçıkandın,
dan pêl kınn.

dalgalanmak L pOl dan, ba bûn, daçıkin,
şepOl dan.

dalgalı rgd pOldar.
dalgasayar Mpêlewar.
dalgıç M noqav, kese ko cdOn taybeti ya

avê h xwe dike û xwe berdıde binê avê.
/-hkM.noqavl

dalgm rgd daman, bOhay. * dalgıntakla
etini makinaya kaptırdı Avv. bı damanı
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hayi.
dalınç M. xwe de çûn, lı hember tışteki

xweş an revvşeke baş xwe vvuıda kınn.
dalış M noq. * suya öyle bir dalış yaptı

ki Avv. xwe vvısa bı noqi avê kır ko.
dalkavuk M. şelaf, tebok, çaplûs. /_Iuk M.

şelafi, lOboki, çaplûsi.
dallanmak Z. 1 guh dan, çıql dan, aj dan.

2. mec. tevlihev bûn, gırft bûn. 3. fıreh
bûn.

dalmak 1 Z. 1. noqi bûn, noqin (jı bo avê)
2. dan nav, lı nav qehbin. 3. mec. tışteki re
bı zOde mıjûl bûn, xwe bir kınn.

dalmak 2 L hOnıjin, ponıpn, ketma xem û
xiyalan e, vvısa bı sınOde ketin xew,xew de
çûn. * daha yeni uykuya dalmıştım ki
kapı çaldı fiıv. ez he xew de çû bûm ko
deri 10 ket.

dal taban rgd pOxaws, çeq rût, kesO vvısa
erzan.

dam M. kelk, ban, pışta xOni.
dama M. İt. daxme, dame. /_ oynamak Z.

daxme listın.
damak M. ara. pıdi, pıdû, polke, alûme. *

üst damak MA. ata. banê dev. /-tan ko¬
nuşmak Aıv. devezmanki axaftın.

damar M. ant. demar, temar, reg, reh, ra. *
kan damarı Avv. temara xwinê. * maden
damarı Avv. temari maden. * atar damar
Nh rahO stûr. * toplardamar MA. rahe
mexani. * erkeklik damarı Avv. demari
mOrani.

damat N.P.zava./SıkN.zavall
damga M. nişan, dırûşım, mor, damxe,

dırh. /_lı rgd morkıri, bidamxe, bımor. /_
pulu M. pûIOn damxO. /_sız rgd bOmor,
bOdamxe./- vurmak L damxe kınn, dırh
kınn, mor kınn.

damgalamak Z. 1. damxe kırın name û
tiştê vvısa. Z mec. keseki bê sûc tavvanbar
kınn.

damgalanmak Z. 1 hatın mor kınn. Z
hatın tavvanbar kınn.

damıtılmak Z. hatın dapalin, hatm se-
fandm, hatm davverevvandın.

damıtılmış rgd davverivandi, dapalandi.
damıtık rgd şefi, ari, dapalin.
damıtmak Z. sefandın, dakuın, dapa-

landın, davverandm.
damızhk rgd tovi, fehl.
damla M. 1 ntqut, chlop, çdk. * damla

damla Avv. ddop ddop, çdke çdk. Z peşk,
pışk, evrya bı zêdeyi jı bo dilopên baranê

tê gotın. * yağmur damlası Avv. ptşkê ba-
ranO.

damlamak Z. mqutta, ddop tann, çdkin,
çdk kırın.

damlatmak Z. dapalandın, mqutandin,
dan ddop kırın, çılkandın.

damper M. İng. qamyonên ko paşıya xwe
radıbın û datên jı bo bar valakırınO.

damping M. İng. damping, jı bo bazar
destxistinO de erzankınna bdıa ya navne¬
tevvi.

dana l M. nogın, ya mO a heta sê şali.
dana M. ervvanga, cange, mozık, conega.

* dananın kuyruğu kopmak fivv. boca
kerê bizdin, tıştek an kareki ko hOvi nine
ko bıbe û yekcar dibe, jO re tê gotın.

dana ayağı otu M. marmaroşk. fiot
Arum.

danaburnu M. quzgezk, cobır, lar.
dangalak rgd sersem, bêeqd.
danışıklı rgd bışOvvr, gotına xwe kınn

yek, evrya kesen bı dizi ıhevhatıneke
çêdikin û vveki hiç tıştek nine ji pevre he-
reket dikin, jO re tO gotm, şike.

danışma M. şêwr, pirsin, musavvere,
istişare.

danışma bürosu Mpırsgeh.
danışmak Z. şevvırin, jO/jı ... pirsin, şiret ...

xwastin. * birinden akıl danışmak Avv.jı
yeki eqıl pirsin, şireta yeki xvvastm.

danışman M. amojkar, ravvOjer, agahker,
muşavvir.

danışlay M. şûra i devvlet.
Danimarkalı M. Denimarki.
dans M. Fr. govend, reqs, dans.
dansimetre M. Fr. densimetır, sıftpiv.
dansing M. İng. xweşxan, dansing.
dansör M Fr. dansor, mêrO ko kare xwe

danskırın e.
dansöz M. Fr. (jm) çengi, loti, reqas.
dantel M. Fr. tentene, neqişOn h kevıya qu -

maş an dısmal û tıştO vvısa.
dapdaracık rgd tıp û teng.
dar rgd 1 teng, kêmber. 2. bank, lûhk (jı

bopentol, cü, çewal û tışte wısa) 3. kurt, jo
bo ftkr Û raman. /_a düşmek L ketin
tenganryê. /_ gelirli rgd hêjar. * dar gö¬
rüşlü kimse fivv. mırovO kurt bin. /_ et¬
mek Z. leng tann. /_ olmak Z. teng bûn.

dara M. İL dara, tara, lıgel qabO xwe ve
gıranıya tışteki ye.

daracık rgd tıp û teng, bank.
darağacı Msêpê,dar,sêpi,qinare.
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daralmak /.teng bûn.
daraltılmak L hatm teng kınn.
daraltmak /.teng kınn.
darbe N.AL derb, şek, lêdan, sixunne. Z

derbe, jı bo xistina hukumatekê tê gotın.
/_ yapmak fivv. derbe kınn. * bir darbe
indirmek fivv. şekek lê dan./- vurmak Z.
derb lê dan, derb lê xistin. /_ yemek Z.
derb xvvann.

darbelemek Z. derb kırm, te dan.
darbımesel M gotına pOşrya, bıvvej.
darboğaz M. cav 1. derbend. Z asteng, ga¬

va mırov an cıvatek bı abori dıkeve ten-
ganryO.

darbuka N.A tef, darbûqa. /_cı M. tefjen.
dardağan ağacı M tavvi, tavvık.
dargın rgd suh, sıh, sil, adi, sıh, xeyidi,

zıvvir.
dargınlaşmak Z. jı hev sıh/suh ketin, jı

hev sil bûn, jı hev xeeyidin.
dargınlık M. sdıketıni, sdbûni, xeyidin.
darı M. 1 gans. Z gılgıl. * darı sapları M.

çiq, sole.
darıf üllül N.P. darfultul. fiot Fruclus Pi-

peris longi.
darılgan rgd xeydok, kesO zû suh dıkeve.
darılmak L enirin, xeyidin, herıdin, dil

mayin, sıh ketin, sil bûn.
darıltmak Z. sili xistin, sıh kınn, sil kınn,

enırandın, hendandın, xeyidandm.
darlaşmak L teng bûn, ketin tengasıye.
darlık M. tengavi, tengasi, tengayi. *

darlığa düşmek fiıv. ketin tengavıyö.
darmadağın rgd tarumar, belavvela, bOs-

erûber.
darmadağınık rgd belavvela, tarumar,

bOserûber. /_ olmak L belavvela bûn,
bOser û ber bûn. /_ etmek Z. belavvela
kırın, tarumar kırın.

darp N.A derb.
darphane N.AP. derbxane, cihO ko pare

tê çapkınn.
darülaceza M.y4x0ratxane, darûlaceza.
darülfünun M.ylzanıngeh, üniversite.
daş/taş x mana hem, dar, kar, bend dıde.

dindaş, arkadaş = nemdin, hevalbend.
Daryus M. Dara, Daryus, qraleki ırane ya

kevn e.
dava M. A doz, davva. 1 jı bo gerin û

hdesbostına mafO dadi, serigdana dadıge-
hê. Z pêşnryarekijı bo şirovekınna babe-
tekê. 3. pus, armanc. /_cı M dozdar,
dawaker,gıldcer,xwiner./_ etmek/, doz

kırın, davva kırın. /-lı rgd kesê hatiye güi
kınn, gdibûyi.

davalaşmak L lı hev davva kınn, doza hev
kınn.

davar M. pez, devvar, mal. * davar besle¬
mek fivv. devvar xwedi kınn, mal xwedi
kınn.

davet M.X davvet, bang, xundin./- etmek
Z. davvet kırın, xundm, vexwendin. /-iye
M. davvetıye, davvetname, bangname. /_li
M. xwendi, vexwendi, xundi. /-name M
dawetname, bangname. /-siz rgd bêda-
vvet, nexundi. * davetsiz misafir fiıv. mûş-
ek. * yemeğe davet etmek fivv. jı bo
xvvannê davvet kırın, vexwendin xwannêV

davranmak Z. radan. * sıkışınca hemen
silaha davranıyor fivv. ko teng bû hema
radıde çek. * sopaya davranmak Avv. ra¬
dan ço.

davul M.yldahol, dehol, saz./_cuM.de-
holjen, deqaq, delû. * davulcu Ali Avv. Eli
delû./- çalmak Z. dehol te dan, dehol ku¬
tan. /_ zurna Nh dehol û zurne. * davu¬
lun sesi uzaktan hoş geUr Avv. denge
sazanjı dûrvexvveş tê,ji bo kesOkodı nav*
kar de nine û vvi kari vvısa asan dızane:
Tenû Kurdıya heri başûr de jı bo dehol
'saz' t0 gotın.

dayak M. ço, kötek. /_ atmak L ço kırın,
kolek kırın. * dayak cennetten çıkmış -

fiıv. ço jı CenetO hatiye. *

dayamak /. 1 dan ber. *sutını duvara
dayamak fivv. pışta xwe da ber diwêr. Z jı
ciheki hOz gırtın, pışt dan. 3. dıreji kınn. * >

gözüne dayadı fivv. dırOji çavi vvi kır.
dayanıklı i rgd qaim, qeim, pOt, zexm, qe- >'

wim, qewin. /_ yapmak L qevvin kınn,
pêt kırın, zexmandin.

dayanıklı 2 rgd xurt (jt bo cd, kutc û aletin
bikaraidnê). * dayanıklı ayakkabılar Avv.

solûn xurt.
dayanıksız rgd sıst, berxwenedan.
dayanım M. berxwedani.
dayanışma M palpıştl, pıştgiri, hevkari,

mddanhevi. /- göstermek L palpışli
kınn, hevkari kınn.

dayanışmak L pev re palpışli kırın,
pıştgınya hev kınn.

dayanmak l L ragutın, xwe pe* gırtın,
evrya di mana sebrkınn û aramO dıde.
dayanmak2/. 1 berxwedan.Jı berbûye-
rekO an astengryekê de xvve zexm kınn,
xurt sekinin. Z pışt _ dan, dan _ ber. * bir
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yere dayanmak bvv, pışta xwe dan cihe¬
ki. 3. bavver bûn. * biz halkımıza dayan¬
malıyız Avv. em bı gelO xwe bavver bin. 4.
sebr kınn, aram anin. 4. pal dan, tan dan.
* arabaya arkadan dayandı Avv. erebe
di pışt telanda

dayatmak Z. 1 nk tann, jı bo cdıanina
gotına xwe de inad kınn. 2. xwe an tışteki
dan ber dereki an tışteki.

dayı M. xal, lalo, bıray0 dO ye. /_ çocuğuM
xaloza. /_ karısı M. xalejm, xaloj. * dayı
oğlu M. pisxal

dazlak rgd keçel, zelût. /-laşmak L ke-
çel bûn, guri bûn.

de/da dç;ji.*bendegeldinıfiw.ezji hatun.
debboy M. depo.
debdebe M. A debdebe, revvnaq.
debelenme Mgevz.
debelenmek Z. gevızin, gevrzandm,

perpıtin, kulkulin.
debi M. Fr. debi, birli, hêz an miqdara

herıkandına avO. /_ kuvveti fivv. bırha avO.
debriyaj M. Fr. debriyaj, jı tırki derbazi

kurmanci bûye.
Deccal M. A Deccal.
dede M. 1. bapir, bavO bavO an dO. 2.

Mevvlevvi an Elevviyan de liderên dini. *
dede dedesi MA. bapiri gevvre, kal, kalık.

dedektif M. İng. dedektif.
dedektör M. Fr. dedektor.
dedikodu M kurtûpıst, paşgotın, gotegot,

galegurt. /_ etmek/yapmak L paş de
gotın, paşgotmi kınn, pırs guhaztın.

dedikoducu M. paşbOj, pirsguhêz, qemsi,
xebergerên.

dedirtme, dedirtmek L dan gotın. * ken¬
dine çalışkan dedirtmek fivv. jı xwe re zi¬
rek da gotın.

def M.A def./- etmek Z-defıhandın, def
kırın. /_ olmak Z. def bûn, qeşitin.

defa rgp. car, neqil. /-larca rgp. çend car.
* bir defa fivv. carek, careke. * bir de¬
fasında fivv. bı carekê. * bir dahaki sefe¬
re fivv. cara dın.*her defasındaki fivv. her
cara ko. * bu defa fivv. vê cara.

defetmek Z- qewitandin, qewirandin,
defıhandın, def kınn, axêz tann, nijtın. *
başından def etmek fivv. jı serê xwe def
kırın. * haydi def ol! fivv. de buıije!

defi hacet M. ritın, avdest gutm.
defile M Fr. defUe, pêşandina cdên mo-

deyO ye.
defin M.A defin, çaUunna nunyan e.

define N.A define, gencine.
deflasyon M. Fr. deflasryon, kêmbûna

dıraf/pare.
defne M Gr. defne. * defne ağacıMA. daf-

ne, dara defnê, qac.
defnedilmek Z. A hatm çal tann, hatın

naşta, hatm veşartın, kırın gorê.
defnetmek L naştın, çal kırm, kınn gorO.
defolmak L qewirin, qewitin, hdbûn,

qeşitin.*haydidefol!fiw.hadêwêde!ha-
dê biqeşite, hılbe jı vır!

defter M. defter, peravvi. /_ tutmak L /,0-
deyi jı bo ticarete defter tıncan kırın. *
deflerden silmek fivv. jı dil avOtın, jı dil
derxistin, tışteki an yeki jıbir kınn. * def¬
terini dürmek fivv.yeki kuştın anjı kar an
jı erkekO dûncıstın.

defterdar N.A K. defterdar.
değer M. bdıa, fiyat, nerx, qedr, qimet. /_

almak/kazanmak L bdıa bûn. /.- bilir
M qedirşinas, xatirzan. /- vurmak L
nerx 10 dan, fiyat 10 xistin, qimet lê xistin.

değer düşürümü M develuasıyon, bıhayû
pareye ko lı beramber zêr an pareyen
bıyani dadıkeve.

değerlendirilme M helsengandın.
değerlendirilmek L hatın helsengandın.
değerlendirmek L 1. bıha an qimet dan.

2. hejandın, heja kırın. 3. helsengandın,
naverok an gınngıya tışteki diyar kınn. *
geçmiş günlerin bir değerlendirmesini
yapalım fivv. em rojen derbazbûyi carekO
helsenginın.

değerlenmek L bıha bûn, bı qimet bûn,
hêja bûn.

değerli rgd faxir, berketi, gıranbıha,
gıranpaye, berêz, berketi, hOja. /_ olmak
Z. hêja bûn, gıranbıha bûn. /_siz rgd, b0-
qimet, bêpaye, erzan.

değil rgd ne, nine, niye. * ben değil, sen
değil, öteki fivv. ez ne, tu ne, evvO din.

değin dç ta, heta. * buraya değin fivv. heta
vira.

değinme M. temas.
değinmek L behs, derheqa babetekO de

bı kurti behs kınn. Z dest te dan, temas
kuın.

değirmen M. aş. /_ işletmek L aş ge¬
randm. * değirmene hububat dökmek
fivv. aş 10 kınn. * su değirmeni MA. aşO
avê. * kahve değirmeni MA. aşê qehvvö.
/_ taşı MA. beraş, kevirê êş.

değirmenci M.qeraş,aşvan./_cUikM.aş-
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vanı, qeraşi.
değirmi MZ*r.girover,zêdeyijibokevirên

ko hgel lehi û avê hatme û gırover bûne.
değişebilir rgd guhOrbar.
değişici rgd guhOrbar.
değişik rgd cO, cdiê, cdıOreng, cûrbecûr,

cüda. /_lik M. ciheti, cûdayi.
değişim M. veguhêrin, guhêrin, guhêrk.
değişinim M. mûtasryon.
değişken rgd guhêrbar, vviç, alternatif.

/SikN. guhOrbari.
değişme M. guhêrin.
değişmek lZ.berd01i kınn, evıya bızedeyi

jı bozewacêye koxwangan keçaxwepev
re dıguhOnn.

değişmek 2 L guharin, guhartm. 1 ketına
teşe an revvşeki din. Z kesê din an tışteki
din ko bıkeve cihê tışt an kes. * okulun
müdürü değişti fiıv. mıdûrO dibıstane
hate guhartın. 3. hevûdu re tışteki bedel
bıki. * kitaplarımızı değiştik fivv. me
pırtûka xwe guhart.

değiştirge M.pOşnryarjıboguhartınO(/:es
an tışt)

değiştirgeç M. guhêrker, konvertisor.
değiştirici rgd guhOrker.
değiştirilmek L hatm guhOrin, hatm gu-

harin/guhartın. * değiştirilmiş bir ka¬
rarı kabul elmem fivv. bıryara ko hatiye
guhartm, ez napejırinım.

değiştirmek Z. gorin, guharin, bedOl kınn,
guhartın, guiıarandrn, guherandın,
bedılandm, ev sinonimana dr cdıO hev de
dıkann bêne bdcaranin. 1. revvş an teşe ya
tışteki tOxi şıkleki dm. 2. tışteki bıdi yeki
û cihO vvi de tışteki di bıstini. 3. yeki an
tışteki jı cihekê bıgri Û deyni an bışini ci¬
heki din. 4. tışteki cih bdiêli û tışteki din
bıgıri. 5. bıkevi tdqeki din. * zenginlik
onu çok değiştirdi fivv. devvlemendiyO evv
pır guhart.

değiştirtmek L dan guharin/guhartın.
değiş-tokuş M trampe, pışkegor, berdOli.
değmek Z. 1 leketın, ketin, heta hiç nav¬

ber nemine bı hev ve temas kınn. * elim
eüne değdi Avv. destO mın h deste te ket.
* kurşun hedefine değdi Avv. güle h ar¬
ınanca xwe ket. Z geniştin. * yaşı on beşe
değince Avv. sala xwe ko genişte panzdeh.
3. berdan. * değme gitsin Avv. berde bıla
here. 4. tann, tıştek di bdiayaxwe de bûn.
* bu kitap 50 gulden değer Avv. ev pırtûk
50 guldeni ddce. S. geniştin (jı bofâki û

sewz) * armutlar değdi Avv. hermi geni¬
ştin.

değnek M. ço, çogan. /-lemek L ço kınn.
deh B. deh, çoh, dengdaneki ye jı bo hey¬

vvanO bar.
deha N.A deha, pitnasi.
dehliz N.P. dalan, dehliz.
dehşet M. A toqta, tırseki hêz, etjeng,

şaşıti. * dehşete kapılmak Z. toqta. /_U
rgd erjeng. /_ salmak Z. toqandin.

dejenere rgd Fr. dejenere, bê esi û fesi.
dek M. ta, heta, hetani. * sonuna dek yü¬

rümek fivv. heta davvi meşin.
deka M Gr. deh, hêjmara 10. /-gram M.

dekaxram, jı sedi yeki kUo ye. /-litre Nh
dekalitır, pivaneke bı deh Utır e. /-metre
MA. dekametır, pivaneke bı deh metır e.

dekan M. Zat dekan, serokêfakûltê.
dekar Mpivanekaerdêyejibo lOOOmZ

ye, an ji deh ar e.
deklarasyon M. Fr. danezan, dekle-

resryon.
deklare M. Fr. danezani, deklere.
dekor M. Fr. dekor, nexş, neqş.
delalet etmek /. peşandın.
deldirmek L dan kun kınn, dan

sınırlandın.
dclagasyon M. Fr. delegasryon.
delege M. revvanek, niwêner. /_lik M.

nrvveneri.
delgeç M. zımba.
delgi M. sımok, burxi.
delgiç M direş.
deli rgd şêt, din, divvane, apter. /_ divane

Mdin Ûdiwane,dinûşêt./_tikM.apteri,
diniti, şOti. /_ olmak L din bûn. /_ etmek
/.din kınn. * deliye her gün bayram fivv.

dinan re her roj cejn e.
delibozuk rgd tevlÜıev, xêvdc.
delici rgd kunker.
delidolu rgd bOpervva.
delik M. kun, qul, quldc. /- açmak/del¬

mek Z. qul kırın, qul badan, sımlandın,
kunandın. * yüan deliği fivv. kunê mar. *
iğne deliği fivv. kunederzi.

delikanlı M. rgd xort, nucrvvan, lavvdc
/_lüc M xortani, lavvani.

delikli rgd qul.qulbûyl
deliksiz rgd bêqul. * deliksiz bir uyku

fivv. xewke kûr.
deUl N.A delil, bırhan, belge.
delinmek Z. hatm kun bûn, hatm qulbûn,

hatın sunıtin, simin, xunmin.
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tışteki jı cihekê bıgri Û deyni an bışini ci¬
heki din. 4. tışteki cih bdiêli û tışteki din
bıgıri. 5. bıkevi tdqeki din. * zenginlik
onu çok değiştirdi fivv. devvlemendiyO evv
pır guhart.
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değiş-tokuş M trampe, pışkegor, berdOli.
değmek Z. 1 leketın, ketin, heta hiç nav¬

ber nemine bı hev ve temas kınn. * elim
eüne değdi Avv. destO mın h deste te ket.
* kurşun hedefine değdi Avv. güle h ar¬
ınanca xwe ket. Z geniştin. * yaşı on beşe
değince Avv. sala xwe ko genişte panzdeh.
3. berdan. * değme gitsin Avv. berde bıla
here. 4. tann, tıştek di bdiayaxwe de bûn.
* bu kitap 50 gulden değer Avv. ev pırtûk
50 guldeni ddce. S. geniştin (jı bofâki û

sewz) * armutlar değdi Avv. hermi geni¬
ştin.

değnek M. ço, çogan. /-lemek L ço kınn.
deh B. deh, çoh, dengdaneki ye jı bo hey¬

vvanO bar.
deha N.A deha, pitnasi.
dehliz N.P. dalan, dehliz.
dehşet M. A toqta, tırseki hêz, etjeng,

şaşıti. * dehşete kapılmak Z. toqta. /_U
rgd erjeng. /_ salmak Z. toqandin.

dejenere rgd Fr. dejenere, bê esi û fesi.
dek M. ta, heta, hetani. * sonuna dek yü¬

rümek fivv. heta davvi meşin.
deka M Gr. deh, hêjmara 10. /-gram M.

dekaxram, jı sedi yeki kUo ye. /-litre Nh
dekalitır, pivaneke bı deh Utır e. /-metre
MA. dekametır, pivaneke bı deh metır e.

dekan M. Zat dekan, serokêfakûltê.
dekar Mpivanekaerdêyejibo lOOOmZ

ye, an ji deh ar e.
deklarasyon M. Fr. danezan, dekle-

resryon.
deklare M. Fr. danezani, deklere.
dekor M. Fr. dekor, nexş, neqş.
delalet etmek /. peşandın.
deldirmek L dan kun kınn, dan

sınırlandın.
dclagasyon M. Fr. delegasryon.
delege M. revvanek, niwêner. /_lik M.

nrvveneri.
delgeç M. zımba.
delgi M. sımok, burxi.
delgiç M direş.
deli rgd şêt, din, divvane, apter. /_ divane

Mdin Ûdiwane,dinûşêt./_tikM.apteri,
diniti, şOti. /_ olmak L din bûn. /_ etmek
/.din kınn. * deliye her gün bayram fivv.

dinan re her roj cejn e.
delibozuk rgd tevlÜıev, xêvdc.
delici rgd kunker.
delidolu rgd bOpervva.
delik M. kun, qul, quldc. /- açmak/del¬

mek Z. qul kırın, qul badan, sımlandın,
kunandın. * yüan deliği fivv. kunê mar. *
iğne deliği fivv. kunederzi.

delikanlı M. rgd xort, nucrvvan, lavvdc
/_lüc M xortani, lavvani.

delikli rgd qul.qulbûyl
deliksiz rgd bêqul. * deliksiz bir uyku

fivv. xewke kûr.
deUl N.A delil, bırhan, belge.
delinmek Z. hatm kun bûn, hatm qulbûn,

hatın sunıtin, simin, xunmin.
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delinmiş rgd qul, qiiltari.
deli otu MAİgulçit.
delirmek L din bûn, şêt bûn, eqlê xwe

vvında tann.
delirtmek L din kınn, şêt kınn.
delişmen rgd rûgırti, ddsrvık, dilbaz,

qopik.
delmek L kun kınn, kunandın, qul kırm,

sunandın, sımıtandın.
delta Mmıyandavv.
dem M. P. K. dem, jı bo çay û tışte vvısa tO

gotın. /_ tutmak L dem gırtın.
demegoji M. Gr. Fr. demegoji, h ser cıvake

de bı tevger an bı zman ddxwaşiyekO kar
tine û sozaxwe dıde pejırandın.

demeç M beyanat.
demek M. Z. gotın, bOjtın, qewl, vvûtın. *

dediğini yerine getirmek bw. gotına xwe
anin cih. * ne demek istiyorlar? fiıv. evv
çı dixwazin bibêjin?.

demet M. Gr. 1. baq, buket, deste. 2. gidiş,
melû, pırııag, taxe, tenö jı bo pırnagOn h
ber dasO ye, lı zeviyê de * gül demeti fiıv.
baqa gulan.

demetlemek L deste kırın, gidiş kınn,
pırnag kırın.

demin rgp. pıçki puşta, gavek pOşta.
deminki rgp. gava din.
demir ' M. hesın. Elementeki ye ko jımara

atomi 26, gıranıya atoma xwe 55547,
sıftıya xwe 7.8, e û 1510 derece de ddiele.
sim. Fe. /_ aletler MA. hesıncavv./- boku
M. gûhesın. * demire su vermek fiıv.
simax kınn. * demire tav vermek fivv.

hesın piş kınn. * demire su vermek fivv.

semax kırm, hesın av kırın. * demir ma¬
deni cevheri Nh karak, karok.

demir 2 M. lenger, sekan, ankor. /_ almak
L lenger kısandın, jı bo keşti ye ko jı cihO
xwe hereket dike. /_ almak L lenger
berdan.

demirbaş rgd miri, xwemiri./- eşya malê
miri.

demirci M. hesınker, hesingêr, kûrevan. *
Demirci KavaMA. Kavvayi hesıngOr, 612
sal lı pOşi İsa qralO İrani Dehhak ddcuje û
gelen İranO azad ddce. Sersala Kurdi 21
Adar Nevvroz jı vê rojê tê. * demirci
fmm M. kûre./_likM hesmgOri, kûreva-
ni.

demir çubuk M. adode.
demirlemek L (keşti) lenger avOtın, an¬

kor danin, sekan kınn.

demirleşmek Z. nesini bûn.
denürleştirmek Z. hesın kınn.
demir perde M. perdeya hesm, trxûbek di

sryasetê de di navbera rohelat Û roava de.
demiryolu M. ray, rOhesın.
demlemek Z. demandın, dem kırm (çay)
demlendirmek Z. dan dem kınn.
demlenmek Z. dem gırtm, dem kêşan,

hatın dem gırtın.
demlik M.qori.
demode rgd Fr. demode, jımodeyO der.
demografi M. Fr. demoxrafi, gelhenasi.
demokrasi M. Gr. demokrasi.
demokrat rgd Gr. demokrat.
demonstrasiyon M. Fr. xwepOşandm, de-

monstrasıyon.
den Ghk jı, jO. -den beri rgp. jı dema ko.

-den başka rgp. jı pO ve.
deneme M cerıbandın, sehOti.
denemek Z. cerıbandın, sehOti kınn, hO-

çandın, tecrübe kırın.
denenmek L cenbin, hatın cenbandm,

hatın sehOti kırın.
denetçi M. serpenşt, çavdOr, kontrolker.
denetim M. dager, sehOti, kontrol, teftiş.
denetlemek L sehOti kınn, dager kınn,

çavdOri kınn, teftiş kınn.
denetmek L dan sehêti kınn, dan dager

kırın, dan teftiş kınn.
denetmen M serpenşt, çavdOr.
deney M. 1. tecrübe. Z jıhevdani,

devvıy ,uin (jı bo tehlil û legerina tışteki).
deneylemek L 1 tecrübe kırm. 2. jıhev

dan, devvıyandın (jı bo tehlil kırine).
denge M mezOn, dang, parseng, tevvş, ben¬

deke, mûvvazene. /_ sağlamak fivv. me¬
zen gırtın. * dengesi bozulmak fivv.

vetevvışin, havvi bûn. * dengesini bul¬
mak fivv. tevvşa xwe gırtın.

dengesiz rgd eletevvş, bOtevvş.
deniz M. derya, behr, avıal. /_ bilgini Nh

deryanas. /_ bilimi Nh deryanasi. /-ci M.
deryavan. /-cilik M. deryavani

denizaltı M keşti noqav, keşti bınav.
denizanası M. pışemasi, keşti portexali.
deniz ayguı M. masihespık.
denizci M. noti, deryavan.
deniz feneri MA. fanosa deryayi.
deniz hıyarı M. zoo. xryari derya.
deniz kabukları MA. dire, guhmasi.
deniz kaplumbağası M. reqi derya.
denizkestanesi MA.jûji avi.
denizkızı M serpen.
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5.ü derinlemesine, derinUğine

deniz rengi rgd avgon.
deniz saksağanı Mlepkexur.
deniz yddızı MmasistOrk.
denizyolu MrOyaderya.
denk M. beramber, hınkuf, vveklıev, deng.

* birbirine denk düşmek Avv. denge hev
bûn. * dengine düşmek Aıv. dengO xwe
ditin. * dengini vurmak Aıv. dengO xwe
dagırtın.

denklemek L bendeke kırın, vvekhev
kırın.

denkleşmek Z. vvekhev bûn.
denli 1 dç qas,weqas. 2. rgd kesê ko gotm

û kınna xwe de bı pivan e.
denmek, denilmek Z. tê gotın, tê na¬

vandın. * öyle deniliyor amma kimse
bilmiyor fivv. vvısa tO gotın, 10 kes nızane.

densiz rgd bOgef, kesê ko bê rûmeti û bO
gıramiye dike. /-Ieşmek Z. bêgef bûn.
/_lik M bêgefi. * densizlik etmek Avv. bê-
gefıli kırın.

dcpderin rgd kûr û kûr, pır kûr.
deplasman M Fr. deplamen,qlûbên spor-

10 ko dıçın lı derveyi bajarê xwe de maçO
dikin.

depo M. Fr. mereg, embar, depo, barxane,
hiser. 1 cdı6 ko mal an zad teveşartın, jı
bo bıkaranina davvi, embar, depo, hiser,
mereg. Z cdıO ko mal 10 spartın û fırotın,
depo, barxane, embar. 3. di leşkenyO de
cihê ko çek Û sileh tön veşartın, depo, me¬
reg, hiser.

depolamak LFr. depo kırın, embar kınn.
depolanmak L hatın depo kırın.
dcpo/.it M. İt depozit, sparde, pey.
deprem M. erdhejin, zelzele. /_ bilimi M.

erdlıejin nasi, sismoloji, /-cizer/yazar M
aleleke ko cih an qewimina erdhejinö bı
zûkayi şani dıde, sismoxraf.

deprenmek Z. Iıvin, hejin, lebıtin.
deprasyon M. Fr. depresryon, nexwaşiye-

ke ruhi ye.
depreşmek L lebıtin, Iıvin, jı nû ve (xwe)

Iıvandın.
depreştirmek Z. Iebdcandm, lebıtandın,

Itvandın, (xwe) tev dan. * gönlümün ya¬
rası yine depreşmeye başladı Avv. kula
dile mm disa xwe tev da

depretmek Z. hvandın, lebıtand
levvıtandın, tev dan.

derbeder rgd P.K. derbeder, vvêl, per
/_lik M. derbederi. * Kürdistanım ,.
beder oldu Aıv. vvOl vvOI bû Kurdu.:. .

dere M. nevval, nal, nevval, cobar./- tepeM.
nal û nependi. *dereden tepeden konuş¬
mak fivv. jı vır û vvê axaftın. * dereyi gör¬
meden paçaları sıvamak fivv. çem
nedıye, pancıkan heldıçıni, an hurç tüne
rêçê diğeri, yanê kese ko hê dest de tıştek
tüne û behsa kırın û kıryare ddce.

derebeyi M. 1 derebeg, feodal. 2 zorbe,
stemkar.

derece N.A pde, nıqır, rade, pêling, dere-
ce.l fiz. kim. di aletên pivani de her
niqteyO ko zOde an kêm dibe, nıqır, dere¬
ce. * kanlan 10 derece yukan çıkar fiıv.
qenterê bı 10 mqiran bıhnd ke. * hava
beş derece düştü Avv. hevva pênc niqiran
(derece) daket. 2. mat. derece, püe, her
yek niqirOn jı 360 parçeyên hevêrkê
(dayââ) * 90 derece dik durmak Avv. bı
90 dereceyi rast sekinin. 3. cilıeki an me-
qameke de niqteyê ko bdınd an nızm, pi¬
le, pelıng, rade. * bir üst dereceye
çıkmak fitv. radeyeki çûn jor, pêhngeki
bdmd bûn.

derecelemek L derece kınn, nıqır kınn.
derecelendirmek Z. hatm derece niqir

kırın.
dereceli rgd kes an tiştê ko dereca xwe

hemn. * orla dereceü memurlar fivv. me¬
ra ûrOn di radeyOn navin de.

derecik M.neqeb.
dereotu M. ştvvit, şêvvit.
dergah M P. K. dergeh, dergah.
dergi M kovar. * aylık dergi Avv. kovara

melıane.
derhal rgp. P. A taf de, derhal.
deri 'Mİ ant. ayar, çerm, post, pist. Zrgd

jı çerm, çermi. * deriden ip Nh duwêl,
dvvOI. /_ kaplamak Z. ayar kınn, çerm
kınn, si kırın. /_ kaplı rgd çermin. * bir
deri bir kemik kalmak Avv. bı tenê çerm
û hesti man. 3. si, sih, evrya jı bo çermê
mili û bızına ko debax bûye re tê gotm.

deri 2 M 1 cdıO bazarO. Z ervin, davvat, cer¬
beze.

derin rgd kûr. /_ derin Avv. kûr kûr. * de¬
rine gitmek fiıv. kûrçûn. /_IikM. kûrahi,
kûri./- olmak Z. kûr bûn./_ uyku Aw.xe-
vva kûr.

derinlemesine, derinliğine rgp. bı kûra¬
hi, bı dûr û dırOj. * derinlemesine bir in¬
celeme yapmak Avv. tegerineke dûr û
dırOj kınn.
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niqteyO ko zOde an kêm dibe, nıqır, dere¬
ce. * kanlan 10 derece yukan çıkar fiıv.
qenterê bı 10 mqiran bıhnd ke. * hava
beş derece düştü Avv. hevva pênc niqiran
(derece) daket. 2. mat. derece, püe, her
yek niqirOn jı 360 parçeyên hevêrkê
(dayââ) * 90 derece dik durmak Avv. bı
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derin rgd kûr. /_ derin Avv. kûr kûr. * de¬
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derinleşmek L kûr bûn.
derinleştirmek Z. kûr kınn, kurandın.
derinletmek Z. kûr tann.
derinlik M. kûri. 1 mesafeyek jı pı rû be-

revv jOr. Z fiz. jı sO dimenan de ya kûri. 3.
kûri, dûrahi * ormanın derinliklerin¬
den bir ses gelmek Avv. jı kûri (dûrahi)ya
rêlO de dengek hatın.

derişmek Z. 1 kom bûn, lı dora niqteyeki
de crvin, temerküz. Z tir bûn, av jO kişin.

derk M.A derk, seh. /- etmek L seh
kınn, derkandın, lêgêhiştin.

derlem M. koleksiyon, darêj.
derleme M. darOjnrvis. Z rgd bıjarte,

hevgihandi.
derlemek Z. darOj tann, hevgıhandın,

bıjartm. * derleyip toparlamak Avv.

hdmaşün, h hev civandın.
derlenmek Z. hatın darOj kınn, hatm

civandın, hatın hevguiandın.
derleyici M. darOjker, hevgıhandOr. /_lik

M. darêjkeri, hevgibandêri.
derU toplu rgd hılmaşti, şdc, bıser û ber.
derman M. P. K. 1. Bj. derman, ecza, dae,

darû. Z M. hêz, taqet. * derman kesU-
mek fivv. derman neman, bê taqet bûn.
/-sız rgd bêderman.

dermatolog M. Fr. dermatolox, pisporê
nexwaşryên ten e.

dermatoloji M. Fr. dermatoloji.
derme çatma M. xiçviçandm, tane mine.
dermek Z. kom kirin, civandın, berhev

kınn.
dermeyan M. navin, dermeyan. /_ etmek

Z. anin pêş, berpêş kınn.
dernek M. 1. komel. /... başkanı M. serok

komel. /_ kurmak L komel
damızrandın. * derneğe üye olmak fivv.

bûn endamê kornete. Z cerbeze, mıhri-
can. 3. cihê bazarê.

ders M. A ders. /_ almak L ders gırtın. /_
görmek Z. ders ditin. /_ okumak L ders
xwandm. /_ vermek Z. ders dan, ders
dayin. /_ yapmak Z. ders kınn. * derse
girmek Avv. ketin derse. * dersten
çıkmak Avv.jı derse derketm.

dershane N.AP. dersxane.
Dersim M. DOrsrm, Tunceli, navê herêma

TunceU ye ko bı Dundi diaxêvin.
dert M. P. K. 1 nexwaşi, Oş. Z derd, kul. 3.

xem, keder, paxav. 4. mesele, problem. *
birinin derdini çekmek Avv. derd û kule
yeki kısandın, yanê yeki jı xwe re derd

tann. * bir şeyin derdine düşmek Avv.

ketin derde tışteki. /- almak L derd
gırtın./- anlatmak Z. derdêxwegotm. /_
çekmek L derd kêşi, derd taşandın. /_
edinmek Z. jı xwe re kınn derd. * derde
girmek Avv. ketm nav meseleyan. * derdi¬
ne çare aramak Avv. derdê xwe re der¬
man gerin. * derdine yanmak Avv.jı hate
xwe gınyan. * derdini dökmek Avv. derde
xwe gotm. * derdini söylemeyen der¬
man bulamaz Avv. kesê derdê xvve nebê-
je,jê re derman nabine./- olmak L derd
bûn. /- ortağıM. hemderd. /_ yanmak/.
lom tann, lome kırm. * her akşam düşü¬
nür üzüntüleri bitmezdi Avv. her êvaran
mıjûl dıbû û derd û xemê xvve davvi
nedıhat. * içine dert etmek fivv. kul kınn
zık.

dertlenmek Z. xemgin bûn, derdnak bûn,
derd gırtm.

dertleşmek L pev re derdêxwe gotın.
dcrlU rgd derdmend, derdnak, bı derd,

xemgin. /_lik M. derdmendi, derdnaki,
xemgiri.

dertsiz rgd bOderd, bêxem. /_lik M. bO-
derdi, bOxemi.

deruhte M. P. A gırtın ser xwe. /- etmek
Z. gırtm ser xwe.

denin M. P. hundır, hênav, henavv. /_i rgd
henavvi, hundıri.

derviş M P. dervvêş, qelender. /_çe M. rgp.
dervvOşane. /_Uk M dervvOşi.

derya M K. P. 1 deniz. Z rgd pır pır, zehf
zOde.

desen M. Fr. desen, nıgar.
desibel M. Lal desibel, aleteki ye hOza

bıhisttne dıpive.
desigram M. Gr. desigram, desixram.
desUitre Nh jı dehan yeki litır e, desiütır.
desimetre Nh Gr. jı dehan yeki metreye,

desimetır.
desinatör M. Fr. desinator, neqtşkêş.
desise N.A bınekari, fen, dek û dolav.
despot M. Fr. zalim, despot, stemkar. /_ik

rgd despotik, stemkar. /-izm M. des¬
potizm, stemkari.

destan N.P.K. destan.
destanlaşmak Z. destan bûn, jı hêzO

mırovi dertu- qehremani tann.
deste M. P. K. qefş, qeft, desti, demet, de¬

ste, npın.
destek M. P. K. 1 hevgır, destek, palpışt, jı

dereke an jı kesekê arikari gutm. Z stûn,
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kutek,jı bo tıştek nekeve an gêr nebe da¬
re ko an sınge ko dıdıne berO. 3. maü an
siyasi pıştgırt ini kınn. * dükkam açarım
amma birinin desteğine ihtiyacım var
Avv. ez dûkanO vedıkım tebelO nun
hevvceyi palptşüyayeki drvêt. /_ olmak Z.
destek bûn, palpışti kınn, hevgırtın.

desteklemek Z. pışt gulın. palpışti kınn,
pesardın.

desteklenmek Z. hatın palpışti kırın, hatın
pışt gırtın, hatm destek kuın.

destekleyiş M. palpışti, pıştgtri, pesartın.
destekli rgd 1 pıştgırti, pesarti. Z stûnkıri.
desteklemek Z.I. pışt gırtın, palpıştıya ye¬

ki kınn. 2. stûn tann, kutek dan ber.
destroyer M. İng. wêranker, cûre keştıye-

ke cengO ye, destroyer.
destur M. A'. destur, rOdan.
deşarj M. Fr. deşarj, valabûn. /_ olmak Z.

deşarj bûn, vala bûn.
deşelemek Z. kolan, vedan. 2. lOgerin. *

ağzım biraz deşeledim fakat bir haber
alamadım Avv. ez qaseki lı devO vvi
gerryam lObete mın tıştek jê demeani.

deşifre rgd Fr. vebûyi, aşikar bûyi, deşifre.
/_ etmek L mvisekêan şifreyekêvekınn,
jı hev deranin./- olmak L aşdcar bûn, as¬
kere bûn.

deşik rgd qul bûyi, qul.
deşUnıek L hatın vedan, hatın kolan.
deşmek l (kul, birin) L axivandin,

durandın.
deşmek 2 Z. kolan, vedan, derve kınn,

hundurO (tışteki) anin der. * toprağı deş¬
mek fivv. erd vedan. * karm deşmek fivv.

zık çerrandın, zık derve kınn.
detant M. Fr. nermbûn.
detay M. Fr. detay, kıtkıte, cûre cûre yên

tışteki.
detektif M. İng. bn dedektif.
detektör M. Fr. bn dedektor.
deterjan M. Fr. maddeyên kimyevvi yejı bo

paqijkinnê tO bıkaranin.
dev M. K. P. hefrid, dêv, hût 1 di çirokan

de derbazdibi, mırove gırs û hûteki bı tırs
e. Zrgdjı normal pu- bdındür an gırtır. /_
aynasıM. hdi (neyndc)ya ko üştanjixwedi
pır pır mezınür şani dıde. * kendisini dev
aynasmda görmek fivv. xwe h hiliya de¬
van de ditm, xwe pır mezm ditm. * dev gi¬
bi bir adam fivv. mıroveki vveki dêv e. 3.
bı bal û pal, gır û gırs. * dev şirketler fivv.

şirketên vveki dêv, şirketên bO hempa.

deva M.A devva, Uac, çare.
devalüasyon M. Fr. develûasi, erzanbûna

bihayêchrafêye.
devam M.A devvam. dom.
devam etmek L 1 dom tann, domandın.

Z dom kınn, kudandın, kudin, evrya jı bo
dem û zeman e. * dört saat devam etU
fivv. çar saetan kudand. zalimlerin baş¬
arısı fazla devam etmez Avv. serketına
zahman zOde nakudine.

devamı M. dûmayik.*devamı var fivv. dû-
mayik heye, paşi heye.

devamlı rgd her, herhe, timi, bıdom, ber-
dewam, domdar, bêkutayi. /_hk M. dom-
dari. * devamlı aym işiyaparım Avv. her
evv kari dikim./- olarak Avv. tim û tim, tim
û daim, her û her.

devamsız rgd bêdomdari, domnetari
deve N. hOştir, deve. * çift höyüklü deve

Nh hecin. * erkek deve M. lok, buxur. *
dişi deve M. delax, dundd. * iki yaşında¬
ki deve M. cenculuk. /_ yavrusu M. torm,
tormık.

deveboynu 1 rgd kokel. Z M. tışt an bo-
riyê ko vveki şddê "S" an "U" ye.

deveci Mheştırvan./_likM. heştırvani.
devedikeni M. stırimışk, cûreyeki ker-

beşê ye. fiot SUybum marianum.
devekuşu MAheştırme.
deveran M. ger. I- etmek L gerin.
devetabanı M. xdok.xdolik.
devim M V.z. hv, nereket. /_ bilimiM. di-

.cvimsel /û'ddtaamik./_UlcMdtaamizm.
devingen rgd bdiereket, müteharrik.
devinim M hereket, tevger, hv, leqin.
devinmek L tevgerin, hvin, leqin, hereket

kırın.
devir l N.A qime, çax, dewran, penyod.
devir 2 M. A 1 ger. Z çûn û hatm. 3. devvr,

guhaztın. * malı ahcıya devretmek fivv.

mal devvri kıryar kuın. 4. badek, badan, h (

pey hev gerandın. * 8 devir yapmak Aıv. '-'

8 badek tann.
devirmek Z. gêr kınn, quhbandin, vverge- *

randm, remandm, hênfandm, xinfandin.
1 ttştên ko h ser hev komkıri, vvek beden,
divvar û Awd ko bête ruxandin jê re tê
gotm. Z ruxandina hukumatekê an siste- '

mekê. 3. tıştekO jı seri heta bm temam
kınn.* bu kitabı üç sefer okuyup devir-
dim Avv. mm ev pırtûk bı se* caran
quhband (xwand}
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devleşmek Z. pır mezm bûn, jı ber çavan
an h dd de vveki çıya bûn.

devlet MAl devvlet, dûgel Z şans, kam,
talih. /_ başkanı M. serekdevvlet. /_
kapısı M. derê hukumatê.

devletçi rgd devvletpenst.
devletlerarası rgd navnetevvi, mryandû-

gel
devletleştirmek Z. gelemperi kırm.
devletli 1 rgd devvlemend. Z dema berê

de padişah Û vvezirOn Osmanıyan re
dıgotın.

devralmak Z. devvr gu-tm.
devran N.A devvran, çrvane.
devre M.A zandûr, vedor, penyod.
devredilmek L hatın devvr kınn.
devretmek L devvr kınn.
devridaim N.A devvridaim.
devrik rgd gOrkıri, qatkiri, veguharti,

quhbti.
devrilmek L wergerin, qulaptin, quhpin,

velqutin, gêr bûn, hOnfin.
devrim M. 1. guhartmi. Z şoreş. /.cı M. şo-

reşgOr, tOkoşer. /_cilik M şoreşgOri, şo-
reşvani.

devrisi rgp. (jı bo roj, hefte û sal) dotır. *
devrisi gün Avv. dotıra rojê.

devriye M.A heras, rujde.
devrolunmak L hatın devvr kınn.
devşirilmek Z. hatın berhev tann, hatın

civandın.
devşirmek Z. 1. anin ba hev, berhev kırın,

komcrvandın. Z (jı bofâki) hevv kınn, jO
kırm. * dalda incir devşirmek Aıv. jı darê
lıOjir hevv kınn, hêjir jê kuın. 3. nnin, jı bo
gul û kulilkan.

deyim M. brvvOj. navlêk, tabir, id'yom.
deyimleşmek L brwêj bûn.
deyiş M. 1 gotm. * öyle bu deyiş dedi ki

Avv. bı gotıneki vvısa got ko. * onun deyişi¬
ne göre fivv. lı gor gotına vvi. Z di zmanê
Tırki de tê mana stranOn geli, helbest.

deyyus M.A deyûs, cûre çêreki yedi cihe
'gevvat' de tO karanin.

dezenfekte rgd jı mikroban hatiye paqij
kırın./- etmek L jı mikroban paqij kınn.

dılak M ata. gılık.
dımbırdatmak Z- ting ting kınn, jale-

tên muzikO re tO gotın, gava ko rûz h
têlê xistin.

Dimili M. Dimili, Kürtçede Zazac. ı şrvesı.
dırdır rgp. dır dır, göte got.
dırlanmak /. dır dır kınn, gote _ tann.

dış M. der, dereke. /_ tarafta fivv. h derve.
/- ülke M. vvelatê dereke

dışa dönük rgd psikolojiye de extrovert.
dışarda, dışardan rgp der ve. /_ gelmek

fivv. jı der ve hatın. / kalmak fivv. der ve
man.

dışarı rgp. der, der ve. * dışardaydım Avv.

ez h der bûm. /_ geldim L batım der. *
dışarıya göndermek Avv. der ve şandın.

dışavurumcu M. ekspresyonist
dış başkalaşım M. egzomorfizm.
dış beslenen rgd bio. heterotrof.

dışbükey M. fiz. kov, qof.

dış deri M. bio. çermO senn, piste senn,
ektoderm.

dış evUlik M. sos. derve zevvıcin, zevvaca jı
malbata anjı gelê xwe derve dibe, egzoga¬
mi.

dışık M. 1 gûhesın, pegr. 2. kevvaşe, evrya
bı zOdeyi jı bo pûş û pelax tê gotm lêbelê
carinan ji jı bo gûhesın bıkar tê.

dış işler i M karûbarên derve.
dışkı M. bişqul, buşqul, nx, gû.
dış kulak M. aa. kenk, kevçıka guh.
dışrak rgd askere.
dışsal rgd derveyi, xerici.
dışsatım M. derveşandıni, ixracat.
dızdızcı M. K. argoyê de dızdız, çend kes

yek dibin û bı dızdızi a dm drxapimn.
dibace N.A dibace, destpêk, pêşgotin.
dibek M. sindir, coni./_ taşı M. sindir, coni.

/_ tokmağı M. mekut, sersindır.
didiklemek L 1 hûr hûr seh kırın (jı bo

tışteki gerâı) Z kut kırın (jı bo teyr ko nikıl
dikin) * didik didik etmek fivv. hûr hûr
an ser û bin tev dan.

didinmek Z. lebıtin, bı destlepO kar kırın,
bı zor û zehmet di nava astengıyO de kar
kırm.

didişmek Z. 1. bı gef an bı pevçûn hev û
du anin Û bınn, hev û du Oşandın. 2. di na¬
va astengıye de jı bo aborıya xwe lebıtin.

diferansiyel M Fr. defransıyel.
difteri MZr.Zf/'.duşaxe.wenaq.
diftong N.Fr. Grm pevdeng.
diğer rgp. Z". din, di, Otir.tirê.
dijital rgd Fr. digital, bdıOjmar.
dik rgd. 1 . ervvaz, tik. Z rep, evrya bı zOdeyi

jı bo ! ı can tê gotm. * kulak dik-
nı. -. *.- rep tann. /_ kafalı rgd
St .:l!'JOX.

dik ı. stOl.
dik M. mat. çargoşeyi stêl.
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dik dörtgen M. mat. çargoşeyi stêl
dikeç M. xılç, jı dar an jı hesın dibe.
dikelmek Z. 1 rabûn, vit bûn. Z peya

sekinin.
diken M. sine, sinede, sıtıri, xar, süri. /_li

rgd stırin, stridar.
diken dutu M diri.
dikenU meyan M sûsıka stırin.
dikenli tel Mteldırk.
dikey rgd qinc, emûdi.
dikik rgd vit, vitık, şût.
dikilitaş MkOl
dikilmek Z.lçdcdin, lı peya sekinin. *di-

kiUp durmak fivv. lı peya mat bûn û
sekinin. Z hatın dırûtin. 3. vit bûn, rep
bûn.

dikim M. 1 dûrın, dırûün. 2. cilalandın,
danin (jı bo dar û rehek). * fide dikimi
fivv. danina sadır.

dikimevi M. dirûnxane.
dikine rgp. 1 bı rastıki. Z mec. bı nk.
dikiş M. duûn, dırûün. /_ atmak Z. hene

tann, duran. /_ makinası M. mekina
dırûtınO. /_ payı M. dırûtınO de cihO ko
deızi 10 de dıçe. /_ tulturamamak Z.
bıngeh negırtın, lı ser gotıneke nesetanin.
/-ini almak Z.j5/jêderanina deziyejı ci-
hO amelıyatO.

dikişçi M. terzi, dırûnker, qezaz. /_lik M.
dırûnkeri.

dikişli rgd dırûti, dûrandi.
dikit M. jeo. bızmdûg, stalagmit.
dikiz M raçav /_ aynası M. hiliya

(neynıka) raçavtannê, evıya di ereban de
heye. /_ etmek L raçav kınn, kehsün.

dikizlemek L raçav kınn, kelıstın.
dikkat N.A 1 bal, baldari, diqet, dihn, da-

xuyani. /... çekmek Z. bala ... kışandm, di-
qet kısandın. /_e almak bw. gırtm ber
çavan, hesıbandın. /_ etmek Z. diqet
kırın, bala xwe dan, dihna xwe dan, guh te
bûn, guh 10 dOran. * dediklerime dikkat
et fivv. bala xwe bide gotına mm. Z têbini,
daxuyani. Evıya: a) di bm nivisarekê an
nameyekO de jı bo balkişanduiê tê nıvi¬
sandın. b) gava mamosta an serbazek tO-
keve dersê jO re tê gotın.

dikkatli rgd baldar, bidiqet, guhderz,
guhder, birvema. Ev sinonim dıkann di
cdıe hev de bOne bıkaranin.

dikkatsiz rgd bê diqet, hay jı xwe nebûn.
diklenmek Z. 1 evraz bûn, rasti jor bûn.

Z beramberi yeki halın, dıj ravveslan.

dikleştirmek Z. evraz tann, berjor kuın,
di Kurdıya heri başûr de rast İcınn ji tê
gotın.

dikme MltUcme,çiqI,çehk.Darêwekbi
û spindar û tan gıya bı çiqlan zêde dıbm
ko vvan çiqlên daninê re tê gotın. Z hbên
sadırO ko nû hatiye çandın. 3. xort (ger di
mala deyek e) 4. Etevvryan de ger Seyid û
tahvv pev re bızevvıcın, zaroyên vvan re tê
gotın. 5. di forma nav de fin dikmek.

dikmek ' Z. 1 (dar) çdcandın, daçdcandın,
dabınartın, danin. * ağaç dikmek Avv. dar
danin. Z danin, çandın, evrya jı bo sadır,
bostan û tışte vvısa tê gotm. 3. evraz tann,
berjor kınn, rast tann, tışte ko berê vvê tê
berjor tann. * topun ağzını dağa dik¬
mek Avv. berO topê rasti çiyO kırm. 4. rep
kırın, vit kırın, evrya zêdeyi jı bo organOn
vvek dûv/boç Û guh, kir, pelg û tışte vvısa
re t0 xebitandm. * kulak dilemek Avv. guh
rep kırın, guh vit kınn. * kuyruk dikmek
Avv. dûv/boç vit/rep kınn.

dikmek 2 Z. duûn, dırûtin.
dikmelik M. çiqlên kojı bo çandinê tirxan

bûyi.
dikmen M. cav tûnukên di forma koni de
diksiyon M. Fr. rastaxaftin.
dikta rgd Lat. Ger. dikta. /_tör rgd dikta¬

tör, /-törlük M. diktatori.
dikte M Fr. dikle, dan nrvisin.
diktirmek L 1 dan dırûün. Z dan evraz

kırın. 3. dan çiqdandm.
dil M. azitzıman,zman. ZM.zıman, zman,

lisan. * ana dili M. zmanê meder, zmanO
zıkmaki. /_e düşmek Z. navno bûn. /_e
düşürmek bw. navno kınn. * dUe getir¬
mek fivv. anin zman. * diU açılmak fivv.

zman vebûn. * dili döndüğü kadar Avv.

heta ko zmane xwe diğere. * dUi dönme¬
mek fivv. zman hatm gırtın, zman negerin.
* dili kurumak fivv. zman hışk bûn. * di¬
linde tüy bitmek fivv. pırç h zman halın.
* dilini eşek ansı soksun fivv. pırç lı zma-
nO vvi bê. * dilini ısumak Avv. zmanê xwc
gcztın. * dilini tulamamak Avv. pO zma¬
ne xwe nekarin. * dilinin ucunda ol¬
mak Avv. h ser zman bûn. * dilini
yutmak Avv. zman daqulandin. * dili tu¬
tulmak Avv. zman sekinin, zman hatm
gırtın.* küçük dilMA. anı gelalûç, zmanê
pıçûk. /_ şakası Avv. heneken devki. /_
uzatmak Z. zman dırej tann.

dU balığı M. masimûsa.
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kırın, vit kırın, evrya zêdeyi jı bo organOn
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dikte M Fr. dikle, dan nrvisin.
diktirmek L 1 dan dırûün. Z dan evraz

kırın. 3. dan çiqdandm.
dil M. azitzıman,zman. ZM.zıman, zman,

lisan. * ana dili M. zmanê meder, zmanO
zıkmaki. /_e düşmek Z. navno bûn. /_e
düşürmek bw. navno kınn. * dUe getir¬
mek fivv. anin zman. * diU açılmak fivv.

zman vebûn. * dili döndüğü kadar Avv.

heta ko zmane xwe diğere. * dUi dönme¬
mek fivv. zman hatm gırtın, zman negerin.
* dili kurumak fivv. zman hışk bûn. * di¬
linde tüy bitmek fivv. pırç h zman halın.
* dilini eşek ansı soksun fivv. pırç lı zma-
nO vvi bê. * dilini ısumak Avv. zmanê xwc
gcztın. * dilini tulamamak Avv. pO zma¬
ne xwe nekarin. * dilinin ucunda ol¬
mak Avv. h ser zman bûn. * dilini
yutmak Avv. zman daqulandin. * dili tu¬
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dUber rgd ddber, zeri.
dil bilgim* Mzmannas.
dilbilgisi M. rOzman, rOzıman.
dilbilim M lingûistik, zmannasin. /ci M.

zmannas, Ungûist
dilek M. niyaz, xwastın,xwast, xozge,dax-

vvaz.
dilekçe M. istida, daxwaznivis.
dUek kipi M. Grm ravveya bdani, ravveya

bıjoke.
dilemek Z. xwastm, daxwaz kınn.
dilenci M. rgd parsek. /_Uk M. parseki,

parsekti. * düencUik etmek Avv. pars
kınn.

dilenme M. pars.
dilenmek Z. pars kırm, gedandın.
dilim M. 1 (fâki) celxe, şOrt. Z (çerm, qu-

maş) zol, zolak, zûl. 3. (nan) kûzi, keri, pa¬
ri. * elma dUimi Avv. parçeyê sêvê,
cetxeyê sêvê. /-lemek Z. keri kınn, qaş
tann, şêrt kınn, cebce kınn. /-lenmek L
şOrt bûn, celxe bûn, keri bûn.

dillendirmek /.anin zman.
dillenmek L hatm zman. * ona dağ taş

dillendi Avv. kevır Û dar jê re hatm zman.
diUi düdük M. pipık, cûre bdûreki ye jı

şrvê bi an qamişan de çOdıbe.
dilmaç M. vvergOr, peçvevan, tercüman.

/_lüc M. vvergOri.
dUmek L 1 keri kınn, pari kınn. Z qela-

ştın.
dilsiz M lal, lalo. /_Uk M. lali. * dUi tutul¬

mak fivv. lal bûn.
dimağ M. zên, dimax, felsefe de dimax.
dimdik rgd rgp. 1 reparep (onan). Z rıp

û rast (tışt)
din M.A din, ol. /-adamı M. mırovedmi.

/_ci rgd dinpenst, olpenst. /-dar rgd
dindar, oldar, olpervver. /-darlık M. din¬
darı, olpervveri, oldari. /_ değiştirmek Z.
din guhartm. * dinden çıkmak Avv.jı din
derketm. * islam dini fivv. dinê islam. *
dini bütün fivv. kesê dindar. * dini gibi
bUmek fivv. vveki imana xwe zanin.

dinamik 1 rgd Zr.felit, dinamik, çalak. Z
M. beşeki zanyariye ko peyvvendiya me-
kanikO di navbera enerji û hêz Û enerji
lOdıgere.

dinamit M. Fr. dıremit, dtaemit. /-lemek
L bı dinemitê teqandin.

dinamizm M. Fr. dinamizm.
dinamo M. Fr. dinamo, enerjrya mekanda

diguhêreenerjrya elektrik./_metreM.di-

namomeür, hêzpiv, aleteki ye ko hêzê
dıpeyive.

dinar M. navê pereyên tan devvletan e,
vvek: Yogûslavrye, ıraq Û İran û Tûnıs.

dinarê M. Kurdi de meqamek muzdcê ye.
dincelmek Z. jinde bûn, jindevvar bûn.
dinç rgd jtade, zmdi, tendurust, tvvane,

zıreng, ddter.
dinçleşmek Z. zmdi bûn, jinde bûn, jinde¬

vvar bûn.
dinçlik Mzindevvari.
dindaş Mhemdin.
dindışı rgdjıdinder.jtolder.
dindirmek L pengrvandm, vemırandm,

qerandin. (ev sâıonânana) bı lêkerê ari-
kar "hatm" ji tên bıkaranin. Wek: hatm
vemırandm. * gönlünün acısını dindir¬
mek Avv. êşa ddêxwe vemırandm.

dineri M. di iskambdê de karo ye.
din erki M. dinpensti, olppensti, teokrasi.
dingil M. suni.
dingin rgd anmi, vesıhandi
dini rgdA dini, oli, tışte ko jı din, an bı din

ve gırOdayi ye.
dink MZf.dıng, aşasawarêye.
dinlemek Z. guh dan, guhdari tann. Ijıbo

bihistıne. Z jı bo itaet an şiretO.
dinlence M. tatil, etlahi.
dinlendirici rgd aramdar,vesdar,tıştOko

vêsê dıde. * dinlendirici bir tatil geçir¬
dim Avv. mın tatdeke zor aramdar derbaz
tar.

dinlendirmek Z. vêsandm, anmandm. *
kendini dinlendirmek fivv. xwe
anmandm.

dinlenmek Z. bihna (xwe) gırtm, bihna
xwevekıım,v&ıyan,anmin, ravvestin, vê-
sin, vOsa xwe gırtm, dema xwe gırtın.

dinletmek L 1 dan vOsandın an
anmandm. Z dan guhdari kırın. * herke¬
se söz dinletmek zordur fiıv. bı herkesi
re soz dan guhdari kınn zehmet e.

dinleyici Mguhdar.
dinmek l L ravvestin, vedan, vemirin, te¬

vdi. * yağmur dindi fivv. baranO veda.
dinmek Z. pengrvin, meyin, evrya bı zO-

deyijı bo tışte avi ye.
dinozor M. Fr. dinozor, heyvvaneki kevn e

ko nifşê xwe ndıa nemaye.
dinsel rgd dini, oli.
dinsiz rgdateist, maris, bOdin./_lik M. bê-

dini, maristi.
dip rgp. bin, bini. * ağacın gölgesi dibinde
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Avv. binixuya bûn. * dibinden geçmek fivv.
bm re derbaz bûn. * dibinden kesmek
Avv. di bm de burin. * dibini bulmak Avv.

bini ditm. * dibini tutmak Avv. bini gırtm.
* dibini oymak Avv. bini kolan. * dibi
yanmak Avv. bini şewitin. /Sen rgp. bm
ve, bm de. * dipten rgd di bm ve, bm ve.
* dipten gitmek Avv. di bm de çûn.

dipçik M. qûndax, qûntax. * tüfek tipçiği
fiıv. qûndaxê tifingê. /-Iemek Z. qûndax
tann, bı qûndax lê dan.

dipdiri rgd xipûxwaş.
dipfriz M İng. dipfriz, cûre sannceyeke

ko t0 de tiştên xwarinê te helanin.
diploma M. Fr. İt diplome, burunti /_ al¬

mak Z. diplome gırtın. /_h rgd bıdiplo-
me.

diplomasi M. Fr. diplomasi, rêzananavne-
tevveyi.

diplomat M. rgd Fr. diplomat.
dip not M. jı bo têbini tışte ko di nava rû¬

pel de derbaz dibe dê bin rûpelê de tête
nrvisin, haşiye.

dipsiz rgd bêbin.
-dir, dır Z. e, ye. * iyidir Avv. baş e.
dirayet M.A jir, zireki.
direk M. çıktım, sıtûn, stûn, kutek, dar an

stûna ko jOU dıdıne bm tışteki, bm baneki
an pıreki.

direksiyon M. Fr. direksiyon (jı navgâıeri
bı motor)

direkt rgp. Fr. direkt, raste rast.
direktif M. Fr. direktif, şiret, talimat.
direktör M. Fr. gelinende, rOveber.
direnç Mmuqawemet
direniş M. 1 berxwedani. Z dıjraberi.
direnişçi M. rgd dıjraber.
direnme M. berxwedan.
direnmek Z.berxwedan.
direşken rgd sebatkar.
direşmek Z. sebat kınn, nk tann.
diretmek Z. sebat kınn, nk kınn, berxvve

dan.
dirgen M. duguh, cemde.
dirhem M.A dırem, dirhem, dırem,çarse-

dideyekihoqOye.
diri rgd çûst,çıst,zındi,xweş,zinde./_diri

rgp. bı xvveşi.
dirileşmek L zinde bûn.
dirilmek Z. 1 xweş bûn (jı nexwaşiyi) Z

zinde bûn (jı bitaqetiya. 3. rabûn, xvveş
bûn (jımaati)

dınltmek L rakınn, xvveş kınn. dirim

M. jin, jryan. /- bilimci M. biyolox. /-sel
rgd biyolojik.

dirlik M. aram, hevraborin. /_ düzenlik
M. hevra borin. /-siz rgd hevranebor.

dirsek M. ant enişk.
disiplin M. Fr. disiplin, rêzkari, itaet
disk MZr.disk,hacetekesportêye.
diskalifiye M. Fr. tut bûn, diskalife bûn,

sportê de jı listdcê hatm tut tann an haün
tut bûn.

diskotek M. İng. xweşxan, diskotek.
dispanser M. Fr. Lat dispanser, derman-

saz.
distribütör M. 1 distribütör, belavker. Z

vvajavv, vıjav, evrya cihê ko av teqsim dibe
re tê gotm.

diş N.hant dıran, dran. * azı dişler Nh
ant dıranen kursi, dıranO xirê. Z dıranit,
dranit evıa jı bo alet û mekinan m. 3. cel-
xe, dendde. Evrya jı bo hb an dane tê kar
anin. *bir diş sarımsak Avv. cebceki sir.I-
ağnsı fivv. dıran êşin./- atmak/, dıran
vveşandın. /_ bilemek L dıran cix tann,
an dıran qirçandin, evrya di mana
gefxwannê de tê bıkaranin. /- çekmek L.
dıran kışandm. /_ çıkması Avv. dıran
hatın, dıran der ketin. * diş çimentosu
MA. anı hestryê dıran. /_ çürümesi Avv.

dıran kurmi bûn. /_ doldurmak L dıran
tıp kınn. /- düşmesi Avv. dıran ketm. /_
dolgusuM puvvaz./- emayesIMnant se-
defa dıran. /_ gıcırdatmak L dıran qir-
çandın. /_ göstermek Z. qU beş tann,
dıran nişan dan. * dişiyle tırnağıyla Avv.

bı dev Û dıranan. /_ kamaşması Avv.

dıran alû bûn. /_ kırmak Z. duan
sıkandın. /_ kireci M kepir. /_ kökü MA.
anı koka dıran. * diş kökü zan MA. ant
kisdcê dıran. * dişlerini gıcırdatmak Avv.

dıran hev re tann. * dişlerini
karıştırmak Z. ajınin, dıran ajuıin. * diş¬
lerini takmak fivv. diranên xvve tannê. *
dişlerini temizlemek Aıv. duan paqij
kınn. /_ macunu M. macûnê duan. /_
tacı MA. anı taca dıran. * kesicidişlerMA.
ant bevşık, dıranen pıçır. * köpek dişleri
MA. dıranen tûj, talb. * ön dişler MA. dıra-
nên pêşin. *süt dişleriMşire, dıranen şi¬
re.

dişbudak ağacı M reşedar, benav.
diş buğdayı M. danryê dıranan. Gava

dırane yekem ya zarokan dertê, dani
dıkelinm û h ciranan belav dikin.
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dişçi Mdirankêş,diransaz./_JikM.diran-
kêşi, diransazi

diş eti M. ant pok, goştê dıranan. * diş eti
hastalığı M. Bj. şarêz.

dişi rgd dêl, tenê jı bo heyvvanOn goştxur
re tO gotm.

dişi rgd mO, mêçik.l insan an heywanên
ko jı aü nêrOxwe de tên bergırtın. Z hey-
vvanên ko hêkan dıtan. 3. tan mıfteh an
aletan de yOn ko ddcevın hundurê a dm. *
dişi kaynak M. mak.

dişil rgd 1 mêhin. Z Grm mOza.
dişileşmek Z. mê bûn, mêçik bûn an bı re-

vvşa mOçıki gırtm.
dişileştirmek Z. 1 mOkınn, mêçdc kınn (

râzmanâ de tâ gotm) Z mec. yeki di bin
kefarete de taştın.

dışdık M. mOti, mOçıkti.
dişi organ M. ant lebatên mê, orxanOn mO.
dişlemek Z. gez kırın, gez 10 dan, gez lê

xistin, geztın.
dişlenmek Z. hatın gez kınn.
dişletmek Z. dan gez kınn.
dişU 1 M. dıran, dıranit (alet û çencan de)'

Z rgd gryandarOnkodu-anexwe hene.
dişsiz rgd bOdıran.
divan M.ZJ.diwan,horg.lhuzûranmeqa-

mê mezman. Z pırtûka koma helbesta
yên hozaneki ye. 3. rûnıştek, di mate de bı
text û balgdıan pOk tO. /... durmak L yeki
re serkupi kınn. /_ edebiyatı M. di sedsa-
Ia 13 Û 19. de vvijeyi ya di bin bandûra Ere¬
bi û Fansi de dom dikir.

divane rgd P. divvane, bengin, bodde, şêt.
/-HkM.divvaneti.

divanhane M. A'. P. diwanxane, jûra ko jı
bo mOvanan tirxan bûye.

divanıali M. P. diwana bıhnd.
divanıharp N.P. A dadıgeha leşkeri.
divik M. textekawûs.
divit N.A hûrıng, çitık, devvOt, debır, xame
diyabet M. Fr. Bj. diyabet, nexwaşryO şekır

e.
diyafram M. Fr. 1 ant diyafram, masûl-

keyeke ko hundur de sing û valahrya zık
jı hev diqetini. ZM optdcêde levvhaya ko
roniyê berdıde û dıgıre.

diyalekt M. zarava.
diyalektik M. diyalektik.
diyalog M. Fr. dryalox. 1. pevre axaftin. Z

roman, çirok tiyatro de beramberi hev
axaftin û berhemOn vvısa. 3. bı axafinê h
hevhatm. /... kurmak Z. pevre peyvvendi

sazkırm.
diyanet MAl diyanet, sazendeyi ya dini.

Z din. ol.
diyapazon M. Gr. jendın.
diyapozitif M. Fr. dia, slayt.
diyar M.A diyar, kişvver.
diye dç rgp. 1. gotm. 2. nav, navê. HevokO

de ûşt şani dıde û pevre gırO dıde. * geldi
de, giderdiye düşünmüştüm Avv. hatıbû,
mm got ka disa dıçe. * Seydo diye bir
adam tanımıyorum Avv. mırovek bı na-
vê Seydo ez nasnakım.

diyecek M. gotm, pırs, gotına ko tO gotm.
/_ yok Avv. tu gotmek nemaye.

diyerek rgp. bn diye.
diyet l N.A bertd, mafO xvvinO. Di hiqûkê

islami de cezaya ko jı bo kuştın û brin-
darku-mO tête dayin.

diyet 2 M. Fr. parêz.
diz M. ant çok, çong, ejnû, qomik. /_

ağırşağı M. çortanok. /_ allı M. ant
bınçok. * diz arka iç kısmı M. ant bar-
fisk. /_ bağı M. anı serçok, seıjuni. /_
boyu fivv. heta çokan. /_ çökmek /.hatın
ser çokan, çok danin./_çürütmekZ. juni
hehsandm, çok hehsandm./- dize Avv. çok
lı ber çokan. /_e gelmek fivv. hatm çokan.
/_e getirmek fivv. anin ser çokan, seri lı
dıjraberi xwe danin. * dizini dövmek Avv.

h çokan xistin, h jumyan xistin. * dizinde
derman kalmamak Avv. ser çokan de
ketm, junıyan de ketm, hêzi ejnû şkta./_
kapağı M. anı. çok, çortanok,juni, qonuk,
serçok. * dizleri çözülmek fivv. çok te
skin. * dizlerine kapanmak fivv. xwe
avetın lıngan.

dizanteri M. Fr. Bj. dizenteri, bavvesirO ko
bı xvvin t0.

dizdirmek Z. 1 dan rOz kınn. Z dan bend
re kırın, (jı bo dencük,feki hwd tışten vvısa
re).

dize M. şevvane, rıste, her hevok an rısteyO
helbeslO re te gotm.

dizel M. Ger. dizel, motorên ko bı mazote*
dıgenn.

dizelemek Z. nstandın, helbest rıste kınn.
dizem M. ritm, aheng. ISi rgd ahengdar.
dizge M. manzume, sistem.
dizgi M. 1. (çapdâri de) tiprêzi. /.cı M. ti-

prez. /-cilik M. karO tiprêzi. /_ yapmak
Z. tip rOz tann. Z (helbest û tışte wisa de)
nst, tıstandın.

dizgin M. dizgin, hxav. /-lemek Z. ltxav
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tann.
dizi 1 M. 1 (jı bo dendik,fiki) gelbaze, gel-

vvaz. Z (jı bo tıştân dm) qor, col, sıre, ref,
rêz, tiştên ko bı kOlekO hev de sekinin an
h dû hev (pey hev) tên. * dizi dizi fivv. rOz bı
rez, qor bı qor. * bir diri olay fivv. rOzek
bûyer.

dizi 2 M. rêze, seri. /_ film M. rOze film. /_
yazı M. rêzemvis.

dizilmek L hatm rêz bûn, dabınstın,
şendin, sef bûn, qor bûn.

dizin M. naverok, fdırist.
dizlik MçokparêZjdikarûxebatOdetiştO

ko dıdi ber juni an çoka xwe.
dizmek Z. 1. rOz tann, şendandın, sef

kırın, sefandın. Z (jı bo rezen ntvisarekâ,
bâje an helbest) nstandın. 3. (çapxanO de)
tip rêz kınn.

dizmen Mtiprez.fi/tdizgicl
do M. do, notayek muzikO ye.
doçent MZ^tdoçend
dogma M. Gr. dogma, din an felsefe de

ditmOkO bê rexne pejırandm. /-tik rgd
dogmatik, ahgirê dogmayO. /_tizm M.
dogmatizm.

doğa M. 1 xwevver, xvveza, tabiet. Z der-
veyi avahiyO, yavvan, beyaban, /...ci rgd
xwezapenst, natûrist.

doğal rgd xwezayi, tabu, tışte ko bı deste
mırov nehatıye çOtann, bı xwe bûye an
afırandrye. /_cı M. xwezapenst, natûra-
list. /_cüık M. xwezapensti, natûralizm. /_
olarak fivv. xwezayane.

doğallaşmak Z.xwezayi bûn, tabu bûn.
doğaUaştırmak Z. xwezayi an xweweri

kırm, tabii kırm.
doğan M. baz,başok, mıqesok./_cıM ba-

zevan.
doğa ötesi M. fels. di xwezayi de tışte ko

eqlê mırov nagdiijê, jı bûyin Û afrandınO
der, metafizik.

doğaüstü rgd bûyerOn ko jı tışte
afrandmO der.

doğmak l ast Lnk. helatin.* güneş doğdu
fivv. roj helat.

doğmak 2 Z. 1 jı bo insan) bûn, bûyin, çê-
bûn, haün dinê. * İsa Peygamberin
doğumu fivv. bûyina ısa peyxember. Z
(heywan) haün dinê, zabûn, zayin. 3. (jı bo
bûyer, hızr) bûn, bûyin, çêbûn, derketm. *
yeni nesillerleyeni bir dünya doğdu Avv.

bı nifşên nû ve dınyayeki nû dericet/çê
bû.

doğramacı M.xerat, merangoz./_cıukM
xerati.

doğramak lL 1 hûr kırın. Z hûr tann, ti¬
ke kınn, qesdandin (jıbogoşt e)

doğramak 2 Z. pışerandm, pışartın, evrya
zOdeyi bı dest tête hûrkınn û drxme dere¬
ke. * ekmek doğramak Avv. nan pışartın

doğranmak L hatm hûr kınn, hatm tike
kınn, hatın pışOrandm.

doğratmak Z. dan hûr tann, dan tike
kınn, dan pişerandın.

doğru rgd 1. rast, rasteder, evrya istiqame-
tO şani dıde. * ne sağ nesol, doğru sür Avv.

ne çep ne rast, rast bajo. Z rast, ne derevv,
ne vır. * doğru yalanın karşıtıdır fivv.

rast, dıjraberi derevv e. 3. rast, tışte ko ne
xar e. 4. dç rgp. berve. * adam eve doğru
gidiyordu fivv. mırov berve mate dıçû. *
şafağa doğru uyandık fivv. em ber bı sibê
şıyar bûn. /_ bulmak Z. rast ditin. /_
çıkmak Z. rast derketm. * doğrudan
doğruya fiıv. rast bı rast. /_ dürüst Avv.

rast û durust.
doğruca rgp. bı raste rast.
doğrucu M. rgd rastibOj.
doğrulamak Z. 1. rastandın, teyid kınn

(posekâ an gototeki) Z rast kınn (tışte-
fa'Jdoğrulanmak L hatm rastandın, hatm
rast kırın.

doğrultmaç M. rastker.
doğrultmak Z. rastandın, rast kınn, beri

dan. * bir yalanı doğrultmak Avv. dere-
vvek rastandın an rast kınn. * tüfeği biri¬
ne doğrultmak fivv. berê tifuigê dan yeki.

doğrultu M. ah, layen, istiqamet
doğruluk M rasti, durusti, dinişti. *

doğruluktan zarar gelmez Avv. jı
dırustryO zerar nayê.

doğrusu rgp. arast, rasti, bı rasti.
doğu M rohılat, rohelat, rojhelat 1 hêla

ko roj derdıkeve. Z cih an tışte ko hêla
rohdatO de dimine. 3. sryasetê de h gor
EvvropayO vvelatOn Asya Û başûri Efriqe.
/.. bloku M. dûgeten sosyalist a rotalat

doğu bilimci M. rohdatnas, onyentalist
doğu bilimi M rohdatnasi, onyentalizm,

zanıstıya h ser zman û çandeyOn gelen
rotalat.

doğulu M. rotalati 1 kese jı vvelatOn
rotalat m. Z h Tırkiye de Kurda re
dibêjm.

doğu rüzgan Nh bareş.
doğum M. zayin, bûyin. /- günü M. roja
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vvek rastandın an rast kınn. * tüfeği biri¬
ne doğrultmak fivv. berê tifuigê dan yeki.

doğrultu M. ah, layen, istiqamet
doğruluk M rasti, durusti, dinişti. *

doğruluktan zarar gelmez Avv. jı
dırustryO zerar nayê.

doğrusu rgp. arast, rasti, bı rasti.
doğu M rohılat, rohelat, rojhelat 1 hêla

ko roj derdıkeve. Z cih an tışte ko hêla
rohdatO de dimine. 3. sryasetê de h gor
EvvropayO vvelatOn Asya Û başûri Efriqe.
/.. bloku M. dûgeten sosyalist a rotalat
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zayinê, roja bûne. * doğum günü bay¬
ramı MA. cejna zayine. /_ sancısı M. Bj.
gırani. * doğum sancıları tutmak Avv.

giranryê ketm. /_yapmak L 1 (âısan) za¬
ro anin. Z (heywan) zayin. /.. yen M. zay-
ingeh, zayinxane.

doğumsal rgd irsi.
doğurgan rgd adan. /_hk M. adani.
doğurmak Z. vvehdandın, anin dinê, za-

bûn,zaytakınn.
doğurtmak Z. dan zayin, . anin dinê.
doğuş M. 1 ast helatın. Z zayin.
doğuştan rgd rgp.y bûyinê, jı zayinê, fıtri.
doğuştancılık M. fitliye, nativvizm.
dok M. İng. dok, cihO ko keşti bar û vala

dibin an tamir dibin.
doksan M. rgd nod. /_ıncı rgd nodemin.
doktor M. Fr. 1 Bj. bıjijk, pıjijk, dıktor, he¬

kim. Z M. kesê ko di branşekO de pıspor
bûye. /...hık M. bıjijki, doktori.

doktora M. Fr. 1 azmûna ko jı bo bibi
pıspor. Z kese ko jı zaningehê derdıkeve
û di branşêxwe de dıgduje radeyekê.

doktrin M. Fr. doktrin.
doku M. bio. tevin. /- bilim M. tevinnasi
dokuma M. cavv, beştir, pulu, tekstd.
dokuma tezgahı MA. cûnuk, şeqe, temd,

tevvn, tevn.
dokumacı M. cûmker, çdag, cavvbır.

/_cüık M. cûmkeri, çdagi.
dokumak L raçandm, cavv çOtann, tevvn

kınn.
dokunaç M. ata. sımOl, antOna seh tannê.
dokunakh rgd bışevvat, ddşevvat.
dokunca M. zerar, tışte ko xirabryO re rê

veddce.
dokundurmak Z. 1 dest dan. Z qezi 10

xistin, bı peyv an pırsekO tiştekê bini bdı-
ra yeki an vvi şermezar bdd.

dokunma M. destdayin, temas. /_ duyusu
M. anı seha bihistinê.

dokunmak Z. 1 dest dan, dest 10 xisttn,
pelandm, gepıçandın, hıngrvandın, tışteki
tu dest an laşê xwe bıdıyO û bıbdıisi. Z
pehştın, pelaşün. * benim bdgısayanma
dokunma Avv. mepehşexêvjunêra mm. * o
zavallıya dokunmayın Avv. destê xwe
medın vvi rebeni an mepehşın vvi rebenl
3. (çâyi ûxoabçya de) geniştin. * o adamın
bize çok iyiliği dokundu Avv. gelek çêyi
ya vvi mırovi genişte me. 4. (wekipeywendi
û gaâkâ de) derheq. * hoca derste biraz
da felsefeye dokundu Avv. mamosta di

derse de pıçeki ji derheqa felsefe de
axaf1 5. tekelin. * rüzgar estikçe dal an¬
tene dokunuyor Avv. heçi ko ba tê, guli h
antênê dıkeve. 6. (weki rûmet ûpesni de)
skin, şkandın. * şehire kamyonla gitsin,
şerefine mi dokunur! Avv. bda bı qamyo-
nê bıçe bajOr, rûmeta xvve dışke!

dokunmak 2 Z. 1 hatm raçandm, hatm
tevvn kınn, jı bo cavv û putu û tekstd e. Z
haün dest dan, haün dest teketin. An do-
kunmakl

dokunulmaz rgd 1 dest naye dayin, dest
naye teketin. Z naye rexne kınn.

dokunulmazlık M. masuniyet, evıya
brvvejeki siyasi de tê kar anin ko tun kesen
ko tan kiryarên xwe de di bm srya qanûnê
dene.

dokurcun M. 1 lod. Z nehberic.
dokutmak Z. (tekstil) dan raçandm.
dokuyucu M. cavvbır, tevvn çeker.
dokuz M. rgd neh. /_ar rgd nehe nehe.

/-uncu rgd nenemin, nehem.
dokuztaş M. nehberic, çeqûber, nehkde
doküman MZr.dokûment, belge,vvesiqe.
dokümanter rgd Fr. dokûmenter.
dolamak Z. alandın, fetilandın, pêçan, pê-

çin, lefandm, tepêçan.
dolambaç M. çrv, çrvane. /_h rgd çrvdayi.

Isız rgd b0 çrv, rastane.
dolandırıcı M fırivv, xapinok, yên ko bı

dek û dolav xelkê dixapine û tışteki vvan
jı dest dıgıre.

dolandırıcılık Mfırivvi.
dolandırılmak Z. herbdin, hatm fuivv

bûn.
dolandırmak Z. fırhv tann, herbılandın,

xapandin.
dolanım M. ger, doşbûni.
dolanlı iflas M. Ulaza bı derevv.
dolanmak Z. 1 hatm lê pêçan, tefin,

alandın, fetdin. Z gerin, doş bûn, h dora
tışteki re hatm Û çûn.

dolap M. A dolav. 1 dolav, xizana, malan
de bı texte çedıbe û tışt mışt ddcevê. * ça-
maşır dolabı Avv. dolava loncan. Z bı çer-
xê diğere, jı bo av helkişandinê an dezi
restine. 3.dekûhüe./_çevirmek/. dolav
gerandın, dolav çenxandin.

dolar M. İng. dolar, navê dırafeki ye,
Amerika, Keneda, Avvıstırahye û Avvd

dolaşık rgd guıft, çrvane.
dolaşılmak L hatın gerin, hatın doş bûn.
dolaşım M. gerin, devveran, doşbûni.

doğumsal 560

zayinê, roja bûne. * doğum günü bay¬
ramı MA. cejna zayine. /_ sancısı M. Bj.
gırani. * doğum sancıları tutmak Avv.

giranryê ketm. /_yapmak L 1 (âısan) za¬
ro anin. Z (heywan) zayin. /.. yen M. zay-
ingeh, zayinxane.

doğumsal rgd irsi.
doğurgan rgd adan. /_hk M. adani.
doğurmak Z. vvehdandın, anin dinê, za-

bûn,zaytakınn.
doğurtmak Z. dan zayin, . anin dinê.
doğuş M. 1 ast helatın. Z zayin.
doğuştan rgd rgp.y bûyinê, jı zayinê, fıtri.
doğuştancılık M. fitliye, nativvizm.
dok M. İng. dok, cihO ko keşti bar û vala

dibin an tamir dibin.
doksan M. rgd nod. /_ıncı rgd nodemin.
doktor M. Fr. 1 Bj. bıjijk, pıjijk, dıktor, he¬

kim. Z M. kesê ko di branşekO de pıspor
bûye. /...hık M. bıjijki, doktori.

doktora M. Fr. 1 azmûna ko jı bo bibi
pıspor. Z kese ko jı zaningehê derdıkeve
û di branşêxwe de dıgduje radeyekê.

doktrin M. Fr. doktrin.
doku M. bio. tevin. /- bilim M. tevinnasi
dokuma M. cavv, beştir, pulu, tekstd.
dokuma tezgahı MA. cûnuk, şeqe, temd,

tevvn, tevn.
dokumacı M. cûmker, çdag, cavvbır.

/_cüık M. cûmkeri, çdagi.
dokumak L raçandm, cavv çOtann, tevvn

kınn.
dokunaç M. ata. sımOl, antOna seh tannê.
dokunakh rgd bışevvat, ddşevvat.
dokunca M. zerar, tışte ko xirabryO re rê

veddce.
dokundurmak Z. 1 dest dan. Z qezi 10

xistin, bı peyv an pırsekO tiştekê bini bdı-
ra yeki an vvi şermezar bdd.

dokunma M. destdayin, temas. /_ duyusu
M. anı seha bihistinê.

dokunmak Z. 1 dest dan, dest 10 xisttn,
pelandm, gepıçandın, hıngrvandın, tışteki
tu dest an laşê xwe bıdıyO û bıbdıisi. Z
pehştın, pelaşün. * benim bdgısayanma
dokunma Avv. mepehşexêvjunêra mm. * o
zavallıya dokunmayın Avv. destê xwe
medın vvi rebeni an mepehşın vvi rebenl
3. (çâyi ûxoabçya de) geniştin. * o adamın
bize çok iyiliği dokundu Avv. gelek çêyi
ya vvi mırovi genişte me. 4. (wekipeywendi
û gaâkâ de) derheq. * hoca derste biraz
da felsefeye dokundu Avv. mamosta di

derse de pıçeki ji derheqa felsefe de
axaf1 5. tekelin. * rüzgar estikçe dal an¬
tene dokunuyor Avv. heçi ko ba tê, guli h
antênê dıkeve. 6. (weki rûmet ûpesni de)
skin, şkandın. * şehire kamyonla gitsin,
şerefine mi dokunur! Avv. bda bı qamyo-
nê bıçe bajOr, rûmeta xvve dışke!

dokunmak 2 Z. 1 hatm raçandm, hatm
tevvn kınn, jı bo cavv û putu û tekstd e. Z
haün dest dan, haün dest teketin. An do-
kunmakl

dokunulmaz rgd 1 dest naye dayin, dest
naye teketin. Z naye rexne kınn.

dokunulmazlık M. masuniyet, evıya
brvvejeki siyasi de tê kar anin ko tun kesen
ko tan kiryarên xwe de di bm srya qanûnê
dene.

dokurcun M. 1 lod. Z nehberic.
dokutmak Z. (tekstil) dan raçandm.
dokuyucu M. cavvbır, tevvn çeker.
dokuz M. rgd neh. /_ar rgd nehe nehe.

/-uncu rgd nenemin, nehem.
dokuztaş M. nehberic, çeqûber, nehkde
doküman MZr.dokûment, belge,vvesiqe.
dokümanter rgd Fr. dokûmenter.
dolamak Z. alandın, fetilandın, pêçan, pê-

çin, lefandm, tepêçan.
dolambaç M. çrv, çrvane. /_h rgd çrvdayi.

Isız rgd b0 çrv, rastane.
dolandırıcı M fırivv, xapinok, yên ko bı

dek û dolav xelkê dixapine û tışteki vvan
jı dest dıgıre.

dolandırıcılık Mfırivvi.
dolandırılmak Z. herbdin, hatm fuivv

bûn.
dolandırmak Z. fırhv tann, herbılandın,

xapandin.
dolanım M. ger, doşbûni.
dolanlı iflas M. Ulaza bı derevv.
dolanmak Z. 1 hatm lê pêçan, tefin,

alandın, fetdin. Z gerin, doş bûn, h dora
tışteki re hatm Û çûn.

dolap M. A dolav. 1 dolav, xizana, malan
de bı texte çedıbe û tışt mışt ddcevê. * ça-
maşır dolabı Avv. dolava loncan. Z bı çer-
xê diğere, jı bo av helkişandinê an dezi
restine. 3.dekûhüe./_çevirmek/. dolav
gerandın, dolav çenxandin.

dolar M. İng. dolar, navê dırafeki ye,
Amerika, Keneda, Avvıstırahye û Avvd

dolaşık rgd guıft, çrvane.
dolaşılmak L hatın gerin, hatın doş bûn.
dolaşım M. gerin, devveran, doşbûni.



561 donatmak

dolaşma M ger, doşbûni.
dolaşmak L 1 geran, gerin, genyan, doş

bûn (jı bo çûn û hatmi). Z di nav de genn.
* bahçede dolaşmak Avv. di nav bêxçe de
gerin. 3. (xwâı) henkin. * damarda kan
dolaşu Avv. demaran de xwin duienke.

dolaştırılmak Z. haün gerandm. * bütün
gün müzelerde dolaşlınldık fivv. em he¬
mû rojê h muzeyan de hatm gerandm.

dolaştırmak Z. 1 gerandın, dan gerandm.
Z lêpêçan, dan lêpêçan.

dolay M. civvar, dor, dorhêl
dolayı M 1. civvar, dor, dorhêl Z dç jı bo

vO, jı ber. * parasızlıktan dolayı gele¬
miyorum fivv.jı ber bêdirafryê ez ndcanm
bêm.

dolayısıyla rgp. jı ber vê yekê, indirekt.
dolayh rgd nerasterê, buıavgta, tadirekt.
dolaysız rgd bênavgin, rasterast
doldurma Müjikınn.
doldurmak Z. 1 tıji tann, çıkandın,

numandın. Z dagırtın, ev gotm bı zOdeyi
jı bo çek û sdeh an jıbo bar tê gotın. * tü¬
feğini doldurmak Avv. tıfınga xwe
dagırtm. * yükünü doldurmak Avv. barê
xwe dagırtm.

doldurtmak Z. dan tıji kınn, dan
çıkandın, dan dagırtm.

doldurulmak L hatm tıji kınn/bûn, hatm
çıkandın, hatm dagırtın.

dolgu M. puvvaz, heşta./- yapmak Z. heş-
andm. * diş dolgusu Avv. heşandına dıra¬
nan, puvvaz.

dolgun rgd 1 têr (jı bo seriyin dexlâ,fâki
hwd) Z tıji. 3. üxıs (jı bo taş) * dolgun bir
vücut Avv. laşeki üxıs.

dolgunlaşmak Z. tOr an tıji bûn, ttxts bûn.
doUkosefal rgd ant dolikosefal, mirovê

serêxwedirêj.
dolma M. 1 tıji bûn. Z .. hundur, hundur

tıji tann. Hm fêki an sevvzê ko hundurO
vvan bı goşt û buınc tip dibin Û tOn patın.
* biber dolması, patlıcan dolması fiıv.
isotê hundur, bacanO hundur. 3. yên vveki
savvar û tışte vvısa re carinan körük,
qultikji tê gotm. /-yapmak/. L (cini va¬
la) tıji tann. Z (ttştâ xwaraii)xeşandin, tıji
tann.

dolmak L 1 tıji bûn, ntımin (tışt an dhâ
vala). Z temam bûn (dem, wade\ * suresi
dolmak Avv. dema xwe temam bû. * do¬
lup taşmak Avv. ser re avetın, ser re çûn.
/_ kalem M pOnûsa xıbır.

dolmalık rgd _üjdanne,xwannakojıbo
hundur tıji tannê amade ye. * dolmalık
biber Avv. isota bjücınne.

dolmuş 1 rgd tıjibûyi, cihnemayi Z dol-
miş, zêdeyi jı bo taksi û minibusên ko ye-
kûyek rêwryan ddcşine, jı tırki derbazi
Kurdi bûye.

dolu 1 M. tiri, zipdc, xdorig, ya ko dıbare. *
dolu yağması Avv. tiri barin,xdorig barin.

dolu 2 rgd tıji, têr, mışti. /_ dizgin Avv. çar-
nalO. /_ olmak L tıji bûn.

dolu 3 rgd dagırti, jı bo çek û süeh û bar.
dolukmak /.kelegıribûn,çavhıstOrbûn.
doluluk M. tipti.
dolunay Mbedl,pazne.
doluşmak L (ciheki de) ti hev crvin, h hev

srvvar bûn.
domalmak L çarlepki bûn, bûl bûn,

(xwe) bûl kınn.
domaltmak Z. çarlepki kınn, bûl kınn.
domates M fınngi, bacanO sor, tamatOz.
dominant rgd Fr. sereke.
domino M Fr. domine, listdceke bı 28

kevıran tO leyistın.
domur M. 1 pdqdc, bdqik. Z bışku.
domuz M beraz, xiznir. * dişi domuz fivv.

mahû. /_ dişleriN.antşırm, şıra. /- eti M.
goştê beraz. /_ yavrusuM. kudi.

domuzlaşmak Z.xain bûn, xinizi kınn.
domuz tunağı M. heçi, heçıye vverts.
don lM.seholbend, cemed, qeşa.
don ** M. 1 (ya jatan) pancdc, derlıng, tu¬

man. Z (ya meran) derpe, derpê. * don
değiştirmek fivv. derpe guhartın. * don
gömlek kalmak fivv. derpe û kıras man.
* donuna etmek fivv. derpê de kınn. * do¬
nuna kaçırmak Avv. derpe de kınn, der¬
pe de ritın, zehf tirsin.

donakalmak L 1 mat bûn, şaşmi man. Z
(zaravayâ başûr de) pê re qayt tann.

donamak Z. fin donatmak.
donanma M. 1 nexşandin, kokandın,

xemdandin. Z keştiyên ceng ya devvlete-
ki.

donanmak Z. xemdin, xvve xemdandin,
kok bûn, xvve kokandın,xwe pêçan.

donatümak L. hatın xemdandin, hatm
kokandm.

donatun M 1 araştın, neqşin, xemilin. Z
hacet, lebat, pergal

donatmak Z. 1 bı cd û kine kınn. 2. kok
kınn, kokandın, araştın, xemdandin. 3.
tışteki an debabe, keşt Avvd bı hacet û

561 donatmak

dolaşma M ger, doşbûni.
dolaşmak L 1 geran, gerin, genyan, doş

bûn (jı bo çûn û hatmi). Z di nav de genn.
* bahçede dolaşmak Avv. di nav bêxçe de
gerin. 3. (xwâı) henkin. * damarda kan
dolaşu Avv. demaran de xwin duienke.

dolaştırılmak Z. haün gerandm. * bütün
gün müzelerde dolaşlınldık fivv. em he¬
mû rojê h muzeyan de hatm gerandm.

dolaştırmak Z. 1 gerandın, dan gerandm.
Z lêpêçan, dan lêpêçan.

dolay M. civvar, dor, dorhêl
dolayı M 1. civvar, dor, dorhêl Z dç jı bo

vO, jı ber. * parasızlıktan dolayı gele¬
miyorum fivv.jı ber bêdirafryê ez ndcanm
bêm.

dolayısıyla rgp. jı ber vê yekê, indirekt.
dolayh rgd nerasterê, buıavgta, tadirekt.
dolaysız rgd bênavgin, rasterast
doldurma Müjikınn.
doldurmak Z. 1 tıji tann, çıkandın,

numandın. Z dagırtın, ev gotm bı zOdeyi
jı bo çek û sdeh an jıbo bar tê gotın. * tü¬
feğini doldurmak Avv. tıfınga xwe
dagırtm. * yükünü doldurmak Avv. barê
xwe dagırtm.

doldurtmak Z. dan tıji kınn, dan
çıkandın, dan dagırtm.

doldurulmak L hatm tıji kınn/bûn, hatm
çıkandın, hatm dagırtın.

dolgu M. puvvaz, heşta./- yapmak Z. heş-
andm. * diş dolgusu Avv. heşandına dıra¬
nan, puvvaz.

dolgun rgd 1 têr (jı bo seriyin dexlâ,fâki
hwd) Z tıji. 3. üxıs (jı bo taş) * dolgun bir
vücut Avv. laşeki üxıs.

dolgunlaşmak Z. tOr an tıji bûn, ttxts bûn.
doUkosefal rgd ant dolikosefal, mirovê

serêxwedirêj.
dolma M. 1 tıji bûn. Z .. hundur, hundur

tıji tann. Hm fêki an sevvzê ko hundurO
vvan bı goşt û buınc tip dibin Û tOn patın.
* biber dolması, patlıcan dolması fiıv.
isotê hundur, bacanO hundur. 3. yên vveki
savvar û tışte vvısa re carinan körük,
qultikji tê gotm. /-yapmak/. L (cini va¬
la) tıji tann. Z (ttştâ xwaraii)xeşandin, tıji
tann.

dolmak L 1 tıji bûn, ntımin (tışt an dhâ
vala). Z temam bûn (dem, wade\ * suresi
dolmak Avv. dema xwe temam bû. * do¬
lup taşmak Avv. ser re avetın, ser re çûn.
/_ kalem M pOnûsa xıbır.

dolmalık rgd _üjdanne,xwannakojıbo
hundur tıji tannê amade ye. * dolmalık
biber Avv. isota bjücınne.

dolmuş 1 rgd tıjibûyi, cihnemayi Z dol-
miş, zêdeyi jı bo taksi û minibusên ko ye-
kûyek rêwryan ddcşine, jı tırki derbazi
Kurdi bûye.

dolu 1 M. tiri, zipdc, xdorig, ya ko dıbare. *
dolu yağması Avv. tiri barin,xdorig barin.

dolu 2 rgd tıji, têr, mışti. /_ dizgin Avv. çar-
nalO. /_ olmak L tıji bûn.

dolu 3 rgd dagırti, jı bo çek û süeh û bar.
dolukmak /.kelegıribûn,çavhıstOrbûn.
doluluk M. tipti.
dolunay Mbedl,pazne.
doluşmak L (ciheki de) ti hev crvin, h hev

srvvar bûn.
domalmak L çarlepki bûn, bûl bûn,

(xwe) bûl kınn.
domaltmak Z. çarlepki kınn, bûl kınn.
domates M fınngi, bacanO sor, tamatOz.
dominant rgd Fr. sereke.
domino M Fr. domine, listdceke bı 28

kevıran tO leyistın.
domur M. 1 pdqdc, bdqik. Z bışku.
domuz M beraz, xiznir. * dişi domuz fivv.

mahû. /_ dişleriN.antşırm, şıra. /- eti M.
goştê beraz. /_ yavrusuM. kudi.

domuzlaşmak Z.xain bûn, xinizi kınn.
domuz tunağı M. heçi, heçıye vverts.
don lM.seholbend, cemed, qeşa.
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* donuna etmek fivv. derpê de kınn. * do¬
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pergal amade tann.
dondurma M. 1 cemıdandm. Z besteni

(xwaraieke cemıdi). /_a M. besteni fıroş.
dondurmak Z. 1 qenmandin, qensandin,

qemirandm, meyandm. Z cemıdandın,
evryajı terme siyasi an crvaki ye ko kesek
jı bo demekê jı kar bê dûr xistin.

dondurulmak Z. hatın cemıdandın, hatın
qemirandin.

donkişotluk M. di revvşeka ko hevvce ni¬
ne, hevvldana mOraniekê bdd.

donma M. cemıdin. /- derecesi M. radeya
cemidinê, dereca cemıdin./- noktası fiıv.
mqteya cemidandinê.

donmak Z. 1 qenmin, qensin, qufdin,
qutifin, qemirin, cemıdin (jıbersarû ser-
mayâ).Evana hemû di dhi hev de ddcarm
bân bücarardn Z (jı bo ttştâ jâıdar) bı ser¬
maye de mırın. 3. mat bûn.

donsuz rgd 1 bO derpê. Z mec. bê şerm
an serseri.

donuk rgd 1 mat. Z (jı bo rehelcan) çdmısi.
donuklaşmak Z. mat bûn, çdmısin.
don yağı M. K. don, dvvin, rûnê bez.
dopdolu rgd daçıkandi, Iêvdca re tıji.
doping M. İng. doping, sportO de bdcarani-

na dermanênjı bo enerjryê./- yapmak/.
doptag tann.

doru M. rgd şê.* doru renkte at Avv. hespa
di rengi şê.

doruk M 1 cav şax, nışûv. Z nıçık,
bdındcih. * dağlann doruguM.şaxê çryan,
h nışûvOn çıyan. /_ çizgisi M. aso.

doruklamak L (foaqeka) levıka re tıp
kınn, ntımandın.

dorum N.K. torm, kuriyO hêşttr.
dosdoğru rgp. raste rast, direkt.
dost M. P. K. 1 dost, heval. Kesê hezddci û

pe bavver diki. Z nas, nasyar, heval. Kesê
ko navbera vvan pev re baş derbaz dibe.
Z dost, yar. Jm û mêrên ko jı derveyi ze-
wacê pev re ddcevm û radıbın. /_ça rgp.
dostane. /_ edinmek Avv. dost tann, dost
gutm. * dostlar ve yarenler Avv. heval û
hogır. /_ olmak Avv. pev re dost bûn. /_
tutmak L (jm an mir) bı dizi pev re ra¬
bûn Û rûnıştın. * dostunun dostu Avv. dö¬
şte dosta.

dostluk M. dostani, dosti, dosti, dostani,
hevalbendi. * dostluk başka alış veriş
başka fivv. dosti cıhe ye, bazar cdıe ye.

dosya N.Fr. dosye,hevruvis. /-açmak Z.
dosye vekınn.

dosyalamak Z. tomar kuın, dosye tann.
dosyalanmak Z. hatın tomar tann, hatm

dosye tann.
doyasıya rgp. têr, tOr têr, jê têr bûni. * ba¬

bamı doyasıya göremedim fivv. mm têra
xwe bavê xwe nedit, an ez jı ditına bavê
xwe têr nebûm.

doygu M.nzq.
doygun rgd tOrxwari, tatmin.
doyma M. 1. têrbûn. Z kim. tirbûn.
doymak L têrbûn, têr xvvann. * köyün

yansını almış, hala doymuyor fivv. nive-
ki gund gırtıye hê ji têr naxvve.

doymamak L tOrnebûn, têr nexwann.
doymaz rgd têrnebi, çavbırçi. /_hk M.

têrnebûni, çavbırçiti.
doymuş rgd têr.
doyulmak Z. têr bûn.
doyum M. 1. têr, têrbûn, têri. Z tatmin. *

yare doyum olmaz Avv. jı yarê tOrbûn na¬
be.

doyumluk M. qasi têr xvvannê.
doyumsuz rgd bn doymaz.
doyunmak L bn doymak.
doyurmak L 1 têr kınn. Z tatmin tann.

3. yeki bı mal û pare tOr kınn û lı ah xwe
xistin.

doyurucu rgd têrker.
doyurulmak Z. hatın tOr tann.
doyuş MtOrbûni.
doz M. Fr. doz, pivan. 1 bı zêdeyi miqdarO

dermangırtınO re tê gotın. Z mec. kar û
axaftına xwe de bı hesêb bûn. * dozunu
kaçumak fivv. team (tam) tê de nehıştm,
jı pivanê derxistin.

dozer M. İng. dozer, metana rêçêtannêye.
döğen M. bn döven.
döğme M. An dövme.
döğüşmek L bn dövüşmek.
dökme M. 1 (ttştâ hışk) vveşan, nj, njan. Z

(av) nj, njan. 3. (weh maden, rûn) he-
landın ciheki, küre kınn.

dökmek Z.lweşandin,darkopeIgênxwe
diOxine an tışte hb (done) ko dıkeve erdê.
* çekirdek dökmek Avv. dendik njandın.
* saçlarım dökmek Avv. por vveşandın. Z
darOjtın, rehtın, rêhtin, rêjtin, njandm, av
û tışte avi kojı ciheki vala bdd cdıedm an
evv tışt bı xwe bdıenke ciheki. * cebinden
parasını döktü Avv.jı betikê xvve de dıra-
fê xwe njand. 3. rutann, vala kınn, tal
tann, xwannê ko jı qûşxanê vala yi fıraq
an cdıeki di bdd an tıştekijı cevval an tışte
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vvısa de yekcar valayi dereke bıki. * bu
gübre çuvalını götür tarlaya dök Avv. vi
çevvala zıbd bıbe h zeviyê m ke, tal ke. 4.
(ttştâ wek maden û rûn hwd) darêjtin, he-
landın ciheki. 4. njandm, jı bo kar an ar-
manceki berO tışteki te durust tann, vveki:
para dökmek Avv. pare njandm. 5. pır
axaftin. * dU dökmek fivv. lava kınn,
zman kınn. 6. tutarın, njandm, tiştê ber¬
mayi ko dıgıri davêji dereke. * çürük ar¬
mutları dereye döktüler fivv. hemuyên
helisi bınn lı nevvate nıkınn. 7. berdan, tıp
bûn, tışteki bı helmet lı dereke kom bdd.
* halkı sokaklara dökmek fivv. xelk ber¬
dan kolanan. * şuura asker dökmek fivv.

sinor bı leşker tıji tann. 8. tekirin (tışteki
ko dijor de berdiser tışteki di). * ağaca su
dökmek fivv. av lı darO kınn.

döktürmek Z. dan rukınn, dan njandm,
dan vveşandın.

dökük rgd vveşandi, njandi, nıkıri.
dökülmek Z. 1 hatın njandm, hatm vveş¬

andın, hatm rukınn, ger bı xwe bı xwe
bınje an valayi dereke bıbe njin, njryan tê
gotın. * çeşmenin suyu avluya dökülüy¬
or Avv. ava kanryê dınje hewşê. Z ketm,
ketına dereke. * sokaklara dökülmek
fivv. ketin nava kolanan. * hayvanlar ha¬
sta, teker teker dökülüyor fivv. heyvvan
nexvvaş in, yekoyek dıkevın. 3. njta, valayi
dereke bûn. * nehirler denize dökülür
fivv. çem dınjın dcryayO, çem valayi de¬
ryaya dibin.

döküm M. darOj, helandın cih an derekO.
Evrya jı bo maden tO gotm ko bıhelini Û

berdi qahkê vvO. fin dökme.
dökümhane M. kebcane, darêjxane, kûr-

exane.
döküntü rgd 1 bermayi, dawşêle (ttşlâ ko

jı kar û xebat zade donâıe) Z şkeste, şkêr
(tışte lulr an parçe ddx û hûr mûrân İcojâ
zade dorunm). 3. vveşinek, vveşok (ttştâpûş
û pelav) 4. bınık (ttştâ dtkeve bmi, an
bmbâjmgâ de tâte avâtoı) 5. kes, heyvvan
an tiştê erzan, adi.

döl Mİ dol, ber, zuretZçêhk./- döş fivv.

zav û zêç. /_ tutmak Avv. ber gırtın.
döl eşi Mantpızdan,hevalok.
döUemek Z. dan ber gırtın.
döUenmek /. hatm ber gırtın.
döUenmesiz rgd bObergırtın.
dölüt M. bio. bêçi, goştpere, gorpere
döl yatağı MA. ant malbêçi, kardank.

döl yolu M.antvagina.
dön baba M. derzdok, navê gryaki ye.
döndermek L bn döndürmek.
döndürmek Z. 1 çenxandin, çerxaneve

(tışteki çerx bdd an it dora hev re bâü Û
biri). Z vegerandın, zrvırandın (üsteki
şunda bini an Diğerini). 3. veguhartın
(tışteki ser û bm bddyani rûyi bmi bâüser).
4. vıj kınn, vıj xistin (tışteki h dora hev re
biçenxini). vveki: bend têki vızdceki û bı
destan vevveşini an babıdi. 5. gelinendin,
serpenşti û idara tışteki tann.

döndürülmek Z. evv lOkerOn 'dönmek' bı
hatın têne kar anin. vveki haün
çenxandin.

dönek rgd çrvanok, bOfırşk, huUıuli,
çrvok, ceban, çarpine, evana hemû di cihê
hev de dıkann bêne bdcaranin, jı bo kese
ko h ser soz û karê xwe nasetane re tê
gotm. /_lik M. kesê ko di vi hah de ye.

dönem M. 1 qirne (jı bo detneki daij an
sedsala re tâgotm) Z dan (jı bodemakurt).
* öğretim dönemi Avv. danê dersO. 3.
dem, çax (jı bo dema ne bâlu).

dönemeç M çrvanek, çıvgeh, fıülok, viraj,
nevvin.

dönence M. cav ast veger, çerx, kelû. 23
derece û 27 deqiqe h başûr û bakuri Ek-
vvetorO ye ko salê du caran tırija rojê bı
rast lêdtxe.

döner Irgd gerok, gergerok, zrvu-ok.ZM.
kebaba ko di şiş de diğere. /_ sermaye M.
sermaye ya ko lı ser destan e.

dönme l.M.doş,ger.Zrgdabal,yakodi-
nêxweguhartiye.

dönmek L vegerin, doş bûn, çenxin,
zıvırin. Evana di cUiê hev de têne bdcara¬
nin. 1 şunda hatm. Z h dor hev re çenxin.
3. lı tışteki çûn, şıbin. * harp meydanına
dönmek Avv. vveki qada şer bûn. 4. din an
raman guhartın, abal bûn. 5. buna tışteki
şani dıde. * başımda bir bela dönüyor
fivv. bela lı ser serê mm diğere. * yine de¬
diklerine döndüler Avv. disa çerctin ser
gotına xwe. * burada ne dolaplar dö¬
nüyor! Avv. h vır çı dolav diçenxin.

dönük rgd vegeri, pışt dayi.* arkası ba¬
na dönük Avv. pışta xwe dabû mm.

dönülmek Z. lêkerên ko h beramberi
'dönmek' bı hatm têne karanın, vvek:
hatm vegerin, hatm çenxin.

dönüm M. 1 dorum, berecot, pivaneke er¬
de ya 1000 m2 ye, an 0.4, hektar. Z bu-

563 dönüm

vvısa de yekcar valayi dereke bıki. * bu
gübre çuvalını götür tarlaya dök Avv. vi
çevvala zıbd bıbe h zeviyê m ke, tal ke. 4.
(ttştâ wek maden û rûn hwd) darêjtin, he-
landın ciheki. 4. njandm, jı bo kar an ar-
manceki berO tışteki te durust tann, vveki:
para dökmek Avv. pare njandm. 5. pır
axaftin. * dU dökmek fivv. lava kınn,
zman kınn. 6. tutarın, njandm, tiştê ber¬
mayi ko dıgıri davêji dereke. * çürük ar¬
mutları dereye döktüler fivv. hemuyên
helisi bınn lı nevvate nıkınn. 7. berdan, tıp
bûn, tışteki bı helmet lı dereke kom bdd.
* halkı sokaklara dökmek fivv. xelk ber¬
dan kolanan. * şuura asker dökmek fivv.

sinor bı leşker tıji tann. 8. tekirin (tışteki
ko dijor de berdiser tışteki di). * ağaca su
dökmek fivv. av lı darO kınn.

döktürmek Z. dan rukınn, dan njandm,
dan vveşandın.

dökük rgd vveşandi, njandi, nıkıri.
dökülmek Z. 1 hatın njandm, hatm vveş¬

andın, hatm rukınn, ger bı xwe bı xwe
bınje an valayi dereke bıbe njin, njryan tê
gotın. * çeşmenin suyu avluya dökülüy¬
or Avv. ava kanryê dınje hewşê. Z ketm,
ketına dereke. * sokaklara dökülmek
fivv. ketin nava kolanan. * hayvanlar ha¬
sta, teker teker dökülüyor fivv. heyvvan
nexvvaş in, yekoyek dıkevın. 3. njta, valayi
dereke bûn. * nehirler denize dökülür
fivv. çem dınjın dcryayO, çem valayi de¬
ryaya dibin.

döküm M. darOj, helandın cih an derekO.
Evrya jı bo maden tO gotm ko bıhelini Û

berdi qahkê vvO. fin dökme.
dökümhane M. kebcane, darêjxane, kûr-

exane.
döküntü rgd 1 bermayi, dawşêle (ttşlâ ko

jı kar û xebat zade donâıe) Z şkeste, şkêr
(tışte lulr an parçe ddx û hûr mûrân İcojâ
zade dorunm). 3. vveşinek, vveşok (ttştâpûş
û pelav) 4. bınık (ttştâ dtkeve bmi, an
bmbâjmgâ de tâte avâtoı) 5. kes, heyvvan
an tiştê erzan, adi.

döl Mİ dol, ber, zuretZçêhk./- döş fivv.

zav û zêç. /_ tutmak Avv. ber gırtın.
döl eşi Mantpızdan,hevalok.
döUemek Z. dan ber gırtın.
döUenmek /. hatm ber gırtın.
döUenmesiz rgd bObergırtın.
dölüt M. bio. bêçi, goştpere, gorpere
döl yatağı MA. ant malbêçi, kardank.

döl yolu M.antvagina.
dön baba M. derzdok, navê gryaki ye.
döndermek L bn döndürmek.
döndürmek Z. 1 çenxandin, çerxaneve

(tışteki çerx bdd an it dora hev re bâü Û
biri). Z vegerandın, zrvırandın (üsteki
şunda bini an Diğerini). 3. veguhartın
(tışteki ser û bm bddyani rûyi bmi bâüser).
4. vıj kınn, vıj xistin (tışteki h dora hev re
biçenxini). vveki: bend têki vızdceki û bı
destan vevveşini an babıdi. 5. gelinendin,
serpenşti û idara tışteki tann.

döndürülmek Z. evv lOkerOn 'dönmek' bı
hatın têne kar anin. vveki haün
çenxandin.

dönek rgd çrvanok, bOfırşk, huUıuli,
çrvok, ceban, çarpine, evana hemû di cihê
hev de dıkann bêne bdcaranin, jı bo kese
ko h ser soz û karê xwe nasetane re tê
gotm. /_lik M. kesê ko di vi hah de ye.

dönem M. 1 qirne (jı bo detneki daij an
sedsala re tâgotm) Z dan (jı bodemakurt).
* öğretim dönemi Avv. danê dersO. 3.
dem, çax (jı bo dema ne bâlu).

dönemeç M çrvanek, çıvgeh, fıülok, viraj,
nevvin.

dönence M. cav ast veger, çerx, kelû. 23
derece û 27 deqiqe h başûr û bakuri Ek-
vvetorO ye ko salê du caran tırija rojê bı
rast lêdtxe.

döner Irgd gerok, gergerok, zrvu-ok.ZM.
kebaba ko di şiş de diğere. /_ sermaye M.
sermaye ya ko lı ser destan e.

dönme l.M.doş,ger.Zrgdabal,yakodi-
nêxweguhartiye.

dönmek L vegerin, doş bûn, çenxin,
zıvırin. Evana di cUiê hev de têne bdcara¬
nin. 1 şunda hatm. Z h dor hev re çenxin.
3. lı tışteki çûn, şıbin. * harp meydanına
dönmek Avv. vveki qada şer bûn. 4. din an
raman guhartın, abal bûn. 5. buna tışteki
şani dıde. * başımda bir bela dönüyor
fivv. bela lı ser serê mm diğere. * yine de¬
diklerine döndüler Avv. disa çerctin ser
gotına xwe. * burada ne dolaplar dö¬
nüyor! Avv. h vır çı dolav diçenxin.

dönük rgd vegeri, pışt dayi.* arkası ba¬
na dönük Avv. pışta xwe dabû mm.

dönülmek Z. lêkerên ko h beramberi
'dönmek' bı hatm têne karanın, vvek:
hatm vegerin, hatm çenxin.

dönüm M. 1 dorum, berecot, pivaneke er¬
de ya 1000 m2 ye, an 0.4, hektar. Z bu-



dönüş 564

hêrk. * gün dönümü, yd dönümü Avv.

rojbuhêrk, salbuhêrk. 3. veger.
dönüş M. veger, çere.
dönüşlü rgd tışte ko h dor hev re diğere,

gerok. Z M Grm guhêrbar, gerandi.
dönüşmek Z.xweguhêrin.
dönüştürmek L bdkevvaştm, beddandm,

guhartın, vegerandm.
dönüştürücü 1 rgd guhOrker. Z M. fiz.

transformatör, guhOrker.
dönüştürülmek L hatm guhêrandin.
dönüşüm M. 1 guhêrin, veguhOrin. Z bio.

xweguhêrin.
dönüşümcülük M. fels. bio. transfor¬

mizm.
dönüşümlü rgp. bı dor, bı sıre.
dörder rgd çar bı çar.
dördül M. 1 mat. çar goşe, qare. Z (hel¬

best) carin.
dördün M. ast hiva çardeh, gava hiv bı niv

xuyadibe.
dört Mrgdçar./_adunAw.çargav./_ay-

akta MA. çarhng, çarpê. * dört ayak üstü
olmak Avv. çar tepki bûn. /_ cihar (tewli
de) çar cihar. * dörder dörder Avv. çar bı
çar. * dört gözlü olmak Avv. çar çav bûn.
/_ gözle beklemek fivv. çar çavan h benda
man. /_ kapılı fivv. çar deri/- katlı fivv.
çar qat. /_ köşeU fivv. çar köşe, çar ke¬
nar/İler rgd çaran. * dörtler hanesi Avv.

xaneya çaran. /_ mezhep Avv. çar mezheb.
/- misli Avv. çar qat. /_ mukaddes kitap
fivv. çar pırtûgen pirozba. * dört nala git¬
mek fivv. çarnalê çûn. * dört nala
kaldırmak fivv. rakınn çarnalê. * dört
nala koşu fivv. çarnaU. /_ suali rgd çar
rOz. /_ taraf fivv. çarmedor, dormandor.
/_ tarafta fivv. çarali, çarhawêr, çar rex.
/_üz M. çarber. /-üncü rgd çardeh, çar-
dehem. /_ vardiye fivv. çar dan. /_ za¬
manlı fivv. çar demin. * dört zamanlı
motor fivv. motora çar demin. * dört eUe
sarılmak fivv. çar destan pe gürün.

dörtgen M. mat. çargoşeyi stêl çarkenari
steı.

dörUemek Z. çar car kınn.
dörtlük M. 1 tışte ko jı çar hOjmaran pêk

tO. Z (helbest) carin,
dörtyol M.çarrê,xaçerê./_agziMhdevi

xaçerê.
dörtyüzlü M. rgd mat çar rû.
döş M. ant sing, paraan, paşd, paxil
döşek M. döşek, mirtêl, mitêL, binrex.

döşeU rgd raxisti.
döşeme M 1 tesisat, raxOr. Z rûpışt, rû.

Evrya qumaşê ko ddcşinın rûyê kursi, pal¬
dank û tışte vvısa.

döşemek L 1 raxistin, rOxisUn, raxOr
tann. Z rû tann (bı qumoş).

döşenmek Z. haün raxistin, hatm rêxtstm,
haün rû kuın.

döşetmek Z.danraxıstin,danrOxısUn,dan
rukınn.

dövdürmek Z. dan tedan, dan lêxistin, dan
kutan.

dövdürtülmek Z. bı ... dan tedan, an
lêxistm.

döveç Msirkut.
döven M. An düven,
döviz M. Fr. devviz, dırafen derve, ya

bryanıyan.
döğme M. 1 Iêdan, lêxistin. Z deq, xal,

evıya kareki ye ko lı ser çermdcê can bı
derzi tê kuncandın û h cihê wê de bı
boyaxê rengin tıp dibe û şıkd çOdıbm. *
ahn döğmesı Avv. deqê enryê. /_ yapmak
Z. deq kınn, deqandûi.

dövmek Z. 1 lêdan, texistin, kutan, ço
tann. Z kutan, tışteki hûr bıki. *
sarımsak dövmek Avv. sir kutan. 3. küre
kınn (jı bomadenûhesm)

dövülmek L hatm ledan, hatın lêxistin,
haün kutan.

dövünmek L ti xvve xistin, h serê xwe
xistm, ax h serêxwe tann.

dövüş M. pevçûn, şer.
dövüşken rgd şerkar.
dövüşmek Z. şer tann, pevçûn kınn,

pevçınin.
dövüştürmek Z. dan pevçûn, dan şer

tann.
drahmi M. draxmi, pareye Yevvnan e.
dram M. Gr. Fr. dram, şanoyên bı dUêşi ne,

carinan bı xem û ken pêk ve. /-atik rgd
dramatik, xemgin.

drezin M. Fr. drezin, erebakorayOn trênê
qontrol ddce.

dua N.A dua, dıa. /- etmek Z. dıa tann.
duba M. duba, cûre keştiyeke pehn e ko

bardıkşine.
dubara rgd dubare. 1 di listıka zarê de

her ali ji ko du betin. Z fen, dek û dolav.
dublaj M Fr. dublaj, deng tip tann hşerida

sinamêye.
duble M Fr. 1 duble, dubare (aşti ko du

carcd zide). Z axafUnO de qedehên eraqO
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re tê gotın.
dublör M. Fr. dublör, kese ko di cihê yeki

de h listıkO de rol dıgıre, gotinek sinema
û tryatroyê ye.

dudak Manttev,leb./_boyasıM.boyaxa
levan e./_bükmekfiw.levxarkınn.*du-
dak dudağa gelmek Avv. hevûdu bı levan
de maç tann. /_ ısırmak Z. lOv gez tann,
lêv geztm. /_ öpmek Avv. tev maç kınn. /_
sarkıtmak Z. lêv gırran kınn. /-tan rgp.
tevki, di lêv de. /_ tiryakisi M. tirakiyO
(kêfçiyê) lêvan. * tavşan dudakta Avv. IOv
qeteşt.

dudakta çiçekler Mn bızbızok.
dudu kuşu M. devvdevv, tûti, cûreyeki pa-

paxane.
duhuUye M. destmıza ketına dereki vvek

sinema, konser hvvd, pareyO bdêtê.
dul Mrgdbi./_kadmAw.jınabi./_erkek

fivv. mêrê bi.
dulda N.K. talde, nepeni. 1 tışte ko h paş

dereke de an cdıeki dimine û naye xuya
kınn. Z peyvvendi h parOzgariyê heye. *
bir yerin duldasına sığınmak fivv. xwe
avetın talde dereke.

duman M. K. moran, dûkOl, dûxan, du¬
man, dû. Ev sinonimana di cdıO hev de
dıkann bOn bıkaranin. /_ çıkmak fivv. dû
helhatın, dû kınn. /_ etmek Z. argo. yeki
lı buı xistm, perişan tann. * dumanı
üstünde fivv. teze, nO dû jO heltê. /_ta rgd
bıdûman. /-sız rgd bOdûman.

dumanlamak Z. duman tann.
dumanlanmak /. duman gırtın.
duo M. İt dûo, du deng an du müzik.
duraç M. bini, tışte ko heykel û tışte vvısa

h tên danin.
durağan rgd sabit, himi, cihgırti.
durak M. 1 istgeh, vvestgeh cdiê trên an

otobozan ko dısekının. Z ravvest, gramer
am muzikO de cdiê seknandınO.

duraki M. tereqi.
duraklamak L ravvestin.
duraklamak Z. ravvestandın.
duraksamak Z. duddi bûn, teredut kınn.
durdurmak L sekınandın, ravvestandm,

werqdandm. * kam durdurmak Avv.

xvvin sekınandın.
durgu M. ravvest.
durgun rgd 1 peng, meyi,jiboavê.Z bê-

deng, bêtevger.
durgunlaşmak Z. 1 peng bûn, meyin. Z

bê deng man, bê hv sekinin.

durgunluk M pengi, meyi, bO dengi.
durma M. ravvest
durmadan rgp. bı domdari, lı pey hev.
durmak Z. sekinin, ravvestin, ravvestan,

werqiUn, ravvestin.
duru rgd zelal, safi.
duruk rgd bê hv, statik.
durulamak Z. zrvva tann. Jı bo cd û

tancên hatme şuştın.
durulaşmak Z. menin, pengrvin, crncduı,

zelal bûn. (av û ttştân mayi).
durulmak Z.1 pengrvin, meyin, zelal bûn.

Z hatın sekinin, hatm ravvestin.
duruluk Mzelali,safi
durum M. revvş, reng, dırûv, dırûşm, hal,

vvezryet, asûn. * ülkenin durumu nasü?
Avv. revvşa vvelêt çavva ye? * durumumuz
oldukça kötü Avv. revvşa me heta bêxirab
e. /_u düzelmek Avv. revvşa xwe ya abori
baş bûn.

duruş M. sekin, seknandın, ravvestan.
duruşma M (dadıgehi de) nişin, danışta.
duş M. Fr. dûş. /_ yapmak L av ti xwe

kırın, ser şuştın.
duşak M. K. duşeq, duçêq, heyvvan bı du

hngan ve tê gıredan.
duş gelmek L K. tûşi yeki hatın, rast

hatın.
dut MZ>.ü:.tû./_ağacıMA.dartû./_ bah¬

çesi M. çemıhani. /_ kurusu M. tûhışk.
/JukM.çemıhani

duvak M. x01i, hOram. /-lamak L xOli
tann, hOram kınn.

duvar M. P. K. 1 divvar. Z beden, divvar, jı
bo qele û kelatan e. /_ çekmek Avv. L di¬
vvar kışandm. Z beden Icınn/kışandm. /_
gazetesi M. rojnama dhvaran. /_ kağıdı
M. kaxeza diwêr.ya kojı bo kok û paqijryê
lı dıkşuundiwaran./_örmekZ.diwarhû-
nandın, divvar çêkinn. /_ saati M saeta
divvOr. /_ yapmak L dhvar çêtann.

duvarcı M. divvar çeker.
duvarlamak /.divvar kınn
duvar sarmaşığı M. pêçeka divvaran. Aot

Hedera helix.
duy M. Zr.dûyi, kovıke ampûlênelektrikê.
duyarga M. ant sunOl, antOnabıhisüne.
duyarlı kat M. rûyi hesgir.
duyarlı rgd 1 ddtendc (kes) 2. bdustok,

peljen, hesgir. /-tak M hesasryet, peljenl
duyarsızlaşmak /.bê hes bûn.
duyarsızlık M. bebesi
duygu M. 1 hes, hest, dilin. Z seh.
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tann, hOram kınn.
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bo qele û kelatan e. /_ çekmek Avv. L di¬
vvar kışandm. Z beden Icınn/kışandm. /_
gazetesi M. rojnama dhvaran. /_ kağıdı
M. kaxeza diwêr.ya kojı bo kok û paqijryê
lı dıkşuundiwaran./_örmekZ.diwarhû-
nandın, divvar çêkinn. /_ saati M saeta
divvOr. /_ yapmak L dhvar çêtann.

duvarcı M. divvar çeker.
duvarlamak /.divvar kınn
duvar sarmaşığı M. pêçeka divvaran. Aot

Hedera helix.
duy M. Zr.dûyi, kovıke ampûlênelektrikê.
duyarga M. ant sunOl, antOnabıhisüne.
duyarlı kat M. rûyi hesgir.
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duygu M. 1 hes, hest, dilin. Z seh.
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duygulanmak Z. hes gırtın, dilin bûn.
duygulandumak L ddta kırın.
duygulu rgd dilin, bdıes.
duygusal rgd dıltepin, hesin, hissi.
duygusuz rgd bOhes, bêhis.
duymak Z. 1 bihistın, bistın, tışte ko jı

deng tête guh. 2. agahdar bûn.
duymazlık M. vveki nebdıistıye, guh ne¬

dan, avOtın paş guh.
duyu M. hes, seh. * görme duyusu fivv. se-

hOn ditınO.
duyulmak L hatm biniştin.
duyulmamış rgd nehatıye biniştin.
duyulur rgd. te biniştin.
duyum M. ihsas, tışte ko bı regayi seh ve

tû his kınn./- ikiliği M. psikoloji de sine¬
stezi. /_ yitimi M psikoloji de anestezi.

duyumculuk M. sensûalizm.
duyumsamazlık M. bêhesi, bêsehi.
duyurmak L dan biniştin, dan agah/dar

kırın.
duyuru M danezan, bang, anons.
duyurulmak L hatın biniştin, hatın agah¬

dar bûn.
duyusal rgd hissi.
dübeş N.K. dupOnc, tevvie de du û pönc.
düden M. cav çala kilse.
düdük M. tûtık, dûdık, fitık, pipık, şavvır.

/_ çalmak L tûtık 10 dan, fitık kutan, fitık
10 xistin.

düdüklcmck Z. 1 argo. gayin. 2. argo. xa-
pandın.

düdüklü rgd tışte ko tûtikê xwe heye. /_
tencere M. qûşxana bı tûtık.

düello M. İt. dûelo, jivan, pevçûna çekdari
jı navbera du kesan de.

düğme M 1 bıjkoj, pışkoj, mOvok, evıya jı
bo cıl û kıncan tO bıkaranin. 2. maşe,
bıjkovk, evıya jı bo hacetên elektrikO ye.
/-lemek L bıjkoj hevxistin, bıjkoj kınn.

düğmelemek L bıjkoj kınn, bıjkoj girê
dan.

düğmelenmek L hatın bıjkoj kınn, bıjkoj
hatın gırO dan.

düğü M. zenk, pıtık ( bı 'P'ya stûr) Evıya
hûrttrin saware ko ddceve bmi bâjoıg i.

düğüm M. gıre. 1 tiştê vveko bend û dezi
de lı hev badan Û girê tann. Z bûyer an
meselekê de tışte ko baş nehatıye diyar
bûn. /_ açmak Z. gırO vekınn. /_ bağla¬
mak Z. girê girêdan, girê 10 dan. * kör
düğüm Nh girêtaşk, girêkor.

düğümlemek Z. gırOdan, beştin.

düğümlenmek Z. hatın gıredan, hatın
beştin.

düğün M. davvat (jı bo zewaci) 2. cejn, cer¬
beze, mıhrican (jı bo kOf Û şOnahiyê). /_
evi M. mala davvatO, mala ko davvat tê de
ye. /_ salonu M. salona ko tê de davvat
çOdıbe, salona davvatû. * düğüne gitmek
fiıv. çûn davvatO. /_ yapmak fivv. davvat
kırın.

düğün çiçeği M/t çûng, gulbıhar, cûn.
düğün çorbası M. mehir.
düğünsüz rgd bOdavvat.
dük M. Fr. dûk, tan gelen Evvropi de jı

prens pıçûktır kes.
dükkan M.A dukan, dıkan, fıroşgeh.
Düldül N.A Duldu!, hespa Uz. Eli ye.
dülger M. P. bı Farisi dırûdgcr e, Kurdıya

w0 nine û em hemuyan re 'merangoz'
dıbOjm.

dümbelek M P. tepelik, tepil, dımbık.
dümdüz rgd dip Û dûz, hılû, rıp û rast.
dümen M İt. dimen,jı Tırki derbazi Kurdi

bûye, çerxO keştıyan re tO gotın, di¬
reksiyona keşti.

dün M. duh, duhi. *dün bir bugün iki fiıv.
duh yek iro dudu. * dün değil evvelsi
gün bw. duh ne per. * o dünden razıdır
fiıv. evv jı duh ve razrye

dünden rgp jı duhi ve. 1. rojeke beri iro. 2.

demeke dırOj. * o dünden razıdır Aıv. evv
duhi ve razı ye.

dünkü rgp. d--hi.
dünür *'. xwazgini. * dünüre gitmek /.

jın xwastin, çûn xwaz.giniyê.
dünya N.A dınO, dınya, gerdûn. 1. stOra ko

em lı ser dıjin. Z el alem, herkes. /... alem
fiıv. dine alem. * dünya başına yıkılmak
fivv. dınO bı ser de hatın. * dünyadan ha¬
bersiz fiıv. jı dınO bê xebcr. * dünyadan
haberi olmamak bw. jı dınO bOxebcr. *
dünya evine girmek fiıv. zevvıcin, ser û
çav bûn. * dünya görmemiş fivv. dine ne-
diti. * dünya kimseye kalmaz fiıv. dınya
keşi re namine. /_ malı fivv. malê dınO. *
dünya mauna bedel Avv. hOjayi mali dmê.
* dünya mauna düşkün fivv. dınya-
penst. * dünyanın öbir ucu Avv. paşıya
dine. * dünyanm sonu fiıv. axır zeman,
paşrya dinê. * dünyaya gelmek fivv. hatın
dinê. * dünyaya getirmek fivv. anin dmO.
(birine) dünyayı haram etmek Avv. yeki
rejryan heram kınn.

dünyasal rgd dınyavvi.
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dünyevi rgd dınyavvi
düpedüz lrgp.dıpûdûz,npûrastZmec.

askere.
dürbün M. P. K. dûrbin. /_lü rgd bı dûr¬

bin.
dürmek Z. talandın, lif tann, tışteki h hev

bipêçi. Z gımıjandın, jı bo qumaş û pırtû
Avvdye.

dürtmek Z. 1 üz kınn, tahrik tann, vvısa
eqlê yeki şaş bıkın û vvi hevvceyi tekarekê
bıkın. Z kutan, têhddan, tê re tann, bı
tışteki pij bdcuti üşt an cihekê.

dürtü M tiz, kutan, sixurme.
dürtüklemek L ti pey hev çend caran ku¬

tta, tê re tann. * birini bizle dürtükle¬
mek Avv. direş kutane yeki.

dürtülmek Z. hatın lOkutin.
dürtüş M. sixurme, tiz, kutan.
dürtüşmek Z. kutan hevûdu.
dürü M. 1 tıştO ko hatiye alandın. Z şabaş,

diyari. 3. cêza bûkê. 4. xelat, ya ko
xwadryê dawatê dıde vexwandryan. 5.
mer, bêra kolanê.

dürühnek Z. hatm alandın, haün lif tann.
durum M. 1 vveki silindir alandın. Z üste¬

ki ko dikin nava nanê şkeva û duan topdc.
dürüst rgd P. K. dınst, durust, mezbût

/_lükM durusu./- olmak/, durust bûn.
Dürzi MAl Dürzi, netevveyeke h rohe-

lata navinde h Sûrryê di herêma Havran
de dıji. Z di zmanê Tırki de bêjeyeke çêr
tannê, ya heqeretê ye.

düşe N.K. dusê an sO û du, listıka tevvte de
sO û du ye.

düstur MA dıstûr, düstûr.
düş Mlxevvn.xemdtiştêkoxewêdedibi-

ni. Z xewn, xryal. 3. hêvl /_ azması Avv. lı
Şeytan xapin, şevê di xewnê de tova emsi
ko dıhenke. /_ gücü fivv. di xewn û xryal
dejıyin, benda hêvryê man./- kurmak/.
ketm xevvnan, ketin xryalan.

düşçü M.xryalpenst,xewnpenst.
düşes Mjmadûke.
düşeş M. P. K. du şeş, listıka zarê de dû û

şeşe.
düşey rgd qınc, şakuli.
düşkü M hobi.
düşkün rgd 1 zebûn, keti, kesê bı abori

an bı tendurusti duçar bûye. Z kese ko
pır xwe dıde ser kareki an üsteki. /_lük
M zebûni, ketin ser.

düşkünler eri MxOratxane.
düşman M. P. K. neyar, dujrmn (dıji mm)

1 kesê ko xirabi an ne dostiya yeki dike.
Z berbenya di nava du gelan de ko bı ûşta
siyasi, dini an ramani de tadayi h hev
dikin. 3. tiştê ko dıji hev m an ketine kırri
hev. * kedi farenin düşmanıdn Avv.

pısing dıjmuıO mışk e. 4. kese ko jı tışteki
ddcenhe. * sigara düşmanı Avv. dıjmınO
CDcarê. /- basma Avv. h serê dıjmm be. /_
kesilmek Z. ketin kırri yeki an tışteki,
dıjmınbûn.

düşmanca rgd /gp. dıjmınane.
düşmanlüc M berberi, dıjmıni, neyari. /_

etmek L neyari kınn.
düşmek lZ. 1. ketin, tıştekijı hevva tOxvvar

û h erdê dıkeve. Z tışteki ko rast sekınrye
h aliki de ger dibe. * bayılıp düştü Avv.

bihr ve çû û ket 3. beş an para xwe bûn.
* çoğu gitti azı bana düştü Avv. a zêde çû
a tandık par a nun ket 4. hember, beram¬
ber, h gor hev cih gırtın. * dükkanın ka¬
rşısına düşen kahve Avv. qehweya ko h
hember dûkani dıkeve. 5. rast hatm. * iyi
bir adama düştü Avv. rasti mıroveke baş
hat. 6. desthelati jı dest çûn. * hükümet
düştü Avv. hukumat ket 7. feqir, hOjar
bûn. * adam iyice düşmüş Avv. mırov her
ketrye. 8. rabûn û rûnıştın. * adam ki¬
minle düşüp kalkarsa onun gibi olur
fivv. mırov kê re rabe û rûne vveki vvi dibe.

düşmek 2 (fyat, bdıa) daketın. * sebze fiy¬
atları düştü fivv. bıhayO fOki daket * ben
üç kUo düştüm Avv. ez sê kilo daketım. *
derece iyice düşmüş Avv. derece zehf da-
keüye.

düşmek 3 Z. vveşin, zêdeyi jı bo pelgê dar û
gıyan.

düşmüş rgd keti.
düşsel rgd xryali, xeyah,xewnok.
düşük rgd 1 keti, kes an tışte ko keti ye.

Z daketi, tışte ko jı normala xwe nızmtır
bûye. 3. erzan, tışte kojı bihayê xwe an jı
rûmeta xwe kêm bûye 4. beravti, zaro ko
bêwexttêdine.

düşün M. hızr, fder, idey.
düşünce M. 1 raman, dihn, hızır, fder, bal.

Jı bo bûn û hebûna tışt û aleme ko mıjûyO
nurov de teşe dibe. Zxem, keder. 3. mıjû-
U, hOnibûni, porujin. /_ alış verişi Avv. dan
û standuıa ramani /- özgürlüğü Avv.

azadıya raman, tazri azadi hebûn. * düş¬
ünceye dalmak Avv. ponıjin, ketin fıkr û
ramanan.

düşünceler M. tObini, daxuyani, evıya bı
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fivv. mırov kê re rabe û rûne vveki vvi dibe.
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düşük rgd 1 keti, kes an tışte ko keti ye.

Z daketi, tışte ko jı normala xwe nızmtır
bûye. 3. erzan, tışte kojı bihayê xwe an jı
rûmeta xwe kêm bûye 4. beravti, zaro ko
bêwexttêdine.
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zêdeyi di dawrya nrvisarekê an nameyekê
de tê luvisin vveki di mana "diqqet" de tê
karanin.

düşünceU rgd 1 ponıjin, xemgû-. Z fem-
gir, kesê ko maqûl hereket dike.

düşüncesiz rgd 1 bê xem. Z fehmkor,
beser. /Sık N. bê xemi, bêserûberi.

düşündürmek Z. ponıjandın, kınn rama-
nan, dan hênijandin, dan hızu* tann. .

düşündürücü rgd hêniker, dan hOni
kınn. * düşündürücü bir olay Avv. bûye-
reke ko mırov dıde hêni kınn.

düşünme M. hênibûn, fıtarin.
düşünmek Z. 1 hênijin, iteni bûn, mıjûl

bûn, raman tann, ketm ramanan, fıkırin,
hızır tann (U ser tışteki) Z ponıjin, mıjûl
bûn (lı ber tışteki) 3. zanin. * sen öyle
düşünüyorsun Avv. tu vvısa zani.

düşünülmek L hatm hOni bûn, hatm
hOnıjandın. lêkerên bêjeya "düşünmek"
bı hatm têne bıkaranin.

düşünür M. hızırker, torevan, pitnas.
düşünüş M. fıkr, hızır, mıjûlbûni, hênibû-

ni.
düşürme M. êxistm, xistin.
düşürmek Z. 1 êxtstin, jê êxtstm, jê de

xtstin, xistin. * hükümell düşürmek Avv.

hukumat êxistin. Z daxistin, kOm kuın. *
tehlikeye düşürmek Avv. xistin xeterO. *
fiyat düşürmek Avv. bıha daxistin. 3. be-
ravtın, jı ber gutm. * çocuk düşürmek
Avv. zaro jê xistin, beravtın.

düşürtmek Z. lêkerOn lı ber bêjeya "düş¬
ürmek" bı dan têne bıkaranin. Wek: dan
0xıstın.

düşürülmek Z. lêkerên h ber bêjeya "düş¬
ürmek" bı hatm têne bdcaranin. Wek:
hatm êxistin.

düşüş M. ketm, teşe û avvataya ketm.
düve M. nogın, gohka mO ya 2-3 saU ye.
düvel NkA dûvvel, pırejmanya 'devvlet' e.
düven M. gam, moşen, cercere,gere.* dü¬

ven dişi MA. kevırO gamê. * düven
döğmekAw.gamgerandın./_okuM.dar-
gam.

düyun MfcApirejmariya'dên'e.
düz rgd 1 rast, dûz, tışt an cdiê ko evraz

an berjor nine. Z pan, pehn, savvi, tışte ko
xar an çewti tê de nine. 3. hılû, savvi, tışte
ko rûyO xwe gırûzm nine.

düz ayak M. avahiyOn ko şêmûg tê de nine.
düz baskı M. ofset.
düzelmek L 1 serrast bûn, zOdeyi jı bo |

tendurusti û abori tê gotm. Z rast bûn,
pehn bûn, hılû bûn. 3. (jı bo hevva) nnd
bûn,xweşbûn.

düzelti M. rastların, tashih.
düzeltilmek Z. hatm rast tann, hatm ra¬

standın.
düzeltim M. reform, ıslahat.
düzeltme M. rastandın, rastkınn./- işare-

ü M. Grm kumık, bdındek ( ">
düzeltmek Z.1 serrast kınn, xvveş tann, jı

bo abori û laşxwaşi Z pehn (pan) kınn,
rastandın, rast kırm, durust kınn, dınst
kınn. vvek: tışteki xar disa rast tann an
rêzmanê de heleyên mvisandmê serrast
tann.

düzeltmen Mrastker.
düzem M. dozaj.
düzen M. sazûman, serûberi, rOk, nst,

aheng, sistem. * devlet düzeni Avv. sazû-
mana devvleti, sistema devvletO. * düzene
koymak Avv. ser rast kırın, tıstandın, rê-
kûpêk tann. * evi düzene sokmak Avv.

mal bı serûber kınn, mal rêk xistin. * mü¬
zikte veya şiirde düzen Avv. müzik an di
helbesta de aheng.

düzenbaz rgd fenek, hilebaz.
düzence M. rêzkari, disiplin.
düzenci rgd An düzenbaz.
düzenek M mekanizma.
düzenlemek Z. ser û ber tann, rêkûpêk

kınn, rastandın, tanzim kınn. Z rast tann,
saz kınn,jı bo ko tışteki an kareki bini ho¬
le. * kendine bir iş düzenlemek Avv. jı
xwe re karek saz kınn an rast tann. 3.
(alet an muzücâ de) çetırandın, çetır tann.

düzenlenmek Z. lêkerên h ber bêjeya
"düzenlemek" bı hatm têne bıkaranin.

düzenleyici M. sazgêr, organizatör.
düzenli rgd 1 (müzik) ahengdar. Z ser û

ber, bı rêz, rêkupêk, kpınav. 3. (jı bo dem,
zeman) rastedemi.

düzensiz rgd bêrêz, bê aheng, bê rOkû-
pêk, pişêvv. /_Uk M. bêrêzi, bê ahengi, bê
rêkûpêki.

düzey M. rû, rûkar, sevvıye, evrya rûyê
tışteki pehn an tulü ye. * su düzeyi Avv. rû-
kara avê, sevvıya avê. Z tax, dûş, sevvrye,
evrya bıhndi an bdiaya tışteki h gor tışteki
dm. * boyum uzadı ve kardeşimin dü¬
zeyine geldim Avv. İaşe mm dırej bû û
hatun taxa (duşa) biraya xwe. * güneş
kuşluk düzeyine yükseldi Avv. roj hat ta-
xa xunnryan (taşti)

dfişünceU 568

zêdeyi di dawrya nrvisarekê an nameyekê
de tê luvisin vveki di mana "diqqet" de tê
karanin.

düşünceU rgd 1 ponıjin, xemgû-. Z fem-
gir, kesê ko maqûl hereket dike.

düşüncesiz rgd 1 bê xem. Z fehmkor,
beser. /Sık N. bê xemi, bêserûberi.

düşündürmek Z. ponıjandın, kınn rama-
nan, dan hênijandin, dan hızu* tann. .

düşündürücü rgd hêniker, dan hOni
kınn. * düşündürücü bir olay Avv. bûye-
reke ko mırov dıde hêni kınn.

düşünme M. hênibûn, fıtarin.
düşünmek Z. 1 hênijin, iteni bûn, mıjûl

bûn, raman tann, ketm ramanan, fıkırin,
hızır tann (U ser tışteki) Z ponıjin, mıjûl
bûn (lı ber tışteki) 3. zanin. * sen öyle
düşünüyorsun Avv. tu vvısa zani.

düşünülmek L hatm hOni bûn, hatm
hOnıjandın. lêkerên bêjeya "düşünmek"
bı hatm têne bıkaranin.

düşünür M. hızırker, torevan, pitnas.
düşünüş M. fıkr, hızır, mıjûlbûni, hênibû-

ni.
düşürme M. êxistm, xistin.
düşürmek Z. 1 êxtstin, jê êxtstm, jê de

xtstin, xistin. * hükümell düşürmek Avv.

hukumat êxistin. Z daxistin, kOm kuın. *
tehlikeye düşürmek Avv. xistin xeterO. *
fiyat düşürmek Avv. bıha daxistin. 3. be-
ravtın, jı ber gutm. * çocuk düşürmek
Avv. zaro jê xistin, beravtın.

düşürtmek Z. lêkerOn lı ber bêjeya "düş¬
ürmek" bı dan têne bıkaranin. Wek: dan
0xıstın.

düşürülmek Z. lêkerên h ber bêjeya "düş¬
ürmek" bı hatm têne bdcaranin. Wek:
hatm êxistin.

düşüş M. ketm, teşe û avvataya ketm.
düve M. nogın, gohka mO ya 2-3 saU ye.
düvel NkA dûvvel, pırejmanya 'devvlet' e.
düven M. gam, moşen, cercere,gere.* dü¬

ven dişi MA. kevırO gamê. * düven
döğmekAw.gamgerandın./_okuM.dar-
gam.

düyun MfcApirejmariya'dên'e.
düz rgd 1 rast, dûz, tışt an cdiê ko evraz

an berjor nine. Z pan, pehn, savvi, tışte ko
xar an çewti tê de nine. 3. hılû, savvi, tışte
ko rûyO xwe gırûzm nine.

düz ayak M. avahiyOn ko şêmûg tê de nine.
düz baskı M. ofset.
düzelmek L 1 serrast bûn, zOdeyi jı bo |

tendurusti û abori tê gotm. Z rast bûn,
pehn bûn, hılû bûn. 3. (jı bo hevva) nnd
bûn,xweşbûn.

düzelti M. rastların, tashih.
düzeltilmek Z. hatm rast tann, hatm ra¬

standın.
düzeltim M. reform, ıslahat.
düzeltme M. rastandın, rastkınn./- işare-

ü M. Grm kumık, bdındek ( ">
düzeltmek Z.1 serrast kınn, xvveş tann, jı

bo abori û laşxwaşi Z pehn (pan) kınn,
rastandın, rast kırm, durust kınn, dınst
kınn. vvek: tışteki xar disa rast tann an
rêzmanê de heleyên mvisandmê serrast
tann.

düzeltmen Mrastker.
düzem M. dozaj.
düzen M. sazûman, serûberi, rOk, nst,

aheng, sistem. * devlet düzeni Avv. sazû-
mana devvleti, sistema devvletO. * düzene
koymak Avv. ser rast kırın, tıstandın, rê-
kûpêk tann. * evi düzene sokmak Avv.

mal bı serûber kınn, mal rêk xistin. * mü¬
zikte veya şiirde düzen Avv. müzik an di
helbesta de aheng.

düzenbaz rgd fenek, hilebaz.
düzence M. rêzkari, disiplin.
düzenci rgd An düzenbaz.
düzenek M mekanizma.
düzenlemek Z. ser û ber tann, rêkûpêk

kınn, rastandın, tanzim kınn. Z rast tann,
saz kınn,jı bo ko tışteki an kareki bini ho¬
le. * kendine bir iş düzenlemek Avv. jı
xwe re karek saz kınn an rast tann. 3.
(alet an muzücâ de) çetırandın, çetır tann.

düzenlenmek Z. lêkerên h ber bêjeya
"düzenlemek" bı hatm têne bıkaranin.

düzenleyici M. sazgêr, organizatör.
düzenli rgd 1 (müzik) ahengdar. Z ser û

ber, bı rêz, rêkupêk, kpınav. 3. (jı bo dem,
zeman) rastedemi.

düzensiz rgd bêrêz, bê aheng, bê rOkû-
pêk, pişêvv. /_Uk M. bêrêzi, bê ahengi, bê
rêkûpêki.

düzey M. rû, rûkar, sevvıye, evrya rûyê
tışteki pehn an tulü ye. * su düzeyi Avv. rû-
kara avê, sevvıya avê. Z tax, dûş, sevvrye,
evrya bıhndi an bdiaya tışteki h gor tışteki
dm. * boyum uzadı ve kardeşimin dü¬
zeyine geldim Avv. İaşe mm dırej bû û
hatun taxa (duşa) biraya xwe. * güneş
kuşluk düzeyine yükseldi Avv. roj hat ta-
xa xunnryan (taşti)



569 düzyazı

düzgü M. norm. /_lu rgd normal, /-sel
rgd normatif, /-süz rgd anormal.

düzgün rgd rast, dûzgin, savvi, tiştê koxari
û çevvti tê de nine. Z rOkûpOk, muntazam.

düzine MZC.dozine,jı yek tışteki de 12 hb.
düzlem M. 1 pehn, teqal, lêlat Z mat. mu-

stevvi.
düzlemek L rastandın, rast kınn, pehn

kınn, hdû kınn.
düzlem küre M. cot xeritadinyayê ye ko

bı berata h ser atlası hatiye neqşandin.
düzlenmek L rast bûn, hdû bûn, pehn

bûn.
düzleşmek Z. An düzlenmek.
düzlcştirmek Z. pan tann, rast kınn.
düzletmek L dan rast kınn, dan pehn

kınn, dan hdû tann.
düzlük M trast, panaylpani, cihêerdya

rast û fueh. Z rasti, panahi, pani, cih an
tiştê pan.

düzme M. 1 bınıhOr karê 'düzmek' Z de¬
revv kınn, jı berxwe çêtann.

düzmece M fuıfmok, sexte, tışte ko jı ra-
steqinê der.

düzmeci rgd fmfmok, derewker, sexte-
kar.

düzmek L 1 An dizmek. Z kom kınn,
civandın, berhev kınn. 3. afırandın, anin
hote. * oturmuş sevgilisine şiir düzüy¬
ordu Avv. rûnıştı bûjı ddkeUyaxwe re hel¬
best dıafırand. 3. jı ber xwe de çêkinn. *
bir sürü yalan düzdü Avv. jı ber xwe de'
gelek derevv çêkiri bûn. 4. mec. gayin. *
öyle yapma düzerler adamı! Avv. vvısa
meke, dînin menyan!

düz taban N.hant hng melik, pe pan. Z
rgd. kesê vvısa. 3. mec. be yom, bê oxır,
oxit reş. /_Jdc M hng meliki.

düzülmek Z. 1 rêz bûn, rêkûpêk bûn. Z
crvin, kom bûn. 3. şendin, sef bûn. 4. ev
tekerana carinan ji bı lOkera hatm pek
tên. vvek: hatm rez bûn an hatın rêz kuın.
* ev küçük olduğu için ona göre düzül¬
müş Avv. jı ber ko xani pıçûk e, h gor vvO
hatiye rêz bûn an rêz kınn. * süvariler
yola düzüldü Avv. sıvvar di rê de rêz bûn,
srvvar di rê de hauı rez bûn.

düzyazı M pexşan, nesir.
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E MtipaöyaelifbaTirkiyeûdengdêre.
ebabil M. teyrOn Ebabü.
ebat N.A ebad, pırejmanya beri û dirêji û

kûri ye.
ebcet N.A ebced.
ebe M.pink,dapirk,maman./_UkM.ma-

mani
ebedi rgd A abadin, nemır, bêkutayi, bê-

davvi, her tim, cavvidan, ebedi.
ebedUeşmek Z. nemır bûn, abadin bûn.
ebedileştirmek Z. nemır tann, abadin

kırm.
ebedilik M. nemıri, abadini, cavvidani.
ebegümeci M. tûzdc, toldc, nançûçık.
ebekuşağı M. tırija keskesor.
ebelik M. mamani, dapiri.
ebet N.A nemır, bO davvi, heta heta.
ebeveyn M. A dê û bav.
ebonit M. Fr. ebonid, cûreyeki plastik e.
ebru M. P. averû, ebru, cûre neqşekei ye h

ser kaxezO.
ebucehil karpuzu MA.henzel
ecdat N.A regez, ecdad, sülale, bav û ba-

pir.
ece M. banû.
ecel M. A ecel, vvade. * eceU gelmek fivv.

ecela xwe hatın, vvadeya xwe hatın. * ecel
teri dökmek fivv. tırsa mirine gırtın. * ece¬
line susamak fivv. h ecela xwe gerin,
mınna xvve xwastrn. * eccUyle ölmek fivv.

bı ecela xwe mınn.
ecinni Mcın, cındar.
eciş bücüş rgd xar û xudur.
ecnebi M. A rgd derveyi, bıyani, ecnebi.

/_likM. bryaniti, ecnebiti.
ecza N.A ecza, derman. /_cı M. derman

fıroş.
eczahane M. A eczaxane, dermangeh,

dermanxane.
eda lN.A eda, avva. * sessiz bir eda Ue fivv.

bı avvaki bOdeng.
eda 2 M. 1 dan, cüı anin. Z (jı bo nimêjê)

nımOj kınn.
edat N.A daçek, pêrbest, edad, amraz.
edebi rgd edebi, vvijeyl
edebilmek /.şeh karin.
cdcbiyal M.A edebiyat,wije,zmanbej./_çı

M vvijekar, vvijenas. /_çüüc M vvijenasl
edememek L nekarin, nıkarin, şeh neka-

rin.
edep M. A edeb, pusul, terbiye. /_U rgd

bıedeb. /_siz rgd. bêedeb, kanc, pusul pis,
çaqrût /- yeri M. ant rûv, navran, mıro-
van de cihê ko orxanOn cinsi te ne.

edeplenmek Z.xwedi edeb bûn.
edepsizleşmek Z. bêedeb bûn, puşuU pis

kınn.
eder M. bıha, fiyat
edevat M. emraz, edevvad, ambûrin.
edUgen rgd Grm tebati, rOzmana Kurdi

de evıya bı tekera arikar "hatm" tête şani
kınn.

edilgin rgd tebati, pasif.

edilmek L hate kırın. * birine yardım
edUdi fivv. yeki re arikari hate kırm.

edinilmek Z. xistin dest. * insan edinü-
miş saygınlıklara sahip çıkmalı fivv.

mırov gramiyên ko xistrye dest, drvêt te
bibexwedi.

edinim M. destxistm, iqtisap.
edinmek Z. dest xistm, bûn xwedi, (xvve)

tışteki re tann xwedi * para edinmek
fivv. pare dest xistm. * dost edinmek fivv.

bûn xvvedi dost.
edinti Mdestketi.
edip M.A edib, vvijekar, mviskar.
edisyon M çap. fin basım.
editör Mçapker,vvûşanker./_IükM.çap-

keri.
efe M. 1 efe, keleş, eşqryayOn roavayOn

Tirkiyê ne. Z efe,egü./_UkM. keleşi, efe-
ti.

efekt M. İng. efekt, bandûr, tesir.
efektif M. Fr. 1 efektd*, muteber, heqiqi,

ameü. Z dıraf, banknot an metal.
efelenmek Z. keleşi tann.
efendi rgd Gr. efendi, mirza. 1 leqebeke

pasta ya kesO ko xwandi ye. Z cdiê mirza
dıgıre vveki paşnav tête ' ininin. 3. kesê
ko l imryaxweheye. >-: iêrO jinê. 5. ö.
kc' mgdana jı bo merim. * efendi bir
az :ya gel Avv. kek qaseki vvere vır. *
efendime söyleyim Avv. kekê xwe re
bibêjim, efendimê xwe re ko bejim.

E
E MtipaöyaelifbaTirkiyeûdengdêre.
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efendice rgp. vveki efendi, efendivvari.
efendilik M efendili.
efendim! B. ezberdi, hbê, lebê!, fermû!
efkar Nk A pırejmare fıkr e. 1 fıkırne,

hızrne, ramanıne. Z xem, şin. /_ basmak
Z. xemgin bûn. /_ dağıtmak Z. xema xwe
revandm, kesera xwe tefandm. /_ etmek
Z.xemxwann.

efkarı umumiye M. raya gışti, raya ge¬
lemperi.

efkarlanmak Z. xem xwann, keser
kışandm, derdnak bûn.

efkarh rgd derdnak, xemgin, melûl.
eflak Nk A pırejmanya telek' e.
eflatun lM rgd eflatun, bı renge eflatun,

rengê benefşê vekıri.
Eflatun2 M. Eflatun, füozofeki

Yevvnamya kevn e, ko şagirtê Sokrat bû.
efor Mked.
efrat Nk A efrat, pırejmanya Terd' e. 1

mırovne, kabrayOne. Z emdi, şorte, erat.
efsane M. P. efsane. 1 çirokên ko jı dema

kevnareyi de genişime me. Z çiroic, tiştên
bêesd.

efsaneleşmek L hatm efsane bûn.
efsaneleştirmek Z. hatın efsane tann.
efsanevi rgd P. efsanevvi, efsaneyi.
efsun M. P. K. avsûn, sıtar. /_kar rgd ef¬

sunkar.
efsunlamak Z. efsun tann, sihir kınn.
eften püften rgd sınOde,jırûxvve tari.
egemen rgd servver, zal, zoran, xwedi,

hatam. /_lik M bandûr, servveri,
hakimiyet. / olmak Z. zorandm, hakim
bûn.

ego pro. Lal ez, xwe.
egoist rgd Lat Fr. egoist, ezpertst, xwe-

penst, xodgam.
egoistlik M. ezıti, ezpensti,xwepensti.
egoizm M. Fr. egoizm.
egosantrizm M. Fr. egosantrizm, ezıti.
egzema M. Gr. Bj. egzema, êzimx, gezne,

mayasıl, evrya lı ser çerm peyda dibe.
egzersiz M. lng. tanker, hindari.
egzogami M. Zr.eksogami,zewacajı der¬

ve.
egzotik rgd Fr. eksotik, tışte ko welatên

der û dûr ve batiye.
egzoz M. Fr. egzoz, eksoz, ereban (motor)

de bonya dûkOlO ye.
eğdirmek Z.xar tann, daqûl kına
eğe l M. ant parsi, paresû, parean.
eğe M. kartik, qewre, êge.

eğelemek L karlık tann, qewre tann.
eğer GhkP.K. ger, eğer, heke, eğer zOdeyi

tê pOşrya hevoka ko tO de ravveya hekini
heye.

eğik rgd xar, şûr. /_lik M. xari.
eğüim N.A meyd, mêl, ddxwazi,xwast, lar,

temayül. /_U rgd ddxvvaz, mêldar.
eğilmek L cemin, vehatın,xar bûn, dahe-

landın, daqûl bûn. Ev tekerana bı lêkerê
arikar "hatm"ji têne bıkaraninvvek: hatm
cemin, an xar bûn, hatın vehaün. 1 dar,
hesın an aleteke ko kokel dibe. Z insan
ko pışta xwe xar ddce û kareki bdce. 3. ve-
hatm, evıya zêdeyi ko rmrov tışteki re se¬
rşûri bdce an neke tê karandı. 4.xar bûn,
daqûl bûn, zêdeyi ko nurov berêxwe bide
mıjulryeki an ftkrekê re tO kar anin.

eğim M xari, cemini, daqûll
eğimli rgd 1 xar, çemandi. Z mOldar.
eğimölçer M. klinometır.
eğin M. 1 pışt. Zvucûd, laş.3. bejn.
eğinmek Z. mêl tann, dd te hebûn.
eğir M. senit, mêşên lungtvkojimûmêpê

de tışteki vveki mûm çêditan, jO re tê
gotın.

eğirmek L nsün, resin, restın, evrya jı bo
ris û dezi û tiştê vvısa.

eğirmen M. kirman.
eğirtmek L dan nsün, dan rêstin.
eğitici rgd bn eğiten.
eğiten M. tanker, fêrdar, fêrmend,

amojkar.
eğiticilik M. fêrdari, tankeri, fêrmendi,

amojkari.
eğitUmek Z. elimin, hatın elımandın, hatm

fêr bûn, hatın hin bûn.
eğitim M tankeri, zanısti, tahm, pêşanyari,

elımandın, hevotm, amojkari. /- enstitü¬
sü M. enıstûya hevotinê./- UişkUeri Avv.

tevlayi ya zanısti, peyvvendıya hevoti. /_
yeri Nh amojgeh, hingeh.

eğitim bilimi M. hevotnasi, pedegoji, fêr-
nasi.

eğitimci rgd bn eğiten.
eğitimli rgd fêrdar, lünbûyl hevoti.
eğitimsiz rgd fêrnebûyi, pitnenas.
eğitmek L elımandın, hevotm, revva kınn,

zanandın.
eğitmen M. fOrmend, ferdan
eğlemek L 1 eğle kınn, ravvestandm. Z

dereng xıstın.
eğlence M. kêf, dilan, terane, kêfxwaşi./_li

rgd bıkef, bıdilan.
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eğlencelik M. çerez, dendik, tiştê vvısa ko
jı bo ewiqandinO têne xwatin.

eğlencesiz rgd bêkêf, bêddan, bêşahl
eğlendiri M. qerf, kenok, mizah.
eğlendirici rgd qerfok, tışte ko kêfa

mırov tine.
eğlendirmek Z. dan kOf kınn, kOf dan ...,

kOfa ... xvveş tann.
eğlenilmek Z. hatın kêf tann.
eğleniş M. kefkirın.
eğlenmek Z. 1. kOf kınn, pO şabûn, sahi

kınn, jı bo ko dema xwe xvveş derbaz
bdon kOf û şani tann. Z henek te kınn, h
ser kenin, yeki ko tışteki de kêmasi bıke
an bı pıçûk bOte ditm û bı vê mebestê gal¬
te lê bêne kınn. 3. ravvestan, dereng ketin.
* birini bekliyorduk, onun için eğlen¬
dik Avv. em bendi yeki mabûn, jı bovvO de¬
reng ketm. 4. bendi man. * eğlen beraber
gidelim fivv. bendi mm bımine em pevre
biçin.

eğlenti M. bn eğlence.
eğleşmek L ravvestin, bendi man. 2. (de¬

reke de) niştin, ikamet tann.
eğmeç M. kevane,kawis./_ü rgd kevanok,

bûl, bûhk.
eğmek M. 1 veanin, cemandın, tışteki rast

an aj, şrv Û Avvd vveki kevan an gopal xar
bıki. * çubuktan baston eğmek Avv.jı şrv
gopal cemandın. Z cemandın, xar kırın,
her tışteki ko rast e an evraz e, serê wêAvi
berjer bıki. * ağacm dahm eğersek ku¬
zu yetişir fivv. ko guliyO darO xar bıkın,
bene dıgehe. * başını eğmek fiıv. serê xwe
xar kınn. 3. veanin, tışteki zexm, stûr ko
xar bdei an keseki re seri bıdi danin. * öyle
bir pehUvandu ki sutı eğilmiyor fivv.

pehlevvaneki vvısa ye ko, pışta vvi venayê.
* merteğin altındaki direk eğildi fivv.

stûna ko h bin kOrani de vehat.
eğrelti otu Mtdiper.
eğreti rgd 1 anzi. Z mrweqet. 3. sinOde.
eğri rgd 1 çewt, daqûl, xar, xwar, şevvş. Z

kevane, bûl. * eğri büğrü Aw.xar û xiç,xar
û xudur, kelkot. * eğri oturup doğru ko¬
nuşmak Avv. xar rûnıştın rast axaftin, ya¬
ne revvşa te çavva beji rastryê bêje.

eğrice ' rgd pıçek xar, hıneki çevvt
eğrice " M. zoo. mozega.
eğrilik M. xari, çevvti, bûli.
eğrilmek Z.xar bûn, daqûl bûn, şevvş bûn,

bûl bûn.
eğritmek L xar, daqûl an bûl tann.

eğsi M. bızut, bızot, ço ya ko serO vvi tê
sotın.

eh! B. eh!.
ehemmiyet M. A gınngahi, qimet,

ehemryet.
ehemmiyetli rgd A biqimet, gınng, mu¬

tam.
ehemmiyetsiz rgd A bêqunet, negırıng,

nemuhim.
ehil 1 rgd kanana, pıspor, erbab.
ehil 2 M. 1 gel, cımaet. 2. xwedi. * sanaat

ehU Avv. xvvedi pise.
ehU rgd A kedi. */_ hayvanlar Avv. hey-

wanên kedi.
ehlibeyt M. A keç û zava û nevryOn Hz.

Mıhemed re tO gotın.
ehlileşmek L kedi bûn.
ehlileştirilmek Z. hatm kedi kırm.
ehlileştirmek L kedi kınn.
ehlisalip M.xaçperest in.
ehlisünnet M.ehUsunet.yênkobawenya

xwe bı Hz. Mıhemed re ani ye.
ehUvukuf N.A rispi, pirmend.
ehliyet M. A 1 tepiş, çik, gêrûfen. 2.

ehlryet, lisans./_li rgd bıehhyet./_siz rgd
bêehhyet./_namcM ehliyetname, lisans.

ehUzevk Mxwedizewq.
ehram M. 1 Piramid, gorên Firavvûnan in.

Z mat. piramid.
ehven rgdA kêm xirab, çOtır.
einstenyum M kân aynştenıyûm, ele-

menteki ye ko jımara atoma xwe 99. ye.
sânE.

ejder, ejderha M. P. K. zıhar, ejdeha,
ejdryar.

ek l M Grm parek, xurde.
ek M. 1 parek, beş, Uavve. parçe an beşeke

tışteki ye ko ddceve ser tışte tûni, Kurdi
de bı cûre cûre tête bıkaranin. Z taybeti
(jı bo rojname an tışte çapê). * gazetenin
ek sayısı Avv. hOjmara taybeti ya rojnamê.
3. ûle, bazınd, geh, cihê ko du bori dıgehi-
ne hev. /_ vergi fivv. bacê serbar.

ekabir Nk A 1 pırejmanya 'ekber' e. Z
gu-egtr.

ekaUyet M.A hınddcahi.
ekenek Mmezre,zryan,zevryênkohatine

ajoünO an çandın.
ek eylem M. fin ek fiil
ek fiil M. Grm parekên tekeri.
ekici M. rgd cotkar, cotyar.
ekili rgd haüye ajotın, hatiye çandın.
ekilmek Z. 1 hatm ajotın, hatm çandın. Z
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zu yetişir fivv. ko guliyO darO xar bıkın,
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eh! B. eh!.
ehemmiyet M. A gınngahi, qimet,
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Mıhemed re tO gotın.
ehlileşmek L kedi bûn.
ehlileştirilmek Z. hatm kedi kırm.
ehlileştirmek L kedi kınn.
ehlisalip M.xaçperest in.
ehlisünnet M.ehUsunet.yênkobawenya

xwe bı Hz. Mıhemed re ani ye.
ehUvukuf N.A rispi, pirmend.
ehliyet M. A 1 tepiş, çik, gêrûfen. 2.

ehlryet, lisans./_li rgd bıehhyet./_siz rgd
bêehhyet./_namcM ehliyetname, lisans.

ehUzevk Mxwedizewq.
ehram M. 1 Piramid, gorên Firavvûnan in.

Z mat. piramid.
ehven rgdA kêm xirab, çOtır.
einstenyum M kân aynştenıyûm, ele-

menteki ye ko jımara atoma xwe 99. ye.
sânE.

ejder, ejderha M. P. K. zıhar, ejdeha,
ejdryar.

ek l M Grm parek, xurde.
ek M. 1 parek, beş, Uavve. parçe an beşeke

tışteki ye ko ddceve ser tışte tûni, Kurdi
de bı cûre cûre tête bıkaranin. Z taybeti
(jı bo rojname an tışte çapê). * gazetenin
ek sayısı Avv. hOjmara taybeti ya rojnamê.
3. ûle, bazınd, geh, cihê ko du bori dıgehi-
ne hev. /_ vergi fivv. bacê serbar.

ekabir Nk A 1 pırejmanya 'ekber' e. Z
gu-egtr.

ekaUyet M.A hınddcahi.
ekenek Mmezre,zryan,zevryênkohatine

ajoünO an çandın.
ek eylem M. fin ek fiil
ek fiil M. Grm parekên tekeri.
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ekilmek Z. 1 hatm ajotın, hatm çandın. Z
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argo. hatm cdı hıştın.
ekim l M. ajotın, çandıni.
ekim 2 M. çınya peşin, meha lOan ya salê

ye.
ekin M. ziyan, dexl, hOşin an genişti zada

kozevryêdeye.
ekin kargası M. qelamrzgini, qinkê

zevryan.
ekinoks M. Fr. ekinoks, vvekhevrya şev û

roje.
ekip MZr.ekip, qefle.
eklektik M. rgd Fr. eklektik, bıjartekar.
eklektizm M. Fr. eklektizm, bıjartekari.

Cûre felesefeyeki ye ko chxvvaze h her
cih û der Û tıstan de tiştên baş bibijêri û jı
vvan de üsteki an mefhûmeki saz bdce.

eklem M. ant. geh, gehe, gırOçk, movık,
kavvdc. /_ bacaklılar M. heywanên ko pê-
qên vvan bı geh an movdcan pek haline. *
parmak eklemleri fivv. gehOn tihyan.

eklemek L pê ve kınn, kınn ser,
letaqandm, xistm ser, evrya mana kê-
mamya tışteki bı parek temam kınne re
tê gotm.

eklemlenmek Z. hatm geh kınn, hatm
kavvdc kuın.

eklenmek Z. letaqin, hatın letaqandm,
hatm pO ve tann, ketm ser.

eklenti M. aksesûwar, lehOq, parçeyê pê
ve tari.

ekli rgdpêve.
ekmek 1Mlçandin,ajotin,dêrandin,jibo

cotari ye. * buğday ekmek fivv. çandına
genim. Z avêtin, lê reşandm. * yemeğe
tuz biber ekmek Avv. xwê û isot avetın
xvvannê. 3. cih taştın, yeki ûşteke bO bin
berdi û bıçi.

ekmek 2 M. 1 nan. Z kar, qezenc. * ek¬
meğinden olmak Avv.jı nanêxwe bûn. *
ekmeğine yağ sürmek Avv. nanO yeki bı
don kınn. * ekmeğini taştan çıkarmak
fivv. nanê xwe jı kevır deranin. * ekmeğiy¬
le oynamak fivv. bı nanê yeki re leyistın. *
ekmek elden su gölden Avv. nanjı baniye
av jı kanryê, yanê kese ko naxwaze kar
bdce û h pışta yên dıde debara xwe dike.
/_ pişirmek Z. nan patın. * mayah ek¬
mek Avv. nanê helati, nanê hevirtırş. * sac
ekmeği M nanê sete.

ekmek ağacı Mndarenan.
ekmekçi Mlııanpej.Znanfıroş./_UkM

nanpêji, nanfıroşi
ekmeklik rgd 1 tıştO ko dibe nan an jı bo

nan tırean bûye Z nano, kesê ko dixuma-
rê de tim vvında dike, saf.

ekmeksiz rgd bOnan.
ekmek küfü M. kıtût, çiçek.
ekol M.rOgeh.
ekoloji M. Fr. Gr. ekoloji, hawêrnasi. /_st

M. havvOmas.
ekonomi M. Zr. abon, ekonomi. * ekono¬

mi bilimi Avv. zanıstıya abori. /_k rgd
ekonomik, bıabor.

ekran M. Fr. ekran, camê televvizyon û
monitör ûAvvd

eksantrik M. Fr. eksentrik
ekselans M. rgd Fr. ekselans, ez beni.
eksen M. tevvere.
ekseri rgdA zêdeyi, ekseri, pıtir.
ekseriya rgp. ekseriye, bı zêdeyi, bı pıtır.
ekseriyet M.A pırani.
eksi M 1 mat. Grm. dapaçin. Z rgd mat.

fiz. minûs, di bm sdirê de. 3. negatif.
eksik rgd İkOm. tiştê pêtrvi an hevvcebû-

nê de netemam. Z nivçe, h gor tûni de
pıçek kêm. *kitap eksik kaldı Avv. pırtûk
nivçe ma. * bir bu eksikti fivv. xwe ev jO
kêm bû. /_ çıkmak Z. kem an nivçe der¬
ketm. /_ etmek Z. kêm kınn, nivçe kırın.
/_ etmemek/, kêm nekınn. /_ gelmek L
kêm hatm, tandık hatm. /_ olma! Avv.

XvvedO kOmani nede.
eksiklik M. kOmi, kOmani, kêmasi.
eksiksiz rgd tam, temam, bêkêmani.
eksilen M. mat. a ko kêm dibe.
eksiliş Mkêmbûni.
eksilmek L kêm bûn, hindik bûn, da¬

ketın. * su eksildi Avv. av daket. * bu yol¬
da adam eksilmez Avv. di vê riya de
mırov kOm nabe.

eksiltmek L kOm tann, tanddc kınn,
daxistin.

eksi uç M. kân fiz. katod.serryO negatif.
eksper M. Fr. eksper, pıspor, pirmend.
eksperimantalizm M Fr. ekperimenta-

lizm, tecnıbekari.
ekspres IMZr.Zng.navêtrênekêyekobi

tenê izgehên mezm dedısetane. Zrgd ek-
prês, ecele, lez.

ekspresyonist M. Zr. ekspresyonist
ekstra rgd Zr. ekstra. 1 baştır, çetır. Zpa-

reke zêde.
ekşi rgd tırş./_UkM.tırşL/_olmakZ.tırş

bûn. * ekşi ve aa fivv. ürş û tal.
ekşimek *Lltırşbûn.Z(jıbohevirûtıştO

haveyn tari re) helatın, meyin.
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ekşimik M.toraq.
ekşimsi rgd tırşeşirin, tırşta, tırşonek.
ekşimtrak rgd An ekşimsi.
ekşitilmek L haün tırş tann.
ekşitmek Z. tırş tann
ekti rgd 1 çdek. Z devçêre.
ektirmek Z. dan ajotin, dan çandm, dan

dOrandm.
ektodenn M. Fr. ant çermê derve, çermê

rû, ektoderm.
Ekvator M.Zr. cot Ekwador,xetako di ni¬

va dınyayO de dormedor diğere, dırejrya
xwe 40 milyon meür e. /_al rgd Ekvvado-
ri.

ek yük Mçembel
el M. ant dest. /_ açmak Z. dest vekınn,

dest vedan. /_ atmak Z. dest avetın,
rahıştm. /- çekmek Z. dest kışandm, dest
jê berdan, dest jê kışandm./- değdirmek
Z. An el vurmak. /- değmek L dest te
ketm. /_ değmemek Avv. dest te neketm.
* ele geçirmek fivv. xistin dest, bı dest
xisttn. * ele geçmek fivv. ketm dest, dest
ketin. * ele geçmemek fivv. dest neketm. *
el elden üstün olmak Avv. dest h ser dest,
dest jı dest bıhndür. * el ele vermek Avv.

dest dan hev. * eU ağu Avv. dest gıran. * eU
ayağı MA. dest û pO. * eU boşrgd destvala,
babıdest * elini ayağını bağlamak fivv.

dest û pê girê dan. * eU çabuk rgd dest
bızevv. * el Ue, eUe fivv. bı dest. * eU dar rgd
desteng. * eU dar olmak fivv. dest teng
bûn. * eU kanlı rgd dest xvvin. * elinden
almak fivv. jı dest gırtm, jO gutm. * eU ku¬
lağa atmak fivv. dest avOtın kenkan (gu-
han). * elinde kalmak Avv. dest de man. *
elinde olmak fivv. dest de bûn. * elinde
olmamak fivv. dest de nebûn. * elinden
almak fivv. jı dest gutm. * elinden gel¬
mek fivv. jı dest hatm, dest hatın, jO hatın.
* elinden gelmemek Avv. jê nehatın. *
elin dert görmesin! Avv. deste te kesk û
sor bm. * eline sağlık Avv. mala te ava. *
eline vermek Avv. dan dest. * elinden tut¬
mak Avv. dest gutm, pê dest gutm. * elini
bulaştırmak Avv. destêxvve tê dan. * elini
eteğini çekmek Avv. dest û pêya xvve jê
kışandm, dest jO şuştın. * elini kolunu
bağlamak Avv. dest û pê girê dan. * elini
koynuna koymak Avv. dest kınn paşdê
xwe. * elini oğuşturmak Avv. dest mıst
dan, dest surandın. * elini okşamak Avv.

dest mıst dan,dest surandın. * elini sıcak

sudan soğuk suya koymamak Avv. destO
xwe ava sar û germ de nekınn. * elini vic¬
danına koymak Avv. dest dan ser vvıcda-
nê xvve. * eU uzun rgd dest dırej. * elini
verip kolunu kurtaramamak Avv. destO
xwe dan hûçdc xilas nekınn. * el işi MA.
destkari * eU varmak Avv. dest çûn, dest
çûyin. * eUyle yoklamak Avv. dest te ge¬
randm. /- kaldırmak Z. dest helanin,
dest bıhnd tann. /_ kınalamak L dest
hune kınn. /_ koymak Avv. dest dan ser,
dest danin ser. * eUe kurcalamak fivv. bı
dest hvandın. * eUe okşamak fivv. dest te
gerandm, dest te dan. * eUer yukan! fivv.
dest bdınd tan! /_ öpmek L dest maç
tann, çûn dest, hatm dest. * el pençe dur¬
mak fiıv. dest vedan. /_ sallamak L dest
h ba kınn, dest vevveşandın. /_ uzatmak
Z. dest dırej kınn. * el üstünde dolaş¬
mak fivv. h ser dest gerin. * el üstünde ol¬
mak fivv. serdest bûn, serdest gerin. /_
vurmak Z. dest te xistin, dest te dan, dest
te vveşandın./-yapısı Avv. bı dest çêkiri. /_
yıkamak L dest şuştın.

el 2M.ei,xelk.*eIalemAw.eialem,xelk.*
el alem bana ne fivv. xelk jı mın re çı, êl
alem jı mm re çı.

ela M. rengekiye jı bo çav, reşrya h ser ze-
riyêye.

el alem Nk 01 alem, xelk, herkes.
dallında fivv. pêşdest, berdest.
el aman B. emani./- istemek fiıv. emanrya

xvve xwastin.
elan rgp.A hê, hOj, hina, nıha, a ndia.
el arabası Nh duçerxe, taxurk.
elastik rgd Fr. elestik, vezeni. * elastikti

bir kayış Avv. qayişeki bı vedızi.
elastikiyet M. vezeni.
el ayası M. ant hevvês, kefi dest, * el ayası

çizgileri Avv. xizika hevvêsa dest.
elbel elbette rgp.A elbet, helbet
el beri M. paçê destan, dısmate destan.
el bileği MA, ant zend, geha dest. /_ ke¬

miği M. ant bevşık.
elbirliği M(hbokirinakarekêde)pevre,

pıştgüi, dest hev gutm.
elbise N.A pırejmanya "libas" e. cd, bedl,

tane, çek. /_ askısıM berbejnk, hdço. /_
dilemekL cd dırûn. /_ dolabı M cıldank,
dolava kıncan.

el bombası Mqumbere, nanneok.
el çantası MAcevvtık.
eldk M. bêçdc,jidankançê dibin, gava ko
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olmamak fivv. dest de nebûn. * elinden
almak fivv. jı dest gutm. * elinden gel¬
mek fivv. jı dest hatm, dest hatın, jO hatın.
* elinden gelmemek Avv. jê nehatın. *
elin dert görmesin! Avv. deste te kesk û
sor bm. * eline sağlık Avv. mala te ava. *
eline vermek Avv. dan dest. * elinden tut¬
mak Avv. dest gutm, pê dest gutm. * elini
bulaştırmak Avv. destêxvve tê dan. * elini
eteğini çekmek Avv. dest û pêya xvve jê
kışandm, dest jO şuştın. * elini kolunu
bağlamak Avv. dest û pê girê dan. * elini
koynuna koymak Avv. dest kınn paşdê
xwe. * elini oğuşturmak Avv. dest mıst
dan, dest surandın. * elini okşamak Avv.

dest mıst dan,dest surandın. * elini sıcak
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dolava kıncan.

el bombası Mqumbere, nanneok.
el çantası MAcevvtık.
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dasê dıçının h ser tihyên xvve ve dikin.
elçi M. 1 niwêner (jı bo kar an xeberekê

mirovê ko haüye şandın. Z balyoz, sefir
(nrwênerê dewletekê ye ko h def devvle-
teki dm danişti ye. 3. Resûl, POxember.

elçilik M. balyozxane, sefaret.
eldeci M. zilyet.
elde rgd dest de, di dest de. Z mat. lı ber,

dest de. * iki kere beş on, elde var bir Avv.

du caran pênc dehe, dest de yek an yek h
ber.

elde etmek L dest xistin, tann dest, xistin
dest.

el değirmeni M. gOrûse, dıstar, destar.
eldiven Z. lepdc, destkêş.
elebaşı M. sergerde, serok, pêşikêş. /_hk

M. sergerdeyi, pêşikêşi.
elek M. moxil, êleg, bOjmg, hênng. /Se-

mek Z. bêjing kınn.
elektrik M. Gr. Fr. fiz. elektrik, kareba. 1

hêz û tevgera vvO. Z roni û karê vvO. /_çi
M. elektrikvan./- direği M. stûna elektri-
kO. /_ düğmesi M. meşeya elektrikê,
bıjkovka elektrikO. /_U rgd bıelektrik.
/-siz rgd bOelektrik.

elektriklemek L elektrik dan, kareba
dan.

elektriklenmek L elektrik gırtm, kareba
gırtın.

elektrobiyoloji M. Fr. elektrobiyoloji.
elektrodinamik M. Fr. elektrodinamik,

karûbarO dinamika bı elektrikO ye.
elektroliz M. Gr. elektroliz, devvryandına

kobı elektrikO bıkar tO.
elektromanyetik M. Gr. elektromanyetik.
elektromıknatıs M. Gr. elektromıknatıs.
elektromotor M. Gr. elektromotor.
elektron M. Fr. Gr. fiz. elektron, atomên

negatif in.
elektronik rgd Fr. Gr. elektronik.
elektrostatik rgd Fr. Gr. elektrostatik, ka¬

reba.
elektrot M. Gr. elektrod.
elektroteknik rgd Fr. elektroteknik, te-

knika ko bı elektrikê tê bıkaranin.
elem MA elem, kul, çûze,êşan, aran,xem.
eleman M. Fr. 1 eleman, regez (parekên

tışteki. Z eleman, pıspor (kareki de per¬
sonele zana).

eleme M. 1 karê bijartinê. Z rgd bıjarte. 3.
sport an azmûnO de ya davvi mayi. /_
sınavı M. azmûna bijartinê.

elemek /.İdavvitm, bOjıngkınn(bıbOjmg

û hvvd.). Z bıjartm,helbıjartın, sendandm.
element M. Ger. kân element, çıst,

cevvher, regez.
elemge Mgacık.
elenmek Z. 1 hatm davvitın, hatm bêjmg

kınn. Z hatm bıjartin, hatm helbıjartın.
el erki M. demokrasi.
eleştirel rgd rexneyi.
eleştiri M. kritik, rexne. 1 bı heq û neheq

lı dıji yeki axaftın an nrvisin. Z berhemeke
vvijeyi an pişekari bı başi û kOmasıyOn xwe
ve berçav kınn. /_ci M rexnevan. /-cilik
M. rexnevani.

eleştirilmek Z. hatın rexne kırın.
eleştirmek L sınarin, rexne kınn.
el feneri Mtalçan.
elhamdülillah B.A edıemdûlillah.
el hasü rgp.A vvel hasU, bı kurtebOji.
eli açık fivv. dest vekıri, comerd.
eUf M. elif, elfabeya Erebi de tipa yekem

e.
eUk M. pezkovi.
elim rgdA xemgir.
eUps rgd Fr. elips, hêkani.
elipsoit rgd /*/-. elipsi, hêkani. 1. şıbina hO-

kani. Z çerx an çerandına vveki hêkani.
eU sıkı rgd destgırti, çıkot, temehkar.
elişi Mdestkari.
elit rgd Fr. bıjarte.
ellemek Z. dest dan, dest lê gerandm.
ellenmek L dest te hatm dan, hatın dest

dan.
eUi N.rgd pençe (50). /_Iik rgd 1 tışte ko

tê de 50 hb heye. Z kese an tışte ko sate
vvi gehiştıye 50yi /_nci rgd pêncemin.
/_şer rgd pênce pençe. -

elma M.sOv./_kunJsuM.talsêv, talesêv.
elmacık Monttanank.
elmacık kemiği MA a/ıt hestryO hınankO.
elmas M. elmas, lebzine. /_ işlemek L el¬

mas traş kınn.
el oğlu M kurê xelkê, xelk, bıyani.
el prangası Mdestvank.
el sanatı MAdestkari
el sanatçısı Mndestkar.
el tarağı Mİ ant şehê dest ZşehO destan

a pıçûk. /_ kemiği MA. hestryê şehO dest
elti Mcavvi.
el topu M. goga destan, hendbol.
el ulağı Mşagırt
elvan Nk. rengareng, rengine.
elveda MZ£Aelweda,Xudehefız.
elverişU rgd 1 kêrhati (tışte feyda xwe
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heye). Z karhati, hawe, keysgir, musaid. *
çok elverişU bir iş yaptım Avv. mm kare¬
ki zor kêrhati kır. /_lik M. kêrhatinl

elverişsiz rgd 1 bêrê, bêsemt, nehawe. Z
bêkêr. /_Iik M. 1 bê rêti, bê semti, bê ha-
weti. Z bêkêri.

elvermek Z. 1 dest dan. Z bes bûn. 3. bı rê
bûn, bı semt bûn, bı kêr bûn, musaid bûn.
* eğer şartlar elverirse Avv. ger erkên dê
destdanê hebe.

elvermemek Z. L dest nedan, bı havveyi
kar nehatın. Z bê rê an bê semt bûn, im¬
kan nebûn.

elyaf N.A pırejmanya "lif" e. Zêdeyilif an
deziyên gıya û rehekan m.

el yazısı Nh destxet, destruvis.
elyazması MA. desüuvis.
el yordamı MA. destlep, destpehnk, dest û

lep.
elzem rgd A elzem, lazım, gerek, divê,

drvrya.
emanet MAl emanet, sıparde, sparde. Z

emanet, sparte, tışte ko bı emanet haüye
dayin. /_çi M. emanetgü-, sıpardegir (kesê
bı pare tıstan bı emanet dıgıre. /_ etmek
Z. emanet kınn, sıpartın, raspardın. /_ ol¬
mak L emanet bûn.

emaneten rgp. bı emanet, bı sıparde.
emare N.A b01uti,r0ç, şop.
emaret M.A mirti, emirti.
emaye M. mine, emaye. /_ci M. minêkar.
emriyoloji M. Fr. emnyoloji, emnyonasi.
embriyon M. Gr. embriyo, bêçi, gorpere,

goştpere, zaroke ko di zıkO dıya xwe de
despê dike û dıafire.

emdirmek L dan mOjin, dan mêtta.
emek Mlked,mışe,emeg,berhemaxuya

eniya mırov e, mafê dumayika xebatê ye.
Z cehdtann, hevvldan, xebat 3. rene, zeh¬
met. /_ çekmek/. 1 kedkari kınn. 2. rene
kuşan. /_ harcamak Z. xebat tann, cehd
kınn, hevvl dan.

emekçi M. karker, tarêkar-, kedkar. /_Uk
M. kedkari.

emeklemek L 1 gagoleki çûn, çaplûk
çûn, h ser lepan kişin. Z levvıtin, lebıtin,
kese ko bOtecrabeti dest bı kareki dike û
hêdi hOdi dom dike, an kesê gorxwe hOdi
hOdi kar ddce, di rûnê xwe de diqewire.

emekli 1 M. rgd jtkarketi, karkınar, mal-
niş, teqawıd,xanenışin./_ olmak/, jı kar
ketin, teqawid bûn, xanemşin bûn. Z rgd
dıjvvar, bızehmet /_ye ayrümak Avv.jı kar

ketm, teqawid bûn. /_lik M. kartanari, te-
qawidi.

emeksiz rgd bezehmet, hêsani.
emektar Nx. rgd 1 emekdar, kedkar. Z

renckêş, zehmetkOş. * emektar bir anne
Avv. daykeke renckêş. * sessiz sedasız
çalışu, çok emektar bir adam Avv. bê
deng û beng kar ddce, mıroveki zor
renckêş e an zor emekdar e.

emel M. A daxvvaz, armanc. * büyük
emeUer peşinde Avv. h pey daxwazOn
mezm e.

emen M. çalık, koruk.
emici rgd mOjok.
emilmek Z. haün mOjin, mOtın, hatın mê-

jandın.
emin rgd A 1 emin, bavverdar, kesê ko

bihr û bavvenya mırov pê tê. Z bêxefer,
bêtalûke, evvle, evryajı bo cih, der, an tışte
ko xeterrya xwe nine. 3. bavver, be şıki *
onun geleceğine eminim Avv. hatına vvi
re şıka mm nine.

emir 1MAmk,emû-./_hJcM.mirani,miri
emir 2 N.A emir, emr, ferman. /_ almak

Z. enur gutm, ferman gutm. /_ cümlesi
M. Grm hevoka fermani. /_ eri MA.
emirber. /_ etmek Z. An emretmek. /_
kipi M. Grm ravveya fermani. /_ kulu M.
berdest. * emir veren MA. fermandar. *
emrine girmek Avv. ketm bin fermana
yeki.

emirname N.AP. emirname, fermanna-
me.

emiş M. mêtin, mOjin.
emlak N.A pırejmanya "mılk" e, emlak.

/_çı M. emlak fıroş.
emmeç M. aspiratör.
emmek L 1 mıjin, mêhtm, mêtin, tışteki

bı dev û levan bdeşini hundurê xwe an de¬
ve xwe de buieüni û daqulini. Z tışteki bı
pompe û hewayê bdcşuıi hundurO tışteki
din. 3. helmıjin, kısandın xwe. * toprak
suyu emdi Avv. axê av kışand xvve, axê av
helmıji.

emmi Map, mam.
emmioğlu M. pısmam, kurap.
emniyet MALernnryet,ewle,anuni,pa-

rêzi. Z bavveri, pêbavveri, itımad. * ona
emniyet edilmez fivv. h vvi bavveri nabe. 3.
Tırkiye de polis û kare polisi û istgehên
vvan. 4. evvle, tışteki ko bıgui bm pa-
rOzganyO. * emniyete almak Avv. evvle
tann, gırtın bin ewlewiyê.
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kese ko bOtecrabeti dest bı kareki dike û
hêdi hOdi dom dike, an kesê gorxwe hOdi
hOdi kar ddce, di rûnê xwe de diqewire.

emekli 1 M. rgd jtkarketi, karkınar, mal-
niş, teqawıd,xanenışin./_ olmak/, jı kar
ketin, teqawid bûn, xanemşin bûn. Z rgd
dıjvvar, bızehmet /_ye ayrümak Avv.jı kar

ketm, teqawid bûn. /_lik M. kartanari, te-
qawidi.

emeksiz rgd bezehmet, hêsani.
emektar Nx. rgd 1 emekdar, kedkar. Z

renckêş, zehmetkOş. * emektar bir anne
Avv. daykeke renckêş. * sessiz sedasız
çalışu, çok emektar bir adam Avv. bê
deng û beng kar ddce, mıroveki zor
renckêş e an zor emekdar e.

emel M. A daxvvaz, armanc. * büyük
emeUer peşinde Avv. h pey daxwazOn
mezm e.

emen M. çalık, koruk.
emici rgd mOjok.
emilmek Z. haün mOjin, mOtın, hatın mê-

jandın.
emin rgd A 1 emin, bavverdar, kesê ko

bihr û bavvenya mırov pê tê. Z bêxefer,
bêtalûke, evvle, evryajı bo cih, der, an tışte
ko xeterrya xwe nine. 3. bavver, be şıki *
onun geleceğine eminim Avv. hatına vvi
re şıka mm nine.

emir 1MAmk,emû-./_hJcM.mirani,miri
emir 2 N.A emir, emr, ferman. /_ almak

Z. enur gutm, ferman gutm. /_ cümlesi
M. Grm hevoka fermani. /_ eri MA.
emirber. /_ etmek Z. An emretmek. /_
kipi M. Grm ravveya fermani. /_ kulu M.
berdest. * emir veren MA. fermandar. *
emrine girmek Avv. ketm bin fermana
yeki.

emirname N.AP. emirname, fermanna-
me.

emiş M. mêtin, mOjin.
emlak N.A pırejmanya "mılk" e, emlak.

/_çı M. emlak fıroş.
emmeç M. aspiratör.
emmek L 1 mıjin, mêhtm, mêtin, tışteki
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tann, gırtın bin ewlewiyê.
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emniyetli rgd evvlekar, emin, parasti.
emniyetsiz rgd 1 bêewle, bêbawer. Z

bêemmyet, bêparastin, neewle. 3. bêqi-
met, erzan. /_lik M bêewleyi, bêbaweri.

emoroit M Fr. Bj. emoroit, bawesir.
emperyalist rgd İng. imperyalist, emper-

yaUst, koUdar.
emperyalizm M. imperyalizm, emperya¬

lizm, kolidari.
empresyonizm M. Fr. impresyonizm, em¬

presyonizm.
emretmek, emreylemek Z. ferman tann,

emir tann.
emrivaki M.A bûn çûn.
emsal M. 1 manend, tay. * emsaU yoktur

fivv. manendi nine, tayê xwe tüne. Z
hevsal, hemsal, kes an tışte ko temenê
vvan yek m. 3. vvekok. /-siz rgd bêhempa,
bOemsal

emtia Nk, mal, eşya.
emzik M. pızink, mostdc, mıjmıjok, Ozmûg.
emzirilmek L hatın mejandın.
emzh-mek L mıjandın, mejandın.
emzirtmek /. dan mOjandin.
en 'M. 1 ber, beri, fırelıi. * eni dört metre¬

dir fivv. benya xwe çar metre ye. * enine
boyuna konuşmak Avv. dûr û dırej
axaftm. Z bOkêmasi. * enine boyuna ko¬
nuştuk Avv. me dûr û dirêj axaft.

en 2 rgp. heri, tır, tırin. * en büyüğü bu ka¬
dar Avv. ya heri mezın ev qas e, ya
mezıntırin ev qas e.* en iyi rgd çetır. * en
güzeli Avv. a crvvanür. * dağların en yük¬
seği Avv. çıyayOn heri bıhnd.

enayi rgd enayi. /_lik M enayiti.
enayice rgp. bı enayiti.
enbiya N.A enbiya, pırejmanya "nebi".
encam M. P. encam, davvi.
encümen M. P. encümen, komite.
endam M. P. bejn, bejnûbal.
endaze M endaze, gez, gaz, pivaneke

dirêjryê bı 65 cm. ye.
ender rgd A bêzin, terwende, kêmditi,

uştê ko kOm tOte ditin, peyda nabe.
endişe M. P. 1 xem, dıltirstti, xetere, gu¬

man. Z pervva, endişe, fdcar, evrya hızr û
hOnibûnO dıde şani kuın. /- etmek L 1
xem xwann, xemgin an xemnak bûn. /-Ji
rgdxemgin,xemnak. Z fıkar kınn, endişe
tann, pervva tann, qehqin. /_ vermek Z.
xemgin tann. * endişeye düşmek Avv.

ketin xeman, ketin gumanan.
endişelenmek L qehqin,' fıkar kınn, en

dişe tann, ketin xeman.
endişeli rgd bı endişe, bı fıkar, bı xem.
endişesiz rgd bê endişe, bê fdcar, bO xem.
endoderm M. Fr. ant çermêkê bini,

çermdcê tamdır.
Endonezyalı rgd İndonezi.
endüstri A'. pişesazi, endüstri.
eneme M.xesin.
enemek /.xesandin.
enenmek Z. hatın xesandin.
enerji M. Fr.Gr. enerji, vejen, qam, qeram,

vvûze.
enerjik rgd 1 enerjik, vejen. Z zirek, çûst,

dinamik, çalak, zinde,jinde, jindevvar.
enez, eneze rgd lavvaz.
enezleşmek Z. lavvaz bûn.
enfeksiyon MZr.JÎ/.infeksryonjbelavbû-

na mikroban h laş.
enfes rgdA qenc, ervvanürin.
enfiye M.A ntşûk, bırmût, enfiye.
enflasyon M. Fr. enflasyon, gotıneke ab¬

ori ye, bıhabûna fryatan şani dıde.
enflüanza M. Fr.Bj. zekem.
enformasyon M. informasryon, agahdari.
enfraruj M. Fr. infrasor, cûre rengeki sor

e ko bi çavan naye ditin tebete kûr dıçe.
engebe M hemû dest û çrya neqeb û nepe¬

ni.
engebeli rgd bı neqeb û nepeni.
engel M. 1 asteng, kendûkosp, çurtım, te¬

gere, berbest, mani. Z git, gêti, çarenûsa
jryinê de astengên ko têne pêşrya mırov, ,

qeza. /- çıkarmak Z. aslengi dereısün,
astengi tann. /_ olmak Z. berbest bûn,
asteng bûn, tegere kınn.

engelleme M pêşgui, peşi te gutm,
nehıştın.

engeUemek Z. asteng bûn, tegere tann,
mani bûn, berbest tann, pêşi gırtm.

engellenmek L haün asteng kınn, hatm
mani bûn.

engerek ydanı M. margisk.
engin rgd 1 bê paşi û pêşl balûpal. Z ba-

lûpahya deryayê.
enginar M neynokê bûkO, nênkê bûkO,

enginar, artişok.
engizizyon M Zr. engizisyon.
enik M bûci, gucUe, çêjik, cevvrdc, kudık,

têjdc, tol, tole, tüle, ji van de ''cewnk û
têjik"zêdeyi jı bo şêr û pdıngan "kudık"jı
bo hurçê tête bıkar anin. * ayı eniği Avv*.

kudikê hurçe.
eniklemek L tekqin, dehqta.
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578 eni konu

eni konu rgp. bı bastırın, bı hûr û kûr.
enine boyuna rgp. bı hûr û kûr, kûr û kûr.
enişte N.P.zava.
enjeksiyon M. Fr. Bj. derzi. /_cu M. derzi-

ker, evıya di bıjijki de dermanên ko bı
derziyêtêtelêdan.

enjektör M. Fr.Bj. derzi.
enkaz N.A pırejmanya "nuqz" e. xopan,

pag,xırabe.
enlem M. cav ast hevêrkên berata, dere¬

ceyi arz, çemberên ko jı ekvvadorê pê de
h bakur û başûr belav dibin. /_ dairesiM.
hevêrkên paralela ekwadorê.

enli rgd ber. * çok enlidir Avv. zehf ber e.
/_lik M. beri.

ense M. ant patik, stukur, sto, stû, ziper,
şatik. Ev sininim h gor devokan lı cihê
hev de dıkann bdcar bên. /_ kökü M.
şatikê sto, patdcê sto, cih cihan navmd an
pıştmd ji dibêjm. * ense kulak yerinde
Avv. 1 bı dest û pê. Z argo. sto stûr./_ yap¬
mak Z. sto stûr kınn, jı bo kesê tıral û jı
pışta xelkê debar ddce re tê gotm.

enselemek Z.1 kolan kırın, gırtın ser mdê
xwe. Z argo. pe gutm, derdest kınn.

enselenmek L hatm gırtm, hatm derdest
kınn.

ensiz rgd kOmber. /_lik M. kêmberi.
enstitü M. Fr. institût, enstitü.
enstrüman M. sazamûr, enstrûment.
ensülin M. Fr. insûlin, hormoneki ye ko

dıji nexwaşiya şekır tê bıkaranin.
entari M.A entari, fistan.
entelektüel rgd Gr. entelektüel, intelek-

tûel, revvşenbir
enteresan rgd Fr. enteresan, balkêş. /_hk

M. balkOşi.
enternasyonal rgd Fr. navnetevvel /_ci

M. navnetevvepenst. /-izm M. navnete-
vvekari.

entomoloji M. Fr. zındinasi, buxdcnasi
entomolojisi M. Fr. zındinas, buxdcnas.
entrika M.İt tep, dek û dolav.
enva Nk cûreyıne, texUtme. * envayi çeşit

mal bw. cûre cûre mal.
epey rgp. gelek, xêlek, êpê.
epeyce rgp. bı geleki, bı xêleki.
epidemi M. Fr. epidemi, perok, nexwaşrya

ko h her derê belav dibi.
epiderm M.antZr.çermêsenn.çermêrû.
epik M. rgd Zr. destanvvari, destanki.
epope N.Fr. destan.
eprimek Z. 1 dewiqin. Z helisin.

er 1 M. 1 mêr. * ere gitmek Avv. şû kınn,
mêr tann. Z eğit, qehreman. 3. nefer.

er 2 rgp. zû, zûkahi. * er veya geç Avv. zû û
dereng.

erat M.A neferine, pırejmanya "er"
erbain N.A çde, di salnama hicri de jı 22

berçde ta 31 i çde re tê gotm.
erbap M. hazeq, pıspor.
erbaş M cundi, şorte.
er bezi M. ant gun, gurnık, hêhk.
erbiyum M. kân, erbryûm. Elementeki ye

ko grramya atoma xwe 1672, jımara ato-
mi68e.OTnEr.

erdane merdane B. bw. qebo qebo.
erdem M. bdmpaki, xûpaki, bext, xawêni,

fazdet ISi rgd xavvên, xûpak, bihnpak.
/_UUk M. xwedi bext, xavvêni.

erdirmek Z. 1 hatın gehiştm (fêki^ewz).
Z hatm geniştin, hatın ragehiştın.

er dişi M. rgd bk>. 1 yeka ko lebatên xwe
ya tam nêr û hım mê hemn. Z rehekên
vvısa.

erek M. armanc.
ereksiyon M. Fr. rep.
eren Mevvhya, pir.
erendiz M ast jupiter.
ergen rgd 1 azeb, xort. Z xama, zOdeyi jı

bo keçan. /_lik M. azebi, xamati, xortani.
* ergenlik çağı fivv. azeb. * ergenlik
çıbanları M. Bj. pızık, pıznk.

ergenleşmek Z. azeb bûn, xort bûn, xama
bûn.

ergime Mhelin.
ergimek L helin, helandın.
ergin rgd 1 azeb, qirase, reşid, xama

(mırov). Z gişti, genişti (fêki hvvd.).
erginlemek Z. (yeki di torevani de)

têgdiandm, dan fer kınn.
erginleşmek Z.xumırta, evrya zOdeyijıbo

fOki tê gotm
ergitmek L fiz. helandın.
erguvan 1 M. ereevvan, erjıng, ziweleq. Z

rgd renge ereevvan, rengO şerab.
erik M. hulizerk, alûçe.
eril rgd 1 nêrin. Z Grm nêrin, nêrza.
erim M. menzil
erimek Z. 1 helryan, helin, hatın helandın.

Z ddundan, tenya jı bo tışten bı don.
erin rgd gêrani.
erincek rgd tıral, xwerenedi.
erinmek Z. can gırani kum, xwe re ne-

diün.
erinmemek Z. can srvıki tann, xwe re
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erendiz M ast jupiter.
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ditin.
erişilmek L hatm geniştin, hatın ragehi-

Ştın.
erişmek L geniştin, gihaştın, ragehişun,

ragUiaşun.lxvvegdiandmacUiekêan de¬
reke. Z xama bûn, bahx bûn, yanê bı laş
êdi mezm bûn.

erişte Mnşte.
eriştirmek - L dan gdıandın, dan

ragdıandın.
eritilmek L haün helin, haün helandın.
eritmek Z. 1 helandm. Z pışavtm,

bışavtın, jı bo asimde kınne.
eritrosit M Fr. glokinên sor.
eriyik M. mahlûk
erk N.K. hêz,wezife.
erkan N.A erkan, pu-ejmanya "rukn" e.

gıregır.
erkanıharp MAserpenşüyaşer.
erkek M nêr, ev bêje jı bo cinsi ye, yO ko

dıji mO
erkek M. 1 mêr, mênk, dıjraberi jm. Z nêr,

nOri. 3. mec. mêr, camêr, crwanmêr. * er¬
kek bir adam Avv. mıroveki mêr e. 4. mê-
rê jınO. 5. nêr, tan aletên nêr û mê de ya
parçeyê ko dıkeve hundır a dm. l-çe rgp.
bı mêrani. /_lik M. mêrani, mêri, mêrti *
erkeklikten düşmek fivv. jı mOrani ketin.
* erkek olmak Avv. mer bûn. /-siz rgd bê-
mêr. * erkek evlat fivv. lavv.

erkekleşmek Z.lmOr bûn. Z vveki mOran
hereket kınn.

erken rgd zû. /_ce rgp. bı zûkayi. /-den
rgd zade.* sabah erken kalkmak fivv.

sibê zû rabûn.
erkete M. raçav. An dikiz.
erkin rgd serbest. /_ci M. azadixwaz, übe-

ral.
ermek Z. giştın, geniştin. An erişmek.
Ermeni M. rgd Fde, Ermeni. /_ce M. Er-

mendd, Fdeki.
ermiş M rgd evvhya, pir, piri fani. /_lik M.

evvhyati, piri.
eroin M. Gr. Fr. eroin, /-man M. eroin¬

man, eroinkêş.
erotik rgd Fr. erotik, tışt an nrvisarên ko

naveroka xwe evin an evindari ye.
erozyon M. Fr. cav erozryon, maşta an

maşandına eraziyê ye.
ersemek Z.mêrxwastm(bojmê).
er suyu Mtovamêrani.
erte M. 1 doür (jı bo roj û sate) * ertesi gün

Avv. dotıra rojê. Z pışt, pey. * savaş ertesi

Avv. lı pışt şer, lı pey şer.
ertelemek L dereng xistin, paş ve xistin,

paş de xistin, şunda avêtin, ewiqandin,
egletann.

ertelenmek Z. lêkerên h pOşrya "ertele¬
mek" bı haün tane bıkaranin. Wek: hatın
şunda aveün.

erteleyiş M şunda avOtıni
ertesi rgp. doür.*ertesi gün Avv. dotıra ro-

jO.* ertesi yü fivv. dotıra sale.fi/ierte.
erzak N.A erzaq, pırejmanya "nzq" e.
esans M. Fr. esans.
esaret M. A dagir, dili, bendi, bendegêri,

bendeyi, koleti.
esas M. A esas, bınetar, bıngeh, bınyad,

him, serekin.
esasen rgp.A esasen.
esasi rgd bıngehi, himi.
esash rgd bıngehin, himi. * çok esasta iş

yaptı fiıv. kareki zor bıngehin kır.
esassız rgd bObıngeh, bêesas, bêbinyad.
esatir N.A mitoloji.
esbap N.A esbab, ûştine, pu-ejmanya "se-

beb" e.
esef M. nuxab, alûze. /_ etmek Z. xem

xvvarui, mrxab bûn.
esefle rgp.A bı nuxabi.
eseflenmek L 1 nuxabi kınn. Z heyfa

xvve lê hatm.
esen rgd ddxweş, jinde, tendunıst, bırez.

/_Uk M. 1 jindevvari, tendurusti, ddxweşi
Z pirozi. * esen kalınız fivv. bıminın di
xweşiyêde

esenlemek L 1 tendurusti xwastin, bı
dilxwaşi xatir xwastin. Z pirozi 10 kınn.

esenleşmek L jı hev xatir xwastin, jı hev
Xuda hefizi xvvasun.

eser MAl berhem, aferinek, karpêk. *
Kürtçe eserler Avv. berhemOn Kurdi. Z
rêç, şop. * buralarda sudan eser yok Avv.

h van dera de rêca avê nine.
esin M. peyxam, ilham.
esinlenmek Z.peyxam gutm, Uham gutm.
esinti M. sır, zuhr, bayi srvık. /_Urgd ba te

dayi.
esir rgd İdd, köle, guli Zbmdest, bende,

destbeser, gırti, hêsir, esir. /_ almak/et¬
mek L bende kınn, dil gutm, dagir kınn.
/_ düşmekZ. dagir ketm, dd bûn, bındest
bûn. /_ olmak Z. dagir bûn, dü bûn, ben¬
de bûn.

esirlik M. dili, koleti, bındesti.
esire M. zeber, esu-e (dd an koleyên jm).
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esirgemek L 1 dıreandın, parastın. Z tex-
sir tann, hOvışandm. * gözlerimizi herş-
eyden daha çok esirgemeUyiz Avv. dıvO
em çavên xvve jı her üşti pıtır bihêvişinin.

esirgenmek Z. hatm parastm, dmcandın,
hatm hêVişandin.

esirgeyen rgd mıhriban.
eski rgd 1 derin (jı bo tiştên antik). Z

kevn, kevın, kone, kevnare. 3. pêşm, berê.
* eski yerimizden ayrüdüc Avv. emjı cihê
xweyê berê derkeun. * okulun eski mü¬
dürü Avv. mıdûrO dıbıstane ya berê an ya
pOşın. * eski tas eski hamam Avv. tas û
nemama berê.

eskici Mkevnefıroş.
eskiden rgp.jimêjve,berê,beri./_beriAw.

jimêjve.
eskileşmek Z. kevn bûn, kone bûn.
eskiUk M. kevnayi, koneti.
eskimek Z. 1 kevn bûn, kone bûn. Z

helisin, kevn bûn (jı bo tane û edan e). 3.
maşta (jı bo makine û alet).

Eskimo M. Eskimo, navê geleki ye ko h
seholbenda bakur dıjin.

eskitilmek Z. hatın kevn kınn.
eskitmek Z. 1 kevn tann, kone kınn. Z

helısandın, kevn kınn (jı bo tane). 3. maş-
andın (jı bo makine û aletan).

eskrim M. Fr. eskrim, şûrbazi, cûre spor-
teki bı şûr e. /-ci M. şûrbaz.

eslek rgd semerm, ritaenn, kesê ko fer¬
man û gotınan bı reheti tine cih.

esmek Z. 1 ba hatm, ba danin, ba h ba bûn
(henkandına ba û hewayê. Z haün bihr. *
bu iş nereden aklına esti? fivv. ev tıştjı ku
hate bihra te?

esmer MA esmer, qemeri,qemerO vekıri.
esmerleşmek Z. esmer bûn, qemer bûn.
esmerlik M. qemeriti, esmeri.
esna M. rade, dem. * tam bu esnada fivv.

tam di vê radê de, tam di vê demO de.
esnaf NkA 1. esnaf, pişekar (bazırganOn

pıçûk). Z rgd hazeq, pıspor, kesO ko
tOgıhiştrya tışteki ye. fin erbap.

esnaflık M. 1 esnafi, pişekari. Z hazeqi.
esnasında rgp. navbera de. * tam bu es¬

nada Ali de geldi Avv. tam di vê navberO
de Eli ji hat.

esnek rgd 1 vezin, vezingir (tışte vvek
lastik û hvvd) ko tu kaş diki dırej dibe, ko
berdıdi dıçe cihêxwe. Z çır (tışte vvek da¬
ra şd, tıştO şü). 3. tolerant

esneklemek Z. vezin, çır bûn.

esnekleşmek Z. vezin bûn, vezin.
esneklik M.veztai,çırri.
esneme M. debanık, baûsk.
esnemek L bêhmjin, baûsk kışandm,

baûsk anin.
esnetmek L bêhnijandin, baûskanduı.
Esperanto M Esperanto, zımaneki nav-

netevviye ko sala 1887. ê de jı aü yeki Po-
loni haüye sazların.

espri Mkenok,kenanok,qerf.
esrar M.A1 esrar, dizi. Z esrar, çers,mad-

deyekiye kojı kındırçêdibe û vveki crxarê
tê kêşan jı bo serxoşbûnê.

esrarengiz rgdAP. esrarengiz.
esrarkeş MA P. esrarkeş, kesê koesrarê

ddeştae. /-Uk M. esrarkeşi.
esrarlı rgd 1 kêşa ko (crxare hwd.) tê de

esrar heye. Z bı sır, sırri.
esrimek Z.lxwedeçûn,mestbûn.Zser-

xoş bûn.
esseh Zieseh, rast.
esselam B.A esselam.
estahfunülah B.A estexfuruUah.
eslek köstek rgp. tizomizo.*estek etmek

köstek etmek Avv. ser re çûn, bm re çûn.
estetik M. Fr. Gr. estetik, ervvani.
estirilmek L haün ba kınn, hatm ba

xisttn.
estirmek Z. dan ba kınn, dan ba xistin.
esvap M. cdne, taneme, çek (yên h xwe

kirînê.
eş M. 1 heval, her yek jı mêr û jm. Z heval,

heryek jı nêr û mê yên ko pev re dıjin. 3.
heval. /_ tutmak Z. heval gırtm. 4.
hevbeş. 5. ant pızdan, hevalok. 6. rgd vvek,
tek. * o kitabın bir eşi de bende var Avv.

tekê wê pirtûkê ji h ba mın e.
eşadh NrgdGrmhevenav.
eş ağırlık M. dıjguani.
eşanlam M. Grm hevmana.
eşbasmç M. izobar.
eş biçim M. izomorf.
eşcinsel rgd homoseksüel, lewate, qûnek,

panik. /-tak M. homoseksÛeU.
eşdeğer M. rgd 1 hembdıa (qimet). Z

hemgırani (di gıranıyê de). 3. hevcût (ma¬
tematik û bı gelemperi).

eşarp Mgerdenparêz,eseU.
eşek M. ker, caş. A_çe rgp. kerane, kenki.

/-sel rgp. kerane, kenki. /_vari rgp.
kenki, kerane. *dişi eşekM. maker, man-
ker. /_ sürücüsü M kerajo.

eşek ansı M mozeyê keran, korox, pi-
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eş biçim M. izomorf.
eşcinsel rgd homoseksüel, lewate, qûnek,

panik. /-tak M. homoseksÛeU.
eşdeğer M. rgd 1 hembdıa (qimet). Z

hemgırani (di gıranıyê de). 3. hevcût (ma¬
tematik û bı gelemperi).

eşarp Mgerdenparêz,eseU.
eşek M. ker, caş. A_çe rgp. kerane, kenki.

/-sel rgp. kerane, kenki. /_vari rgp.
kenki, kerane. *dişi eşekM. maker, man-
ker. /_ sürücüsü M kerajo.

eşek ansı M mozeyê keran, korox, pi-
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zang.
eşekçi M. An eşek çobanı.
eşek çobanı M.xergele.
eşeklik M. kerti, kenti.
eşelemek Z.tevdan,vedan,dervedan,ko-

lan, kolandın, kolin.
eşey M. 1 Aio. cins, cuısryet Z cûdabûna

nêr û mêti.
eşeysel rgd cinsi.
eşgüdüm M. koordınasryon.
eşhas NkA pırejmanya "şaxis" e. şexisne,

kesme.
eşik M. derabzûn, derazink,şOmûg,şıpane.
eşilmek Z. hatm vedan.
eşinme M. pikol, erşani.
eşinmek Z. 1 pikol tann, erşani tann. Z

gevzdan.
eşit rgd 1 beramber, vvekhev, tıştek h ser

beri û dıreji an kûri û gırani û Avvd de vve¬
ki hev dibin an h hev dışıbuı. Z deraûnki,
dergûşki, vvekhev, zêdeyi di sporta pehle-
vvani an yên vvısa de ko vveki hev ddcevın.

eşitçi rgd vvekhevixwaz./_çilik M. vvekhe-
vixwazi.

eşit işareti M. mat. nişandeka vvekhevi
(=)

eşitlemek Z. 1 beramber kınn, vvekhev
tann. Z dergûşki kınn.

eşitleşmek /.vvekhev bûn.
eşitleştirmek Z. vvekhev tann.
eşitUk M. beramberti, vvekhevi.
eşit olmak Z. beramber bûn.
eşitsiz rgd newekhev./likM nevvekhevi.
eşkal N.A pırejmanya "şıkl" e, şdctae, teş-

eyêne.
eşkenar rgd mat. tışte ko kenar an

kevryên xwe vveki hev in.
eşkenar dörtgen M.Iebzine.
eşkıya NkA eşqrya, aşi./_hkM.eşqryati.
eş koşmak Z. şirk kınn, têtalikarêXwedê

bûn, Xwedê re hevpışki kınn.
Eşlek M. ast Ekvvador.
eşlem M. qopi, qoprya surete tışteki.
eşlemek Z. hevcût (hevcot) tann, du

tıştOn ko vveki hev m, bini ba hev.
eşlenmek Z. hevcût (hevcot) bûn.
eşmek L vedan, dervedan, kolan, (erd an

tışteki) tev dan.
eşofman M Fr. eşofman, cdên sportê ne.
eşraf MfcA pırejmanya "şerif" e, gıregır,

eşraf.
eşref rgdA bırûmet,xwedirûmet
eş sesta M. rgd Grm hevdeng, hevedeng.

eş sıcak M. cok izoterm.
eşsiz rgd 1 bê hevaL Z bê emsal, bê hem¬

pa.
eşya M.A pırejmanya "şey" e, eşya, pertal,

kûtal.
eş yükselti M. cav izohips.
eş zaman rgd hemdem, hemzeman, sen¬

kron.
et M. goşt. /_ bağlamak/, goşt gırtm, qe-

levv bûn. * canının etini yemek Avv. goştê
canêxwexwann./-yemezlerMA.goştne-
xur. * et yiyenler MA. goştxur.

etap M. Fr etab
etçU rgd goştxur.
etek l M. peş, davv, davvOn, evrya jı bo cd û

tane tê gotm, yên ko jı navdcê berjer e. /_
bezi M. paçO miziyê, paçıka ko h zaroyên
hûr girêdidin. * eteği tutuşmak Avv. agır
ketın canê yeki, zor telaşe bûn.

etek 2 M. cav palk, lenf, serdest
etek 3 M. ant rûv. /_ kılları M. pırçen rûv,

pırçen rav.
eteklik M. koş.
etene M. pızdan, hevalok, plasenta.
etenelenmek Z. pızdan gire dan.
eler N.Fr. eler.
Eti M.Hitit.
elik M. Fr. adetnasi, revvıştnasi. Z rgd

revvışti.
etiket M. Fr. etiket, dırûşım. /-lemek Z.

etiket kınn.
etimoloji M. Fr. Gr. etimoloji, beşeki

zanısti ye h ser ra yên bêjeyan û bêje-
nasryO.

etimolog M. Fr. etimolox, pısporOn bêje-
nasi.

Etiyopyalı rgd Etiyopi, Habeş, Habeşi.
elken rgd 1 tindar (jı bo roj, germahi û

ağır). Z M. tesir, vejen, rayda. 3. Grm le¬
bati. /_ fiil M. Grm lêkera ko kırdeya xwe
diyar e.

elki M. İbandûr, rayda,vejen, tesir. Jı van
de 'bandûr' zOde tê bdcaranin. Z tin, evrya
bı zOdeyi jı bo tesira germiye tê gotın. *
ateş ısısı etki vermeye başladı Avv. tina
germrya ağır dest pe tar.

etkUemek Z. bandûr h ser kırm, rayda
tann, vejenin, tesir tann.

etkilenmek Z. di bin bandûri de man, di
bm tesire de man, rayda bûn.

etkileşmek Z. bandûri hev kınn, tesiri hev
tann, hev û du tesir kınn.

etkili rgd rayda.
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etkin rgd çalak, bızav, aktif.

etkincilik M. aktivizm.
etkinleşmek L çalak bûn, bızav bûn.
etkinlik M. çalaki, bızavi.
etkisiz rgd 1 (ağır, germahi) bêtin. Z bê-

tesir, bêrayda.
etkisizleşmek L bê tesir bûn, bandûri

xwe kêm bûn, bê rayda bûn.
etlenmek Z. goşt gırtın, qetew bûn.
eUi rgd 1 qelew (jı bo laş). Z bı goşt,

xwanna ko tê de goşt heye. 3. üxıs, tıji (jı
bo laş). /_ butlu Avv. bı goşt û can, bı can
ûxwin. * elliye sütlüye karışmamak Avv.

têtali tırş û talên (xelkê) nebûn.
etme M. tann. * etme bulma! Avv. me ke

mekşine! * etme bulma dünyası fivv. kê
kır ddcşine ji. * etme yahu! fivv. meke lo!

etmek L kınn. 1 revvşeki bini holê. * sen
onu berbat ettin fivv. te evv berbad kır. Z
tışteki bıki. * deU etmek fivv. din kınn. 3.
renge baş û nebaşryO diyar kınn. * iyi et¬
tiniz, kötü ettiniz Avv. vve baş tar, vve
xirab kır. 4. karin, nekarin, evıya erini an
neyini de tête bıkaranin. * onsuz elmak,
onsuz edememek Avv. bêy vvi dıkarin, bêy
vvi nıkarin. 5. dom kınn û gehiştinê de. *
akşam etmek, sabah etmek Avv. Ovar
tann, sıbe kuın. 6. hesêb de. * iki kere iki
dört eder Avv. du caran du dike çar. 7. qi-
met û bdiayê de. * bu kitap eUi mark
eder Avv. ev pırtûk pênci mark dike. 8. şık
û lava de.* o bana ne etti ne etmedi Avv.

vvi h mm çı kır, çı nekır. 9. ritın, avdest
kınne de. * allına etmek Avv. bı xwe de
tann, bm xwe de ritın.

etmen M. faktör, hêman.
etnik rgdFr.Gr. etnik, qewmi.
etnografya M. Fr. etnoxrafrye, qewmnasl
etnoloji M. Fr. etnoloji, zanıstıya ırq, nh ye,

nhnasi.
etoburlar Mfcgoştxur.
etokrasi M. Fr. revvıştnasi.
etraf MfcA pırejmanya "teref" e, 1 der û

dor, havvOr, etraf, dorhêl dor, civvar. Z
dor, hawêr. kesê, qasi ko danûstanduıa
xvve h kesen dm re heye. * etrafun kötü
insanlarla dolu fivv. havvOra mm bı mıro-
vOnxirab tıji ne. *etrafmı açmak Avv.dor
vetann./_mda rgp. ti dorê. *etrafmı sar¬
mak fivv. dor gırtin, dor te gırtm.

etrafh rgd btguncani, hûr û kûr, dûr û
dırej, tışteki an babeteki bı hemû kıtkıtey-
ênxweve.

etraflıca rgp. bı guncani, bı hûr û kûr.
etsiz rgd bêgoşt.
ettirgen rgd Grm lebati, tekareki bı destO

an jı ahyê kırdeyeki bıdi kınn. Kurdi de
evrya bı tekera arikar "dan" tOte bıcih
anin. * yaptırmak, yaptırtmak fivv. dan
kınn.

ettirmek Lari dan kınn.
etüt MFr.etûd.tekolin.
et suyu MA. avdonk, avgoşt.
et tahtası Mselegoşt
etyemez rgd mêvvexur, gryaxur.
ev M. mal. 1 xaniyê ko tezim (ade) tê de

rûdıne. Z lêzimek bı xwe. 3. xani. * ev
satın almak Avv. xani kirin. 4. hundurê
xani, hundurê malê. * temiz bur ev fivv.
maleke paqij. 5. geh,xane. * dikim evi Avv.

dırûngeh, dirûnxane. * çay evi M. çayxa-
ne. * evde kalmak fivv. (jı bo keçan) mal
de man. * ev ev dolaşmak fivv. mal bı mal
gerin. /_ kirası M. kirêya malê, tarOya xê-
ni. * ev kadını M. kevvani, kebani, berma-
U. /_ kurmak Z. mal ava kınn. * evi
yıkdası adam! fivv. mal şevvıtiyol, mal
xirabo!. /- sahibi M. mazûvan, xwedryO
malê. /_ tutmak L xani gırtuı, xani/mal
kırOtann.

ev bark Avv. mal melal, mal û mılk. * ev
bark sahibi olmak Avv. xvvedi mal û me¬
lal bûn, xvvedi mal bûn. * evsiz barksız
Avv. bê mal û ndk.

evce, evce1- ,gp. mal ve , bı mal ve.
evcik M. malık, koz, kozık./- oynamak Z.

malık listın.
evcU rgd kedi (gelemperi). 2. kedi, mamır

(jı bo teyr).
evcUleşmek M. kedi bûn.
evcilleştirmek Z. kedi kınn.
evcimen M. mabcvve.
evecen rgd lezgin.
evermek Z. 1 zevvıcandın (jın û mêr). 2.

dan mêr, dan şû (jın).
evet rgd rgp. herê, erê, bete. /_ demek L

erê gotın, herê gotın.
evham MfcA şık, guman, kumreşi.
evhamlı rgd gumanbar, kumreş.
evirmek L 1 çenxandin, badan. Z gu¬

hartın, veguhartın, quhbandin, evrya
tışteki bı dest an di destêxwe de guhartın
herdu aliyan. /_ çevirmek L 1 velqu-
tandm du aliyan. Z anin û bınn. * erirdi
çevirdi beni tongaya düşürdü Avv. ani û
bir, ani û bir ezxistim dafê.
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bir, ani û bir ezxistim dafê.



ezberlemek 583

evkaf MA waqrf.
evla rgdA baştır, hêja.
evlat N.A evvlad, keç an kur,jıbo zaroyan

tê gotın. /_ edinmek Z. jı xwe re evvlad
gutm. * evvladı gibi sevmek Avv. vveki
ewladêxwejêheztann,vvekikurê an keçê
xwejê hezkınn.

evlatlık M. 1 evvladi, zaroti, di vır de tu
evvladi an zarotıya dê û bavê xvve bıki. Z
zu-kur, zırkeç, kunnari,keçmari, divır de
ji kesê ko zaroyê xelke dıgıre û xvvedi
ddce, jı xwe re dike evvlad.

evlek M 1 mışar, dep, zevêyên avi dejı bo
avdanO her parçeyê ko bı xet hatiye beş
kınn. Z gûri, dep, zevi ajotınO de parçeyê
ko. jı bo rojê bı gism tê vebırin. 3. tej, par-
çeyên zevi û danstanan m. 4. hon, zevi
çinine de rêncber qasi ko rojê dıçuun bı
dasê xet dikin kojê re hon dıbejın. 5. pi¬
vaneke erdê ye bı qasi 250 m2.

evleklemek Z. gûri tann, mışar tann.
evlendirilmek L 1 haün zevvıcandın (jm

û mêr). Z hate mêr kınn, hate şû kınn
(jm).

evlendirmek Z. L zevvıcandın, serûçav
kuın (mer û jın). Z dan mer, dan şû (jın).

evlenme M zevvac. * evlenme çağı Avv.

berzevvac.
evlenmek Z. 1 zevvıcin (jın Û mêr) Z jm

anin (mêr). 3. mêr tann, şû tann (jm).
evU rgd 1 zevvıci (jm û mêr). Z zevvıci, bı

jm (mêr). 3. zevvıci, mOrtari, şûtari (jm). 4.
kesê ko mal an xanryê xwe heye. * evU
barkta adam Aıv. xvvedi zav û zêç.

eriilik Mzewacti,zewac./-tarihlAw.mê-
jûya zevvacê, jm anin an mêriunnê.

evlilik dışı rgd bO zevvac.
evliya Mfc rgdA evvhya, pir, pırejmanya

"vveU" ye.
evrak Mfc A evvraq, pu-ejmanye "vvaraq"

e. Kaxez an berevokOn nıvisandi ne.
evre M. faz, merhale.
evren M. gerdûn, kainat, karigeh, valahi,

kozmos.
evrenbilimi M. ast kozmoloji.
evren doğumu M. buna gerdûnê, kozmo¬

goni.
evrensel rgd hemgeli, amdaguti,

alemgışti, universal.
evrim M tekamül
evropiyum M. Fr. evvropryûm, elementeki

bı junara atomi 63, guanıya atomi 122 ye.
JİmEu.

evsaf NkA evvsaf, pırejmanya "vvesf" e.
evsemek Z. bdınya malê kuın.
evsin M. antaq, meteris.
ev sineği Mvizdcêxaniyan.
evvel rgp. A pêş, pêşi, pêşta, evel, evd,

sıfteh.
evvela rgp.A pêş de,yekem car.
evvelce rgp. pêş de, yekem car.
evvelden rgp. jı peş de, jı mêj ve, di pêşi de.
eweUyat MfcApêşdani,pe§angehl
ewelld, evvelsi rgd a peşin, a berê. /-gün

M. pêr, du rojan berê. /_ sene/yü M. pêrar,
du salan berê.

ey! Ziey!,ya!
eyalet M. navçe, eyalet
eyer M. zin, manegi, marek. /-Jemek Z.

marek tann, zin kınn, manegi kınn.
/-lenmek Z. haün zin tann. /Si rgd bizin.
/_siz/gdbêzin.

eylem M. 1 Grm pişk, teker, pêşing. Z
kıryar, tevger, ameliyat 3. çalaki, bızavi,
bızûtnevve, hgel an h dıj tevgerekê an
bızavtıneke bıki. 4. nıjdevani, erini an
neyuu tevgereki bı armanca çekdari ye. *
Ranyaya bir eylem yapmak Avv. nıjdek
bınn ser Ranya.

eylemci M. rgd brzavker.
eylemek Lori kınn. An etmek.
eylemsiz rgd pasiv, bOçalaki, bêbizêv.
eylül N.A eylül, don, rOzenan, meha 9an

ya sate ye.
eytişim M. diyalektik.
eyvah! B. eyvvax.
eyvaUah! B. A eyvvallah!, âvveUah. /_ de¬

mek Z. bı nza erO gotm. /_ etmemek L jı
keşi re seri danenin, keşi re mınOkar ne¬
bûn.

eyyam N.A rojme, pu-ejmanya "yevvm" e.
eyyamcı rgd rojgin, kesiê ko roja xwe dike

roj, vveki kOf û zevvqa xvve re dıji.
eza M.A eza, êş, xem.
ezan M. A ezan, bang, sela. /-okumak Z.

bang dan. /_ okuyan Nh bangbêj.
ezber M.A ezber,jıber, tışteki jı bihra xwe

de bdiêli /-den rgp. 1 jı ber. Z mec.
gotinekê bı nazanijı berxvve de bıbeji./-e
rgp. jıberki. * ezbere an ezberden bilmek
Avv. jı ber xwe de zanin, bı jıber zanin. *
ezberden okunan şiir, konuşma vs Avv.

balore.
ezbercilik Mjıbergoüni.
ezbere rgp. jıberkl
ezberlemek Z.jıber kınn, ezber tann.
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584 ezberlenmek

ezberlenmek Z. hatınjıber kırın.
ezberletmek /.dan jıber kınn.
ezcümle rgpP.A ezcümle, bı esas.
ezdirmek, ezdirtmek /.danperçiqandin,

lêkerên h ber "ezmek" "bı dan" têne ka-
ranin vvek: dan perçiqandin.

ezel rgdA ezel evd.
ezeU rgd jımOj ve, ezeli. *ezeU veebedi fivv.

her û her.
ezgi M. melodi, mure, aheng.
ezgin rgd 1 hOjar. Z perçiqandi, renckêş.

3. nzi, alozbûyi.
ezginlik M. 1 bêzari, ecızi Z xemgini,

tengbûni.
ezici rgd 1 pehnker. Z mandiker. 3. pır,

zor.
ezik rgd 1 pehnbûyi. Z aloz, nzi. 3. xem-

gin, dıteş.
eziklik M. 1 pehnbûni Z alozi, nziti. 3.

xemgini, ddêşi
ezilen rgd 1 pehnbûyi. Z sıtemkOş,

renckêş.
ezilmek Z. 1 perçiqin, pehxin, henştin. Z

pan/pelm bûn, evrya di bin hngan de an di
bm tışteki de gava ko tê perçiqandin re tê
gotın. 3. ev tekerana bı haün ji tên kar

anin. vvek: hatm perçiqin.
ezilmiş rgd 1 pehnbûyi, perçiqi, pelrxi Z

(jı bo kes) rencdarbûyi, maşi, haüye maş-
andın, pu- kışandi.

ezim eri Mkutanxane,xaniancUıekotov
û dendik tene kutan û donjê der tên

erinç M. jan, Oşa gıran.
ezinti Mlzdcêşi,dibandûrabirçitiyêde

Z tengani, di bandûra ruhi de.
eziyet N.A tada, tadayi, eziyet, azarde. /_

çekmek L tada ditin an kışandm, eziyet
ditin an kışandm. /_ etmek L tadayi te
kınn. /-J1 rgd tadakar, renckar. /-siz rgd
bê tada, bı asanl

ezkaza rgp.P.Abiqeza, bı rasthatıni.
ezme M. IkıryarapehnkınnO.Zkutandi.

* ezme patlıcan, ezme sarımsak Avv. ba¬
cana kutandl sıre kutandı.

ezmek M. 1 pan/pehn tann, perçiqandm,
pelaxtin, pehxandm, gensandm, h bm
hngan de pehn kınn. Z eciqandin,
hehsandm, hıncırandın, evryajı bo qumaş
û tıştOn vvısa tâ karandı. * kalasım
ezmek Avv. seri pan (pehn) tann. 3. maildi
kınn, bındesti kınn.

ezrail M. Ezrail.
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F Mtipa8yaelfabeyaTirtkiyeûdengdar
e.

fa M/racmuzikOdenotayeke.
faal rgdA çalak, bızav, faal.
faaliyet NA l.çalaki, bızavtın, hereket 2.

faahyet, tevger, karûbar. * faaUyet gö¬
stermek Avv. ketin faaliyete, dest bı tevge-
rê tann. * siyasi faaUyeüerde
bulunmak Avv. bı karûbarê rêzkan re
mıjûl bûn.

fabl M Fr. fabl, cefen, qerf an çirokên h
ser heyvvanan m.

fabrika MZtpalûke,fabriq,karxane/_cı
M. fabriqator.

fabikasyon M. rgd Fr. fabriqasryon, malê
kojı fabriqê derdıkeve.

facia N.A boblat, karesat.
fağfur MrgdP.fexfûr.
fahiş rgd A 1 zêde, jı pivanê der. 2. bê

adet.
fahişe M A tol, tüle rgd oryat, fahişe,

onspi.
fahrenhayt M Ger. pivaneki germe ye,

dereca av helandın! 320, kelandmê ji
2120 e.

fahri rgdA rûmeti.
faik rgd A sereke, berze, bdınd.
faU 1 rgd kıryar, kiri. 2.M sucdar, tavvan¬

bar. 3. M. Grm pişkar, tarde.
faiz M. A faiz, fayız, mışeyi pare. /_ci M.

kese ko bı faiz pare deyn dıde.
fak MA feq, daf, tapdc. * faka basmak

Avv. pê h feq0 tann, ketm dafê.
fakat rgp. GhkA feqet, belam, te, tebete.
fakir l rgdA belengaz, feqir, hejar, hêjar,

neçar, xizan. 1 kesê ko tengasrya mal û
dırafi ya xwe heye 2. kesê dılsaf, bêdeng.
3. dervvOşOn Hmdi ne. Ev bêjeyên h jor
dıkann di cihê hev de bane bıkaranin. 4.
feqir, reben, zivar, jar, evrya jı bo kesê bê
keys û fersend, kese bı laş û imkani de la¬
vvaz re têgotm. * fakir (zavallı)bir adam
Avv. mırove reben û pepûk, mırove jar û
reben. /_ düşmek L belengaz ketm, be¬
lengaz bûn. /- fukara L feqir û fıqare.

fakirhane M.A Z". feqirxane,xOretxane. 1.

xaniyê jı bo kesê jar û keti. 2. mec. jı bo

mala xwetê gotın.
fakirleşmek L belengaz bûn, hêjar bûn,

xesifta, neçar bûn,xızan bûn.
fakirleştirmek L belengaz kınn, hêjar

lcırm, neçar kırımxizan kınn.
fakirlik Mbelengazi,hOjari,feqiri,xızani.
faksimile MZr. pışkçap.
faktör M. Fr. faktör, hOman.
fakülte M. Fr. fakülte, zaningeh. /_U M

xwandekarê zaningehê.
fal N.A fal remil./- açmakZ. falvekınn.

/_cı M. falavêj, falbej. /_ sanatı Avv. falbOji.
/_ kitabı MA. falname.

falaka M.A faleqe.
falan M. A falan, fdan.
falanjist M Fr. falanjist, tanvvelatan dese -

revanên niv leşkeri ne, vvek: Spanrye,
Lübnan.

falçete M. İt kêra solan e.
falso M. muz. heleyOn ko note ya muzdcê

de têne kınn.
familya M. İt 1 lOzım, aüe. 2. eqrebe. 3.

A/o. zoa farnihye, grûb rehek an heyvva-
nên ko vveki hev m an tekıU hev m.

fanatik M. rgd /*r. fanatik, penst
fanatizm M Fr. foiıatizm, pensti.
fan' - ..mok, fani
t., .a MZtfan01e,kenze.
fantazi M. Gr. fantazi
fanus N.AGr. fanos.
far M. Fr. lar, lambeyên ereban ya mezm

m.
faraza rgp.A vveko, qewU ko.
faraziye M.A savv, faraziye.
farba M. tentene.
fare M. mışk. * kör fare Nh mışki kor. *

tarla faresi M. mışki kOlge.
farekulağı otu Mguhmışk.
farfara rgd bejok, pırbOj.
farımak L 1 mandi bûn, jar ketin. 2.

helisin, kevn bûn. 3. ecız bûn. 4. texilin,
poşimanbûn.

farika M ciyavvazi, ciheti.
faril M. dwOl, dêl, bendejı çerm e ko bı zO¬

deyi tora masryan de tê bıkaranin.
Farisi MFansi,Persl
fariza M.A farz, erketı dini
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fakir l rgdA belengaz, feqir, hejar, hêjar,

neçar, xizan. 1 kesê ko tengasrya mal û
dırafi ya xwe heye 2. kesê dılsaf, bêdeng.
3. dervvOşOn Hmdi ne. Ev bêjeyên h jor
dıkann di cihê hev de bane bıkaranin. 4.
feqir, reben, zivar, jar, evrya jı bo kesê bê
keys û fersend, kese bı laş û imkani de la¬
vvaz re têgotm. * fakir (zavallı)bir adam
Avv. mırove reben û pepûk, mırove jar û
reben. /_ düşmek L belengaz ketm, be¬
lengaz bûn. /- fukara L feqir û fıqare.

fakirhane M.A Z". feqirxane,xOretxane. 1.

xaniyê jı bo kesê jar û keti. 2. mec. jı bo
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fakirlik Mbelengazi,hOjari,feqiri,xızani.
faksimile MZr. pışkçap.
faktör M. Fr. faktör, hOman.
fakülte M. Fr. fakülte, zaningeh. /_U M

xwandekarê zaningehê.
fal N.A fal remil./- açmakZ. falvekınn.

/_cı M. falavêj, falbej. /_ sanatı Avv. falbOji.
/_ kitabı MA. falname.
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falan M. A falan, fdan.
falanjist M Fr. falanjist, tanvvelatan dese -

revanên niv leşkeri ne, vvek: Spanrye,
Lübnan.
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fanatizm M Fr. foiıatizm, pensti.
fan' - ..mok, fani
t., .a MZtfan01e,kenze.
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fanus N.AGr. fanos.
far M. Fr. lar, lambeyên ereban ya mezm

m.
faraza rgp.A vveko, qewU ko.
faraziye M.A savv, faraziye.
farba M. tentene.
fare M. mışk. * kör fare Nh mışki kor. *

tarla faresi M. mışki kOlge.
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helisin, kevn bûn. 3. ecız bûn. 4. texilin,
poşimanbûn.

farika M ciyavvazi, ciheti.
faril M. dwOl, dêl, bendejı çerm e ko bı zO¬

deyi tora masryan de tê bıkaranin.
Farisi MFansi,Persl
fariza M.A farz, erketı dini
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fark M.A lferq,derk,cdiêu, cryavvazi. 2.
hay jê bûn, seh kınn. /_ etmez L ferqi
niye, gjnng niye. * farkında olmak Avv.

hay jê bûn, ferq tann, seh kuın. *
farkında olmadan mayısa basmışım
fivv. haya mm jê nebû ko mm pê h nxê
kınye. * farkına varmak Z. hesryan, he-
sin. /_ olmak Z. ferq bûn, ciheti bûn. /-
gözetmek L cûdati ditm, cryavvazi kınn.

farketmek Z. ferq tann, seh tann, ditm.
farkta rgd cüda, cdıe, cıyavvaz. /-tak M

cryavvazi, ferqi, ciheti, gelemşe.
farklılaşmak L cıhavvazi bûn, cthĞ bûn,

gelemşe bûn.
farmakolog M. Fr. farmakolox, derman-

nas.
farmakoloji M. farmakoloji, dermannasi.
farmason M. Fr. Farmason, Mason.

/-lıücMMasonl
Farsça M. Fansi, Persi.
farz N.A ferz. /_ olmakZ. ferz bûn. /_ et¬

mek Llerz tann.
farzetmek L rawOj tann, zen kınn.
farzımuhal rgp. A vvek ko, bavver keko.
fasa fiso rgd fasa fiso, çırtovırto.
fasü M. 1 beş, par, babet 2. peşrevv.
fasüa M.A Lnavber,navbeyn.2. ravvest.
fasüasız rgd domdar.
fasih rgdA(jıboavaftaıe)tesıh.
fasikül N.Fr. cuz.
faska M. Lal navtengê dergûşê.
Fash M. rgd Fasi,xelkêjiFasê.
fasulya M. Gr. lovvdc, lovvi, lobiye, fasûh.
faşist rgd faşist. /_hk M. faşisti.
faşizm M. faşizm.
fatalist rgd Fr. qederpenst
fatalite M Fr. çarenûs.
fatalizm M. Fr. çarenûsi.
Fatiha M. A Fatiha, sûreyeki Quranê ye

ko bı zOdeyi jı bo ruhO mınyan tête
xwandm.

fatura M. İt barname, fatore, fatûre.
faul M.Z/ig.fawl,sportOdetaryarênqede-

xene.
fauna M. Zot fauna, di herêmekê de ge-

lempenya koma heyvvanan e.
favori M. 1 ant gêsû,cêmg.* favorilerini

uzatmak Avv. cOnıgOn xwe dırej kınn. 2.
favori, tan kar an sportê de kes an grûbê
ko h ser bihr û bavvenya yeki ye ko qe-
zenc ddce. 3. rgd tışte ko pırtırinjê tê hez
kınn.

fayans M. Fr. 1 fayans, kaşi. 2. ferfûr,

. Kurdi de tan firaqên ferfûri reji tê gotm.
fayda MAkelk,fayde,feyde,parmend.2.

kOr, evrya di Kurdıya başûr de tê gotın. *
bir işten faydalanmak Avv.jı kareki par-
mend bûn, jê fayde ditm, jı kareki kelk
gutm. /_ etmemek L fayde nekınn,
bıker nehatın, kelk nehatın. /_ etmez Avv.

kêr nake, feyde nake. * faydası yok Avv.

nehfa xwe nine, kêri xwe tüne.
faydalanmak L kêranin, nehfdar bûn,

nehfin, kelk gutm, jO fayde kınn.
faydalı rgd bdcêr, kêrhati, nehfdar, fey-

dedar. /_ olmak L bdcêr hatm.
faydasız rgd bêxêr, bêkêr, bêfeyde.
fayton N.Fr. Gr. payton.
faz M. Fr. Gr. faz, devvre, dem.
fazilet N.A xaweni,xûpata,bUınpaki./_ü

rgd pakdavv, xavvên, bihnpak. An erdem.
fazla rgd rgp.A zor, zêde, zehf, pır, bOtır,

pıtır, lap. /- gelmek Avv. zêde hatm. /-
kaçırmak fivv. zêde vexwann (alkol). /_
olmak fivv. zêde bûn, jı hedê derketın.

fazlalaşmak L pır bûn, zêde bûn, bOtır
bûn, pıtır bûn.

fazlalaşlırmak L pır kınn, pırandın, zO¬
de tann, betır kınn.

fazlalık M. pırani, zêdeti, piri.
fecaat MA karesat.
feci rgdA feci.
fecir M A êkdbeyan, kebar, spêde, ber-

bang.
feda M. feda, (canjgori. I- etmek L feda

kınn. /_ olmak Z. gori bûn. * vatana fe¬
da olmak Avv. gorrya welêt bûn.

fedai M.Acanfıda, cangori, fedayi. /_lik
M. fedayiti, canfıdati, cangoriti.

fedakar rgd fedakar, cangori. /_ca rgp. bı
fedakarı, bı cangoriti. /_hk M. fedakari,
cangoriti.

federal rgd Fr. federal, /-izm M. federa¬
lizm.

federasyon M. Fr. federesyon.
federe rgd Fr. endam an gıredayi ya fede-

resyonekê.
felaket N.A felaket, bêtar, boblat, kare¬

sat, asivv. * felakete uğramak fivv. bêta-
rek h ser de hatın, tûşi felaketekê bûn. *
başımıza büyük bir felaket geldi Avv.

karesateki mezın h ser me de hat. 2. rgd
carinan erini û carinan neyini mana pu- û
zêdeji dıde. * felaket bir adam Avv. mıro¬
veki zor zirek e.

felaketzede rgd felaketzade.
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felç MA şeple,kûd,falınc, nızûl./- olmak
Z. kûd bûn. * felce uğramak Avv. mec.
kûd bûn,yanO kareki an ciheki de astengi
derkeun.

felçU /gd kûd, fahnc.
felek N.A felek. 1 dmya, gerdûn, alem. 2.

azman, asıman, barigeh. 3. şans, qeder,
bext. * feleğin çarkı (çemberi) bw. Nh
çene i felek, Kurdi de evrya hevêrke ya
asımane re ji tê gotın. * feleğin çembe¬
rinden geçmek Avv.jı çenca fdekê re der¬
baz bûn, yanê gelek tecrübe gırtm. *
feleğinsinesini yemek Avv. tûşi karesate-
kO hatm.

Felemenk M. Flaman, gete ko iro bı Ho-
landi diaxivm re tê gotın.

Fellah M. rgd Fellah.
felsefe M. Gr. felsefe.
felsefi rgd felsefi.
feminist M. rgd Fr. feminist, parOzganya

mafênjmetiye.
feminizm M Fr. feminizm, hevvldanapa-

rezganya mafOn jmeti ye.
fen N.A 1 fen, hüner, teknik. 2. mec dek,

hile.
fena rgd 1 fena,xırab,bı gelemperi mana

nebaşi û lorêtiyê dıde * fena değil
(saydmaz) bw. xirab nine. /_ etmek L
xirab kırın. * fena gözle bakınmak Avv.

bı çavi xirab 10 nıhOrin. 2. carinan mana
zor û zêdeji dıde. * fena halde kızdı ona
Avv. pır fena jıwi xeyidrya. /_ olmak Z. fe¬
na bûn, xirab bûn. /_ yapmak L xirab
tann.

fenalaşmak Z. 1 fena bûn, xirab bûn. 2.
n&cvvaş ketin, bihrve çûn.

fenalaştumak Z. fena kırın,xirab kınn.
fenalüc M. xirabi, bedreki, di mana nebaşi

û kirêti de tê bıkaranin. /_ geçirmekL di
mana bihrveçûn an yekcar nexwaşbûnê
re tê bıkaranin.

fenci rgd fenek.
fener M Gr. fener, fanos. 1 lambeyeki ye

dora xwe bı cam hatiye parastın û jı ber
bayê natefe. 2. fenera ko h qeraxa avê tê
danin jı bo keşüyan. /_ alayı Avv. di cejn û
mihricanan de şêni yên ko bı fener an
meşalevxwepêşandmê dikin.

fener batağı M. serhOçk.
fenik M. Ger. fenik, quruşê Elman e.
fenni rgdA fenni
fenomen M. Gr. fenomen, vetire.
fent M. K P. fend, fen, hüner.

feodal rgd Fr. feodal. /_lte M. feodaüte.
/-izm M feodalizm.

fer N.P. ronahiya çav e.
ferace N.A fûtdc, fote, hOram.
feragat M.A destkışandıni.
ferah rgdP.K.\.tvceh.2.(jıbocmûşund)

berfıreh. 3. bêxem, bOpaxav.
ferahlamak, ferahlanmak Z. 1 fıreh

bûn, berfrreh bûn. 2. ddfıreh bûn, bê xem
bûn.

ferahlandırmak Z. 1 berfıreh tann. 2.
ddfıreh tann.

ferahlık M.l.fırehti.2.berfırehti.3.rehe-
ti, ddfırehti.

feraset N.A feraset, tOgdıiştıni, sehkınnl
ferç M.A ant dervayi orxana cinsi ya mê

ye.
ferdi rgdA ferdi, şexsi
feribot M. İng. feribot
ferik M.A general.
ferman N.P.K. ferman. /_ çıkarmak Z.

ferman denostın.
fermuar M. Fr. fermuar, Kurdi de cırcırji

tê gotın ko tan cd û çente û tışte vvısa de
tê kar anin.

fersah M.A pivanekedûrahiye, qasi 5 km.
dibe.

fersizleşmek L ziz bûn, melûl bûn (jı bo
tâiji an ronahiya çav).

fert M.A ferd.
feryat M. P. feryad, bawar, axaz, zarta, qi-

rin, vizar. /_ etmekL vizar kınn, çikiyan,
çikin, qiriyan, feryad tann, axaz tann.

fes M. fes, fino.
fesat rgdA fesad, fêsad, fitne, dılreş, se-

xer. /_çı rgd fesad, fesad. /-tak M fesadi,
sexeri.

feshedilmek Z. hatm tuvvandm, hatan
rakınn, haün betal kınn.

feshetmek Z. tuvvandın, rakınn, betal
tann.

fesleğen M. Gr. nhan, merzekevv,
fınncemışk.

festival M.Z*r. mıhrican, festivval.
fethetmek Z.A feth kınn, dagir kınn.
fetiş M Fr. pût, senem /_îst M. rgd pût-

penst. ISan M. pûtpensti
fetret N.A fetret 1 dema derbazbûna di

navbera du peyxamberan. 2. dema di
navbera Hz, ısa û Hz. Mıhemed.

fettan rgdA 1 fenek, hilebaz. 2. mec. dde-
vin, xortxapin (jı bojm e).

fetva N.A fetvva, fermanên ko h ser taqû-
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feraset N.A feraset, tOgdıiştıni, sehkınnl
ferç M.A ant dervayi orxana cinsi ya mê

ye.
ferdi rgdA ferdi, şexsi
feribot M. İng. feribot
ferik M.A general.
ferman N.P.K. ferman. /_ çıkarmak Z.

ferman denostın.
fermuar M. Fr. fermuar, Kurdi de cırcırji

tê gotın ko tan cd û çente û tışte vvısa de
tê kar anin.

fersah M.A pivanekedûrahiye, qasi 5 km.
dibe.

fersizleşmek L ziz bûn, melûl bûn (jı bo
tâiji an ronahiya çav).

fert M.A ferd.
feryat M. P. feryad, bawar, axaz, zarta, qi-

rin, vizar. /_ etmekL vizar kınn, çikiyan,
çikin, qiriyan, feryad tann, axaz tann.

fes M. fes, fino.
fesat rgdA fesad, fêsad, fitne, dılreş, se-

xer. /_çı rgd fesad, fesad. /-tak M fesadi,
sexeri.

feshedilmek Z. hatm tuvvandm, hatan
rakınn, haün betal kınn.

feshetmek Z. tuvvandın, rakınn, betal
tann.

fesleğen M. Gr. nhan, merzekevv,
fınncemışk.

festival M.Z*r. mıhrican, festivval.
fethetmek Z.A feth kınn, dagir kınn.
fetiş M Fr. pût, senem /_îst M. rgd pût-

penst. ISan M. pûtpensti
fetret N.A fetret 1 dema derbazbûna di

navbera du peyxamberan. 2. dema di
navbera Hz, ısa û Hz. Mıhemed.

fettan rgdA 1 fenek, hilebaz. 2. mec. dde-
vin, xortxapin (jı bojm e).

fetva N.A fetvva, fermanên ko h ser taqû-
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qa islami têne dayin.
fevk Mjor.berze.
fevkalede rgd A şahane, nevaze, nuvvaze,

serasa, dardsqe, fewqale. /_lik M cryavva¬
zi, şahaneti.

FeyU MrgdFeyü, beşeki Kurdiya mezıne
ko, h ıran û îraqê dıjin.

feyiz M. 1 adan. 2. rûmet, pêşketina çan-
dayi. 3. bereket.

feyizU rgd adan, berdar.
feylesof MAnfilisof.
feza MA ast valahi, karigeh, feza.
fezleke N.A bı kurtayi naveroka bıryare-

kêanqerarekêye.
fıçı M. Gr. pip, sından.
fıçüamak L pip kınn, h pipan tıji tann.
fıkıh N.A fıkıh, dini islami de rêzên dini

û taqûqi.
fıkırdak rgd mec. şox û şeng, têlmaş.
fıkudamak Z. 1 bdqe bdq kuın, qultin (jı

bo ava ko dikele) 2. naz kınn, hiqe hiq
tann, şox û şeng bûn (jm).

füur fücu rgp. bdqe bdq, jı bo avê, gava
dikele an jı erdê derdıkeve.

fücra M. A 1 meselok, pêkenok, qerf,
gotm an nıvisaren ko menv didin ken-
andm. 2. Grm gıre. 3. bend, nrvisarêkê de
her destpêka nstê ko paraxraf vedıbe.

fıkracı Mqerfbêj.
fmdık M. P. Gr. fmdiq, bindeq. /_ ağacı

MA. darbmdeq.
fuat kavağı M. pelk.
fnça M. Gr. fırçe, nnek. /_lamak Z. 1.

fırçe tann. 2. azardan, yeki bı laf û gef
şermezar kınn.

fırçalanmak L hatm fırçe kınn.
fırçalatmak Z. dan fırçe kınn.
fudolayı rgp. dormedor, çarmedor.
fufu M tentene.
fırüdak M. fırfire, fırfırok, grvgıve, guvtk.

1. ya ko zarok h ber bayê diğerinin. 2. ya
ko jı bo honikbûnê ddcın pencere û şıba-
qan. 3. ya ko jı bo ba kışandınO ddcıne ser
devê quhka btxOrigan. 4. mec. dek, İdle.

fırıldak çiçeği M çend felek.
fınldanmak L vevveşin, ba ketm.
fırüdatmak Z. veweşandin, ba kınn.
fırüfırü rgp. güve guv, vize vız.
fuın l M. Gr. fırın. 1 kûreyê ko nan tê de

tO patın. 2. dukana ko nan tête fırotın. 3.
malan de cûre mekineyeke (bı rai an elek¬
trik) tê de goşt û xwann Awd tête çêkinn.

fırın 2 M. dozexe, (ocavahemamâye).

fum îN.küre,(cütİhesmtihelâıanqelay-
ker). 2. (dhi küs çiddx) êtûn.

fum küreği Mnarkork.
fuuüamak /. fınn kınn, avOtın fırınO.
fuka N.A firqe.
fula! Atalo!
fırlama Mlxd,xddan,tûİbûn,virA'irbûn.

2. tûhk, tolık, kesê ko h vu- û vve doş dibe,
fenek.

fulamak L 1 tûl dan, xd dan, hol kınn,
çmg dan. 2. jı cih derkeun. * gözleri ye¬
rinden fırlamış Avv. çav jı cih derketm.

fırlatmak Z. pijiqandin, vır kınn.
fulayış Mxd, hol.
fırsat MA fırsend, fersend, keys, mecal,

mefer, deUve, teanin. /_ aramak Avv. h
keysaxwe gerin. /_ beklemekZ. h firsetê
gerin, benda keysaxweman. /_ düşkünü
Avv. keyspenst. /_ düşmek Z. keysa xwe
bûn, fırsend ditm. /_ kollamak L ti keysa
xwe pan. * fırsatı kaçırmamak fivv.

fırsend bernedan. * fırsatını bulmak
fivv. fırsend ditin, fırsend te anin, keys 10

anin, mecal ditm. /_ vermek Z. fırsend
dan, rê dan. /- vermemek L fırsend lê
bırrin. * gelmeye fırsat bulamadım fivv.
mm mecal nebû ko bêm. * fırsatını ya¬
kalamak fivv. lêanin, keys te ditm. * o
fırsatını iyi yakalamış, buak dövsün
fivv. vvi xvveş lê aniye, meke bda 10 de

fırsatçı rgd kOm fırsend, keyscdıû, keys¬
penst, netas. /_uk M. keyspensti.

fut Mqim,firt,jiboavûcixarê.
futma M. Zt fırtıne, bahoz, bazor, bager.

/_ çıkmak L fırtıne rakınn, bahoz ra¬
bûn.

futtumak Z. din bûn, eqd vvında kınn.
fısfıs rgp. pıspıs. 1 axaftına bı dizi. 2. pom-

pe ya ko bı ilacan pıf0 ddon.
fısıldamak L pıspısandın, piste pist kınn,

jı bo axaftina bı hOdi.
fısıldaşmak L pevre piste pist kırın.
fısıldayan rgd pıspısok.
fısıltı M pıspıs, pıste-pıst.
fıskiye M. A fıçqe, zembûrek, pdpıliruk,

avpijên.
fıstık M. A P. fistiq, piste. /_ ağacı MA.

darfistiq./- gibi fivv. 1 cıncdi. 2. (jm) vveki
kevv e, pır crvvan. /_ rengi M. rgd fîstiql

fışırdamak Z. fişe fış kınn.
fısıltı M.xuşin, fişin.
fışkı M. Gr. fıçke, fişqe, buşqul, pişqul.
fışkın M. aj, çavv, yOn ko lı bm koka darO
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de derdıkevm.
fışkırık M.avpıjOn.
fışkumak Z. 1 pengızin, pijiqin (av, gaz).

2. behqandin, behqin (jı bo rehek). 3.
fışkin, jı bo hesp û heywanê vvısa.

fışkutmak Z. pijiqandin, pengrzandın,
fışkandm.

fıtık M. fetiq,fıtiq, gunek. ISı rgd fetqoyi.
fıtrat N.A afrandmi, talqat
fıtri rgdA fıtri, maderzad,xûy an fizikiya

ko jı zabûnO hgel jryandaran amade ye.
fıtriye M.A fıtriye, maderzadl
ti dçA mêj. * fi tarihinde Avv. jı mej ve, jı

dema nebOlu ya bere de.
fiber M. İng. fiber.
fidan M. Gr. şıül, bırale, fidan, mışteli.
fide M. Gr. darye, sadır, qesUk, şıtıl, fide.
fidye M. sere, fidye, bac.
figan M. P.axaz, figan, fixan, zari, zarta./-

etmek Z. zari tann, zarin, lavvandın, lava
kınn.

figür MZr.nurÛç.figûr.fixur.qelafet
figüran M. Fr. figüran.
fiğ MGr.culbe,fik.
fihrist N.P. naverok, fihrist
fül M. l.taıyar. 2. Grm teker, pişk, pêşmg.

* basit fUl MA. lêkera serani, lêkera xwe-
rû. * birleşik fül MA. lêkera hevedudani.
* esas fül MA. tekera bıngehin. * geçişli
fiil MA. tekera gerani, tekera sergeran-
di/tOper. * gayri şahsi fiiller MA. tekera
nekesin. * geçişsiz fiiller MA. tekera ne-
gerani, tekera nebergda/netêper. * ku¬
ralsız fİUler MA. tekera bOrOz. * kurala
uygun fül Nh tekera rêzdar. * yardımcı
fül MA. tekera arikar. * zamirsel dönüş¬
lü fİU MA. tekera pronavki.

fiil çekimi M. Grm tevvang, laperin.
fül deyimleri M. Grm brwêjên tekeri.
fUlen rgp. bı taryari.
fiiU rgd bıkıryari.
fiil kökü M. Gr. rahê tekerê.
fiiUmsi M. Grm lêkerane, kıryarane.
ful öneki M. Grm berteker, pOşdank a 10- -

ker.xurdepêşa teker.
fikir M. A 1 ray, idea. 2. raman. 3. ditin,

fıkır, fder, hızır. /_ adamı Avv. torevan,
amojkar. * benim fikrime göre Avv. h ser
ditına nun, bı raya mm. * birinden fikir
danışmak Avv. jı raya yeki pirsin. * fikir
veren fivv. amojkar. /_ yürütmek L raya
xwe gotm, fıkra xwe gotın.

fikrisabit MA nkraman.
fU MAl fU, devlok. 2. setrencO de navê

kevıreki ye. /-dişi M ant dıranfd, dırani
fil, mahi.

flaman M. Fr. resistans, tela ko hunduri
ampûla elektrikê de ye.

filan rgd pro. N.A filan, fdan. /_ca rgd
pro. fdankes.

filarmoni M. Fr. flarmonl
füe M. Fr. tor. 1 jı bo masi gırtine. 2. jı bo

çarşi û bazarê.
filhakika rgp.A bı rasti, a rastane.
filika M Ztfdûqe, beleni.
fUinta M. Ger. tdinta, cûre tıfıngek e.
FUiptaüi M. rgd Fdipini.
Filistinli M. rgd Fılistinl
filiz MaTtçûzele, çûz, ajfıraji, şrv, filiz.
filizlenmek Z.qursdan, ajdan, behqin.
film M. İng. fdun, film, nrwênt 1 şeritên jı

bo vvOne û sineme ne. 2. şerita sinamO ko
hemû listık û rol h ser e. 3. berhema ko bı
metana sinamO tele nişan dan, /_ çek¬
mek Z. 1. film kışandm. 2. bj. röntgen
kışandm. /_ çevirmek Z. fdm çOkınn. /_
oynatmak Z. film dan listın. * renkli
fUm fivv. fUma rengin.

fUo M. İt 1 füo, komkeşti, navê grûbeke
keşti ne. 2. fdo, qeflefiroke, navêgrûbeke
fıroke an balafir e. 3. filo, keşti an navgi-
nên ragUianchnê ne ko yek cûre maten
bazargani dıkOşm. * ticaret fUosu Avv. fi¬
loya bazırgani.

filoksera M. Fr. Gr. filoksera, navê cûre
mêşekê ye ko zerarê dıde rezan.

fUolog M. Gr. fdolax, zmannas.
filoloji M. Gr. fdoloji, zmannasi, parsta.
fUozof M.Gr. feylezûf, pitol.
fUlre M. İt 1 fdtre, çavva ko tırki de tê ka¬

randı, jı bo mekine û crxarê Avvd e. /_U
rgd bıfdtre. /_slz rgd bê fdtre. 2. parzûn,
palavte, şehk, avpalêv, jı bo tiştên av û avi
ne.

filtrelemek L palavtm, datann, dapa-
landın.

fin M. rgd xelkê firdandiyê. /_ce M. Fini
(zman).

final M. Fr. final, davvi, kutayi Evrya bı za¬
deyi jı bo sportê bıkar tê. /-ist M finalist,
davvimayi

finans M Fr. finans, abori.
finanse M. finanse, dara. /_ etmek L fi

nanse tann, dara dan.
finansman M. Fr. finansman.

589 finansman

de derdıkevm.
fışkırık M.avpıjOn.
fışkumak Z. 1 pengızin, pijiqin (av, gaz).

2. behqandin, behqin (jı bo rehek). 3.
fışkin, jı bo hesp û heywanê vvısa.

fışkutmak Z. pijiqandin, pengrzandın,
fışkandm.

fıtık M. fetiq,fıtiq, gunek. ISı rgd fetqoyi.
fıtrat N.A afrandmi, talqat
fıtri rgdA fıtri, maderzad,xûy an fizikiya

ko jı zabûnO hgel jryandaran amade ye.
fıtriye M.A fıtriye, maderzadl
ti dçA mêj. * fi tarihinde Avv. jı mej ve, jı

dema nebOlu ya bere de.
fiber M. İng. fiber.
fidan M. Gr. şıül, bırale, fidan, mışteli.
fide M. Gr. darye, sadır, qesUk, şıtıl, fide.
fidye M. sere, fidye, bac.
figan M. P.axaz, figan, fixan, zari, zarta./-

etmek Z. zari tann, zarin, lavvandın, lava
kınn.

figür MZr.nurÛç.figûr.fixur.qelafet
figüran M. Fr. figüran.
fiğ MGr.culbe,fik.
fihrist N.P. naverok, fihrist
fül M. l.taıyar. 2. Grm teker, pişk, pêşmg.

* basit fUl MA. lêkera serani, lêkera xwe-
rû. * birleşik fül MA. lêkera hevedudani.
* esas fül MA. tekera bıngehin. * geçişli
fiil MA. tekera gerani, tekera sergeran-
di/tOper. * gayri şahsi fiiller MA. tekera
nekesin. * geçişsiz fiiller MA. tekera ne-
gerani, tekera nebergda/netêper. * ku¬
ralsız fİUler MA. tekera bOrOz. * kurala
uygun fül Nh tekera rêzdar. * yardımcı
fül MA. tekera arikar. * zamirsel dönüş¬
lü fİU MA. tekera pronavki.

fiil çekimi M. Grm tevvang, laperin.
fül deyimleri M. Grm brwêjên tekeri.
fUlen rgp. bı taryari.
fiiU rgd bıkıryari.
fiil kökü M. Gr. rahê tekerê.
fiiUmsi M. Grm lêkerane, kıryarane.
ful öneki M. Grm berteker, pOşdank a 10- -

ker.xurdepêşa teker.
fikir M. A 1 ray, idea. 2. raman. 3. ditin,

fıkır, fder, hızır. /_ adamı Avv. torevan,
amojkar. * benim fikrime göre Avv. h ser
ditına nun, bı raya mm. * birinden fikir
danışmak Avv. jı raya yeki pirsin. * fikir
veren fivv. amojkar. /_ yürütmek L raya
xwe gotm, fıkra xwe gotın.

fikrisabit MA nkraman.
fU MAl fU, devlok. 2. setrencO de navê

kevıreki ye. /-dişi M ant dıranfd, dırani
fil, mahi.

flaman M. Fr. resistans, tela ko hunduri
ampûla elektrikê de ye.

filan rgd pro. N.A filan, fdan. /_ca rgd
pro. fdankes.

filarmoni M. Fr. flarmonl
füe M. Fr. tor. 1 jı bo masi gırtine. 2. jı bo

çarşi û bazarê.
filhakika rgp.A bı rasti, a rastane.
filika M Ztfdûqe, beleni.
fUinta M. Ger. tdinta, cûre tıfıngek e.
FUiptaüi M. rgd Fdipini.
Filistinli M. rgd Fılistinl
filiz MaTtçûzele, çûz, ajfıraji, şrv, filiz.
filizlenmek Z.qursdan, ajdan, behqin.
film M. İng. fdun, film, nrwênt 1 şeritên jı

bo vvOne û sineme ne. 2. şerita sinamO ko
hemû listık û rol h ser e. 3. berhema ko bı
metana sinamO tele nişan dan, /_ çek¬
mek Z. 1. film kışandm. 2. bj. röntgen
kışandm. /_ çevirmek Z. fdm çOkınn. /_
oynatmak Z. film dan listın. * renkli
fUm fivv. fUma rengin.

fUo M. İt 1 füo, komkeşti, navê grûbeke
keşti ne. 2. fdo, qeflefiroke, navêgrûbeke
fıroke an balafir e. 3. filo, keşti an navgi-
nên ragUianchnê ne ko yek cûre maten
bazargani dıkOşm. * ticaret fUosu Avv. fi¬
loya bazırgani.

filoksera M. Fr. Gr. filoksera, navê cûre
mêşekê ye ko zerarê dıde rezan.

fUolog M. Gr. fdolax, zmannas.
filoloji M. Gr. fdoloji, zmannasi, parsta.
fUozof M.Gr. feylezûf, pitol.
fUlre M. İt 1 fdtre, çavva ko tırki de tê ka¬

randı, jı bo mekine û crxarê Avvd e. /_U
rgd bıfdtre. /_slz rgd bê fdtre. 2. parzûn,
palavte, şehk, avpalêv, jı bo tiştên av û avi
ne.

filtrelemek L palavtm, datann, dapa-
landın.

fin M. rgd xelkê firdandiyê. /_ce M. Fini
(zman).

final M. Fr. final, davvi, kutayi Evrya bı za¬
deyi jı bo sportê bıkar tê. /-ist M finalist,
davvimayi

finans M Fr. finans, abori.
finanse M. finanse, dara. /_ etmek L fi

nanse tann, dara dan.
finansman M. Fr. finansman.
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fincan N.A fincan, /-altı M. tebaxçe.
fingirdek rgd şox û şeng, têlmaş.
finiş M. İng. finiş, termeke sportêye
fino M. Zt fuıo, cûre segek e.
firak N.A firqat,jı hev cüda bûn (jı bo at¬

san).
firar 1 M. A firar, mişexti, rev. 2. rgd

mişext, revok, kese ko di firarê de ye *
firar etmek Avv. firar kınn, revin.

firavun M.A firavvûn.
firavun faresi Mnbanbanke.
fire M. Gr. fire./- vermek L fire dan.
firez Mlçırpoz.2.xozan.
firik M. A fınngi, firik, fırig. 1 dexla ko

hbên senyê wan êdi gdıişüye û sor bûye.
2. genunê qewirandi.

firkat MAfirqat.fi/iflrak.
firkateyn M İt firexat, cûre keştiyeke.
firkete M. İt mûçınga por.
firma M. /t firma.
firuze M rgd P. firûzi, firuze, piroze,

kevıreke çiq şin e ko di gustilk û bazuıan
de tê karanın û navê vê rengi ye.

fiske M. Gr. fiske, fiştik.
fiskos M K. pıspıs, pıstepıst
fistan M. Gr. fistan.
fiş M. Fr. fiş, tomar. 1 malan de cihê ko

elektrik jO tê gutm. 2. kaxezOn jı bo for¬
mdan m. 3. di xumarê de pûten ko h cihê
pare de tê karandı.

fişek M. P. çıhız, fişeng, benk. /-hane M.
fişengxane. /_U rgd tıp, dagırti (jı bo çek).
ISik M. xeUtdc, rext, fişengbend.

fişlemek L tomar tann, tışt an keseki re
bı taybeti dosye vekırın û h ser tomar
tann.

fişlenmek Z. hatm fiş an tomar tann, zO¬
deyi kesê ko di aü polis de tête qeyid
tann.

fit *MA üz, kış./- vermekZ. tiz kırın, kış
tann.

fit 2 M. İng. fit, hhevhatın. /_ olmak L fit
bûn, vvekhev ketm.

fit Nk İng. pırejmanya "foot" e, pivane¬
ke dıreji ye. Weki 30-33 cm. ye.

fitU M. fatûl, fıtd, masûl. 1 lambe û heste
de tê karandı. 2. Bj. cûre paçeki bıderman
e. 3. tOzke, şeriteki ye ko jı bo teqandina
çek û dıremitO tO karandı. 4. cûre tenten-
eyekejı bo dırûna edan û perde de kar tê.
/_ gibi Aıv. zor sereoş. /_ olmak L 1. zor
sencoş bûn. 2. zehf enirin, pu- xeyidin.

fitillemek Z.1. fişeng, dıremit û t ıştO vvısa

teqandin. 2. zor enırandın.
fiUemek L fit kınn, kış kınn, (yeki) beri

ya dm dan.
fitne /gdAawan,fitne,fesad./_UkM.fit-

neti, avvani, fesadi * fitnelik etmek Avv.

fitneti tann.
fitneci Mşofar.avvan.
fitre N.A fıür, fitre
fiyaka M. İt tlyaqe, qapan.
fiyat M.A bıha, nerx, fiyat, nırx./_ biçmek

Z. nerx burin, fiyat lêxisbn./- kağıdıMı
bıhaname. /_ koymak Z. nene tann.

fiyatlandumak Z. bmerx tann, fiyat 10

dan, bdıa te dan.
fiyatlanmak /. bdıa bûn, gıranbıha bûn.
fiyort M. cav fiyord, evana delavên h qe-

raxa Norweçê ne.
fizik M. Gr. 1 fizik. 2. çêbûna laş a derve.

/-çiM.fizUcnas.
fiziki rgd fiziki, bedeni.
fizik ötesi M. berzeyi fizUcê ye.
fiziksel rgd fizUd, bedeni.
fizyolog M. Gr. fizyoleoc, fiziloıas.
fizyoloji M Gr. fizyoloji, fizUoıasi.
fizyoterapi M. Gr. fizyoterapi, cûre teda-

vviyekiye.
flama M Zt derefş, guri.
Flaman M. Fr. Flaman, beşeki xelkêBel-

çiqi ye ko bı Holandi diaxrvm.
Flamanca M. Flamani, znıanO Holandi û

yên Belekte ko Holandi dıpeyivın.
flamingo kuşu M. sorevvilk, flamingo,

teyreki behre, pe dırej e û şıbi leglegê
dibe.

flaş M. İng. bırûske, ronahiya ko jı bo me¬
kina fototaşandinê kar tê.

Haşlamak Z. bırûskandın.
flora MZatrehek, nebat.
Florin M. Florin, gulden, pereyê Holandê

ye.
flört N.Fr. flört, edvvekari.
flurcunkuşu M. keskankıroj.
flüt MFr.flût.şımşal.
f.O.B. M. F.O.B. (free on board). Di

bazırgani de termeki tagdizi ye mal lı ser
keştryê teslim dibe.

fobi M fobi, pax, sevvs, nexwaşrya ürsO.
fodul rgdA peyagır.
fok M. Zot Gr. fok, cûre masryeki ye Û

dışıbe segO avê, memdcê xwe hene.
foksrot M fokstrot, cûre danseki ye.
fokurdamak Z. qultandm, bdqe bîlq tann

(dengê ava ko dikele an ava ko di ciheki
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teng de der ti).
fokur fokur rgp. bdqebdq.
fol M.pûnık.
folklor M. İng. folklor.
foUuk M. motdc, pûndc, pûn.
foUuk 2 M. pirozank, zêdeyi jı bo teyrOn

bryani an kovi ye.
fon M. Fr. fon, dırafekojibo tışteki hatiye

tirxankinn.
fonda M. İt lenger! fermana lenger

avıtınO û cdiê lenger re dıbejm.
fonetik M. Gr. fonetik, zman de zanıstıya

deng.
fonk M. Ger. tırişke.
fonksiyon M. karmendi, fonksiyon.
fonograf M. Gr. fonoxraf, gramafon.
fonoloji M. Gr. fonoloji, zmande zanıstıya

deng.
fora M. İL fermana jı bo yerken vetanna

keşti ye.
form M. Fr. 1. dırûv, rufş, darOj, rave, teşe,

form, şeldl û dırûşma tışteki şani dıde. 2.
form, beng, hOz û taqetê şani dike. * for¬
munda kimse fivv. kesê bengin./- olmak
fivv. xvvedi taqet bûn, ah laş de bı quvvet
bûn.

forma M. Zt forma, cdê bı yek teşeyi de
ne Û zêdeyijı bo sportê û tan qlûban tO ka-
ranin.

formalist rgd teşekar.
formaUte M Fr. formadte.
formalizm M. Fr. teşekari.
formen M. İng. şerkar, taşran.
formika M. İng. formika.
formül M. Fr. formu. 1. grûbê simgeyOn

matematik an kimyayO de ne ko her yek
şani tışteki dike. 2. kaxezekiye ko jı bo ka¬
reki amade bûye haüye malık kınn.

fors M. İng. Lat. fors. 1 derefşeka pıçûk e
ko nişani desthelatıye dıde. 2. mec. des-
thelati.

forslu rgd 1. erebe, keşt û tiştê vvısa ko ala
desthelati heye. 2. desthelat.

forum M. Lal forum. 1. Romaya kevn de
qada ko cıvina gelemperi dıkırın. 2.
komcrvineke h ser tışteki ye ko guhdar ji
dıkann beşdari gengeşi bibin. 3. civina re¬
sen ya h ser tışteki.

forvet M. İng. êrişkar, futbote de listıkva-
nên ko lı pêşiyO ddeyizın.

fos rgd alozi, kof, fos.
fosfat M. Gr. kân fosfat.
fosfor M. Gr.kân fosfor, elementekiye ko

jımara atomi 15, û gıramya atomi 30.97 e.
Tanyê de roni dıde û bdına sirê jO tO,
sdtrya xwe 183. sân P.

fosU MZr.fosd.
foseptik M. sexur. /_ çukuru M. sexur-

dank, sdcat.
fosurdamak Z. kûfin, kûffta.
foto M. Gr. foto. 1. mana roni, tirOj dıde. 2.

vvêne, kurtebêjrya fotoxraf e.
fotoelektrik M. Fr. fiz. fotoelektrik, wê-

netırişke, evrya bı tirêjê elektrik çêtannO
re tO gotm.

fotoğraf M. Gr. fotoxraf, vvêne./- çeken
MA. fotokOş, vvOnekOş. /_ çekmek Z. fo-
toxraf kısandın, wêne kışandm. /_ maki¬
nası M. mekina vvêne, metana fotoxrafê.

fotogarçı M. fotoxraf, wênekêş. /_lık M.
vvOnekOşi.

fotojen M fotojen.
fotokimya M. fotokunya, kimya tırişke.
fotokinezi M. Gr. tirêjgerin.
fotokopi M. Gr.Fr. fotokopi, fotoqopi, vvê-

neqopi.
fotometre M. Fr. fotometır, tirêjpiv.
fotomodel A'A Fr. fotomodel.
fotomontaj M Fr. fotomontaj.
fotoölçcr Nh fotometır, tirêjpiv.
fotoroman M. Fr. fotoroman, vvênero-

man.
fötr şapka M lenger, şefqeyi lengeri, fo-

tOr.
fragman M. Fr. fraxment, parçe fdm in ko

bı zêdeyi di reklamê de kar tê.
ıraksiyon M. Fr. fraksiyon.
francala M. İt cûre nanO pideyeke dırej e.
frank M navO dırafen tan devvletan e,

Frensa, Belçiqe.
Fransah M rgd Frans.
Fransız M. rgd Frans.
Fransızca M Frensi.
fransiyum M kârı Fransiyum, elemente¬

ki bı radyoaktif e. Jmara atomi 87,
gıramya atomi 223. sân Fr.

frekans M. Fr. Vız. frekans, pêl, şepOl
fren M. Fr. fren, rawestek./_lemekZ. frên

kınn.
frengi M. Bj. agıre, frengi
frenk M. P. kesê ko jı German, Latin, an

Anglosakson e. Dema Osmanıyan de bı
tenê Frensiyan re dıhat gotm.

frenk lahanası M. kelema Brûksete.
frenk salatası otu M/ıkasni.
fresk M. Fr. fresk, wêneyên h dhvaran.
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freze M. freze, dezgahOn ko bori û parçey-
ên hesın têne çakırın.

frigo M Fr. besteni.
frigorifik MZr.Zzıtsannc.
frijidite MZr.öy'.sarbûniyacmsi.
frikik M. İng.tulbolt de serbest tedan.
fuar N.Fr. teras.
fueloU MZng.rûnêşewatekê.
fuhuş N.A fuhuş, crvakekO de bı pare an

bê pare münasebete emsi ye.
fukara rgdA fiqare, feqir. 1 fequ:, hêjar,

hêjarê maU. 2. reben, pepûk. 3. derwêş.
/-hkM.fiqaretl

fukusgUler MZatgryasawûnOnderya.
ful rgd //g. tiji, lêVika re.
fule MZr.gav.pivanagavek.
fultaym M. İng. tam roj.
fulya M/tzerrin.fiotNarcissusjonquU-

la.
funda M. kurs, gıjdc, darkolık.
fundahk M. beyar, kepez, satar, çdokok.
funya MZttêzke.
furgon MZr.fuxûn,vagonêqetarêne.
furya M. /t gelemşe.

fut M.Zng.mg,pivanekiingdiziyadırejiye
ye, qasi 30.48 cm. ye.

futbol M.//?g.futbol./_cuM.futboUst./_
oynamak L futbol listın.

fuzuli rgd rgp. fuzûü, ne cüı de, ne hevvce.
fücceten rgp.A yekcarbûn (mam). I- git¬

mek Z. yekcar nunn.
fümerol M Fr. dûkêl, evrya jı bo çryayê

agıri tê gotm ko gava agu ntae û dûjê hel-
tê.

füsun M. P.l usun, efsunkar.
fütur lMAecia,bêzari./_suzrgdguhne-

dar. /_suzca rgp. bı guhnedani.
fütur 2 M. İng. ayende, dahatû.
füturist rgd Fr. dahatûpenst, ayendeger.
füturizm M. dahatûpensti, ayendegeri.

Cûre felsefeyek e ko 1909. de jı ah yeki
Talyani bı navê Mannetti haüye saz
kınn.-

fUturoloji M. dahatûnasi, ayendenasi.
füze M füze, rokêt, sarox.
füzen MZr.pênûsanjijZêdeyijibowOne

çetannê tê karanin.
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G
G. M türkçe alfabenin 8.ci hafri olup ses¬

sizdir.
gaddar rgdA xeddar, stemkar, sıtemkar,

zavvar.
gaddarca rgp. bı xeddari, bı sıtemkari.
gaddartak Msıtem,stem,xeddari.
gafü rgd A xafd, bêhay./- olmak /.bê-

haybûn.
gaflet MAxeflet,bêhayi.
gaga Mnıkd,ndcul,nikd./-burunAvv.poz

nikul, kese ko pozê vvi dırOj û berjer e.
gagalamak L nital kınn, nital te dan.
gagalanmak Z. hatın nikul kırın.
gagalaşmak L (teyr) hevûdu nikul kınn.
Gagavuz M. Gagavvûs, tan TırkOn

Xuistiyan m ko h Rcinanıye dıjin.
gaüe MAxem,derd.
gaip rgdA vvında, nedryar.
gak Mqişun,dengOqinqêye./_lamakZ.

qiştm, qişte qişt tann.
gala M it gala, pirozbayi jı bo vetanna

berhema staema an tryatroyekê.
galaksi M. Zr. ast galeksi.
galabe MAserkeün.serefrazi.
galeri M. Fr. galeri, zêdeyi jı bo cihO

sergryên resıman e.
galeyan M. A kelin, coşin. /_a gelmek Avv.

1 kelin, coşin. 2. mec. enirin, kela serO
xwe helatm.

gaUba rgp. xaliba, guman e!, bı mın.* gaU-
ba sende ordayduı! fivv. bı mm tu ji h vvê
bûyi!

gaUbiyet M. serdesti, serketıni.
galip M rgd A serdest, serketi, zorbıri,

xahb, serefraz. /_ gelmek L serdest bûn,
serefraz bûn, serketın.

galiz rgdA taret.
galon M İng. pivaneke bı 4.5 üter, çar litrr

ûıüv.
galvanize M. İt galvanize.
galvanometre M. gatvanomeür.
galyum M. kân galyum, elementekiye ko

şıbi çinkoyê dibe. sıfuya xvve 5.9, gıramya
atomi 69.72 û 295 derece de dıhele. sân
Ga.

gam MA xem./_ta rgd xemgta, xemnak.
/- çekmek L xem kısandın, xem kınn.

gama M. Gr. gama, elifbayê Yewnani de
tipa sêhem e. /_ ışuüan N. çirûskên ga¬
ma, tırişkeyen kojı ürişkeyOn X kurtünn
û jı cismen radyoaktif belav dıbm.

gamalı rgd xaçako çar serê vvi jikokel in
vvek tipa gamayê.

gamet M. Fr. gamet, di jryandaran de hu-
creyên nêr û mê ne.

gamlanmak Z-xem kınn,xemnak bûn.
gamlı rgd xemguı,xemnak, derdnak.
gamze MAxemze.
gangster M. İng. gangster. /_lik M. gang¬

steri.
gani rgd xeni, pır.
ganimet M.A xenimet
gar M. Fr. gar, ıstgeha trênê ye.
garabet M.A ecêbi, mostre.
garaj M. Fr. garaj, qeraj. 1 xanryên ko ere¬

be tê de park dikin. 2. tamirxana ereban
e. 3. cihO ko otobusên navinebajar here¬
ket ddcm.

garanti M. Fr. garanti, evvleyi, dıyarkınna
rastiyO an zexnuya tışteki ye. 2. rgp. bı te-
qez. * garanti yarın ordayım fivv. bı te-
qez ez h sıbO h vve me.

garanlUemek Z. 1 garanti kınn. 2. evvle
kınn.

garantUi rgd bıgaranti, bıevvlevvi.
garantör M. evvlekar, garantör.
garaz, garez M. A kil, xerez, qerez, çav-

reşi./_h rgd kindar, tanhebûni, qerezkar.
garbi rgdA roava, roavayi, tışt an kesê ko

jı roavayê dıhet
garduop M. Fr. dolava tancan.
gardiyan M. İng. 1 gardiyan, pasbanên

girtigehê ne. 2. notırvan, dizdar, parago,
pasban.

gargara M. xerxere, av h dev vverdan.
gariban M.A reben, pepûk.
garip rgdA Ixerib, reben. 2. eceb, mo¬

stre. * garibine gitmek Avv. ecêb ditm.
/_leşmek/.xerib bûn, eceb bûn./_UkM
xeribi, ecêbl

garipsemek Z.xerib ditin, ecêb ditin.
gark M.A xerq, noq (jı bo boıov bûni). /_

etmek L 1 xenqandrn, xerqandin, xerq
tann, noqandin. 2. yeki re tıştek zor zor
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bexşandin. /_ olmak L 1 xerq bûn,
xenqin, noqin (bmav bûn). 2. jı üsteki
nuqdarek zOde gırtın.

garnizon M. Fr. garnizon.
garp M. A roava. /_ta M. rgd roavayi.

/-lılaşmak Z. roavayi bûn, Evvropayi
bûn, jı ber ko evrya bı zêdeyi jı bo
Evvropryan tê gotın.

garson M Fr. garson, şagırt./_hüc M. gar-
soni, şaguti.

gasU N.A mırişuştm./_etmekZ. miri şu-
Ştuı.

gasp MAçppi,nıjd./_etmekZ.çopandın,
çop tann, nıjde kınn, nfandm.

gassal MAmırişo.
gastrit M. Bj. gastrit, nexwaşiyeki ye koşe-

vvatO h zdc chxine.
gavur N.A gavvır. 1 kesê ne Musulman. 2.

kesê bê din, bê bavveri. 3. rgd mec. kese
bOinsaf, bOmerhamet /_ ülkesi Aıv.

gavvınstan.
gavurbası dikeni Nh 1 kelendûr. 2. ker-

beş.
gavurluk M gavvırti. /_ etmek Z. gavvuti

kınn.
gaybubet N.A tuneti, amadenebûni.
gaye M. A mebest, xaye, annanc, meqsed.

/_ edinmek Z. gırtm armancê. * gayesi
beni mahcup etmekti Avv. mebesta xwe
mm şermezar bıke.

gayet rgp.A xayet, pıtır.
gayret M. cehd, hevvl, peroş, melavi, xiret.

/_ etmek Z. cehd kınn, hevvl dan, melavi
kınn. /_ göstermek L hevvl dan, melavi
kınn.

gayretkeş rgd xiretkOş.
gayretlenmek Z. An gayret etmek.
gayretli rgd xiretkêş, hevvldar.
gayn 1 rgp. xeyri, Odi. 2. M. a dm, pO de. *

burda ondan gayn kimse yok Avv. h vır
jı vvi pê de kes nine. 3. jı .. der. /_ ahlaki
rgd jı revvıştO der. /_ kabU rgd jı bûytaê
der. 4. ne, bê. /_ memnun Avv. ne mem¬
nun e. /_ meşru rgd neqanûnbar, bêrê.

gaz M. Zat fci/n gaz, xaz. /-hane M. gazxa-
ne. /_ lambası Nh fanos, fanus. /- mas-
kesiM.maskeyêxazê./_sobasiMsobeya
xazO. /_ yağı M qazaxi, neft

gazap N.A xışm, gerûşe, xezeb, em. ga¬
zaba gelmek Avv. haün xezebê, xezibin.

gazaplanmak L haün xezebO, erna xwe
rabûn.

gazel l M. şatal, pûşOn dara ya ko payizi

ddceve.
gazel 2MAxazel,xezal,cûrehelbest0ndi-

wanêye.
gazel boynuzu otu Mtanêre.
gazete M Zt rojname. /_ci M. rojnamevan.

/-cilik M. rojnamevani, rojnamekari. *
haftalık gazete Avv. rojnama hefteyi.

gazi M. rgdA xazi./_lik M. xazitl
gazino M. İt gazino.
gazlamak Z. 1 gaz 10 dan. Z gaz dan,jı bo

erebeyên motori.
gazoz

M. Fr. gazoz, vexwanneke bı li-
mon e. /_cu M. gazozfıroş.

gaz yuvan M. atmosfer.
gebe M. 1 ducan, duzdei, (lı) zaroyan nex-

vvaş (msan). 2. avıs (zadeyijı bo heywan). /_
buakmak Z. avısandın, avıs kınn./- kal¬
mak/olmak L (heywan) avısin, avıs bûn.
2. (jı bo âısan) ducan bûn,zaroyan nexvvaş
bûn.

gebelik M. avısi, ducani.
gebermek L gever bûn, sekıtin, belqitin,

topta.
gebertmek L belqitandin, topandın, ge-

vver kuın.
gebre M. gebre, lepıkeke bı pu"çe û bı vi

hesp tên timar kınn.
gece M. şev. 1 dema di navbera roava û ro¬

helat. 2. taritrya vê demê. 3. rgp. wexta vê
taritryê. 4. mıhricanajı bo cejn û Newrozê
ko şev saz dibin. * bu gece fivv. işev, emşev.
* cuma gecesi fivv. şeva üıO. /_ bekçisi M.
hesas, heshes, pasbanê şevê, notirvanê şe¬
ve. /- gündüz fivv. şev û roj. /_ hayatı fivv.
jryina şeve. * geçen gece fivv. şeva bori, şe¬
va çûyi, şeva din. * öteki gece fivv. şeva din,
şeva ditır, şeva bori. * geceler hayır ola
fivv. şeva vve baş! * gece yatışma gitmek
fivv. şevborin derbaz tann. * geceyi geçir¬
mek fivv. şevbori derbaz kınn. * geceyi
gündüze katmak fivv. şev û roj yek kınn,
xebitin. * iyi geceler! fivv. şev baş! * kadir
gecesi M. şevi Qedir. * kına gecesi M. şe¬
va hunê. /_ yansı Avv. nivê şevê.

gececi rgd 1 şevta, şevok, kese ko bı şev
kar dike an heywanên ko bı şev dertên. 2.
kesê ko dema şevê de kar dikin.

gecekondu Mkoüt/_cuM. kolitvan.
gecelemek /.şevborin derbaz kınn.
geceleri rgp. bı şevê, bı şevan.
geceleyin rgp. fin geceleri.
gecelik rgd şevin. 1 tane an eden kobı şev

garnizon 594

bexşandin. /_ olmak L 1 xerq bûn,
xenqin, noqin (bmav bûn). 2. jı üsteki
nuqdarek zOde gırtın.

garnizon M. Fr. garnizon.
garp M. A roava. /_ta M. rgd roavayi.

/-lılaşmak Z. roavayi bûn, Evvropayi
bûn, jı ber ko evrya bı zêdeyi jı bo
Evvropryan tê gotın.

garson M Fr. garson, şagırt./_hüc M. gar-
soni, şaguti.

gasU N.A mırişuştm./_etmekZ. miri şu-
Ştuı.

gasp MAçppi,nıjd./_etmekZ.çopandın,
çop tann, nıjde kınn, nfandm.

gassal MAmırişo.
gastrit M. Bj. gastrit, nexwaşiyeki ye koşe-

vvatO h zdc chxine.
gavur N.A gavvır. 1 kesê ne Musulman. 2.

kesê bê din, bê bavveri. 3. rgd mec. kese
bOinsaf, bOmerhamet /_ ülkesi Aıv.

gavvınstan.
gavurbası dikeni Nh 1 kelendûr. 2. ker-

beş.
gavurluk M gavvırti. /_ etmek Z. gavvuti

kınn.
gaybubet N.A tuneti, amadenebûni.
gaye M. A mebest, xaye, annanc, meqsed.

/_ edinmek Z. gırtm armancê. * gayesi
beni mahcup etmekti Avv. mebesta xwe
mm şermezar bıke.

gayet rgp.A xayet, pıtır.
gayret M. cehd, hevvl, peroş, melavi, xiret.

/_ etmek Z. cehd kınn, hevvl dan, melavi
kınn. /_ göstermek L hevvl dan, melavi
kınn.

gayretkeş rgd xiretkOş.
gayretlenmek Z. An gayret etmek.
gayretli rgd xiretkêş, hevvldar.
gayn 1 rgp. xeyri, Odi. 2. M. a dm, pO de. *

burda ondan gayn kimse yok Avv. h vır
jı vvi pê de kes nine. 3. jı .. der. /_ ahlaki
rgd jı revvıştO der. /_ kabU rgd jı bûytaê
der. 4. ne, bê. /_ memnun Avv. ne mem¬
nun e. /_ meşru rgd neqanûnbar, bêrê.

gaz M. Zat fci/n gaz, xaz. /-hane M. gazxa-
ne. /_ lambası Nh fanos, fanus. /- mas-
kesiM.maskeyêxazê./_sobasiMsobeya
xazO. /_ yağı M qazaxi, neft

gazap N.A xışm, gerûşe, xezeb, em. ga¬
zaba gelmek Avv. haün xezebê, xezibin.

gazaplanmak L haün xezebO, erna xwe
rabûn.

gazel l M. şatal, pûşOn dara ya ko payizi

ddceve.
gazel 2MAxazel,xezal,cûrehelbest0ndi-

wanêye.
gazel boynuzu otu Mtanêre.
gazete M Zt rojname. /_ci M. rojnamevan.

/-cilik M. rojnamevani, rojnamekari. *
haftalık gazete Avv. rojnama hefteyi.

gazi M. rgdA xazi./_lik M. xazitl
gazino M. İt gazino.
gazlamak Z. 1 gaz 10 dan. Z gaz dan,jı bo

erebeyên motori.
gazoz

M. Fr. gazoz, vexwanneke bı li-
mon e. /_cu M. gazozfıroş.

gaz yuvan M. atmosfer.
gebe M. 1 ducan, duzdei, (lı) zaroyan nex-

vvaş (msan). 2. avıs (zadeyijı bo heywan). /_
buakmak Z. avısandın, avıs kınn./- kal¬
mak/olmak L (heywan) avısin, avıs bûn.
2. (jı bo âısan) ducan bûn,zaroyan nexvvaş
bûn.

gebelik M. avısi, ducani.
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topta.
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vver kuın.
gebre M. gebre, lepıkeke bı pu"çe û bı vi

hesp tên timar kınn.
gece M. şev. 1 dema di navbera roava û ro¬

helat. 2. taritrya vê demê. 3. rgp. wexta vê
taritryê. 4. mıhricanajı bo cejn û Newrozê
ko şev saz dibin. * bu gece fivv. işev, emşev.
* cuma gecesi fivv. şeva üıO. /_ bekçisi M.
hesas, heshes, pasbanê şevê, notirvanê şe¬
ve. /- gündüz fivv. şev û roj. /_ hayatı fivv.
jryina şeve. * geçen gece fivv. şeva bori, şe¬
va çûyi, şeva din. * öteki gece fivv. şeva din,
şeva ditır, şeva bori. * geceler hayır ola
fivv. şeva vve baş! * gece yatışma gitmek
fivv. şevborin derbaz tann. * geceyi geçir¬
mek fivv. şevbori derbaz kınn. * geceyi
gündüze katmak fivv. şev û roj yek kınn,
xebitin. * iyi geceler! fivv. şev baş! * kadir
gecesi M. şevi Qedir. * kına gecesi M. şe¬
va hunê. /_ yansı Avv. nivê şevê.

gececi rgd 1 şevta, şevok, kese ko bı şev
kar dike an heywanên ko bı şev dertên. 2.
kesê ko dema şevê de kar dikin.

gecekondu Mkoüt/_cuM. kolitvan.
gecelemek /.şevborin derbaz kınn.
geceleri rgp. bı şevê, bı şevan.
geceleyin rgp. fin geceleri.
gecelik rgd şevin. 1 tane an eden kobı şev



595 geciŞü

h xvve dibin. 2. mışe an ucreta şevekê ye.
gece körlüğü M. şevkori, şevreşl * gece

körlüğü olan Avv. şevkor, şevreş.
gece safası otu M.şevgeş.
gecikme M. derengi, derengbûn/man.
gecikmek Z. dereng man, dereng bûn, te¬

rör bûn, dereng ketin.
gecikmeli 1 rgd bıderengi. 2. rgp. bı de¬

rengi.
gecikmesiz rgd bêderengi.
geciktirmek Z. xayandtn, texirandrn, de¬

rengxistm. *bu kitabı biraz geciktirdik
Avv. me ev pırtûk pıçeki dereng xıst.

geç rgd rgp. dereng. * çok geç rgp. de-
rengtır. * geç geç Aıv. dereng dereng. /_
gelmek Avv. dereng hatm. /_ gitmek L
dereng çûn. /_ kalmak L dereng man. /_
olmak L dereng bûn.

geçe l rgp. derbaz (jı bo saetâ û dem). * saat
beşi beş geçe fivv. saet pêncan penc derbaz
bûn.

geçe 2 M. vvi ali, qeraxên h beramberi hev.
* öte geçe Avv. vvi ah.

geçen rgd din, ditır, çûyi, evrya jı bo roj,
hefte, meh û salO ye. * geçen gün, geçen
sene, geçen ay Avv. roja çûyi, sala dın/çûyi,
meha dın/çûyi, sala ditır.

geçenlerde rgp. çend ... berO, çend ... pOşta.
geçerli rgd revvac, derbaz ... *geçerii para

Avv. pareye ko derbaz dibe, pareye revva-
cO.

geçersiz rgd nete, netêw, betal. * geçersiz
kılmak fivv. betal kınn. /_Iik M. betaU.

geçersizleşmek Z. betal bûn.
geçici rgd ldemi,mıweqet./_yönetim/,

qryadeyi miweqet. Z lı ser pe, jı bo vê ça-
xê/demO, evıya di axafttnO de h gor dırûş-
ma hevokê ev gotınOn dıduyan ji tên. *
buraya geçici bir zaman için geldim
fivv. ez jı bo demekê hatim vira. * o, temel
tutmaz geçicidir fivv. evv bıngeh nagıri lı
ser pOyan e.

geçilmek Z. hatm derbaz bûn, hatın
ravvırtın.

geçim lM.debar, idare, abor, abori./- dü¬
nyası Avv. idara dınyayl debara dine. * ge¬
çim hazutağuu yapmak Avv. hızınya
debara xwe kınn. * geçimini sağlamak
Avv. idara xvve tann. * geçimini temin et¬
mek Avv. abonya xwe durust tann, xwe
aborandm. * geçimini düzeltmek Avv.

abonya xvve xvveş kınn. /_ sıkıntısı Avv.

tenganrya abori, kêmaniya abori /- yolu

Avv. rêya abori.
geçim M. hevreborin, hevrederbazkınn.

* birbiriyle iyi geçim sağlamak Avv. pev
re baş borin, pev re baş derbaz kınn.

geçindi rgd hevrabor.
geçimsiz rgd hevranebor, nahezi, nebor.

/-leşmek fivv. hevranebor bûn. /_Uk M
hevranebori.

geçindirmek Lg. aborandm, debar kınn,
dan debar tann.

geçinmek Z. 1 idare kınn, abor tann, de¬
bara xwe kınn. 2 buharün, rabrvvardın, bı
hev re borin. * birbiriyle iyi geçiniyor¬
lar fivv. bı hev re baş dıbuhunn, * birbir¬
leriyle iyi geçinmek Aıv. bı hev re baş
rabrvvardın.

geçirgen rgd berdanbar. * kUU toprak
suyu geçirmez Avv. axa bdcd avê bernade.
* bakır demirden daha çok geçirgend¬
ir Avv. mis jı hesın pıtır berdanbar e.

geçirgenlik Mberdanbari.
geçirmek Z. 1 buhurandın, ravvırandın,

derbaz kınn. * geceyi dışarda geçirmek
fivv. şevborina xwe lı derve derbaz kınn. *
günlerini boşa geçirmek fivv. rojOn xwe
bı valahi derbaz kınn. * öte tarafa geçir¬
mek fivv. derbazi vvi aU kınn. 2. ser de
kınn. * külahı basma geçirmek Avv.

kum lı serê xwe de tann. 3. h xwe kırın,
avıtın ser xwe. * rastgele bir elbise abp
üzerine geçirdi Avv. hema kıncO ko dest
xıst, gırt û avıte ser xwe, an gırt û h xwe
tar. 4. tO re kınn. * ipliği iğneden geçir¬
mek Avv. dezi lı derziyê re kuın. 5. dan ber
.., derbaz kınn. * tokattan geçirmek Avv.

dan ber şemaqan/şdpaxan. * kılıçtan ge¬
çirmek fivv. dan ber şûran an bı şûran re
derbaz tann. 6. tûşi an rasti tışteki hatm.
* iyi bir gün geçirmek Avv. rojeke baş
derbaz tann. 7. 10 gerandm, derbaz kınn.
* nezlesini çocuğuna geçirdi Avv. zeke-
ma xwe derbazi kurê xvve kır.

geçirtmek Z. dan derbaz kınn, a rasti ev
tekerOn h ber "geçirmek" bı "dan" têne
karandı. * huduttan geçirtmek Avv.jı si-
nor dan derbaz kınn.

geçiş M. 1 derbazi, derbazbûni, borin, te¬
perin. 2. guhartın (muzikâ dejı deng çûna
dengeki dm). I- hakkı Avv. mafê der-
bazbûnâ. /_ müsaadesi MA berdeborin,
destura derbazbûnê.

geçişti M. Gr/n teper, gerandlsergerandi.
* geçişU fuller Avv. lêkerên gerandi
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geçişmek /.ketin hev, ketin hundurO hev,
derbazi hev bûn, herbdta.

geçişsiz rgd Grm negerandi, netêper, tê-
neper.

geçiştirilmek Z. hatın derbaz kınn.
geçiştirmek L derbaz tann.
geçit l M. 1 bdıur, bırr (av). 2. kank, de-

riçk, di navbera çit û çeperan an divvaran.
/_ vermekL rê dan (av, çıya û hwd).

geçit 2 M. cav derbend, gevver.
geçkin rgd ravvırti, derbazbûyi.
geçme M derbaz.
geçmek L borandın, borin, buhurin, bu-

hurtın, derbaz bûn. 1 jı cihki re derbaz
bûn. »yoldan geçmek Avv. di rO ve derbaz
bûn. 2. cddci de derbazi vvi ali an cdiê dm
bûn. * sudan geçmek Avv. avO re derbaz
bûn. 3. jı bo wextO ko dereng dibe. *
program saati geçti Avv. saeta bernamê
derbaz bû, * zaman çabuk geçiyor Avv.

zeman zû dıbuhure. 4. cdi an dırûva xwe
guhartm. * sınıf geçmek Avv. sınıf derbaz
kuın. 5. auta de ketin Û lı ali din de der¬
ketm. 6. buiurün, buhurun, ravvırtın. *
boynuz kulakları geçti Avv. qoç h guhan
ravvırtuı. * birbirlerini geçmek Avv.jı he-
vûdın bdiurün. 7. derbaz bûn, ravvırtın. *
hastalığı ona geçti fivv. nexwaşrya xvve
derbazi vvi bû. * lütfen odaya geçin Avv.

fermû, derbazi jûrO bm. * babasını geçti
fivv. jı bavê xwe derbaz bû, jı bavê xwe
ravvırt. 8. ketin, tedaxul bûn. * tarihe geç¬
mek fivv. ketm dirokê. * dosyaya geçmek
fivv. ketm tomarê, ketm dosyO. 9. carinan
bı baneşan tO karanin. * geç efendim!fivv.

derbaz be kekem!. * geç ulen! fivv. ravvıre
lo! derbaz be lo!

geçmelik M. bacêrê.
geçmiş rgd 1 rabırdû, buhêrk, mêj, bori.

/_ olaylar fivv. bûyerên rabırdû, bûyerên
mêjûyi. Z mazi, mêjû. 3. kahkên kesê ko
ya miri. * geçmişine rahmet fiıv. rehmet
h kahkOn vvi be. /_ ola! Avv. derbaz bel /_
olsun! Avv. derbazi be!

geçmişte rgp. berê, demberê de.
geçmiş zaman Nh 1 dembori. 2. Grm

dema bori, buhêrk.
gedik M g*2dûk, kank, baxor, çrxir. 1 çe¬

per an di divvareki de ko kank çedıbe û
rê vedıbe ko jê* re tê gotın. 2. cav geli 3.
leşkenyê de ko di xeta dıjmın de valahiy-
ek vebe. /_ açılmak L kank vebûn, ba-
xor çêbûn, /_ açmak Z. kank vekınn. /_

kapamak L kank tıji tann.
gedildi lrgdkankvelcıri,baxorbûyi.2.M

leşkenyê de serhq.
geğirme M. qirpdc, isk, qulpik.
geğirmek Z. qupdc helatin, iskin.
geğirti Misk,qırtık.
geğrek M.arıt lparsûyenkırtdc.2.kelpık,

valahiya di navbera parsûyan de.
gel Ziwere! (fermana hatm).
gelberi M. bênka kûrê ye, bêra dux du-êj e

ko jı küre û ocaxan de agu- û tışt dıgırın.
gele M. gele, listika tavvlê de yê ko kevirê

xwedest deye ûzardavêje û zarêwi nayê.
gelecek 1 M. peyhati, pêşi, pêşende,

istiqbal, dahatû, pêşhati, drwaroj, mand,
ayende, ev sinonim h gor devokan
dıkann di cihê hev de bdcar bOn. /_ nesU
Avv. mfşê ayende. 2 peşi, têyl * gelecek
hafta, gelecek ay Avv. hefteya pêşi, hef-
teya ko be, meha peşi.

gelecek bilimi M. dahatûnasi, ayendenasi.
gelecekçi M. dahatûpenst, ayendeger, fu-

lûrist /_Uk M. dahatûpensti, ayendegeri.
gelecekte Avv. di mandO de, di dahatû de.
gelecek zaman MA. Grm, dema têhati, de¬

ma dahatû, dema mandO.
geleme M. şûv, zevrya ko bı du salan naye

ajotın.
gelen rgd hati. /_ giden fivv. hati û çûyi.
gelenek M. kevneşopi, adet, bastan, preng.

/_çi M. rgd kevnepenst. /-çilikM. kevne-
pensti, bastanparOzi.

gelenekleşmek L adet bûn, kevneşopi
bûn.

gelenekleştirmek Z. adet kınn, kevneşo¬
pi tann.

geleneksel rgd derin, kevneşop, adeti.
gelgit M. 1 çûn û hatm. 2. cav med û cezir.
gelin M. bûk, vvevvi. 1 keç anjına ko davva-

ta xwe dibe, mêr dike. 2. jına nû mOrkıri.
3. jma lavv jı boxezûr û xesûyê. /_ alayi M.
xêl. /_ almak/, bûk sivvar tann. /_ etmek
Z. dan şû, tann bûk. /_ güvey fivv. bûk û
zava. /_ getirmek L bûk anin. /_ götür¬
mek Avv. bûk srvvar tann. * gelinin baba
erini ziyaret etmesi Z. bavêxunt /_ ol¬
mak Avv. mer kınn, çûn şû.

gelinboğan M. cûreyeki şekoka tırş e.
gelin böceği Mxabcalok,metık,sosdc.
gelince rgp. heçi. * bana gelince Avv. heçi

ez.
gelincik lN. L batinok, bûkık,xdınzer (re-

hek). * dağ gelinciği MA. bûkınk. 2. cûre
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kûzeyeki pıçûk û zırav e.zoa Mustela ni-
valis.

gelincik 2 M Bj. bitik, bûkık, pırzdca ko h
ber çavan ddıOt

geUncik çiçeği M. nisan, gulenisan.
gelin kuşağı MA. tırija keskesor.
gelinlik M. 1 hOram. çarşeva bûkêyejı bo

siwarbûnê. 2. bûkani, tiştên bûkê ne. 3.
xama, keça ko haüye dema bûkani yê. *
gelinlik kız fivv. keça xama.

gelir M. 1 deramet, vvaridat. 2 hasd, ber.
/_ dağüımı fivv. beşina derameti/- ver¬
gisi M. baca derameti.

geliş M. hatm.
gelişigüzel rgd rgp. bırasthatıni, tane

mine.
gelişim M. geşbûni, pêşvehatini, tekamül.
gelişme M. geşbûni, inkişaf, tekamül.
gelişmek Z. 1 geş bûn, jı bo rehek û dar û

beran e. 2. pOş ketm, pêş ve çûn, evrya jı
bo senayi û teknikêye. * gelişmekle olan
ülkeler fivv. welatên ko peş dıkevm. 3. qe-
levv bûn.

geliştirmek Z.l.geşkinn.2.pêşxistin,pêş
ve bınn. * ülkelerini bir hayli geliştir¬
diler fivv. vvelatê xvve geleki peş ve bınn. 3.
qelevv kınn.

gelme M.lkarê"hatin"êkinn.2.rgdhati.
* Tuncelidcn gelme fivv. jı DOrsımO hati.

gelmek /.hatın. l.gelıişlm an amadebûna
lı dereke. * köye gelmekle iyi ettin fivv. te
baş kır ko tu hati gund, hatına te ya gund
baş bû. 2. hatına cdıeki. * onlar bize gel-
düer fivv. evv hatın ba me. * şimdi eski sö¬
zümüze gelelim fivv. nıha em ben ser
soza xwe ya kevn. 3. berxwedanê şani
dıde. * hiç zorluğa gelmiyor fivv. qet nayê
tengasiyO. 4. bavvenyO rast dike. * de¬
diğime geldiniz mi! fivv. hun hatm gotına
mın! 5. henkandinê tarif ddce. * dereden
su gelmek fivv. jı nevvalO av haün. 6. pêwi-
sti şani dıde. * uykusu gelmek fivv. xewa
xvve hatm. * geleceği varsa göreceği de
var fivv. hatına xwe heye, dıbtae ji. * iş ge-
Up çatmak fivv. kar hatiye sekinin. * geUp
geçici fivv. miweqet, h ser pê. * geUp geç¬
mek fivv. hatm çûyin. * gelsin- fivv. bda bê.
* gelsin gitsin fivv. bda bê û here/bıçe.

gelmiç N.P.anldasi.
gem M. hxab, üvvan. /_ demiri MA

devgem, goş. /_ vurmak L hxab tann.
gemi M. keşt, gemi. * atom gemisi MA.

keşti nükleeri. * balıkçı gemisi MA. keşti

masivani. »buharlı gemiMA. keşti dûkê-
U. * harp gemisi Nh keşti ceng. * klavuz
gemisi MA. keşti rêbenyê. * kurtarma
gemisi MA. keşti hawarê. * motorlu ge¬
mi Nh keşti bı motor.* nehir gemisi MA.
keşti ceman. * Nuhun Gemisi Nh keşti
Nuh. * petrol gemisi MA. keşti petrolkêşi
* seyahat gemisi Nh keşti geştê. * tica¬
ret gemisi MA. keşti baargani. * yük ge¬
misi Nh keşti barkêşl

gemi babası M pit.
gemici M. deryavan, keştivan. /_Uk M. de-

ryavani, keştivani.
gemici feneri M. mişkat, fanus, fanos.
gemi demiri M. sekan, lenger, heçdc.
gemi jurnali Mpêlewar.
gemi yükü M/ıbarkeşti.
gemlemek /. Iixab kınn.
gemlenmek L hatın hxab tann.
gen lM bio. Ger. gen.
gen 2M. zeviyê bor, zevrya ko demekê ne¬

hatıye çandın.
gen 1 rgd fıreh, ber. 2. geometri de ke¬

nar, lay, kevi.
gencecik rgd Iavvane, cıvvane.
gencelmek Z. crvvan bûn, lavv bûn.
genç rgd 1 xort, crvvan. 2. mec. çatal, ne-

zan./_UkM.xortani.*benimgençUğim-
dc Avv. di xortanrya nun de. * daha genç»
rgd cıvvantır.

gençleşmek Z. crvvan bûn, lavv bûn.
gençleştirmek Z. 1 crvvan kınn, lavvandın.

2. nû kınn, nûjen kınn. * kadroyu gen¬
çleştirmek fivv. qadir nûjen kınn.

gençUk M. 1 lavvani, crwani,xortani, bı te-
men saten teze re dıbOjın. 2. temamıya ke¬
sen di dema crwantiyê de ne. 3. temena
teze. * beni gençliğimde görseydin Avv.

te ez di ervvaniya mın de bıditama.
gene rgp. disa. 1. nüve, carek dm.* ben ge¬

ne gelirim Avv. ez disa têm. 2. ko vvısa be,
ko vvısa ye. * gelmez amma, gönderse
gene iyi Avv. nayO ema, bıştae disa bes e.

genel rgd tevayi, gelemperi, gışti. 1 tışteki
ne bı tenO beşeki an parçeyeki te bı hemû
ve. /_ seçim fivv. helbıjartına tevahi/ge-
lemperi. /_ af N. bexşandina tevayi/ge-
lemperi. Z tıştek bı tûni pejırandın, vvek:
* genel olarak diyebilirim ki Avv. bı ge¬
lemperi ez dıkarım bêjun ko. 3. kes an ne¬
mana ko desthelaüyen pırani heye, vvek:
genel yönetim kurulu Avv. komita be¬
ramberi gışti. /_ başkan M. serokê gışti.
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4. cdı an tışte ko bı herkesi re vekıri ye. /_
kütüphane M. pirtûkxana gışti, an
putûkxana gelemperi. /_ düşünce M.
raya tevayi, raya gışti./- sekreter Avv. se¬
kretere gışti.

genelev Mkerxane.
genelge M. namedor, belavok.
genel kurmay MA. serperışüya leşkeri ya

gışti.
genelleşmek Z. gelemperi bûn.
genelleştirmek L gelemperi kınn.
genellik M. gelemperi, gışti.
genellikle rgp. bı gelemperi, bı tevayi, bı

giyani.
general M. İng. general. /_lik M. generalti.
genetik M. Ger. Fr. genetik, jenetik.
geniş rgd ber, fereh, fıreh, fıravvan. 1 ber,

berfıreh, dıjraberrya teng. 2. tışt an cihO
ko ne teng e. * geniş bir ev fivv. maleke
fıreh. * geniş bir ceket fivv. çakOteki fıra-
vvan/fıreh. 3. berfıreh, balûpal. /_ kap¬
samlı Avv. bı naverokeke berfıreh. 4. kesO
ddfıreh, bı sebr ko zû be zû naenıre. * ge¬
niş kalpU adam Avv. kesO dılfıreh. * ge¬
niş bir nefes almak Avv. hıneki bihna xwe
fıreh kınn. /_ yürekli fivv. balfıreh, zık
fıreh. * yüreğini geniş tutmak fivv. bala
xwe fıreh gırtın.

genişçe rgp. pıçek fıreh.
genişlemek Z. 1 ber bûn, berfıreh bûn,

tıştO ko benya xwe zOde dibe. 2. fereh
bûn, fıreh bûn, tışte ko cdı û meqamê xwe
zOde dibe. 3. fıreh bûn, balûpal bûn, tışte
ko lı zêde cüıyan belav dibe, nav dıde. *
geniş bir alana yayılmak fivv. di herê-
meke mezın de berfıreh bûn.

genişletilmek Z. hatm fıreh kınn.
genişletmek Z. 1. ber kınn, berfıreh kınn.

2. fereh kınn, fıreh kuın.
genişlik M. beri, fırehti, ferehti, dıjra¬

berrya dıreji ye.
geniz M. ant gevvri, qınk,cdıe paşıya dev û

rûyê hundur e. * genizden konuşmak
fivv. vıngoki axaftın, di gewnyê de axaftın.

genleşmek Z. fiz. perçrvin, vverunin. Ma-
deyek, bOi ko amOjeni ya xvve û çêbûnrya
xvve nehête guharün û fıreh bıbe.

gensoru M. parlemenê de pırsryanya gışti
ye ko dryOt h ser bOte axafün.

geometri M. Gr. endaze, geometri, hende¬
se. /Jk rgd geometrik, hendesi

gepgenç, gepegenç rgd ter û teze.
gerçek rgd rast, rastta, rasteqtae, bêde-

rew. 1 tiştO ko heye û hebûna xwe inkar
nabe, heqiql 2. him an bıngehen esasi. *
gerçekbir ahlaka sahip olmak fiw.xwe-
diyO revvışteka rastta bûn. 3. di xwezayê
(tebiet) de vveki xwe bûn. * şu resme bak,
tam gerçek Avv.jı vve vvêneyi mêze ke, tam
vveki xwe ye, tam rast e. 4. hal an dırûşme-
ke rastiyê şirove dike. * dünyanm dö¬
nüşü bir gerçektir Avv. gerina dınyaye
rastiyek e. * gerçektir ki fivv. raste ko.

gerçekçi rgd rasteqine, rastetaz. /_Uk M.
rasteqini, rastehızi.

gerçek dışı rgd nerast, derevv, jı rastiyê
der. /_hk M. jı rastiyê deri.

gerçeklemek Z. rast kınn, rastandın.
gerçekleşmek Z. rast bûn, heqiqet bûn.
gerçekleştirilmek L hatm bı cih anin,

hatın bı hev andı.
gerçekleştirmek Z. anin cdı, bı hev anin,

rasteqine kırın.
gerçeklik M. rasti, heqiqet, realite.
gerçekten rgp. jı xwe, bı rasti, rasti ji, rasta-

ne, arast.
gerçek üstü M. surrealite, berzeyi rastiyê.
gerçek üstücülük M. sürrealizm.
gerçi rgp. P. jıber ko, levvma ko, levvra, her

vveki, ger çı. * gerçi dediklerin doğru¬
dur amma fivv. her vveki gotinên te rast
mie.

gerdan M. P. K. ani gerden. pêşi ya qinkê
ye jı rûyi der ve. 2. cihê bini çenê ye.

gerdanh d-- ~.b .ç M. masixor.
gerdanın; Mgerdeni.
gerdek N.P. gerdek, paşperde. 1 bûk û za-

va ko şeva pOşuı bı tenê diminin. 2. şeva
zifafêye. * gerdeğe girmek fivv. ketin ger-
degO, çûn paş perde.

gerdirilmek L haün şıdandm, hatın ve-
kOşandın.

gerdirmek L dan şıdandın, dan vekêş-
andın.

gereç M. posat, ambûrin, malzeme.
gereğince rgp. bı pOtrvi.
gerek M. dıvO, pêvvist, ger, gerek, icab. 1

pevvısüya çêbûn an bûyina haleki ye. *
yazmaya bUgi gerek Avv. nrvisandınO re
zanin drvO. 2. ihtimaleki şani dıde. * bir
bildikleri olsa gerek Avv. pO drvOt zanine-
ki vvan heye. 3. Ghk erka guhêrkeri dike,
ger, gerek. * gerek burda gerek orda,
fark etmez Avv. ger h vu* gerek h vvır, tu
ferqi nine. 4. pêwist, icab. * gereklerini
yerine getirmek Avv. pêwistiyênine drvêt
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bimn cdı. /- görmek Avv. pêwist ditm,
drvêtrn. * gereği düşünülmek Avv. raya
pêwistiyêdan. * gereğiniyapmak Avv.ge¬
rek jı bo kınn.

gerekçe M. ûşt, ûştên pOvvisti /_ti rgd
bıûşt /-siz rgd bêûşt.

gerekirci M determinist. /_Uk M. deter¬
minizm.

gerekli rgd drvê, drvrya, pêvvist, pOüvi, ge¬
rek. * bana gerekmez Avv. mm ne dwê. /_
görmek Z. pêtrvi ditin. /_Uk M pêwisti.

gerekmek Z. drvêun, pêvvist bûn, hevvce
bûn, gerek bûn.

gereksemek, gcreksinmmek Z. hevvce
ditin, pêvvist ditin.

gereksinim M. hevvcedari, ihtiyaç, hevvce,
destxwazi, pOvvisti.

gereksiz rgd ne drvêt, ne hevvce, ne pê-
vvist. /_Uk M ne hevvceyi, ne pêwisti.

gerektirmek Z. pêwist kınn, hevvce tann,
drvêtin.

gergedan M. P. kerkedan, kerqedan.
gergef M. P. gergef.
gergin rgd 1 şıdandi, bend an têla ko

hatiye şıdandm. 2. hdû, jı bo çerm û canê
jindar. 3. xirab. * arkadaşı Ue arası ger¬
gin Avv. navbera wi û hevate xvve xirab e.

gerginleşmek Z. 1 şıdin, hatın şıdandm,
vekışin. 2.xuab bûn.

gerginleştirmek Z. şıdandm, vekOşandın.
gerginlik Z. 1 şıdandıni, vekeşandıni. 2

xu-abi.
geri M. Idû, dûv, paş, paşi, pışt 2. ant pışt

3. ani qûn, davv, paşi. 4. rgp. şunda, şırve.
/- atmak L şunda avOtın. /- buakmak
L şunda hıştın, paşde hıştın. /_ çağırmak
Avv. şunda xwastin. /_ çekmek Z. şunda
taşandın. /- çekilmek Avv. şunda kışta,
paş de kışta. /_ çevirmekZ. tevegerandın,
şunda şandın, şunda vegerandın, şunda
zrvırandın. /_ dönmek Z. paş de ve-
genyan, şunda vegerin, şunda zrvırin,
şunda hatm. /_ gelmek L h ser qûnO
hatm, paşve hatnvVegerin, paşve zrvırin,
şunda hatın, vegerin, vegenyan, şunda
zrvırin, zrvırin. /_ gitmek L şunda çûn,
paşde çûn. /_ göndermek L şunda
şandın, şunda vegerandın, şunda
zrvırandın. /_ istemek L şunda xwastin.
/_ kaçmak /.şunda revin, paşde revin. /_
kalmak L paş ketm, paş de man, h dû
man. /_ kalmışrgd paşketi. /_ tepmek Z.
şuve tan dan. /_ yoUamak Z. şunda

şandm, şunda vegerandın, şunda
zrvırandm./- zekalı rgd korizan, ketnhış.

geriatri M.Z<r.geriatri,pu-uıasi,cûreııqeki
bıjijki ye ko lêgerta h ser piri û pirbûnê
ddce.

gerici rgd kevneperest, paşverohi. /_Uk
M. kevneperesti, paşverohiti.

geride rgp. şunda, şuve /- buakmak L
cdı hıştın. /_ kalmak L şuve man, şunda
man, paş de man.

geriden rgp. par re, h şunda, h pışt re.
gerilemek Z. şunda çûn, paşve çûn, şunda

kişin.
geriletmek Z. şunda taştın, paşve niştin.
gerileyiş Mşundaçûni,şundamani,paşve-

mani.
gerili rgd An gergin.
geriUm M. İvekeşan, şıdin, gava kobı her

aU bendeki bıgri û kaş bıki di kêşa ko h
ser bend dimine re tê gotın. 2. fiz. voltaj
3. xirûciri, tansiyon. /_ ölçer M tansıyo-
metır. /-sız rgd sıst

gerilla M. bêjeyeki Frensi û Spanyoli ye,
pêşmerge, çete, gerila, salar. /_cı M. pêş-
merge,gerila, salar./_cdücM.gerilati, sa-
lari, pêşmergetl /- savaşı M. şerê
pêşmergeyi, şerê gerilayi.

gerilmek L haün vekêşta, haün şıdin. * si¬
nirleri gerilmek Avv. rehê xwe vekêşin.

gerinme M. 1 vekêş.
gerinmek Z. 1 vekOşin. 2. bavvişk anin,

mUO xwe bı du aliyan de vetann û bavvişk
anin. 3. pal dan, di aU reheti û aramO de tê
kar anin. * gerine gerine otarmak Avv. bı
paldayi rûnıştın.

gerisi rgp. paşi, davvi.
gerisin geriye rgp. paşevv paş, berevv paş,

h ser qûn0.
geriş M nıçıkO çryan, şanaşin.
geriye rgp. h ser qûnê, berevv paş, paş ve.
Germenislik M. Ger. Germanistik, ptspo-

rê zmanên Germani ye.
germenyum M. germânıyûm, elementeki

ye ko jmara atomi 32, gıramya atomi
72.6, sıftıya xwe 5.46 e û di dereca 937.4
de ji dıhele. sân Ge.

germek Z. 1 şıdandın, vekêşandm, gava
bendeki, têleki an üsteki vvısa bı du
sen iiidekaşbikiûrastbdu.2.hngêxwe
dır.; kırm. * ayaklarını germek Avv. bı
lı;ıgdırûji rûnıştın.

gK-lapo M Ger. gestapo, (Geheime Staats
Polizei). Elmanıye de di dema Hitler de
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poltsên dizi bûn.
geliri M. faiz.
getiriş M. anin.
getirmek Z. hOnan, anin, inan, inandın. *

beraberinde getirmek Avv. bı xwe re
anin. * dünyaya getirmek Avv. anin dinê.
* getirip götürmek Avv. anin û bınn. *ye¬
rine getirmek Avv. anin cih, anin şundO.

getirtmek Z. dan anin, anin dan, dan hê-
nan.

getto M. Fr. 1 di dema berê h vvelatOn
Evvropi de taxa cdiûyan bû. 2. bajarekO de
taxa bryamyên tanddcahi.

gevelemek L di devO xwe de anin û bınn
(xwarmangotm).

geven M. gvvini, gûni.
geveze rgd 1 çenebaz, bêjok, geveze,

lewce, qurbet, celûz, pirbêj, zmandirêj,
kesO ko pu* qıse ddce, pu- diaxrve. 2.
bdcım, olcun, kesê ko xwe di bm her
gotinekê re ddce, dızane nızane diaxrve. 3.
ferxe, evıya bı taybeti jı bo jına vvısa tO
gotın.

gevezelenmek Z. gevezeti tann, qurbeti
kınn, evv sinonimên h ber bêjeya "geve¬
ze" h cihO hev de bı "tann" tOne kar anin.
Wek: çenebazi kınn.

gevezeUk M. gevezeti, qurbeti, pu-bêji,
bdcımi, olçımi. /_ etmek Z. qurbeti kınn,
bdcuni kınn.

geviş M. kayin,kawêj. /-getirmek Z. kay¬
dı, kawêj kınn, heyvvan ko xvvanna xvve
drxvve û paşê disa tine devê xvve û dıcû.

gevrek M 1 qerfok, piş (jı bo gışti). 2
prxtok (jı bo keva). * ekmek gevrekleş-
miş fivv. nan piş bûye.

gevretmek Z. piş kınn.
gevşek rgd sıst, leq, hvok. 1 tışte neşıdan-

di, nehatıye vekêşin. 2. tışt an kesê ne
zexm, kOmhış. /_ adam fivv. mırove sıst. /_
bağlamak L sıst gu-ê dan. /_ davran¬
mak L xwe sıst hvandın.

gevşektik M. sisti.
gevşemek Z. sıst bûn. 1. girê an üştO şıdan¬

di. Z leq bûn, leqin (jı bo vide û ttştâ
mvckoi). 3. merovê ne zexm, bO dd, bO te-
vvat. * adam iyice gevşemiş fivv. mırov
zor sıst bûye. * dişlerim gevşemiş Avv.

diranêmin ddeqin.
gevşetilmek Z. hatm sıst tann, hatm Ie-

qandin.
gevşetmek Z. sıst tann, sıstandm,leq kınn,

leqandin, vemahşün.

geyik M. şrvır, mambız, ask. *çizgiU geyik
MA. aski bengane. * misk geyiği MA. asta
misk. * ren geyiği MA. aski ren. * kara
geyik MA. aski reş.

geyşa M. gotınek Japoni ye, geyşa. 1 çengi.
2. cûre kareki jman e ko bı taybeti jı bo
mazûvanryê hatme pervverde kınn.

gez l M. sıhnk, nişangeh, tıfmge de niqta
pêşinya nişan gutmê ye.

gez M. P. gaz. 1 cûre pivaneki dıreji ye. Z
şakul

gezdirilmek Z. hatın gerandm, hatm doş
kınn.

gezdirmek /.dan gerandm, dan doş kınn.
* birine müzeyi gezdirmek fivv. yeki h
muzeyê dan gerandm.

gezegen M. ast rojgOran, stêrk.
gezen rgd gerok.
gezgin rgd gerok. /_ci M. kesê kobıgero-

ki kar dike, vveki çerçi.
gezi M. ger, geşt. * geziye çıkmak fivv. çûn

geştO, çûn gerê. * okul gezisi fivv. gera
dibistanê, geşta dibıstane.

gezici rgd seyar. * gezici tiyatro Avv. tiya¬
troya seyar.

gezilmek L hatm gerin, hatın doş bûn.
geziniş M. gerin.
gezinme M. gerin, geşt tann, doşkınn.
gezinmek Z. 1 doş tann, gerin, meşin,

derketına h cdıeki, park an bexçeyeki. Z
çûn geştê, gera lı bajareki an lı derdoreki.
3. gerin, hatm û çûn. (di ciheki de). * hü¬
crede gezinmek Avv. di hucrê de hatın û
çûn. * odada gerinmek Avv. di odO de ge¬
rin.

gezinti N.ger.
gezme M. doş, ger.
gezmek Z. doş bûn, gerin, genyan, geşt

kınn, seyran kınn. 1 jı bo kêf û seyranO h
cih an dereke de doş bûn. Z cdıeki de
hatın ditm. * sen burada ne geziyorsun?
Avv. tu çı diğeri h van deran? 3. lOgerin. *
her tarafı gezdi amma bulamadı Avv. lı
her derê ndiêri (an geri) tebelê nedit. 4. h
ser hngan ketm. * çocuk gezmeye baş¬
ladı Avv. zarok h ser hngan ket. * gerip
tozmak fivv. gerin û xwann.

gezmen M. fin gezgin.
gıcık Mxû,hesas./_almakZ.xûgu-tin,jê

xû gırtın. /_ olmak Z. hesasi bûn, xû pe
ketm. Z qurdêşan, jı tıştekijê hez naki û h
ber çavê te ye. /_ almak Z.jêqurdêşan
bûn. * bu radyodan gıcık almaya baş-
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601

ladım Avv. ev radyo êdi h nun qurdêşan e.
gıcu 1 rgd nû. 2. M çırin. * gıcır gıcır Avv.

L tup û nû. Z rgp. çıre çır.
gıcırdamak Z. çinin, çukin,çıre çır kınn,

çırke çırk kınn. * kapı gıcırdıyor Avv. de¬
ri dıçıre. * kapının gıcırtısı Avv. çıreçıra
dêri.

gıcudatmak Lçırrandın.
gıcırtı MçuTİn.
gıda MAlzad,xurek,tiştêxwannêne.Z

tiştê ko kalori tê de heye /_ maddesi M.
xurdemeni,xurek.

gıdı gıdı B. qdi qdi, jı bo zarokan tê gotm
ko gava ko qdi diki.

gıdık M. Iqili.Z ant gerden.
gıdıklamak Z. qdi kınn, diqdiqandin.
gıdıklanmak Z. qdi bûn, diqdiqta.
gık B. ıh. /_ dememek L di negotm, hiç

deng jO derneketın.
gına M A ecızi. /_ getirmek Z. ecız bûn,

bêzar bûn.
gıpta M.A bıj,mıcez./_etmekZ. bıjin, bıja

xwe kısandın.
gırgu Mgırgu-.
gula dç zehf, heta ko bê. * mal çok gula

gidiyor fivv. mal pır e, heta bO dıçe.
gırnata M. qirnate, qlarinet, cûre amursa-

zeki muzdcê ye.
gırtlak Mant qınk, qutdc,xımxun, gevvri,

serê qaqircigO ya nefese ye. * gırtlak
gutlağa gelmek fivv. bı qinka hev gırtm.
* birinin gırtlağına sarılmak fiıv. bı
qinka yeki gırtın.

gırtlak çukuru MA. ani çahka gerdeni.
gırtlaklamak Z.jıqınkOdeserjekınn.
gıyaben rgp. A 1 bı paş de, di paş de, tışt

an kesê bê amade. Z dûr ve, bı nav. * sizi
görmemişim amma gıyaben tanırım
fivv. mm tu neditiyi lObete dûr ve nas
dikim.

giyabi rgdA dûr ve, paşde
gibi dç vvek, nod, mina, qevvl, fena, ma-

nend, ev sinorum duçarın h cihO hev de
bıkar bên. * ay gibi güzel fivv. vveki hivekê
bedew e, manendi hivê bedew e. *
adamın dediği gibi fivv. qewli ko mırovi
goti bû, vveki ko mırovi goti bû. * sende
onun gibi densin Avv. tu ji fena vvi din i.

gibileri, gibisi, gibisinden rgp vveki, mi¬
na, manendi.

gider Mmesref.
giderayak rgp. ti ser rê, h ser pê.
giderek rgp. heçi çû. * hastalık giderek

ağırlaştı fivv. nexwaşi heçi çû gıran bû.
giderici rgd Kurdi de ev bı tekera arikar

"birin, burin" û bı paşkoka 'bir" tête şi¬
rove kuın. Hervvekı tüne ddce, dıtefine.
vvek: * aa giderici Avv. êşbir, eşbırr. * kir
giderici Avv. qirêjbir, qirêjbirr.

giderilmek Z. haün rakınn, haün tüne
tann.

gidermek Z. Kurdi de evrya: 1 bı lOkerOn
"birin, binin an kuşun" têne şirove
tann. * açlığını gidermek Avv. bırçıtiya
xwe burin, birçitryaxwe kuştın.Z rakınn,
buhurandm an anin cih. * ihtiyaçlarını
gidermek Avv. pêwistiyên xvve anin cdı.

gidi! B. lo, gidi * hey gidUer! Avv. vvay gıdi-
no!

gidici rgd ti ser rê.
gidiş M. 1 karO çûn, çûyin an royinê ye. *

bu benim son gidişim Avv. ev çûyina nun
a davvin e. Z awaya çûnê, tempo. * bu gi¬
dişle iş bitmez Avv. bıvêçûnê karxdas na¬
be. * gidiş o gidiş fivv. çûn evv çûyin bû.

gidişat M. lhal,wazryetZtetez, evrya re¬
vvşa mırovi şani dıde. * adamın gidiş¬
atına bak hele fivv. ka telOzO mırovi mêze
ke.

gidiş geliş M. teraün, çûn û hatın, teperin,
çovvar.

gidişmek L xurin, aloş bûn.
gU x paşkokeki tırki de ye ko di mana

"malbat" dıde. * serçegUler Avv. malbata
çûikan. * dayışiUer Avv. malbata xalan.

gine "~ \l*a.
^ug M. ciııseng, di welatên rohelata

dûr de navê rehekekêye.Aot Panax gin-
seng.

giray M. giray, jı MonxoU tê, nav6 xan Û

mirên Qirrmê ne.
girdap MZJ.coxgêjdc,gerinek,gu'dav.
girgin rgd çalak, çavhelkıri, jêhati, zirek.
girift rgd Z'.gınft.h hev qehbl
girilmek Z. kann têkevm, kann keftın. *

içeri doludur, girilmiyor Avv. hundur tıji
ye, mırov nıkare tOkeve. * gir içeri! Avv.

bdceve hundur.
girinti M. çal, çaldc, kort, kortık. /Si rgd

çal, kort. /-sız rgd rast, hdû. * girintili
çıkıntılı Avv. çal û çûl.

giriş l M. 1 destpê, destpOk, methal. /_
yapmak Z. destpO kınn. Z - hundur. *
korktuğun içeri girişinden belU idi Avv.

ketına te ya hundur de diyar bû ko tu
tırsrya bûyi. * giriş deliği Avv. qula ko
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ddceve hundur.
giriş 2M axpta, raye, antre, deri, evrya der-

geha ko dıkeve hundur xaniyekl /_
kapısı M. axpta, raye, antre. /_ ücreti M.
raye, bacO deri.

girişik rgd gtnft.
girişilmek Z. hatın destpO kınn.
girişim M. hevvldan, teşebus. /_ci M. mu-

teşebus.
girişken rgd çavheUori, çalak, zirek, jêha-

ti. An girgin.
girişmek Z.lqehbta,teqehbin, ketin nav.

Z destpO kınn, jı bo kar û xebateki.
girmek Z. ketin.., keftın- 1 jı der de

ketına hundur. Z der an ciheki de cih
bûn. * bu odun sobaya girmiyor Avv. ev
Ozıng nakeve sobê. * o da aramıza girdi
Avv. evvji kete nav me. * potas eve girdi Avv.

polis kete nav (hundur) xani. * arkaya
girmek Avv. ketin paş. * girecek delik
aramak fivv. quldca diğeri ko tOkeve. * gi¬
rip çıkmak fivv. ketm û derketın.

girmelik M. raye, bacê deri.
gişe N.Fr. gişe.
git! B. here, bıçe, bıroy.
gitar M. gitar, ev bejejı Spani haüye Û navê

amûrsazeke muzikO ye. /_cı M. gitarist.
gitgide rgp. heçi dıçe, heçi ko çû, gav bı

gav, bere bere. * herif gitgide küçülüy-
- or fiıv. mırovi/mOnk heçi çû pıçûk dibe.
gitme M. çûn.
gitmek Z. çûn, çûyta, herin, royta, royi-

ştın. Ev sinonimana h gor devokan
dıkann di cdiê hev de bêne kar anin û
mana her avvaki tırki ya vê tekera
"gitmek" didin. * bırak onu gitsin Avv. vvi
berde bda here. * bir defa gitti mi gider
Avv. carê ko çû êdi dıçe. * bu renk ona git¬
miyor fivv. ev reng h vviAve re naçe/ na-
re/naroyi. * git ulen git! fivv. here lo here!
* nereye gidiyorsun? eve gidiyorum fivv.
dıçi kuderê? (ku da dvoyi?) dıçım mate,
eroyim malO. * pazara bir sor buğday
neye gidiyor fivv. ka jı bazarê pırs ke,
gemm bı çı dıçe, bı çı tere.

gittikçe rgp. heçi ko çû, bere bere. fin git-
gigc-

giydirilmek Z.cd/tanc hatm tekirin, bü¬
tün çocuklar devlet tarafmdan giydi¬
rildi fivv. hemû zarok di ali devvletO de
hatın cd 10 tann.

giydirmek L cd/tanc dan h an 10 tann. *
çıplakları giydirdik fivv. me cıl/kınc lı

tazryan kırın.
giyecek Z. cd, kine, çek, libas.
giyilmek L cd/tanc hatın h xwe kınn,

cd/tanc haün vvergırtin.
giyim M. çek, tane, lrxwekinn, jı bo cd û

loncan e. /_ evi M. cdxane, kincxane. /_
kuşam Avv. cd û mil. * giyimli kuşamlı
fivv. bı cd û md.

giyinik rgd bıkınc, tane an cd hxwetari.
giyinmek L tane h xwe kınn, cd h xwe

tann, _h xwe tann, cd h xwe vvergırtın. *
giyinip kuşanmak fivv. xwe gıredan, çek
hxvvekinn.

giymek Z. ... h xwe kınn, . h xwe vvergırtın
(jıbo alû kmc). * ceket giymek Avv. çakêt
h xwe tann. Z dan serê xwe (jı boşefqe û
serpoşi). * şapkamı giydim Avv. mın şefqe
daserêxwe.

giyotin M. Fr. giyotin.
giysi M. tane, cd, çek, hbas, hemû tışte ko

lı xwe vverdıgıri û h xwe diki û dıdi serê
xwe.

giz M. nepen, sır, esrar.
gizem M. sır, nepen. /_ci M. sırre, mistik.

/-ciUkM mistisizm. /_Urgd sini, nepeni.
gizU rgd nepen, potansiyel /-güçM.hOza

nepeni.
gizleme M. veşarin, veşêrin./- yeri M.veş-

artgeh.
gizlemek Z. 1 veşartm, vOşartm. Z hela¬

nin, nepeni tann. * babam altınlarını
nereye gizlemiş bilmiyorum Avv. bavO
mm zêrê xvve h ko helanine nızanım. 3. jı
bo gotm û qiseyeki re "xwe neanin" ji tê
gotın. * biliyor amma gizUyor Avv. zani,
lêbetexwenayni.

gizlenilmek Z. hatm veşartm. * öyle mey¬
danda gizlenilir mi? Avv. vvısa lı meyda-
nO xwe çavva tini veşartın?

gizlenmek L xwe veşartm, xwe veşartm.
gizli 1 rgd vesaiti, pini, nihên, nepenfz),

xef. /_ celse M. cıvina nepeni, ervina ves¬
aiti. /_ olmak Z. veşarti bûn, bıdızi bûn,
xef bûn. /_ tutmak/, vesaiti gutm, ıuhOn
hıştm. /_ oy M. raya nepeni, raya veşarti.
Z rgp. bıdızi, brvêşartl * gizUden gizliye
Avv. bı dızüca, bm ve

gizlice rgp. bm ve, bı dizi, bı dızüca.
gizlilik M. dizi, nepeni, mhêni.
gizli polis Mxefnêr, sixur, dizbêro.
gladyatör M. Fr. Lal gladyatör, di Ro¬

ma);: kevn de pehlewanên ko bı hevûdu
re an bı heyvvanen dirinde re şer dıkırın.
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ma);: kevn de pehlewanên ko bı hevûdu
re an bı heyvvanen dirinde re şer dıkırın.
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glasyoloji M. Fr. glasryoloji, zanıstıya se-
holbendi.

glikojen M. Gr. kân glikojen.
glikoz M. Gr. kim glikoz.
gliserin N.Gr. kân gliserin.
glokom M. Fr. Bj. ava reş, glokom.
glüten M. Fr. pêz, glüten.
gocuk A'. gocık, ev beje jı Butsari haüye û

bı regayı Tırki de ketıye zmanê Kurdi.
gocunmak Z-xeyidin, suh ketin, sd bûn, jO

xû gırtm.
gol M. İng. gol, listdca futbote de ger gog

têkeve hundur qela tor. /_ almak Z. gol
avetın. /_ yemek L gol xvvann.

golf M. İng. Fr. golf, Ustdceke sportê ye. /_
sopası M. qaşo, hoü.

gonca M. P. xonçe, metdc, bûkık.
gondol M. Fr. gondol, cûre belemeki ye.
gonk M. gong, vveki sêni bı madene çOdıbe,

bı toqmaq tO lêdan û deng dıde, di zmanê
Malezi de tê gotın.

gonokok M. Fr. gonokok, mikrobeki nex-
vvaşıya sûzenekO ye.

Goran M. Goran, beşeki Kurdi ye lı îraq
û İran de./S M. 1 zaravayi Goran e. 2. cû¬
re muzikeke Kurdi ye.

goril M. Fr. Gr. goril, yek jı cısnO meymû-
nan 0 mezıntır e.

gotik M. rgd Fr. lsedsalaXll.de lıEvvro-
pa şıkleki mimari. Z cûre mviseke xar.

goygoycu M. 1 goxendger, kesOn ko di me¬
ha Mıhareme de deri deri dıgenyan û
parsO dıkırın. Z parsek.

göbek Montlnavık,navzık, nêVdc, çakka
kodiçatêhûrdeye./_altiMA.a/itberztk,
pızi. /_ adı M. bernav. /_ bağı M. nêvdc. *
göbek bağı kesen Avv. nOvdcbır. * göbek
bağı kesmek Avv. nêvdc buTİn. * göbek
baği bağlamak fivv. nOvık gırOdan. Z ant.
hûr, zık. * göbek göbek üstüne fivv. zık lı
ser zık. /_ patlatmak L hûr durandın. 3.
hûr, zık, kesê ko navıka vvan zOde don
gırOdaye. * göbeği şişmek fivv. zdc
perçıvin. 4.M hundur, navzık, zOdeyi jı bo
sentrala bajar û avahiyan tO gotm. 5. M.
nıfş. * beşinci göbekten ibişlere yetişir
fivv. di mfşa pêncan dedigêhije Yivvışan. 6.
M. merkeza tiştên vvek çember, teker û
hevêrke û Avvd /-atmak Z. reqsandin, jı
bo çengi û dansozan tê gotm. /_ bağla¬
mak/, hûr/zde berdan, hûr de don gırtın.
/_ düşmek L Bj. Zdc daketın, iiavdcê ..
ketm.

göbeklenmek L qelevv bûn (di hûr de),
zık/hûr ber dan.

göbekli rgd hûrgır.
göbel Mbiji, pine.
göbelek M. kuvank, kufkerek.
göbelez MtOjdcêsege.
göçen M. têjdcên seg ûpıstagûkiroşkû be¬

raz re tê gotm.
göç M. koç, mişexti, hicret, penah. 1 bı üs¬

ten siyasi Û «vaki û abori jı ciheki rabûn
Û xwe guhaztına dever an vvelateki dm. Z
mal barların, mala xwe guhaztın an der¬
ketm çryan Û vvaran. 3. koç kınn, evrya ji
jı bo heyvvan teyr û tûrên ko h gor dem-
sala cdiêxwe dıguhann. 4. penah, evıya bı
zêdeyijı bo iltica tê gotın./- etmekZ. koç
kınn, bar tann, mişexti bûn.

göçebe Mkoçer,rewend.lkes,malbatan
aşiretên ko bı pez û maten xwe ve lı gor
demsaie cih diguhênn. Z teyr Û heyvva-
nOn ko vvısa dıjin. /-leşmek L koçer bûn,
revvendi bûn, penahber bûn. /_Uk M ko-
çeri, revvendi.

göçermek Z. 1 devvr tann. Z dar û rehek
jı cdıeki rakınn û h cdıeki din de danin. 3.
kûp bûn.

göçertmek Z. 1 hênfandm, ruxandin. Z
kûp kuın.

göçme M. tepin, tepink, kûpta.
göçmek Z. 1 tepin, hênfin. Mal.xani Û erd

û baxir ko di cihê xvve de çal dibin Û

ddıOnfın. Z koçer bûn, revvendi bûn. 3.
mınn, rehmeti bûn. * göçüp gitmek Avv.

çûn peyanya XwedO.
göçmen Z. penah, penahınde, koçer. /_lUc

M. penahındeyi, koçeri.
göçü M. hezaz, erda ko bı hejin an bı ûşteki

di ko jı cihê xwe hvi ye.
göçük M. 1 hezaz. Z kûp, çal.
göçürmek L 1 kûpandın, zOdeyi jı bo

metal e. Z koçer tann, nuşexti kınn.
göden, göden bağırsağı M. 1. parçe

davvrya rivi ya stûr e. Z zdc, hûr.
göğerti M. lhOşınahi,sewze.Zreşbûnako

bı derb an tedanO dejı can peyda dibe.
göğüs M. ant sing. 1 di laş de parçeya nav¬

bera qinkûzdcdeyekoddû cigera dıpa-
rOze. Z derveyi pancanan e bı rûyê pêşin,
pêsir. 3. memde, ber./_boşluğuM qefesa
sing. /_ darlığı M. Bj. tengenefesi /_ ger¬
mek L stag vedan, h beramberi dıjvvari û
tengasiyckê de stag dan. * göğsüne vur¬
mak Avv. lı singêxwexistin. * göğsünü ge-
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re gere Avv. bı sing vedayi.
göğüs kafesi M. ant qefesa sing.
göğüs kemiği Nh anı hestryO sing, qef-

stag.
göğüslemek Z. sing dan ber, sing kınn.
gök 1M ostl azman, asiman, ezman. Z se¬

la ezmani, sema. * göğe çıkmak Avv. çûn
asimanan. /_ aUası M etlasa ezmani. *
gökdelen binaları MA. xaniyên ezman-
dev. /_ gürlemesi M. xunnina ezmin. /_
kubbe M sOla ezmani. /- mavisi M. av-
gon. * göklere çıkarmak Avv. (btpesnâ)
rakınn ezmanan, raxisun ezmanan.

gök 2 rgd hêşm, teze (rehek).
gökada M. ast galeksi.
gökbilimi M. astronomi, stêrenasi.
gök bilimci MA. astronom, stêrenas.
gök cismi M. cismen semayi, tav, roj, stêr,

meteor û Avvd
gökçe yazın M. wije, edebiyat
gök evi M. planetonyûm.
gök fiziği M astrofizik.
gökkuşağı M. keskesor, heftreng, tırija

sor û kesk.
gökmen Mçavşin.
göksel rgd semavvi.
gök taşı M. ast stOra njyar, meteor.
gök yolu M. ast rêya kavran, kakêşan.
gökyüzü M. rûyê ezman, sema.
göl M. cox bOrm, gol, gerr.* nehir gölü Avv.

gerrê çem, gola çem. /_cük M. üç. * su
gölcüğü Avv. Uça avê.

gölek Müç, hopdc.
gölet M.lAngölek.ZcurnOgemarê, cur-

na ko çerm tê de tO gemar kınn.
gölge M. say, saye, si, sih. 1 cdiê ko di taldê

de dimine û tava rojê lê nakeve. * ağaç
gölgesi fivv. sidar, siya darê. Z sipêle, spê-
le, di tariyê de tışteki reş ko h ber çavan
diyar dibe an vvında dibe. 3. parastın. bi¬
rinin gölgesine sığınmak fivv. ketm bm
siya yeki. * birinin gölgesinde başar¬
mak fivv. di saya yeki de serefraz bûn. /_
düşmek Z. si ketm ser, si daketın. * bir
şeye gölge düşürmek Avv. bıha an
gıramryayeki kêm kınn, te sdı kınn. /_ et¬
mek Z. sih kınn. * gölge etme, başka ih¬
san istemem Avv. lı mm sdı meke ez tavO
jı te naxwazim. * gölgesinden korkmak
Avv. jı srya xwe tirsin.

gölgelemek Z. sdı kınn, si kınn.
gölgelendirmek L sih/si kınn, di siyê de

hıştın.

gölgelenmek Z. hatin sih kınn.
gölgeli rgd 1 bısdı. Z cdiê ko sih te ye.
göUemek Z. gol tann, üç tann.
göUenmek L hatm gol bûn, hatm üç bûn.
gölük Myeksım, extirme, heywanê srwar-

bûnO.
gömlek M. 1 kurtık, pirehen. Kırase ko

jor de h ser taraş tête hxvve tann. Z kıras,
cavv an kitanê spi ye ko di bin kurtdc de
tête hxwe tann. /_ değiştirmek L (jı bo
maran) kefen guhartın.

gömme M. 1 veşartm, çaltann. Z parxaç,
Ivvel, nanO ko davêjm bm sete. /_banyoM
curna serşokê. /_ dolapM. nsd, dolava ko
h divvêr de tê çOtann.

gömmek Z. veşartm, çal tann, kınn çate,
naştın, bmerd kınn. *ölüyü gömmek Avv.

cenaze veşartm. * gömerek saklamak
Avv. çate de veşartm.

gömü M. define, gencine, çal, tışte ko
haüye çal kınn.

gömülemek Z. çal kınn, bmerd kınn.
gömülmek L hatm çal kınn, hatın veş¬

artm, hatm bmerd tann.
gömültü M. meteris, antaq.
gömülü rgd hatiye çaltari, hatiye veşarti.
gömüt M. gor.
gön M. çerm, si, çerma ko hatiye debax

kınn.
gönder M. 1 stûna ala ye, stûna ko al tête

daçıkandın. Z mesas.
gönderen M. fin gönderici
gönderi M. tışt an pakêta ko bı postê tO

şandın.
gönderici Mşandıyar.
gönderUen rgd şandi, ciher.
gönderilmek Z. hatın şandın, hatm

nardın.
gönderiş Mşandıni.
gönderme M. şandın. /_ belgesi M. na-

meya şandınO.
göndermek L şandın, henardın, nardın,

hınartın, verê kınn, şryandın, (bı) rê kınn,
rO kınn. Ev sinonimana h gor devokan di
cihO hev de dıkann kar bên. * adama bir
selam göndermek fivv. mırovi re sdavek
şandın.

göndertmek Z. dan şandın, dan rO tann.
gönen 1 M zevi avdan. Z revva, hit. 3. rgd

erda tevvüs.
gönenç M. arami, devvlemendi, refah,

kamırani, bextryari.
gönendirmek Z. kamıran tann, bextryar
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gölgesi fivv. sidar, siya darê. Z sipêle, spê-
le, di tariyê de tışteki reş ko h ber çavan
diyar dibe an vvında dibe. 3. parastın. bi¬
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gömlek M. 1 kurtık, pirehen. Kırase ko

jor de h ser taraş tête hxvve tann. Z kıras,
cavv an kitanê spi ye ko di bin kurtdc de
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cihO hev de dıkann kar bên. * adama bir
selam göndermek fivv. mırovi re sdavek
şandın.

göndertmek Z. dan şandın, dan rO tann.
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tann.
gönenmek L kamıran bûn, bextiyar bûn.
gönül M. dd. * gönlü açdmak Avv. dd ve¬

bûn. * gönlü çekmek Avv. dd bıjin, dd
xwastin. * gönlü çekmemek Avv. dd
negırtın, dd nexwasun. * gönlü daral¬
mak Avv. dd teng bûn. * gönlü düşmek
fivv. dd ketm. * gönlü kalmak fivv. dd te
man, dd mayin. * gönlünden kopmak
fivv. jı dd de hatm. * gönlüne göre Avv. bı
gor ddê xvve. * gönlünü etmek Avv. dd
nerm tann. * gönlünü rahat tutmak fivv.

ddê xvve rehet gırtın. * gönlü olmak Aıv.
dd hebûn. * gönlü şen Avv. ddgeş. * gönlü
yaralı Avv. dd kul, dd birin. * gönlü düş¬
mek Z. dd ketm. * alçak gönüllü Avv. dd
nızm. /_ acısı/ağrısı Avv. jana dd. /_ aç¬
mak Z. dd vekınn. /- akıtmak Z. dd
ketin, evtadar bûn. /_ almak Z. dd gutm.
/_ avutmak L dd xapandin. /_ bağı Avv.

bendevvanya dd. /_ belası Avv. derdi dd. /_
bozmak L dd xıra tann. /_ bu-
landumak Avv. dd tevdan. /_ burukluğu
Avv. dd qusin. /_ çalmak Z. dd dizin. /_
çekmek L dd xwastin, dd kışandm. /_
darlığı fivv. dd tengi. /_ fethetmek L dd
dizin. /_ incitmek Z. dd Oşandın. /_ iste¬
mek Z. dd xwasttn, kOf xwastin. /_
kırmak Z. dd eşandın, dd şkandın, dd
taştın. /_ rahatlatmak L dd rehet tann.
/- rahatlığı fivv. dd azadi, dd reheti. /_
vermek Z. dil dan, dd dayin, dd ketm. /_
yarası fivv. ddOşin.

gönüldaş M. hemdd.
gönülden rgd bıdıl,jı dd./_ atmak Z.jı dd

avOtrn, jı dd deccıstın./- bağh rgd bende-
vvar, jı dd gıredayi. /_ gelmek Z. jı dd
hatın.

gönüllenmek Z. sdı ketin, sd bûn.
gönüllü rgd ddhebta, bıdıl, ddxwast.
gönülsüz rgd bêdd. /_ce rgp. bı bOddi.

/-lükM.bOdıü.
gördürmek Z. 1 dan ditin. Z dan kınn. *

işini başkasma gördürmek fivv. karê
xwe bı yeki dm dan tann.

göre dç gor, ü gor, qevvl * sana göre biz
gidemeyiz fivv. bı qewU te ve em inkarın
biçin.

görece rgd izafi. /_Uk M. izafiyet, relati-
vvizm.

görenek M. bastani, pırengi
görestanek Z. biri/bdıri tann.
görev M. vatini, pêwisti, erk, vveztfe. 1 karê

ko di ali kes an nesneyi de tê kınn,
fonksiyon. * gözlerimizin görevi, gör¬
mektir Avv. vatinryên çavên me, ditin e. Z
karO resen, vvezife./- almak Z. erk gutm.
* görevden «lınmult Avv.jı kar gutm, dest
jı kar dan kışandm. * görevden ayrılmak
Avv. dest jı kar kışandm, jı kar derkeun. *
görevden uzaklaştırılmak Avv. jı kar
hatm dûnusun.

görevlendirilmek Z- hatın erkedar kırın.
görevlenmek L erk gırtın, erkedar bûn,

vvezife gırtm.
görevU rgd 1 kardar, erkedar. Z şerkar,

erkedar, di karekê resen an miri de.
görevsiz rgd bêerk, beVatıni.
görgü M. terbiye, dınyaditıni.
görgülü rgd dmyaditi.
görgüsüz rgd hov, dınyanediti, çıneditk. *

görgüsüz adam bvv mırove hov, çıne¬
ditk.

görkem M. debdebe, rewnaq, mirês, ke¬
leşi, kehl. /_U rgd keleş, birmrês,
birewnaq.

görme M. ditm. /_ sinirleri Nh ant reha
binahryê.

görmek L binin, ditin. 1 bı arikanya ça¬
van ve tışteki seh bdci û têbigehiji. *
kapıyı gördüm Avv. nun deri dit Z têge-
hiştın, seh kınn. * tehlikenin geleceğini
gördüm fivv. mm hatına xetenyê dit 3.
serlêdan, an çûyinajı bo tışteki. * işim ol¬
sun diye adamı gördük Avv.jı bo ko karê
mın çO be me evv mırov dit 4. pivana bıha
ya tışteki re ji tê gotın. * beni küçük mü
görüyorsun! Avv. tu mm pıçûk dibini! S.
kınn û taryarên jrytaê re tê gotın. * savaş
görmek, iş görmek Avv. şer ditin, kar
ditin. 6. ders an tecrübe ditin. /_ geçir¬
mek Z. ditin û derbaz tann.

görmemiş rgd çıneditk, nediti /-Uk M.
çıneditki.

görmezlik M. neditin. * görmezlikten
gelmek fivv. xwe h neditinê danin.

görücü Mxwazgta,kesekodıçejıbokuri
keç dibine an chxvvaze./_lükM xwazginl .

görülmek Z. hatın ditin, hatin diyar bûn.
Z hatm kınn. * işimiz kolayca görüldü
fivv. karO me bı asani hate ditin.

görülmemiş rgd nehatıye ditin.
görüm M. tuvvana diline ye. * yaşlanırsa

insanın görümü azabr Avv. heçi ko pu¬
hu çika ditına mırov ji kem dibe.

görümce M. zeylgonm.
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görünen rgd xuyayi, diyar.
görüngü M. vetire, fenomen. /-bilimi Avv.

zamstrya vetu-enasi, fenomenoloji. /_cü-
lük M. vetirenasi, fenomenizm.

görünme M. xuya, diyar. * bana görün¬
müyor Avv. jı mın ve nexuya ye, jı nun ve
diyar nine.

görünmez rgd neditbar.
görünmek LI. hatın ditın,xuyabûn,xuya

kınn, xwtagryan, xwingin, diyar bûn. * gö¬
rünüyor ki! fiw.xuya ye ko!. * çoktandır
görünmüyorsun fivv. zûda ye tu dryar na-
bi. Z derbûn, zêdeyi tışten ko jı vvmdayi
de berçav bibin, an bOne ber çavan. * ay
göründü (doğdu) bw. heyv derbû, heyv
xuya bû. 3. (lı tışteki an lıyeki) 10 xûya bûn,
te diyar bûn. * korkmuyorsa, adama bir
görün fivv. ko mırovi natırse, carê lê diyar
be,carêlêxuyabe.

görünmez rgd neditbar.
görünür rgd ditbar, tOxuya kınn.
görünürde rgp. h ber çavan, lı pasê, lı holO.

* görünürde kimse yok fivv. h ber çavan
kes naxûngê, kes h holê nine.

görünüş M. 1 dimen, pêşdari, bergeh,
menzere. Z xuyabûni. 3. ditin.

görünüşte rgp.xuyabûnide,dıyarbûnide,
dûr ve. * görünüşte iyi bir adam fivv. jı
dûrve mıroveki baş e, mıroveki baş xirya
dibe.

görüş M. 1 tuvvana ditınO. 2. dihn, ditin,
ray. * benim görüşüme göre Avv. bı raya
mın. * kamu görüşü Aıv. bı raya gışti.

görüşme M. 1 pev ditm, hevûdu ditm. Z
serlOdan.

görüşmeci M. 1 nwêner. Z kesO ko dıçe
sertedane.

görüşmek Z. 1. hevditın. Z pev re axaftm.
görüştürmek Z. 1 hevûdu re dan ditm. Z

pev re dan axaftın.
görüşülmek Z. 1 hatın ditm. Z hatm

axaftin.
gösterge M. 1 işaret, şaniker. Z ürk, yên

ko lı ser aletOn elektronik de ne, ibre.
gösteri M. 1 pOşande, jı bo tiyatro, sinema

Û tıştO vvısa. Z xwepOşandin, jı bo meş û
tevgerên cıvata û siyasi * gösteri yü¬
rüyüşü Avv. meşa xwepêşandmO.

gösterilmek Z. hatın şani dan, hatın nişan
dan.

gösteriş M. 1 şani dan, nişan dan. Z qela-
fet . dimen. /_li rgd birewnaq, bımırOs.

gö rmek Z. şani tann, şani dan, pêş-

andın, pO şani dan, nişan dan.
göt M. ant kûn, qûn. /_ atmak Z. kûn

avOtın./- verenM. kûnek, qûnde./- vren-
lik M. qûndeti, qûneki. /_ vermek Z. kûn
dan.

götürmek L bınn, guhaztın. * beraberin¬
de götürmek fivv. bı xwe re bınn, di gel
xwe bınn.

götürü M. deman, çıpık, qebale, qewale. /_
alan Nh demandar. /_ almak/, deman
tann. /_ işi fivv. demani. /_ usulü M. de¬
man.

götürülmek Z. hatm bınn, hatm guhaztm.
gövde M beşen, cendek, laş. /_ gösterisi

fivv. xvve pê şani dan.
gövdeU rgd balûpal, bdaş.
gövermek Z. şin bûn, hOşın bûn. Jı bo re-

hek tê gotm.
göz ' M. L ant çav. Z nezer. * aç gözlü fivv.

çav bırçi. /_ açmak Z. çav vekınn. * göz
açıp kapatmak fivv. çav tırûkandın, çav
helanin û damdandın. /_ ağrısı MA. Bj. ça-
vOş. * göz altında tutmak fivv. raçav
kınn, h ber çavan taştın. /_ almak L çav
te dan, çav 10 xistin. /_ çıkarmak L çav
dencıstın, çav deranin, çav njandm. * göz
çukuru kemiği Nh hestryO kortıka çav.
* göz dağı vermek fivv. çav tirsandin, te
gef xwann. * gözden çıkmak fivv. jı çav
derketm. /_ değmek Z. 1 çav 10 ketm. Z
çavıni bûn. * gözden geçirmek fivv. çav 10

gerandm. * gözden çıkarmak fiıv. jı çav
der xistin. * gözden düşmek fivv. jı çav
ketin, jı çav der ketin. * gözden uzak gö¬
nülden uzak Avv. jı çavan dûr jı dd dûr,
bda dûr be, bda nûr be. /_ dikmek L çav
berdan. /_ doyurmak L çav tıji tann. *
göze almak fivv. gırtın çavan, vvOrin. * gö¬
ze batan Avv. çavdar. * göze çarpan fiıv.
çavdar, berçav, beloq. * göze girmek Aıv.
ketin çav. * göze ilişmek Avv. çav 10 ketin,
berçav ketin. /_ elmek L çav kınn. /_
gezdirmek Z. çav te gerandm, çav 10

xistm. * göz gözü görmüyor Avv. çav ça¬
van nabini. * göz gözü tanır Avv. çav ça¬
van nas dike. * göz iç yağı MA. anı bezi
çav. /_ kapağı MA. ant pêlû, çenndcê çav,
palıke çav, mıçkuü. /_ kapamak Z. çav
gırtm. * göz kasları Nh ant masûlkeyên
çav. /_ kırpmak Z. çav tann, çav
niqandin, çav mıçandın. /_ korkutmak
Z. çav tirsandin, çav şkOnandın. * göz ku¬
lak olmak Z. çavnêri kınn, guh te bûn. /_
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görünmek LI. hatın ditın,xuyabûn,xuya

kınn, xwtagryan, xwingin, diyar bûn. * gö¬
rünüyor ki! fiw.xuya ye ko!. * çoktandır
görünmüyorsun fivv. zûda ye tu dryar na-
bi. Z derbûn, zêdeyi tışten ko jı vvmdayi
de berçav bibin, an bOne ber çavan. * ay
göründü (doğdu) bw. heyv derbû, heyv
xuya bû. 3. (lı tışteki an lıyeki) 10 xûya bûn,
te diyar bûn. * korkmuyorsa, adama bir
görün fivv. ko mırovi natırse, carê lê diyar
be,carêlêxuyabe.

görünmez rgd neditbar.
görünür rgd ditbar, tOxuya kınn.
görünürde rgp. h ber çavan, lı pasê, lı holO.

* görünürde kimse yok fivv. h ber çavan
kes naxûngê, kes h holê nine.

görünüş M. 1 dimen, pêşdari, bergeh,
menzere. Z xuyabûni. 3. ditin.

görünüşte rgp.xuyabûnide,dıyarbûnide,
dûr ve. * görünüşte iyi bir adam fivv. jı
dûrve mıroveki baş e, mıroveki baş xirya
dibe.

görüş M. 1 tuvvana ditınO. 2. dihn, ditin,
ray. * benim görüşüme göre Avv. bı raya
mın. * kamu görüşü Aıv. bı raya gışti.

görüşme M. 1 pev ditm, hevûdu ditm. Z
serlOdan.

görüşmeci M. 1 nwêner. Z kesO ko dıçe
sertedane.

görüşmek Z. 1. hevditın. Z pev re axaftm.
görüştürmek Z. 1 hevûdu re dan ditm. Z

pev re dan axaftın.
görüşülmek Z. 1 hatın ditm. Z hatm

axaftin.
gösterge M. 1 işaret, şaniker. Z ürk, yên

ko lı ser aletOn elektronik de ne, ibre.
gösteri M. 1 pOşande, jı bo tiyatro, sinema

Û tıştO vvısa. Z xwepOşandin, jı bo meş û
tevgerên cıvata û siyasi * gösteri yü¬
rüyüşü Avv. meşa xwepêşandmO.

gösterilmek Z. hatın şani dan, hatın nişan
dan.

gösteriş M. 1 şani dan, nişan dan. Z qela-
fet . dimen. /_li rgd birewnaq, bımırOs.

gö rmek Z. şani tann, şani dan, pêş-

andın, pO şani dan, nişan dan.
göt M. ant kûn, qûn. /_ atmak Z. kûn

avOtın./- verenM. kûnek, qûnde./- vren-
lik M. qûndeti, qûneki. /_ vermek Z. kûn
dan.

götürmek L bınn, guhaztın. * beraberin¬
de götürmek fivv. bı xwe re bınn, di gel
xwe bınn.

götürü M. deman, çıpık, qebale, qewale. /_
alan Nh demandar. /_ almak/, deman
tann. /_ işi fivv. demani. /_ usulü M. de¬
man.

götürülmek Z. hatm bınn, hatm guhaztm.
gövde M beşen, cendek, laş. /_ gösterisi

fivv. xvve pê şani dan.
gövdeU rgd balûpal, bdaş.
gövermek Z. şin bûn, hOşın bûn. Jı bo re-

hek tê gotm.
göz ' M. L ant çav. Z nezer. * aç gözlü fivv.

çav bırçi. /_ açmak Z. çav vekınn. * göz
açıp kapatmak fivv. çav tırûkandın, çav
helanin û damdandın. /_ ağrısı MA. Bj. ça-
vOş. * göz altında tutmak fivv. raçav
kınn, h ber çavan taştın. /_ almak L çav
te dan, çav 10 xistin. /_ çıkarmak L çav
dencıstın, çav deranin, çav njandm. * göz
çukuru kemiği Nh hestryO kortıka çav.
* göz dağı vermek fivv. çav tirsandin, te
gef xwann. * gözden çıkmak fivv. jı çav
derketm. /_ değmek Z. 1 çav 10 ketm. Z
çavıni bûn. * gözden geçirmek fivv. çav 10

gerandm. * gözden çıkarmak fiıv. jı çav
der xistin. * gözden düşmek fivv. jı çav
ketin, jı çav der ketin. * gözden uzak gö¬
nülden uzak Avv. jı çavan dûr jı dd dûr,
bda dûr be, bda nûr be. /_ dikmek L çav
berdan. /_ doyurmak L çav tıji tann. *
göze almak fivv. gırtın çavan, vvOrin. * gö¬
ze batan Avv. çavdar. * göze çarpan fiıv.
çavdar, berçav, beloq. * göze girmek Aıv.
ketin çav. * göze ilişmek Avv. çav 10 ketin,
berçav ketin. /_ elmek L çav kınn. /_
gezdirmek Z. çav te gerandm, çav 10

xistm. * göz gözü görmüyor Avv. çav ça¬
van nabini. * göz gözü tanır Avv. çav ça¬
van nas dike. * göz iç yağı MA. anı bezi
çav. /_ kapağı MA. ant pêlû, çenndcê çav,
palıke çav, mıçkuü. /_ kapamak Z. çav
gırtm. * göz kasları Nh ant masûlkeyên
çav. /_ kırpmak Z. çav tann, çav
niqandin, çav mıçandın. /_ korkutmak
Z. çav tirsandin, çav şkOnandın. * göz ku¬
lak olmak Z. çavnêri kınn, guh te bûn. /_
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koymak Avv. çav berdan, çav kınn. * göz¬
leri kararmak Avv. çav te tari bûn. * göz¬
lerine inanmamak Avv. jı çavên xvve
bavver nekınn. /_ oymak fivv. çav
demstın, çav deranin. * göz önünde fivv.

berçav, lı ber çavan. * göz önüne getir¬
mek/sermek fivv. anin ber çavan, dan ber
çav, h ber çav xistin, pêşçav tann. /_ öp¬
mek Z. çav maç tann, çav ramûsan. * göz
pınarı kemiği Nh aıO. hestıye kanıya
çav. * göz saydam tabaka MA. ant per¬
deya çav. /_ sevmek Avv. çav xwann. * gö¬
zünü severim senin Avv. çavO te drxvvim.
* gözü açık gitmek Avv. çav vekıri çûn. *
gözü arkada olmak Avv. çav lı dû bûn. *
gözü başkasının eline bakan fiıv. çav
bırçi, çav parsek. * gözü çıkmak fivv. çav
derketm. * gözü dışarda olmak fivv. çav
lider bûn. *gözü doymak fivv.çav tıji bûn,
çav tOr bûn. * gözü kızarmak fiıv. çav 10

sor bûn. * gözü korkmuş fivv. çav şkesti,
çav şkOnandi. * gözün çıksın be! Avv. çave
te bırıje lo! * gözünü kaldumak fivv. çav
bıhnd kırın. * gözüne kestirmek fivv.

gırtm ber çavan. * gözünü bağlamak fivv.

çav gırOdan. * gözünü kan bürümek fiıv.
çav xvvini bûn, xwta ketm çavan. * gözü¬
nü korkulmak fivv. çav te şkenandın, çav
tirsandin. * gözü doymaz fivv. çav bırçi. *
gözü kesmek fiıv. çav bırrin. * gözün
aydın! fivv. çavO te roni be! * gözüne iliş¬
mek fiıv. h ber çav ketin. * gözünü oy¬
mak fivv. çav njandın. * gözü olmak fivv.
çav 10 bûn. * göz üst kapağı Nh ant. banO
çav. * gözü sürmeli fivv. çav kıl * gözü
sürmclemek fivv. çav kıl kirin. * gözü şiş¬
mek fivv. çav perçıvin. * gözü tok rgd çav
tıji. * gözü yolda fiıv. çav h rê. * gözü yük¬
seklerde olmak fiıv. çav lı cihê bdınd bûn.
* kara gözlü fivv. çav reş, çav belek. * ma¬
vi gözlü Nh çavşin. * paraya göz dik¬
mek fivv. çav berdan peran. * patlak
gözlü Avv. çav beloq, çav perç. /_ yum¬
mak Z. çav damdandın, çav niqandin. /_
yuvarlağı/yuvarı MA. ata gûza çav. /_
yuvası M. çahka çav, kortıka çav.

göz 2 M. çavi (ode, hücre). * evimiz dört
gözden ibaret Avv. mala meji çar çavryan
pOk hatiye. * göz göz etmek Avv. çavi çavi
kınn.

göz ağ tabakası Nh anı tora çav.
göz akı MA, ant çde, sıpiçık, spiçka çav.
göz aşısı M. lûla bı bışku.

göz bebeği M. bibd, bibok, ühk, pipık, pi¬
pok, niskok, h gor devokan ev sinonim
dıkann di cihê hev de bdcar bên.

göz bezeleri M. tdayiçav.
gözcü M. çavdOr, çavnêr, didevan, nêre-

van, pasevvan./_lük M nêrevani, pasevva-
ni, çavnOri, didevani.

gözde rgd l.perri, tiştê bdıadar re tOgoün.
* evin gözdesi fivv. perriyê malO. Z ddketi,
jına ko di çavO keşi de ddketi dibe.

göz dişi M. ant. dıranO qd.
göze M 1 hücre. Z çavi. * çeşme gözeleri

Aıv. çavryên kanıyO. * petek (bal) gözeleri
fiıv. çavıyOn çiçê mêşan. 3. malık. * dolap
gözeleri fiıv. maldcên dolavê.

gözemek Z. veçınin, qumaş de cdiO qul-
bûyi ko tê mûnandın.

gözenek L çavi, malık. 1 her qula ko lı
tışte kunkunoşki de. Z ant quten di pelgê
rehek an çermi de. 3. xelek, çavi, di restın
û mûnandınO de

gözenekli rgd kunkunoşki.
gözeneksiz rgd bOkun, bOçavi
gözer Mserad.
gözerimi M. ast aso, panalıi.
gözetici M. çavnêr, didevan.
gözetilmek Z. hatm nihêrtin, nihêrin,

hatın didevani tann, hatın çavnêri kınn.
gözetim M çavnêri. * hocanın gözetimi

altında öğrenilen ders fivv. dersa ko di
bin çavnenya dersdari de tê hin bûn.

gözetleme M didevani, çavnêri.
gözetlemek Z. çavnêri kınn, çavdêri tann,

çav 10 bûn, raçav tann, pan, paydı. * bir¬
birlerini gözetlemek fivv. h hev pan, çav¬
nenya hev kınn, hevûdu raçav kınn.

gözetmen M çavdêr, serpenşt.
gözettirmek Z. lêkerOn h pOşrya "gözetle¬

mek" bı tekera arikar "dan" têne bıkara¬
nin. vvek: dan raçav tann, dan paydı,
çavderi dan kınn.

gözgü M. hili, eynık.
göz kapağı M. ant ti teksta pêşrya "gözl"

bınıhOre.
gözlem M. 1. çavdOri, çavnêri, müşahede?

Z temaşe.
gözlemci M. 1 çavdOr, çavnOr, muşahıd. 2.

temaşegêr, didevan, evrya zêdeyi jı bo lê-
gerinên stêrenasi ye.

gözleme M. çavdêri, didevani.
gözlemek L 1 temaşe kınn, didevani

kınn, jı bo astronomi ye. Z çavdêri kınn,
çavnêri tann, payin, h benda man, lı bendi
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koymak Avv. çav berdan, çav kınn. * göz¬
leri kararmak Avv. çav te tari bûn. * göz¬
lerine inanmamak Avv. jı çavên xvve
bavver nekınn. /_ oymak fivv. çav
demstın, çav deranin. * göz önünde fivv.

berçav, lı ber çavan. * göz önüne getir¬
mek/sermek fivv. anin ber çavan, dan ber
çav, h ber çav xistin, pêşçav tann. /_ öp¬
mek Z. çav maç tann, çav ramûsan. * göz
pınarı kemiği Nh aıO. hestıye kanıya
çav. * göz saydam tabaka MA. ant per¬
deya çav. /_ sevmek Avv. çav xwann. * gö¬
zünü severim senin Avv. çavO te drxvvim.
* gözü açık gitmek Avv. çav vekıri çûn. *
gözü arkada olmak Avv. çav lı dû bûn. *
gözü başkasının eline bakan fiıv. çav
bırçi, çav parsek. * gözü çıkmak fivv. çav
derketm. * gözü dışarda olmak fivv. çav
lider bûn. *gözü doymak fivv.çav tıji bûn,
çav tOr bûn. * gözü kızarmak fiıv. çav 10

sor bûn. * gözü korkmuş fivv. çav şkesti,
çav şkOnandi. * gözün çıksın be! Avv. çave
te bırıje lo! * gözünü kaldumak fivv. çav
bıhnd kırın. * gözüne kestirmek fivv.

gırtm ber çavan. * gözünü bağlamak fivv.

çav gırOdan. * gözünü kan bürümek fiıv.
çav xvvini bûn, xwta ketm çavan. * gözü¬
nü korkulmak fivv. çav te şkenandın, çav
tirsandin. * gözü doymaz fivv. çav bırçi. *
gözü kesmek fiıv. çav bırrin. * gözün
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tıji. * gözü yolda fiıv. çav h rê. * gözü yük¬
seklerde olmak fiıv. çav lı cihê bdınd bûn.
* kara gözlü fivv. çav reş, çav belek. * ma¬
vi gözlü Nh çavşin. * paraya göz dik¬
mek fivv. çav berdan peran. * patlak
gözlü Avv. çav beloq, çav perç. /_ yum¬
mak Z. çav damdandın, çav niqandin. /_
yuvarlağı/yuvarı MA. ata gûza çav. /_
yuvası M. çahka çav, kortıka çav.

göz 2 M. çavi (ode, hücre). * evimiz dört
gözden ibaret Avv. mala meji çar çavryan
pOk hatiye. * göz göz etmek Avv. çavi çavi
kınn.

göz ağ tabakası Nh anı tora çav.
göz akı MA, ant çde, sıpiçık, spiçka çav.
göz aşısı M. lûla bı bışku.

göz bebeği M. bibd, bibok, ühk, pipık, pi¬
pok, niskok, h gor devokan ev sinonim
dıkann di cihê hev de bdcar bên.

göz bezeleri M. tdayiçav.
gözcü M. çavdOr, çavnêr, didevan, nêre-

van, pasevvan./_lük M nêrevani, pasevva-
ni, çavnOri, didevani.

gözde rgd l.perri, tiştê bdıadar re tOgoün.
* evin gözdesi fivv. perriyê malO. Z ddketi,
jına ko di çavO keşi de ddketi dibe.

göz dişi M. ant. dıranO qd.
göze M 1 hücre. Z çavi. * çeşme gözeleri

Aıv. çavryên kanıyO. * petek (bal) gözeleri
fiıv. çavıyOn çiçê mêşan. 3. malık. * dolap
gözeleri fiıv. maldcên dolavê.

gözemek Z. veçınin, qumaş de cdiO qul-
bûyi ko tê mûnandın.

gözenek L çavi, malık. 1 her qula ko lı
tışte kunkunoşki de. Z ant quten di pelgê
rehek an çermi de. 3. xelek, çavi, di restın
û mûnandınO de

gözenekli rgd kunkunoşki.
gözeneksiz rgd bOkun, bOçavi
gözer Mserad.
gözerimi M. ast aso, panalıi.
gözetici M. çavnêr, didevan.
gözetilmek Z. hatm nihêrtin, nihêrin,

hatın didevani tann, hatın çavnêri kınn.
gözetim M çavnêri. * hocanın gözetimi
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gözetlemek Z. çavnêri kınn, çavdêri tann,

çav 10 bûn, raçav tann, pan, paydı. * bir¬
birlerini gözetlemek fivv. h hev pan, çav¬
nenya hev kınn, hevûdu raçav kınn.

gözetmen M çavdêr, serpenşt.
gözettirmek Z. lêkerOn h pOşrya "gözetle¬

mek" bı tekera arikar "dan" têne bıkara¬
nin. vvek: dan raçav tann, dan paydı,
çavderi dan kınn.

gözgü M. hili, eynık.
göz kapağı M. ant ti teksta pêşrya "gözl"

bınıhOre.
gözlem M. 1. çavdOri, çavnêri, müşahede?

Z temaşe.
gözlemci M. 1 çavdOr, çavnOr, muşahıd. 2.

temaşegêr, didevan, evrya zêdeyi jı bo lê-
gerinên stêrenasi ye.

gözleme M. çavdêri, didevani.
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çavnêri tann, payin, h benda man, lı bendi



gözlem eri 608

-tışt an keseki- man. 3. raçav kınn, bı dizi
çavnOnya kes an tışteki kuın.

gözlemevi M. temaşaxane, didexane.
gözleyici M. 1 çavdêr, çavnêr, didevan. Z

serpenşt. fin gözcü.
gözlü rgd lbıçav,xwedi çav. * mavi göz¬

lü fivv. çavşin. Z bıçavi, bımakk. * dört
gözlü bir masa fivv. maseya bı çar çavi.

gözlük M. çavdc, berçavık. /_çü M.
çavdcfıroş. /_lü rgd bıçavdc. /-süz rgd
bêçavdc. /_ takmak L çavık dan ber ça-
vOn xwe.

gözlüklü yılan M. kobra.
göz pencere M.şibaq.
gözpınarı M. kanıya çav.
gözsüz rgd 1 kor, kvvir, yO ko nabine. Z

bOçavi, bêmaldc.
gözükme M. haün ditm, xuyabûn.
gözükmek Z. xuya bûn, diyar bûn, hatm

ditin.
gözüpek rgd ddavver, ddOr, dinemOr.
gözyaşı M. ronddc, firmêsk, tastêrO çavan,

sınşk. /_ bezleri M. ant gımyOn çav. /_ et¬
çiği M. ani dıhkO çav.

göz yuvarı M. ant bn gözl
göz yuvası M. ant fin gözl
grafik M. Fr. grafik.
grafit M. Fr. grafit.
gram M. Fr. gram, jı hezari de yeki kiloyê

ye.
gramer M. Fr. Gr. gramer, rOzman,

rêziman.
gramofon M. Gr. gramafon.
granit M. Fr. İt granit, nstım.
gravür N.Fr. gravir.
Grek M. Fr. Grek, Grik. 1 YevvnamyOn

kevn re tO gotın. Z nıha ji di zmanê roa-
vayiyan de Yevvnani re tO goün.

Grekoromen M. rgd Fr. Grekoromen.
gres, gres yağı M. Fr. gres, rûnê gres, cûre

rûneki ye ko jı bo mekine tê bıkaranin.
grev M. Fr. grev, karberdan, gava karker lı

dıji patronan dest jı kar berdıdın./- yap¬
mak Z. kar berdan, grev tann.

greyder M. İng. qreyder.
greypfrut Nh İng. greyfurt, smdi. Aot Ci-

trus decumana.
gri M. rgd Fr. bor, gevvr, gri.
gril N.Fr. gril,xril.
grip M. Fr. Bj. zekem, grip, peta, savv, ba-

hor, arşım, evana hemû süıonimOn hev m.
Zekem û grip zêde tê bıkar andı.

grizu M. Fr. grizu, gazeki ye ko di ocaxanji

de derdıkeve û carinan zor xeter dibe.
gross M. İt gırs, gıros, gıranıya hacimekê

legel barê wê.
grup MFr.lgrÛb,ajal, tof, evıya yetatrya

cûre û cınsan şani dıde. * bizim gruptan
olanlar Avv. yên ko di grûbê me de ne. Z
komik. 3. selef, givale, jı bo hesp û heyvva-
nên srwarbûnê. * süvari grubu Avv. selefe
srvvaran. 4. qefle, tof, jı bo teyr û turan. *
grup grup kuşlar Avv. teyrOn tof bı tof an
qeflebiqefle.

grııplandırmak Z.grûbtann,grûbandın.
gruplaşmak Z. hatın grûbandın, cûre cû¬

re kom bûn.
guatr M. Fr.Bj. guatr.
gudde M.A ant toşpi, alû.
guguk kuşu M. pepûk.
gulden M gülden, xulden, navê pareyê

HolendO ye.
gulyabani N.AP. dınnc, cm, cınpOri, tu-

rundi.
gurbet N.A xurbet,xeribl* gurbet eUere

düşmek Avv. ketin xurbetiyO.
gurk M. K. kurt. /_ olmak Z. kurt bûn. *

gurk tavuk M. kurt.
gurklamak /.kurt bûn.
gurup N.A asoya avabûnê yejı bo cismen

semavvi, vvek: liiv, roj û stOr.
gurur Nne. tez, fişal, serxwereçûn, qureti.

/_ duymak /. fOz bûn, qure bûn, ser xwe
re çûn.

gururlanmak L fOz bûn, fişal bûn, qure
bûn, ser xwe re çûn.

gururlu rgd qure, betran, serxwereçûyi.
/_luk M. qureti, serxwereçûni.

gusletmek Z. xusul gırtm, jı bo pêwistrya
dinê islami de İaşe xwe şuştın.

gusul M. A xusûl. /_ almak L xusûl tann,
av lı xwe tann. /- etmek Z. xusûl kınn.

guşa M. Bj. guatr.
gübre M. sergin, zıbd, zrvd. /_li rgd bızrvd,

zrvdin. * sun'i gübre M. zrvdê kimyevvi.
gübrelemek Z. zrvd kınn, sergin kınn.
gübrelenmek L hatm zrvd kınn, hatm

sergin tann.
gübrelik Mzrvdgeh,sergu.
gücendirmek Z. gelvıçandın, sdı

tann/xistm, sd tann, hendandın,
xeyidandm.

gücenik rgd sdı/suh, sddceti, sd, sdbûyi,
xeyidi

gücenilmek Z. hatm suh/sdı ketm, haün
sd bûn, hatm xeyidin. * insan babanın
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sözünden gücenilir mi? Avv. mırov jı
gotına bavO xwe sdı/suh dıkeve?

gücenmek L sdı/suh ketin, sd bûn, xeyi-
din.

gücü M. pu-dc,şeh0 dezgeha cavvi ye.
güç rgd dıjvvar, çetin, zor, zehmet, muşldl.

Tevvandına vê bêjeyi de "ç" dibe "c". * bi¬
rinin gücüne gitmek Avv. zora yeki çûn.
* çok güç bir iş Avv. kareki gelek zehmet
* gücü yetmek L pê karin. * gücü yet¬
memek Avv. pO nekarin. * güç bela Avv.zor
bela.

güç 2 M. 1 hêz, qam,jı bo taqet Û quwetê tê
gotın. Z vejen, jı bo hêz Û taqeta enerjiye
re tê gotm.

güçlendirmek Z. bdiêz tann, zexm kınn,
xurt tann, zexmandtn.

güçlenmek Z. bdıOz bûn, zexm bûn, xurt
bûn.

güçleşmek Z. zehmet bûn, dıjvvar bûn, zor
bûn.

güçleştirmek Z. zehmet kınn, zor tann,
dıjvvar kum.

güçlü rgd bdıez,xurt, kesO ko zoru quwe-
têxwezêdeye. *güçlü kuwetU Avv. bı hêz
û taqet.

güçlük M zehmet, asteng, dıjvvari./- çek¬
mek Z. zehmet kışandm, tûşi astengi bûn.
/_ çıkarmak Z. astengi derxistin. * gü¬
çlükleri yenmek fivv. heqê dıjvvanyan de
hatuı der.

güçlükle rgp. bı dıjvvari, bı zehmeti.
güçsüz rgd bOtiwan,bêhêz,bêtaqet./_luk

M. bêtiwani, bêhêzi, bOtaqeti.
güdelemek L ketin pey/dû, par ra dan dû.
güderi M. P. 1 sih, si, çermO debaxtari ya

bızm û ask û mihan e. Z rgd tışte ko jı sdı
çê bûye. * güderi eldiven fivv. lepdcên sdı.

güdü Majo.
güdücü M. 1 ajotvan. Z şrvan.
güdük rgd 1 kurt, kem, kinde, kol. Z pot,

potdc, evrya bı zêdeyi jı bo dûvê mırişk an
teyr re tê gotm. /_ kalmak Z. kem man,
kinik man.

güdükleşmek L tanık bûn, kem bûn.
güdüm M. ajotebar. Ev bêjeya Kurdi di

mana Tuta ya vvijeyi û felsefi de hê serû-
bernebûye.

güfte M.ZJ.gufte,guftar.
güğüm M. Gr. donan, cûre kûzeki ye jı

mise an jı madeni çedıbe û zOdeyi jı bo sü¬
te karandı.

güberçUe M P. guherçUe, potasryûm ni

trat
gül M. K. P. gul. /_ boylu fivv. gulendam,

gulbejn. /_ destesi fivv. güldeste. * gül gibi
geçinmek fivv. bı hOsani abora xwe tann.
/_ rengi rgd gulreng. /_ renkU rgd gul-
gin. /_ yüzlü rgd gulgvvin.

gülabdan M. KİP. gulavdank, lûhka ko bı
vvO kulilkan avdıdın.

gül bahçesi MA. gulizar, gulgeşt
gül bahçıvanı MA. gulçin.
gülbank M. P. gulbang, dıa an qesema ko

bı koroyê tê gotin.
gülbeşeker M. P. gulşetar, nçala ko bı gul

û şetar tê çêtann.
güldeste M. P. antoloji, bıjarte.
gül defnesi Mıjale,sıncû,zıqûm.
güldürmek Z. kenandın, dan kenandm.
güldürü M. kenok, qerf, pekendi.
güldürücü rgd konuk, qerfok.
güleç rgd gırnıji, kenok, devken, devke-

nok, devdken, beşuş.
güleğen rgd fin güleç.
gülistan M. /f. gülistan, bexçeya gıdan.
gülabi N.A gulabi,xedemeyên nexwaşxa-

na dinan de kar dikin.
giülaç MgulaCjCÛreyekexwannêye.
gülle M.lgule,berdc,mermryatopêye.Z

sportê de goga madeni ye kojı bo mêran
7257 xram, jı bo juıan 4 lolo gıran e.

güllü çiçekli rgd gulguli.
güllük güneşlik Avv. gul û gülistan.
gülme M. ken, kenta.
gülmece M. qerf, pêkerdh. An güldürü.
gülmek Z. kenin. 1 dıjraberi gırine ye. Z

kOf û şahiyê şani dıde. * güle eğlene bir
hayat geçirmek Avv. jryinek bı ken û kêf
derbaz kınn. 3. h ser kenin, tınaza xvve h
yeki bıki. * felakete gülenler de olur Avv.

kesê ko lı karesata dıkanınji hemn. * güle
güle Avv. oxır be, brxêr bıçe. * güle oyniya
Avv. bı ken û kêf. * güler yüz Avv. rûkeni,
devdkeni. * güler yüzlü Avv. kenok, rû-
ken, devdken. * güler yüzlülük Avv. rûke-
m, devdkeni

gülsuyu M. gulav. /-şişesi MA gulavdank.
/- imbiklemek Avv. gulav kOşan.

gül şişesi M. gulavdank.
gülümsemek L kenin, bışırin, devüken

bûn.
gülünç rgd pêkenin, pêkenok, avvavvok,

qerfok, qirdik.
gülünçleşmek L pOkenin bûn, qerfok

bûn, mostre bûn.
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gülünmek Z. hatm kenin.
gülüşmek Z. pev re kenta, bı hevûdu re

kenin.
gülüt Mqerf./_çüM.qerfok.
gül yağı M gulav, rûni gul, rûna kojı gula-

vO de derddceve.
gümbcdek 1 rgp. bıgurmta.Z rgd xaftila,

yektan.
günıbürdemek L gurmin, xurmin, xur-

rin.
gümbürdetmek Z. gırmandın,

dınngandın.
gümbür gümbür rgp. zınge zıng, gurme

gunn.
gümbürtü M. xirmin, gınıı, gırmin, gımin.
güme, gümele M. 1 antaq. 2. holık, kepir.
gümeç Mİ. çaviyOn çiçO. Z çiç. /_ bah M.

hıngrva bı çiç.
gümgüm B. rgp. gumegum, gumgum. /_

etmek Z. gumegum kınn, gumgum kınn.
gümlemek Z- gumin, gımin, gırmin, gurin.
gümletmek L gımandın, gurmandın,

gırmandın.
gümrah rgd K. P. gumreh, ajal.
gümrük M. Gr. gumnk, deri, bacgeh. 1 di

navbera devvletan de deriye çûn û hatinê
ye. 2. baca ko lı deri ya gumrikê de jı mal
tO gırtm. 3. sazûmana bacgehê ye. /_lü
rgd bıgumrik. /_süz rgd bOgumrik.

gümrükçü M. mrzûr/memûrê gumrikê
ye.

gümrüklemek Z-amadekınnagumrikOjı
bo maten ko derve tê.

gümrük vergisi Nh beşê deri, baca gum-
rikê.

gümüş M. rgd ziv, sim, elementeki ye ko
jmara atomi 47, gıramya atomi 10758,
sıftıya xwe 10.5 e û di 960 dereceyi de
ddıele. sân Ag. /_çü M. zivker. /_ kapla¬
ma M. tamziv. /_ kaplamak L tamziv
kınn, avziv kınn. /-lemek Z. ziv kınn, av-
ziv kınn. /_ suyu M. avziv, simav. /_ lel M.
sime. /-ten rgd zivin. /Si rgd simi, zivi.

gümüş balığı M. masiziv, masimırcan.
gümüşlü rgd zivin, sunin.
gün Mİ roj, dıjraberi şevê. Zast ro,ya ko

tavê dıde rojê. 3. roj, dırejrya şev û rojekê.
4. dem, pêvajo, zeman. * içinde bulun¬
duğumuz günler Avv. rojOn ko em tê de
ne. 5. bûyer. * bugün Nevvroz günü Avv.

iro roja Newrozê ye. 6. dirok, mêjû. * ben
falan gün gelirim Avv. ez filan rojê têm.
7. tav. /_ ışığı Avv. tav, hetav, tava rojê. *

gün ışığına çıkmak Avv. derketm ber ta-
v0, derketm ronahiyê. * ertesi gün Avv.

dotıra rojê. /_ ağarmak Z. berbang spi
bûn. /_ almak Z. roj an mOjû tirxan kınn,
yanê jı bo karekO an jı bo der an kesekê
re jivan gırtm. /_ aşuı Avv. dotıra rojO. /_
batımı M. roava, hıngori. /_ doğuşu M.
rotalat. /_ görmek Z. roj ditin. /_ görme¬
mek Z. roj neditm. /_ geçirmek Avv. roj
derbaz kınn. /_ görmüş Avv. roj diti,
dınyaditi, xaraw. * her gün fivv. her roj. *
günden güne fivv. roj be roj. * başka gün
Avv. roja din. * günlerden bir gün Aıv. ro-
jekOjı rojan. * günü gününe fivv. roj be roj.
* günün adamı fivv. mırovO rojO. * gü¬
nün birinde fivv. rojekO jı rojan, rojeke.

günah M. rgd P. 1 beze, guneh, vvebal.
Tışte ko jı ali ol û din de qedexe ye. 2. gu¬
neh, heyf, vvebal. tışt an kesO pepûk û re¬
ben re tO gotın. * elemeği atmayın
günahtu fivv. nin mavêjin guneh ye, heyf
e. * günah bcîi'kn gitti fivv. guneh jı stuyO
mm derket. /_ işlemek L jı dıji ol û din
guneh kınn, tavvanbar bûn. /_a girmek
fivv. ketm gunehan. * günahına girmek
fivv. ketin guneha yeki. * birinin gü¬
nahım almak fivv. guneha yeki gırtın.

günahkar rgd P. K. gunehkar, bezekar.
/_hk M. bezeyi, gunelıkari.

günahta rgd bıguneh, tavvanbar.
günahsız rgd bOguneh, bêtawan.
günaydın! B. rojbaş.
gün batımı M. hıngori, devdevi OvarO.
günberi M. ast rojnOzk, dema ko dınya n0-

ziktırina rojû dibe ko evıya 31i berçıle ye.
güncel rgd rojane, aktüel.
güncelleşmek Z. rojane bûn, aktüel bûn.
güncellik M. aktûalite, rojane.
gün çiçeği M. gula berbıroj.
gündelik 1 M. rojane, rojiıı, yevvmıye. 2.

rgd rojane, rojin, tışte ko her rojO duçar
dibe an derdıkeve, yevvmi.

gündeükçi M. zehmetkOş, kesê jı bo roja¬
ne kar ddce

gündem Mrojev./_dışıfiw.derveyiroje-
vê. * gündeme almak fivv. gırtın rojevê. *
gündeme getirmek fivv. anin rojevO, ber-
pOşi rojevê kınn.

gündeş rgd hemroj.
gündöndü M. gula berbıroj.
gün dönümü M. drêjiya vvekhevbûna şev

ûrojê.
gündüz 1 M. roj, dıjraberi şev. Z bı rojê,
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dema ko roj heye. /_cü M. 1 kesê ko rojO
kar dike. Zxwandekarê ko rojê drxwinin.

gündüzleyin rgp. rojin.
gündüz sefasi otu MA. lavvlavv.
güneğik Mxizêmok, kasni.
güneş M. 1. ast ro, roj.Zro, tav. /-açmak

Z. ro vekınn, tav avêtinA*etann. /_ bat¬
ması Z. ro/roj çûn avan. /_ banyosu Avv.

xwedan tavO. /_ çarpması L tavgez, tav
lOxistin/lOdan. /_ doğması Z. roj hılatın,
roj derketm./_e lapanM. rojperest./- le-
kcleriM ast qirniyOn rojO./_ saati M sae¬
ta tavO/rojê. /_ sistemi L rojbend. /_ tacı
Nh ast taca roê. /_ tekeri MA. ast hevêr-
keya roê. /_ tutulması M. asi roj giran,
roj hatın gırtm. /_ vurmak L tav te dan.
/_yanığıZ. şevvata tavO. /_yüı MA. ast. sa¬
la roO.

güneşlemek, güneşlenmek Z. dan ber
tavê,xwe dan ber tavO.

güneşletmek L dan ber tavO.
güneşU rgd 1 bıtav, tavin. 2. şayi.
güneşlik M. bertavık, bertavk./_ycrM/ı

beroj, tavgeh.
güneşsiz rgd 1 betav. Z evvri.
güney M. nivro, başûr, qible. /-U M. rgd

başûri.
güneybatı Nh başûri roava an roavayi

başûr.
güneydoğu Nh başûri rohelat an rohelati

başûr. /_ rüzgarı Nh vveşt.
güney buz denizi M. oqyanûs i seholben-

di başûr.
günlük rgd rojane, rojuı. /_ gazete M.

rojnameyO rojane.
günlük ağacı M. Aot zemqi şirin.
gün öle M. ast rojdûrk, dûrtırin mqteya

dinyayêyejı rojO ko ev salO de tê destpOka
tirmehO.

günsüler Nk gûstênkine.
günü birlik rgp. bı rojki.
günücü rgd behecoki.
günülemek L cavnebari kınn, behecoki

bûn.
güpe gündüz rgp. ro-nivro, np û ro, np Û

rojO.
gür rgd 1 gunguü, gurr, jı bo avê. Z kel,

geş, pûnc, gumre, jı bo por, gıya û tışte
vvısa. /-Ieşmek L kelbûn. /-deştirmek L
kel kınn. Evv sinonimên h jor bı "tann"
tOne bıkaranin.

gürbüz rgd rebit, trxis. /-Ieşmek L rebit
bûn, trxis bûn. /_lük M. rebiti, tixisi

Gürcü M. P. Gurci, kese jı GurcıstanO an
jı nha Gurcıyan.

Gürcüce M. Gurcdti, zmanê Gurci.
Gürcistan M. Gürcistan, vvelatê

Gurcıyan.
güre M. 1 televv, heyvvanO vvek ker û hesp

ko tOn dema gayuiê. Z coni, cani yanê ku-
riyê hespê ya heta sO sah. 3. jindar, çûst

gürecilik Mdtaamizm.
güreş M. zoran, qeb, gulaş, pehlevvani. /_

tutmak L zoran gırtın, gulaş gırtm, peh¬
levvani kınn.

güreşçi M. pehlevvan. /_lik M pehlevvani.
güreşmek L gulaş gırtm, gemışandın,

pehlevvani kınn.
gürgen M. gürgen.
gürlek M. şip.
gürleme Mguregur.
gürlemek Z- xurrin, xurmin, gumuı, gur- .

min, gurin, guregur kuın.
gürleşmek Z.xurtbûn,geşbûn,geşûgurr

bûn.
gürletmek Z. gurmandın, xurmandin.
gürlük M. 1. gunguü. Z geşi, geşbûni, kel-

bûni, jı bo gıya û rehek.
güruh M. P. xirtol, kotûkeş, revde, ajal.
gürüldemek Z. gunnin, xinnin, xurmin.
gürül gürül rgp. xure xur, zOdeyi jı bo

herıkina avO ye
gürültü M. deng, hengame, şemate, deng-

zar. /_ çıkarmak L deng dan, deng
derxistin, şemate kınn, şemate kar xistin.
/_ patırtı B. qal Û qır. * gürültüye gel¬
mek fivv. dinavqalû qirê de wmda bûn. *
gürültüye getirmekveya boğmak Avv. di
nav qal û qirê de - şemate de - vvında
kırın. * gürültüye gitmek fivv. di nav qal
û qırO de vvında bûn. * gürültüye papuç
bırakmamak fivv. guh nedan laf û gefan,
jı laf û gefan tOrxwann. * ortalığı gürül¬
tüye vermek/boğmak fiıv. şemate kar
xistin.

gürültücü rgd şematekar.
gürültülü rgd bıdeng, bışemate, bıhenga- ,

me.
gürültüsüz rgd bêdeng, bêşemate, bê- ;

hengame.
gürz MP./C.gurz,şeşperi
gütmek Z. ajotın. 1ajotın û idara pezû de- -

vvar e. Z beştin, gire dan. Domandına hızr
an ramaneki ye. * kin gütmek, kan da¬
vası gütmek Avv. kin güre dan, doza xvvinO
ajotın.
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güve Mbey,cınk,sıc,çırçırk,ıııırık,gaziz,
bızûz. Evana hemû staonimê hev m.

güveç Mİ dizde. Zxwannadizikêye, cûre
tırşdce.

güvelenmek Z. bey lê ketin, mınki bûn,
gazizi bûn.

güvem eriği M.gijok, gvvij
güven Mİ bavveri, evvle, itimad.Zwêrin.

* işe girmeye güvenemiyor fivv. evv ne-
vvêre têkeve nava kari. /_ mektubu M.
bavvername, evvlename. * kendine güve¬
ni olmak fivv. jı xwe evvle bûn, jı xwe ba¬
vver bûn. /_ vermek L 1 evvle kınn,
evvlevvandın, bavveri dan. Z wêrandin. *
güveni sarsılmak fivv. wêrandina xvve
şkestm, bawenya xwe şdein.

güvence M. bavveri,yeqini, leminat, garan¬
ti /_ vermek L yeqini dan, garanti dan,
bavvari dan.

güvenceli rgd bavverane, evvlevvane, bıga-
ranti.

güvencesiz rgd bêbaweri, bêgaranti.
güvenç M. bavveri, evvlevvi.
güvenUir rgd dılsoz, evvledar.
güvenilmek Z. lêkerOn pêşrya "güven¬

mek" bı lekera arikar "hatın" têne bıka¬
ranin, vvek: hatın evvle tann.

güvenU rgd evvlekar, bavver pe dibi.
güvenlik M. evvlekari, emniyet.
güvenmek Z. pO bavver bûn, pê bavver

kınn, evvle kınn, yeqin kınn. * birine gü¬
venmek fivv. bı yeki bavver bûn. * kendi¬
ne güvenmek fivv.jı xvve bavver bûn/kınn.

güvensiz rgd bObext, bObavver. /_lik M.
bObexti, bObavveri.

güvercin lM kevok.
güvercin 2 M gakoür, evrya kevoka şin e.
güverte M.Ztkeştiyandepıştaambarane.
güvey M. zava. /_ girmek Zİzevvıcin, jıbo

mOr.
güveyotu M. mırcangeş, merze.
güvez rgd K. gevez, rengeki sor a şta e.
güya rgp. P.goya, vveki.
güz Mpayiz.
güzaf N.rgdP. güzaf, laf.
güz çiğdemi M/i gulemi.
güzel rgd 1 bedevv, crvvan, hserxwe, jı bo

keç û juıan tê gotm. /_ kız Avv. keça be¬
devv. Z delal, zeri, evıya jı xwejı bo keç an
jinên bedevv tê gotm. /_ olmak Z. bedevv
bûn, crvvan an delal bûn.

güzel rgd crvvan, emdi, çeleng, qeşeng. 1
zêdeyijı boxort û lawan tê gotm ko di ma¬
na h serxwe bûnê dıde. Zjı bo tışt an hey-
vvanan tê gotm. 3. hserxwe, jı bo insan tê
gotın. /_ olmak Avv. crvvan bûn, emdi an
çeleng bûn.

güzel rgd baş, çak, delal, nnd, sıpehi, jı bo
tıştOn nêrbar an termên nenêrbar tO
gotm. * güzel bir kitap Avv. putûkek baş
an nnd an çak. * güzel bir firsal kaçırdı
Avv. keysekebaş revand. *güzelbir resim
Avv. wêneyeke baş an crvvan an çak an de¬
lal. * güzel bir yemek Avv. xwanneke baş.
/_ olmak Z. nnd bûn, baş bûn, çak an de¬
lal bûn.

güzel avrat otu M. tûlezer, şirinûtal.
güzelleme M. stranên eviniyO ne.
güzelleşmek Z. bedevv bûn, baş bûn,

crvvan bûn.
güzelleştirmek L 1 xemdandin, kok

kınn, kokandın, jı bo tezyiniyê. Z crvvan
kınn, bedevv kırın, zêdeyi jı bo rû û suret.
3. sıpehryandın, nnd tann, baş kınn, jı bo
kar û emel.

güzellik M. 1 ervvani, bedevvi. Z delali,
nndi, sıpehiti, çOyi, nndi.

güzellikle rgp. bı nndi, bı delaü, bı çêyi.
güzergah M. P. güzergah, rOgah.
güzide rgd P. bıjarte, payebdınd, serberz.
güzlek M 1 barana payizO. Z payizgeh, ci-

hê ko payiz te derbaz dibe.
güzlemek Z. payizborina xwe derbaz

tann.
güzlük rgd payizi. 1 tışte ko payizi

derddceve. Z tışte ko payizi tê çandın an
tê bdcaranin. /_ elbise M. kıncen payizi.

güzün rgp. payizi, h dema payizO de
güz zambağı Mpelezêsk.

Ğğ
M tipa nenemin ya elifba Turta ye

û carinan naye pOşıya bêjeyan, Kurdi de
ev, bı "x" ya nerm tê şirove tann. vvek:
xahb,xedar.
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keç û juıan tê gotm. /_ kız Avv. keça be¬
devv. Z delal, zeri, evıya jı xwejı bo keç an
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M tipa nenemin ya elifba Turta ye

û carinan naye pOşıya bêjeyan, Kurdi de
ev, bı "x" ya nerm tê şirove tann. vvek:
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H
H. M tipa lO.emin a elifbaye ürki ye û

dengdar e, jı qinqê de derdüceve.
ha B. Tuki û Kurdi de yek maneyi dıde. 1

di dırûşma daxwaz, şaşmi û ecObmayi de
tê kar anin. Z Ghk carinan mana "tam"
dıde. * ha ben ha sen Avv. ha ez ha tu, tam
ez tam tu.

habbe M. 1. heb, hevv, hb. Z bulqik, peqdc.
haber N.A agah, hay. /-dar rgd agahdar,

xeberdar, serwext, şareza. * haberdar et¬
mek fivv. agahdar kınn, hesandın. * ha¬
berdar olmak Avv. xeberdar bûn,
agahdar bûn, hayjO bûn, pê hesryan. * ha¬
beri olmak fivv. agah bûn.

haber 2 N.A xeber, nûçe. /_ almak L xe-
bergutm./_bülteniMA. deng û bas. * dış
haberler Avv. deng û basê der ve. * iç ha¬
berler Avv. deng û basê hundur. * dünya
haberleri Avv. deng û basê dinyayê./- gö¬
türmek L xeber bınn. * hayırlı haber
fivv. xebera xOrê. * haberi olmak fivv. guh
10 bûn, hay 10 bûn, xeber hebûn. /_ sal¬
mak L vvesandın, xeber şandın, xeber rê
kınn. * onlar habergönderdiler biz gel¬
dik fivv. vvan vvesandın em hatın. /_ ver¬
mek L xeber dan. /_ yetiştirmek Z.
xeber gıhandın.

haber i M. nûçe, evrya jı xeber û ajansO
çapdOri ye.

haberci M nûçegıhan, altax. /-tik M. nû-
çegdıani, altaxi.

haberleşmek Z.lpevrexeberdan.ZnÛ-
çegdıani kınn.

haberli rgd haydar, agahdar.
habersiz rgd bêxeber, bêhay, bêagah.

/_ce rgp. bı bê agahi, bı bê hayi, bı bê xe-
beri. /_lik Z. bêxeberi, bOhayi, bêagahi.

Habeş, Habeşi N.A Hebeş, Hebeşi.
habur dansı MA. gansê xabûrê.
hac M.A hec. * haca gitmek Avv. çûn hec.
hacet MAl pOvvisti, pêweng, hevvce, ha¬

cet. Z Kurdi de di mana alet Û malzeme
deji tâ karanin.

haci M. A heri. /_ ağa Avv. heri axa. *
hacılar bayramı Avv. cejna boraqê. /_hk
M. heciti. /_ olmak Avv. heci bûn.

hacılar kuşağı M tırija keskesor.

hacüaryolu M. reya kavran, kadrz.
hacıyatmaz M. 1 pâlistıkeke ko tu çavva

deyni erdê evv disa h serxvve dısekıne. Z
û kesê vvısa.

hacım N.A qebare, banst, guncan, gun-
cayişt, üyen. /SI rgd bıtiyen, biqebare.
/-siz rgd bêqebare, bêuyen.

hacıotu Mmandêrek.
hacivat M. di listıka hechvat û qeregoz de

hevalêqeregoze.
haciz N.A hOcız, destdanser.
haczetmek Z. hecız kırın, dest dan ser.
haç M. xaç,çarmıx, ev bêjejızmane erme¬

ni dihêt. /-perest Mxaçperest, xaçhebta.
had N.A 1 hed, üxûb. Z derece. 3. desthe-

lati. * haddine midüşmüş?Avv. heddêwi
ye ko? * haddini aşmak Avv.jı hedê der¬
ketm. * haddini bilmek Avv. cihê xwe za-
nta, hedO xwe zanin, desthelatrya xwe
zanin.

hadde N.A mekina têl çêlunnê ye. /-ha¬
ne M. fınna maden helandınO ye.

hademe N.A xedeme./_lik M. xedemeti
hadım rgd A xadim, xesok, xesandi, jıbo

insan e. /_ etmek Avv. xedim kınn, xe-
sandın. /_hk M. xeduni.

hadi B./cr.hade,haydê!
hadis N.A hedis, gotinên PeyxamberAS.
hadise M. A hedise, bûyer. /_ çıkarmak

Avv. şemate karxistin, bûyer tann. /_Urgd
bışemate. /-siz rgd bOşemate.

hadsiz rgd bOhed. * hadsiz hesapsız Avv.

bO hed û hesOb.
hafazanaUah B. Xvvedê hefız! Xwedê

biparêze!
hafız M. rgd A 1 hafız, hefız, kese ko

Qur'anêjıber dızane. Z parezger./_ukM
hefizi.

hafıza M.A bir, bihr,xOv.* hafızası kuv¬
vetli fiıv. birdar. * hafızayiyoklamak Avv.

bihra xwe tevdan. /Sı rgd bUırdar. /-sız
rgd bebüu-, birsrvık.

hafi rgdA dizi, şofar.
hafif rgdA srvık.1 di pivana gıranıye de

kêm, dıjraberi gıran. 2. kart kozehmetrya
xweanwestaxwekême.*haflf Işfivv.ka-
rO sıvık. 3. revvışt an çdobûn û çavvabûnO
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de kêmasi. * hafif düşünce, hafif şeker¬
li fivv. hızra srvdc, kOm şetar. 4. tenık an ze¬
lal, tiştê ko sıftiya xwe an stûriya xwe kOm
e, vvek: * hafif sis, hafif içki fivv. mıjeke
tenık, vexwanneke sıvık. S. negınngi an
bO taqetiyê şirove ddce. * hafif bir ceza
Avv. cezayeke srvık. *hafif bir ses fivv. den-
geke srvdc. /_ atlatmak Z. srvık derbaz
kınn. /_ giyinmek Z. tenık h xwe tann. /_
hafif fivv. srvık sıvık.

hafifçe rgp. bı srvıkahi.
hafiflemek L srvık bûn.
hafifleşmek Z. srvık bûn.
hafifleştirmek Z. srvık kınn.
hafif lelmek Z. sıvık kınn, beraftuı. * yü¬

künü hafifletmek Avv. barê xwe srvdc
kınn.

hafiflik M. 1 srvdcahi, srvdd. Z debengi, dil
srvıki (jı bo rewtşti tâ gotm).

hafifmeşrep rgd debeng, dd srvık.
hafifsemek L guh nedan, avOtın paş guh.
hafif siklet M. sportê de kesO ko boks,

haltOr û pehlewaniyê de di navbera 67.5
û 68 kiloyi de dıleyize.

hafiften rgp. 1 bı srvıki. 2. sınede. * bıçak
hafiften kesmiş fivv. kOrO bı sinêde bırri
ye.

hafil N.A nevi (law).
hafiye M. xefnOr, şofar. /_lik M. xefnOri,

şofari.
hafriyat M. A kolan, kolin.
hafta M P. K. hefte. /_ başı M. destpOka

hefte./_ sonu M. serO heftO, davvrya heftO.
haftalık M. rgd heftani, hefteyi.
haftaym M. ing. lıaftaym, sportê de danê

pêşin û a din.
hain M. rgd A xayin, caş, crxız,xınız.
hainleşmek /.xayinbûn.
hainlik M. xayini, caşıti.
hak l N.A heq, yek jı navOn Xvvedê ye.
hak M. A heq, maf, miz, mıze. * adam¬

ların hakkı var fivv. heqO mırovan heye
an heqê camOran heye. I- almak L heq
gırtın. * ana baba hakkı Avv. heqê dê ba-
van. /_ aramak L heq gerin. /_ etmek Z.
heq tann. * hak helal etmek Avv. heq he¬
lal kınn. * hakkı olmak Avv. maf hebûn.
* hakkından gelmek Avv. jı heq der
hatm. * hakkını helal etme Avv. gerden
azad kınn. * hak helal etmeyi istemek
fivv. gerdenazadıya xvve xwastin. /- sor¬
mak L heq pirsin. * yiğidin hakkını ye¬
me fivv. heqê mêran mexwe.

hak MA dad, heq.* hakkını almak fivv.
dad gırtm. /-sever rgd dadpervver. /_
istemek Avv. dad xwasbn.

hak 4 M. P. K. xak, erd, xweU.
hakan M. P. xakan, şahinşah.
hakaret MA tada, tadayi, heqeret. /_ et¬

mek Z. tadayi te tann. /_ gönnek Z. ta¬
dayi ditin, heqeret ditm.

hakem M.A hekem, kizir.
haki rgd P. K. axeki,xaki.
hakikat t. N.A heqiqet, rasti, rast. * ha¬

kikati kabul etmek lazım Avv. pêvvist e
ko tu rastiyê bıpejırini. * dünyanm yu-
varlakhğı hakikatin Avv. gıroverrya
dınyayO rast e. Z rgp. bı rasti, bı heqiqet.

hakikaten rgp. bı rasti.
hakiki rgd rasteqine, a rast, heqiqi.
hakim N.A ldadger,qazi,danêr, kesê ko

di dadıgehO de bıryar dıde. Z hatam, zo¬
ran, zal, kesO ko hukm ddce. 3. fiio. zoran,
sereke, dominant. * yerinde herkese ha¬
kim Avv. di cdıO xwe de herkesi re sere-
ketıyO ddce. 4. nefs an ruhiyatO de
xwepOkarin, xweragirtrn. * nefsine ha¬
kim olamamak fivv. pO nefse xwe neka-
rin.

hakimane rgp.A P. hakimane.
hakimiyet M. A servveri, zorani.
hakimlik M. 1 dadgeri. 2. servveri, zorani.
hakir M. A kemditın, pıçûkditın. /_ gör¬

mek L k^-j ditin, pıçûk ditm.
hakkaniyet M. maftaquii.
hakketmek L heq kırın.
hakkında rgp. dç derbare. * bu sözlük

hakkında fivv. derbareyi vO ferhengO de.
hakkından gelmek fiw.jiheq ...derketm.
hakkından gelememek fiıv. jO nehatm, jı

heq der ... nehatın.
haklı rgd bdieq, mafedar. /_ bulmak fivv.

mafedar ditm. /_ çıkmak Z. mafedar
derketın. /_hk M. bdieqi, mafedari.

haksever rgd add, mafehiz, heqpenst.
haksız rgd 1 neq, neheq. Z bêheq, bêmaf.

/_ bulmak L neheq ditm. /_ca rgp. bı ne-
heqi. /-tak M. neheqi. * haksıztak etmek
Avv. neheqi kınn. /_ olmak L neheq bûn.

haksızlaştırmak Z.neqandın.
hakşinas rgdA ZMieqşinas, mafehiz.
haklanır rgdheqşüıas./_hkM.heqştaasi.
hal l M. A 1 revvş, hal, avva. * halimiz ya¬

manan- Avv. revvşa mexirab e. Z hal, avva,
vvezryet û dırûşmO şani dıde. * ne halde¬
dir? Avv. di çı rewsê de ye?, di cı haü de
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de kêmasi. * hafif düşünce, hafif şeker¬
li fivv. hızra srvdc, kOm şetar. 4. tenık an ze¬
lal, tiştê ko sıftiya xwe an stûriya xwe kOm
e, vvek: * hafif sis, hafif içki fivv. mıjeke
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haltOr û pehlewaniyê de di navbera 67.5
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hainlik M. xayini, caşıti.
hak l N.A heq, yek jı navOn Xvvedê ye.
hak M. A heq, maf, miz, mıze. * adam¬
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hakşinas rgdA ZMieqşinas, mafehiz.
haklanır rgdheqşüıas./_hkM.heqştaasi.
hal l M. A 1 revvş, hal, avva. * halimiz ya¬

manan- Avv. revvşa mexirab e. Z hal, avva,
vvezryet û dırûşmO şani dıde. * ne halde¬
dir? Avv. di çı rewsê de ye?, di cı haü de
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ye?, di çı avvayi deye?. * halimiz kötü Avv.

halê me xirab e. 3. hêz û taqetê şani dike.
* haU kalmamak fivv. hal tê de neman. *
halden düşmek fivv.jı hal ketin. * halden
hale düşmek fivv. jı hal ketin halan. * hal
hatu sormak Avv. kêf pirsin, hal û kêf
pirsin. * hali vakti yerinde olmak Avv.

revvş û hate xwe baş bûn.
hal 2 M. A hal, rihê fêki û hêşinati tOte

fırotın.
hal 3 M A çare, çareser. /- etmek L hal

kınn, çareser tann. /_ olmak Z. hal bûn,
çareser bûn.

hal 4M Grm çavvanki, nuhok.
hala l N.A apa, met, xvvengO bavê ye. /_

çocuğu Avv. amojza, xarzi, xvverzi.
hala 2 rgp.A hê, tana.
halas M. xdas, fehtta.
halat M. Gr. 1 vvens, evrya bı zOdeyi jı ris

çO dibe. Z tenaf.
halay N.P. govend, reqs. /_ başı M. sergo-

vend. /_cı başı M. sergovend, serçopi, go-
vendkOş. /_ çekmek Z. govend gırtm,
reqsandin, reqisin. * halaya girmek Avv.

ketm govendO.
halayık M.A cariye.
halbuki Ghk ÜT. hal bû ko, evv ko, ditki.
hale N.A xêU, roıuya vveki mıj e ko lı dora

luveçêdibe./_lenmek/.xêu girê dan,xê-
U gırtm.

halef N.A paşevvar.
halel N.A xirab, alozi. /_ gelmek L xirab

bûn, alozi bûn.
halen rgp.A hO, mha, ndıo.
halet M.A revvş, dtrûşm./_i ruhiye fivv. re¬

vvşa ruhi.
halhal M.A xirxal.
hah MZ>./tr.xaü,xaliçe.
haU rgd K. xaü, çol, cihê vala û tenya.
haUç MAxeüc,delav.
halife M. xelife. /_lik M. xelifeti
halihazır M. A hal i hazır.
halik M. afermende, afrandOr,xuhk.
halim rgd (jı bo oısan) rûnerm.
halis rgd ari,xahs, safi./_anergp.xahsane.
haUta N.A kân amejen.
baUyle rgp. jixwe.
haüc M. A netevve, gel, mjad, xeUc *

halkımız fivv. xelkê me, gelê me, nete-
vveyi me. /- ağzıM devoki gel. /_ bilimci
M. folklorist /_ bilimi Avv. folklor. /_ dUi
M. zmani gel* Kürt halkı Avv.xelki Kurd,
geü Kurd, netevveyi Kurd. /_ türküleri

M. stranên gel.
halka M.A lgerzık,xelek,heIqe.Zcerge,

hevêrke. Evrya jı bo tışte ko vveki çember
bûye re tê gotın.

halkalanıak Z. 1 helqe girê dan, xelek
tann, gerzık tann. Z cerge kınn, çember
girê dan.

halkalı rgd bdielqe, brxelek.
halk avcılığı M. demegoji.
halk avcısı Mdemegog.
halkçı rgd gelpenst. /Juk M. gelpensti.
halkevi M. mala gel.
halk oylaması M. referendûm.
halkoyu M. raya gel.
hallaç M.A kevan,haletekibıjdı ye kobı

vvi heriris an pembû jı tê der.
hallaçlamak Z.jendın, kevan kınn.
halletme M. çareser.
halletmek /.çareser kınn, fensandın, hal

tann.
hallice rgd çetırin.
hallolmak Z. çareser bûn, hal bûn.
halsiz rgd bêhal, bOtaqet, mdtaf. /_ düş¬

mek Z. jı hal ketin, behal man. /_lik M
behaü, bêtaqeti.

halt MAxUt,xırabi,xeta./_etmek/.xeta
tann.

halter M. Fr. Gr. haltêr, cûreyeki sportê
ye.

halvet M. A xelvvet, sUÛs. /-hane M. xel-
wetxane, sdûsgeh.

ham M. P. K xam, xav, xag. 1 jı bo fêki
hêşmati, xag, firik. Z jı bo made û ma-
tenyal, xam. 3. jı bo şir û dezi, xav. * ham
süt Avv. şirê xav. /_ iplik M. deziyO xav. 4.
jı bo laş û temeni, xam./- tosun Avv. can-
geyê xam. /_ vücut Avv. İaşe xam. S. bıyani,
rOnezan. * ham bir adam Avv. mıroveki
xam e./_ olmak/. xav bûn. 6. ter, jı bo şrv
û daran. /_ çubuk M. şrva ter.

hamail MlAberbejn, hemayd. Z mvışt.
hamak M. Fr. hêlanek.
hamal M. A hemal, pıştivan. /_hk M he-

maü, pıştivani. * hamallık etmek Avv. 1
hemaü an pıştivani kınn. Z bê hevvceyi
xwe bm bareici gıran re kınn an tışteki ne
hevvce jı xwe re kınn armanc. /- tası M
tasa hemamê, tasa ko pê avê h xwe dıkuı.

hamam M.A hemam. /_ yapmak L hc-
mamtann.

hamamböceği M. zırkOtk, zirqitik,
zirxitik.

hamam kesesi M. lifde.
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hamarat Mbermaü.juıakomallcıreûjir
ûjOhatiye.

Hambeli MAl Hembeü, yek jı çar
mezhebên dinê islami ye. Z kesê ko jı vê
mezhebe de ye.

hamburger M İng. Ger. hamburger, şifte.
hami M. rgdA parOzger.
hamUe l M rgd A avıs (zadeyi jı bo hey-

wan) . /_ kalmak L avısta, avıs bûn. /_
bırakmak/. avısandın,avıs tann./- kal¬
mak L avıs bûn, avısta. /-Uk M. avısi.

hamile 2 M. rgdA (jı bo âısan) ducan, za¬
royan nexvvaş bûn, dugdıan, duzıki. /_ et-
mek/buakmak Z. ducan kınn, h
zaroyan nexwaş niştin. /_ katanak Z. du¬
can bûn, dugıhan bûn. /_Uk M. ducani,
dugdiani. /_ olmak L ducan bûn, zaroy¬
an nexwaş bûn.

hamiyet MA 1 dd mezıni. Z kesO ko ddê
vvi de cehda vvelatparOzi dibe.

hamlamak, hamlaşmak /.xambûn.
hamle M. A gılp, taw, sixurme, hemle. /_

variyeti Avv. çarpryan. /_ yapmak Z. da-
benzin, hemle tann.

hamlık Mxami,xavi,xagi.finhanı.
hammadde MA. danng, kaledend, ma-

deyi xam.
hamsi M. hamsi, cûre masiyeki ye ko bı

zOdeyi jı derya reş de derdıkeve.
hamule M.A bar.
hamur N.A hevir, satıf. /-cu M. hevirker.

/_ ekşimek Z. hevir helatm. /- mayası
Nh hevirtırş. /_ teknesi M teşt. /_ yap¬
mak L hevir kırın./- yoğurmak Z. hevu-
tann, hevir surandın.

han ^.P.Lxanfotê/ênfierê^.Zxan.çarşi.
* iş hanı fiıv. xana kar.

han 2 M. xan. hukumdarê tan vvelatOn ro¬
helat in. /-zade M. xanzade.

hançer M.P.K.xencer.l- çekmekZ.xen-
cer taşandın, /-lemek L xencer kınn.
/-lenmek Z. xencer bûn.

hançere M. A ant qınk, gevvri, ximxim,
qupdc.

hane M. P. K xane. 1 mal, avahi. Z tezim,
ade. 3. çavi, malık.

hanedan M. P. K. xanedan, malbati. 1 M.
kesê kojı nıfşO mü- û began anjı malbate-
ki mezm tê. Z rgd kese destvekıri, co¬
merd.

Hanefi İMA Henefi, jı dinê islami de
yek jı çar mezheban e. Z rgd kesê kojı vê
mezhebO tê. /_Uk M. Henefiti.

hangar MZr.xangar.
hangi rgd 1 kijan, kijdc. Z herçi, herçi ko.

* hangi rüzgar attı seni buraya? fivv. ki¬
jan bayi tu avêti vêderê? * hangi taşı
kaldırsan altından çıkar fivv. kijan
kevıri bdınd ki di bm de derdıkeve.

hangisi rgp kijan, kijdc.
hangisini rgp. kijani, kijıki.
hanım M P. 1 bano, banû, canık, sti,

xanim, unvanê jı bo keç û juıan e. 2. jm,
bermaU, jı bo juıa mêrtari re tê gotm. 3.
canık, sti, revvışt û bedevvi ya jmê re tê
gotm. * çok hanım bir kadın fivv. jmeki
geleksti/xanim e,jmeki zorcanık e. 3.jına
ko devvlemend e an juıa devvlemendeki
ye.

hanımanne Mxesû,xwesi.
hanun böceği M. meük, sosık.
hanımefendi M. xanunefendi, banû.

/-likM.xanimefenditi, banûti
hanımeli olu M. guletangvta.
hanımlık Mxanimti, banûti, canıkti.
hani rgp.K. kanO, ka. 1 vvateyi h kiderO, çı

bû, h ku ma Avvd dıde. * hani mendilim
nerede? kanO dısmala nun h ku ye? Z bı
revvşa pırs û pirsryanyê de tê karandı. *
hani ne yaptm? Avv. kanê te çı kır? 3. di
revvşa gdi û gazin lavayi de arikari ddce. *
hani bana iş bulacaktın! Avv. kanO te
mm re kar dıditî. * hani Kürdistamm
hani! fivv. ka Kurdıstanım ka! * hani o
günler nerede! Avv. kanO evv rojana h ku
ne! 4. dç carinan rihê daçekOn vvek hela,
barê, qet nebe ji dıgıre. * hani bir ba¬
kayım fivv. ka hela mêze kim.

hantal rgd tambd, palafıs, beti, laşgıran,
cangıran./_laşmakZ. palafıs bûn, hımbıl
bûn. /_hk M. palafisi, hımbdi.

hanzal Mkuzark.
hap N.A heb, hevv, hb. 1 jı bo hbên der¬

man tê gotın. Z vvateyi tek û dane dıde.
hapis M. A hebs, gırti. 1 cdıeki de gırti

man. Z cezayi tawanê ye. 3. kesO ko ceza
gırti ye û ketrye gtrtigehê, mehkûm. /_
giymek L ceza xvvann. /-Uk M. hebsi,
gırtiti.

hapishane M. hebisxane, bendixane, guti-
geh, gutixane. /- cezası M. cezayi hebsO.
/_ kaçkını M. revokê gutigehO.

hapsedilmek L haün hebs tann.
hapsetmek Z. hebs kınn, xislangirtigehO.
hapşınk M 1 pişkin, pıjmin. Z fışkın, zO¬

deyi jıbo heyvvan.

hamarat 616

hamarat Mbermaü.juıakomallcıreûjir
ûjOhatiye.

Hambeli MAl Hembeü, yek jı çar
mezhebên dinê islami ye. Z kesê ko jı vê
mezhebe de ye.

hamburger M İng. Ger. hamburger, şifte.
hami M. rgdA parOzger.
hamUe l M rgd A avıs (zadeyi jı bo hey-

wan) . /_ kalmak L avısta, avıs bûn. /_
bırakmak/. avısandın,avıs tann./- kal¬
mak L avıs bûn, avısta. /-Uk M. avısi.
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zaroyan nexwaş niştin. /_ katanak Z. du¬
can bûn, dugıhan bûn. /_Uk M. ducani,
dugdiani. /_ olmak L ducan bûn, zaroy¬
an nexwaş bûn.
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hamlık Mxami,xavi,xagi.finhanı.
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hamsi M. hamsi, cûre masiyeki ye ko bı
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hamule M.A bar.
hamur N.A hevir, satıf. /-cu M. hevirker.

/_ ekşimek Z. hevir helatm. /- mayası
Nh hevirtırş. /_ teknesi M teşt. /_ yap¬
mak L hevir kırın./- yoğurmak Z. hevu-
tann, hevir surandın.

han ^.P.Lxanfotê/ênfierê^.Zxan.çarşi.
* iş hanı fiıv. xana kar.

han 2 M. xan. hukumdarê tan vvelatOn ro¬
helat in. /-zade M. xanzade.
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/-lenmek Z. xencer bûn.
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qupdc.

hane M. P. K xane. 1 mal, avahi. Z tezim,
ade. 3. çavi, malık.

hanedan M. P. K. xanedan, malbati. 1 M.
kesê kojı nıfşO mü- û began anjı malbate-
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merd.
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yek jı çar mezheban e. Z rgd kesê kojı vê
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hangi rgd 1 kijan, kijdc. Z herçi, herçi ko.

* hangi rüzgar attı seni buraya? fivv. ki¬
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kaldırsan altından çıkar fivv. kijan
kevıri bdınd ki di bm de derdıkeve.
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hangisini rgp. kijani, kijıki.
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bermaU, jı bo juıa mêrtari re tê gotm. 3.
canık, sti, revvışt û bedevvi ya jmê re tê
gotm. * çok hanım bir kadın fivv. jmeki
geleksti/xanim e,jmeki zorcanık e. 3.jına
ko devvlemend e an juıa devvlemendeki
ye.

hanımanne Mxesû,xwesi.
hanun böceği M. meük, sosık.
hanımefendi M. xanunefendi, banû.

/-likM.xanimefenditi, banûti
hanımeli olu M. guletangvta.
hanımlık Mxanimti, banûti, canıkti.
hani rgp.K. kanO, ka. 1 vvateyi h kiderO, çı

bû, h ku ma Avvd dıde. * hani mendilim
nerede? kanO dısmala nun h ku ye? Z bı
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hantal rgd tambd, palafıs, beti, laşgıran,
cangıran./_laşmakZ. palafıs bûn, hımbıl
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hap N.A heb, hevv, hb. 1 jı bo hbên der¬
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gırtiti.

hapishane M. hebisxane, bendixane, guti-
geh, gutixane. /- cezası M. cezayi hebsO.
/_ kaçkını M. revokê gutigehO.

hapsedilmek L haün hebs tann.
hapsetmek Z. hebs kınn, xislangirtigehO.
hapşınk M 1 pişkin, pıjmin. Z fışkın, zO¬

deyi jıbo heyvvan.
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hapşirmak /. 1. pıjmin, pışkandm, pişkin.
Z fışkandın, fışkin. fistan, zêdeyi jı bo
heyvvan tê gotm.

hanı MZr.xara, axirO hespan e.
harabe M. rgdA dOran, kavd, wêran,xo-

pan, xirbe, xirabe, pag. /_lik M. dêrani,
wêrani, xopani. /_ olmak Z. kavd bûn,
vvêran bûn, dOran bûn.

haraç M.A xûgi,xûki,xerac, sere, bac, ba-
cO rê. /_ almak/yemek Z. xûgi gırün, bac
jO gutm, xerac gırtin.

harakiri M. harakiri, cûre xwekuştineki
Japoniye.

haram rgdA heram.hamoş./- etmekZ.
heram kınn, henmancün. /_ olmak L
heram bûn, henmin. /_ yemek Z. heram
xvvann./- yiyen Nx. heramxur./_zadeM
heramzade, biji, kesê ko jı bavêxwe nine.

haram 2 rgd xenim. /_ etmek Z. xenim
kınn. /_ olmak Z. xenim bûn. * emeğim
onlara haram olsun fivv. keda mm xeni-
miwanbe!

harami M.A herami, diz, rêbir.
harap rgd A xapûr, xopan, vvêran, kam-

bax. /_ etmek Z. kambax kınn, xopan
kınn, kavd kınn,vvêran tann. /_ olmak Z.
xopan bûn, xapûr bûn, vvêran bûn, kam-
baxbûn.

haraplaşmak /. fin harap olmak.
harar MAxerar,xaşi, ter. Evana çewalên

heri mezm m.
hararet N.A 1 germi, tin. * güneşin ha¬

rareti, ateşin harareti fivv. germrya tavO,
tina rojê, tina agıri. 2Bj. şevvat, ta. * vücut
harareti Avv. şevvata caıî/Iaş. 3. tibûn, şe¬
vvat. * tuz hararet verir Avv. xwê tibûnê
zOde dike.

hararetlendirmek Z. germ kırın.
hararetlenmek Z. germ bûn, şevvat pO

ketm.
hararetli rgd tindar, germker.
harbi N.A 1. (sileh) çatkêş, süne. Z rast-

bêj, ddsoz.
harbiye MAl cengane, karûbarê şer. Z

ttrkryê dexwandegehek leşkeri ye ko ser-
bazan pervverde dike.

harcamak L 1 xerc kınn, serf kınn,
rêkinn,jı bo armanceki anjı bo kar û ba-
reki dıraf an hebûnekêjı dest derxistin. *
çok para harcamak Avv. zor pare rê
kınn/xerc kınn. Z tehfandın, telef kınn,
feda kınn. * adam, arkadaşım bUe har¬
car Avv. camêr hevalê xwe ji ditelifine an

feda ddce.
harcanmak L hatta xerc bûn, haün teh¬

fandın, haün feda bûn.
harcatmak Z. dan xerc kınn, dan

telifandın, dan feda tann.
harcırah Mxercêrê.
harç MAxercldirafêko batiye rê tann,

mesref. Z tirkiyê de bdıa an dırafa ko jı
bo ewraqên miri têne dayin. 3. xiz û çi¬
mentoya ko jı bo avahiyan tekel dibe. *
duvara harç taşımak Aw.xerc kışandm
ser diwêr.

harçlık M.xerci,xercêrê.
hardal M.A gormız,xerdel/_tohumuM.

tovxerdel «'

hare N.P. hare.
harekat N.A tevger, raperin.
hareket N.A İhv.hvin, bızav, bızûtin, he¬

reket, made an cısmeki ko cihêxwe dıgu-
hêre. Z lebat an oncaneki jryindaran lcol
ddeqe. 3. revvş, tevger. * hareketlerinde
ölçülü olması gerek Avv. drvêt di pivana
tevgera xwe bızanıbe. 4. rêketin. * yann
hareket ediyoruz Avv. em sibê rê dıkevm.
5. çalaki, bızûtnevye. * talebe hareketleri
Aıv. çalakryên xwandekaran. * harekete
geçirmek L engrzandın, henkandın,
lıvandın. * toplumu harekete geçirmek
Avv. crvak dan henkandm. * harekete/
hazırlanmak fivv. seferber bûn, amadeyi;
bızûtıni bûn. /_ etmek L 1 hvin, bızrvin,
leqin. Z bızavtm, bızrvfa, bızûtin. 3. rê-.
ketm. '. eıiirmek L 1 bızrvandm,
'- ^i,leqandm.Ztannrê,xisunrê.

. .eketlcndirmek Z. hvanduı, leqandm,
brzaftın. ;

hareketU rgd bızav, çalak, hvok.
harem M A harem, di qesr û serayan de

cihOjınan e.
harf MA tip, pit, herf. * büyük harf MA.

gırdek. * çift ses çıkaran harfler MA.
Grm. dengdarOn çevvi. * harf diziciM. ti-
prOzk. * kısasesU harf MA. Grm dengdê-
rO kurt. * küçük harf Nh hûrdek. * sesU
harfNh Grm dengdêr. *sessiz harfNh
Grm dengdar. * uzun sesU harf Mn
Grm dengdêrê dırej.

harfi UuU" M. Grm zayend, zeaer, veqe-
tandek, pêşker.

harfiyen rgp. herfiyen, tam û temam
harüdamak Z.xurrin,xurexurkınn,xule

xul kınn, jı bo henkandına avê ye.
hani hani rgp.xurexur.xulexul
haran M. 1 parêz, bexçeya sewz û hêşuiati
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ye. Z çit, çeper.
harici rgdA derveyljıderve.
hariciye N.A Ixancrye,derve.* hariciye

veziri MA. vvezire karûbarO derve. Z Bj.
nexwaşryOn derveyi laş. /_ci M. 1 kesO ko
rêzamya karûbarê derve ddce. Z kesê ko
nexwaşryên derveyi laş re mıjûl dibe.

hariç rgd A der, derve, xanc. * harice
göndermek fivv. der ve şandın. * hariç¬
ten gelmek fivv. jı derve hatm. * hariçle
kalmak fivv. jı derve man.

harika rgdA nuvvaze, nevvaze.
harikulade rgd A nuvvaze, nevvaze.
harir M.A herir, evrişım.
haris rgd çavbırçi, têrnebi.
harita N.A xerite, nexşe. /_cı M. nexşeçê-

ker, kartoxraf. /-cıltic M. kartoxrafi.
harlamak L 1 (jı bo aga) geş bûn. Z

emrin.
harman M. P. bênder, coxin,xerman. /_cı

M. gêrevan. /_ çevirmekL gam gerandın,
bOnder gerandm. /_ dövmek Z. gêre
tann, bênder gerandm. /- makinası M.
mekina bOnderan, metana dêranê. /_
sapıM.çarç, çerç.

harmoni M. Fr. aheng, harmoni.
harnup N. A xernûf, xurndc. * Hint

harnıpı M. xemûfi Hmdi, xiyarçemer.
harp lMZr./nuz.çeng,centÛr./_çalanM

çengevan.
îıarp M. A ceng, şer. /_çı M. cengavver,

cengdar. /_ etmek L. şer kınn, ceng
kınn. * harp tarihi vesikaları fivv. ceng-
name.

hars M.A çande.
has rgdA 1 xas, saf, tışte bO tekel. Z tay¬

beti. * sadece ona has olan bir şey Avv. bı
tenê taybetrya vvi ye.

hasar MAxesar,xısaret.
haşarat M.A xisaret.
hasat M. A durin, dırûn, çandın, çinin. /_

etmek Z. durin, dırûn, çandın. /_ etmek
L dırûn, çinin.

hasbelkader rgp.A bı rasthatıni
hasbıhal MA guftûgo, pevaxaftın. /_ et¬

mek Z. guft û go kuın, pev axaftin.
haseki küpesi M. pêkotir.
haset N.A cavnebari, behecoki, çıkot
hasü M. A vvıcûd, mêrac. /_ olmak Z.

hatın mêracê, çê bûn.
hasüat MAl hasılat, zad. Z semere,

hasılat, qezenca ko destketi ye.
hasılı rgp.A bı kurti.

hasmı MAl mrxnk, dıjmm. Z reqib,
netd, gavber.

hasu M. qesd,barye,zdûk. *hasu altı et¬
mek Avv. bmdoşeİc tann. /- kamışı M. zd.
/_ otu M. nardin, delav, qesil, qeram, ber-
dû.

hasis rgdA çdcot, temayi.
haspa M. tOlmaş, jı bo keç û juıan di avvayi

neyini de tO gotm.
hasret MAl beri, bdiri, hesret /_ çek¬

mek L hesret kışandm. /_ kalmak Z.
hesret man, bêri tann. Z tışte ko mırov
drxwaze û nıkare destxine. * bu yaz mey¬
veye hasret kaldık fivv. isal em hesreta fê-
kiman.

hasretmek Z. jO re helanin, jê re tıncan
tann.

hassas rgd A peljen, germxwaz, hessas.
hassasiyet M. A peljeni, gennxwazi, hes-

sasıyet.
hassaten rgdA bı taybeti.
hasta MZ,.nesax,nexwaş,xeste./_ctmek

Z. nexvvaş tann. /_ olmak Z. nexvvaş bûn.
/_ ziyareti M. çun serdana nexwaşan.

hastahane M. nexwaşgeh, xestexane, bi-
marıstan. * haslahaney e kaldırmak Avv.

rakınn nexwaşxanê.
hastalandırmak Z. nexwaş kınn.
hastalanmak Z. nesax bûn, nexwaş ketm.
hastalık M. nexwaşi, nesaxi. 1 xirabûna

tendurustıya laş e. Zxirabûna hal û revvşa
hış û eqd e. 3. mec. bendebûna tışt an kes
an xûyeki ye. * iç hastalık Mı derdi de-
rûni.

hastalıkta rgd nexwaş, merezi.
haşa! B. A haşa!
haşarat N.A zêndi, buxdc.
haşarı rgdA K heşeri, şeytan. * çok haş¬

an bir çocuk Avv. zaroyeki pır şeytan e.
haşare N.A sınık, buxdc, zOndi, sıpdı.
haşe M. şeqebend.
haşhaş MA haşhaş, xeşxeş, beng, gıyaki jı

malbata gryaguhkê de ye û jı tovên vvO de
efyon çêdibe. /_ içen M. bengkOş. /_ iç¬
mek/, beng kOşan.

haşü M. A'. hasd, haşd, ava ko tê de cavv Û

çerm debax dikin.
haşudamak Z.xuşta,xuşexuşkınn.
haşin rgdA neban, no, gujm, sext.
haşiş M. A beng. An haşhaş.
haşiye A . A haşiye.
haşl-r.a A'. K. coş, coşin, vdûvi, zerav,

xa.ş -..- . :. d. /_ et MAl goştê kelandi. * haş-
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xa.ş -..- . :. d. /_ et MAl goştê kelandi. * haş-
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tauna suya koymak Avv. kınn zeravO.
haşlamak Z. Ixaşandin, coşin, coşandın.

Z zerav tann, zOdeyi jı bo cd û loncan e.
3. mec. xaşandm, yanê yeki bı laf û gef
xiratann.

haşlanmak L lêkerOn "haşlamak" bı
"haün" têne kar andı, vvek: haün xaş-
andın, haün zerav tann.

haşlatmak L lêkerên "haşlamak" bı
"dan" têne kar anin, vvek: dan xaşandin,
dan zerav tann.

haşmet M A semyan, revvnaq, mırOs,
evvreng. /JU rgd semyani, bımırOs.

hat MA xet, xOz, rayêl 1 xizik. 2. nrvis. 3.
rê û rêgeha navgtaOn ragdiandmê ne. *
tren hattı, otobüs hattı fivv. xeta trênO,
xeta otobusan. 4. xetOn têl û têbcrafan. S.
tixûb, sinor. /_ çekmek Z. xet kısandın,
xêz kışandm.

hata MAxelet.xeta, hele, şaşl Itiştê ko
tê de şasi hebe an şasi bıbe. * hatasız
kimse olmaz fivv. kes bê şaşi/xelet nabe.
Z şaşiya ko jı neddi xwe an bı nezani tOte
tann. * hatası yüzünden kaza yaptık
fivv. b ber şaşiya vvi me evv qeza kır. 3. la-
vvan, gunchkari. 4. hele. * tanla hatalan
fivv. heleyên veresi. /_ olmakL xeta bûn,
şasi bûn, xeleti bûn. /_ya düşmek Avv.

ketin xeletiyê, ketin şaşryê. /_ya düşür¬
mek Avv. xelıtandın, dan şaş tann. /_ yap¬
mak Z. xeleti tann, xeta tann, şasi kınn,
şaş tann, xehtin.

halata rgd çewt,xelet,şaş./-olmakZ.xe-
Iet bûn, şaş bûn.

hatasız rgd bêxeleti, bOşaşl durust.
hatü N.A tiz.
hatu l M.A 1 xatir, Xvvedê hefızi. /_ İste¬

mek Z. xatir xwastin, Xvvedê hefızi te
tann. Z dd, gıraml xatir. /_ saymak Z.
xatir gırtin, gıramıya - yeki - gırtın. *
hatırı sayıhr Avv. xattr gu~an. /_ sormak
Z. xatu- pırsta, 10 pirsin.

hatu 2 N.A bir, bihr. * hatırıma gelmiy¬
or Avv. nayO bihra mın. * hatırına bir şey
gelmesin Avv. tıştek neyê bihra te. *
hatırında kalmak fivv. eh bihrê de man.
* hatırında tutmak fivv. gutm bihra xwe.

hatıra N.A 1 birevver, birevveri, birhati. *
Halepçe şehitlerinin hatırası için Avv.

bı birewnya şehidOn Helepçe. Z serpOha-
ti, birevveri. * hatıralarını yazmak Avv.

serpêhatryên xvve mvista an birewenyên
xvve nrvista. 3. yadigar, diyari.

hatırat MAl serpOhati, birevveri. Z ya¬
digar, diyari.

hatırlamak Z.biraıün, anin bira xvve.
hatırlanmak Z. hatın biranin.
bafarlatma M. birani, andı bir. * hatırlat¬

ma mektubu MA birname.
hatırlatmak Z. xistin bir, guh re avetın,

anin bihr.
hatuta rgd brxaür,xaürguan.
hafarsız rgd bOxatir, xatrrsrvik.
hafarşinas rgdA P.xatırşinas,xatırgir.
hatim MAL davvi, paşi Z xram, bı

serbiserxwandina Qur'anê.
hatip M.A gotarbêj. /-İlk M. gotarbêji.
hatmetmek L 1 davvi anin, xüas kınn. Z

xitimandin, dam-' kırına xwandina
Qur'anêye.

hatmi çiçeği MA. hOro, toleke.
hatta A 1 Ghk heta, ta. Z dç heta, ta.
hattat MAxetat, kesê kodestxetaxwe ge¬

lek baş e û dıkare her cûre nrvis bınvise.
hattıbaala MA asogeh, gaz.
hatun MP.xatûn. ljın,bermaü.Zxanım,

banû, sti.
hava M.Ahevva, r0ba./_ almak Z. hevva

gırtm. /_ basma M pestayi hevva. /_ boş¬
luğu M. valahrya hevvayi. * havada kal¬
mak Avv. h hevva man. * havada
cambazlık Avv. aerobatik. /_ kaçırmak
L 1 hevva berdan. Z ba ber ketin, fıs kınn.
* havasını almak Avv. bajê berdan. * ha¬
vasını boşaltmak fivv. bajO berdan. * ha¬
vası iyi gelmek Avv. hevva te haün. * hava
silahlan Avv. çeken hevvayi /_ vermek L
hevva dan. * havaya kalkmak Avv. bı he¬
vva ketm. * havaya kaldırmak Avv. bı he¬
vva xistin. * havaya uçmak Avv. lı ra hevva
ketin, h ber ba ketin. * havaya uçurmak
Avv. bı hevva xistrn, berhewa kınn. * hava
yoUarı MA. rêgayi hevvayi.

hava alam MA. balafırgeh, fırokgeh.
hava bilimi Nh meteoroloji, dûxesay. Z

aeroloji, hevvanasl
havacıva M. laf û güzaf, gotinên vala.
havacıva otu M. gozırvan. Aot. Alkanna

tinctoria.
havadar rgd badar, hevvadar
hava değişimi/ lebdUl Avv. ba guhartm,

hevva guhartın.
havadis M.A deng, deng ûbahs/bas, nûçe,

xeber. * ne havadis var? Avv. çı deng
heye?, deng û behs çı ye?

havagazı M. gaza hevvayi.
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havai rgdA hevvayi. 1 tışte bı hevvayê ve
gurOdayi. Z renge hevva, şin. 3. mec. bı ar-
manca vala. /- fişekM. derbık.

havabmduılmak Z. hatın hevvadar kırın.
havalandu-ma M hevvadarkınn, hevva-

dan. /_ tertibatı Nh baxoşk.
havalandırmak L hevva dan, hevvadar

tann.
havalanmak Z.1 hevvadar bûn. Zf irin, h

hevva ketin.
havale M.A hevvale, sparte.L tışt an kare¬

ki ko tu teslimi yeki dm bıki. Z dıraf0 ko
bı rêgayi benqe, postê* û Avvd hatiye
şandın./- etmek/, hevvale tann, spartın.
/_ kağıdı M hevvalename.

havah rgd hevvadar, bıhevva.
havaU MA dever, dor, derdor.
havan M ZMhavvan, cûre çekêk bombe

ye. Z sindir, dol. /_ eli MA. sersindır, mir-
kut, nirkutik.

havari M.A hawari,heryekjı 12 kesen ko
bavvenya xwe bı Hz. ısa anibûn.

havasız rgd L bêhewa, cdı an tiştê ko he¬
vva nine. Z kêm hevva, tışt an tekera ko
hewaya xwe kêm e. /_hk M. bO hevvayi

havayolu MA. rêgayi hevva.
hava yuvan M. atmosfer.
havi N.A tê de hebûn. /_ olmak Z. gun-

candın.
havlamak L hevvtin, evvtin, kevvtin, reyin,

rryin, reyin,jı bo denge seg tê gotm.
havlatmak Z. hevvtandm, evvtandın,

kevvtandın, dan reyin, reyandm.
havlıcan M P. xavlêcan, navê rehekekO

ye.
havlu M. K. dercavv, xavü, xavlû, pêştar.
havra M. kenışte, ibadetgeha cdıûyan e.
havsala N.A lhewsele,têgehişunazêhnê

mırovi ye. 2 ant koddc, Iegan, hestryê ka-
maxO ye. 3. ant geprûkO teyran e.

havuç M. P. gızOr, gezer, yarkok.
havut MP.hawûlpahkehêştire.
havuz N.A hevvz, hevvd, gerr, berk. 1 çala

ko çOddon û jı bo ajnê an honıkbûnO bı
avO tıji dikin. Z cdıe keştiyanjı bo tamire
ye.

havuzlamak L gırtm hevvzê, an gerr
kınn, evrya jı bo keşti tê gotın.

havuz balığı M.zeiinmasi
havyar M. havryar, hêkên maşiyan m, bı

zOdeyi masiyê ko bı navê "kafyar" tê za¬
nin.

Havar M. Havvar, kovareke meniye ko di

saten 1930 û pê de bı aü Mir Celadet
Bedirxan h âame derddcet, temami 56
hêjmar diyar bûbû.

havza M. A cot tejane,
hay B. hay. Baneşaneki ye ko bı zOdeyi di

cdıeerini de tê karanin. * hayhay Avv. hay
hay, bete bete. * haydan gelen huya gi¬
der Avv. bı bê hat bı baranO dıçe.

haya l N.P. ant gun, gum, gurnık, hêhk.
haya 2N.A heya, ar, şerm, avrû. /-sız rgd

bêar, bêheya, bêşerm, bêavrû. /-sızca
rgp. bı bêari, bı bê şermi, bı bê avrûyi
/-sizlaşmak L bê avrû man, bê şerm
bûn.

hayal M A heyal, xeyal, xewn, demcame,
savvêr. /_ciMxeyalperest /-cılüc M xey-
alperestl /_ etmek L xeyal kınn, ketin
xryalan. /-e datanak Avv. daponıjin. /_ gü¬
cü M beranin, hêzi xeyal. /-perest rgd
xeyalperest, xewneperest

hayalet N.A şevreşk, savvêr, sipêle.
hayaU rgdA xeyau, brxeyal.
hayat l M A jin, jryan, heyat 1 navê jin û

jryanê ye. Z dema di navbera hatına dinê
û jı koçtanna dmê ye, yanê jı navbera
bûyin û minnê, temen. 3. revvş û awayi
jrytaO ye. * yalmztak hayatı bw. jryina bı
tenOti. * talebelik hayatı fiw. jryina xvvan-
dekanyê./- pahalılığı M bıhadanya jryi-
nê/jtaê. * Kürdistanda hayat kalmadı
Avv. h Kurdistanê êdi jıyin nema. * ayda
hayat yok Avv. h ser hivê jıyin tüne. 4. ji-
nengari, bryoxrafi. * Feqiyê Belenin
hayatı fivv. jdıenganya Feqiyê Betê. /_
adamı M. mırove jtaê. /_ arkadaşı fivv.
hevalêjinê/jiyinê, her yekjı jm û mêr re tê
gotın. /_ geçirmek Z. jina xwe derbaz
kınn./- mücadelesiM tOkoşinajı bojuiê.
/_ pahalılığı M. bıhabûna jryanê. /_ si¬
gortası MA. evvleya jinê. /_ vermek L
jryan dan. * hayata atılmak Avv. dest bı
kar tann. * hayata gözlerini yummak
fivv. jı hyanê koç kınn.

bayat MA heyat, hêyat, turt.
hayat ağacı M. 1 şecere. Z ant girifti mêji.
hayati rgdA heyati.jingmngi.
hayatiyet N.A juıdari,jindewari.
haybe rgd argo. bêhewceyl
haydi! B.Xadey!,haydê!,hadêL/_ sende!

fivv. hadê tu ji! /_ oradan! fivv. hadO jı vvê
de!

haydut N.A haydut, eşqrya, aşi, rêbir, te-
rye.
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Havar M. Havvar, kovareke meniye ko di

saten 1930 û pê de bı aü Mir Celadet
Bedirxan h âame derddcet, temami 56
hêjmar diyar bûbû.
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rye.



621 hazırlıksız

hayıflanmak /. poZXUl bûn, dllşkesti
bûn.

haym rgdAxayuı,xmız./_otanakZ.xay-
in bûn. An hain.

hayu- lrgp.Ana(manatune,nâıeûnebûnâ
dıde). * yorgunmusun? hayu Avv. tu
westiyayi? na.

hayu İMA xêr, bêi ko bı bendi kêr û
berjevvendi bı keşi re arikari kırın. Z rgd
baş, bdcêr, keUcdar. /_ gelmek L xOr jO
hatm, bıkOr hatm. /_ gelmemek/. bıkOr
nehatın, xOr jO nehatın. /- kalmamak Z.
xêr tê de neman. * babasının hayrına
fivv. bı xêra bavê xwe. * hayrmı görmek
Avv. xOr ditin. /_ lokması Mxêrat * hayu
istemek Avv. xêr xwastm. /- istiyen Avv.

xêrxwaz. /_ istemiyen Avv. xêr nexvvaz. /_
yapmak Z. xOr kırın.

hayırlaşmak L di hevhatuıa bazariyê de
h hev piroz kınn.

hayırlı rgd btxêr, bdcêr.
hayusever rgd xêrxwaz. /_Uk M. xOrxvva-

zi.
hayırsız rgd bêxêr,bêkêr./_hk M. bêxêri,

bêkêri.
hayız M.A keçxwini.
haykırış M gazi, lale lal, qirin, qajta.
haykırmak Z.lqirin,qajin,qireqirkınn.

Z gazi tann, deng te kınn.
haylaz rgd 1 şeytan, jı bo zarokan. Z tıral
hayU rgd rgp. Z>.xêldc,x01ek.
hayran M. rgdA heyran./- bırakmak L

heyirandın, tamıjandın, heüfandm. /_ et¬
mek Z. heyran kınn, heyirandın. /_ kal¬
mak Z. neydin, lamıjta. /_ olmak L
heyran bûn, tamıjta, hetifin.

hayret B.A heyret, metel, ecOb. /_ etmek
Z. heyret tarm, devjı hev çûn, ecıbta, ecêb
man. /_ kalmak Z. heyret man, metel
man. /_ olmak Z. heyret bûn, metel bûn.

hayrola! Ö.AtexOre!
haysiyet MAl bıhadari, gırami. Z şeref,

rûmet, sdcûm. * haysiyetsiz kalmak fivv.

sıkûm te neman, be rûmet bûn. /Si rgd
bırûmet /_siz rgd bêrûmet

hayta M. 1 dema Osmanryan de cûre
sınıfeke leşkeri bû. Z serseri, ebeboz.

hayvan N.A heyvvan, gryandar, gihanle-
ber. * ehli hayvanlarAvv. heywanên kedi
gıyandarOn kedi. *yabani hayvanlar Avv.

heyvvanOn kova, gıyandarOn kovi. /_ bi¬
limci M heyvvannas, zoolox. /_ca rgp. bı
heywani. /_cüüc M. heyvvan xwedUann.

hayvanat N.A 1 heyvvanat, pırejmanya "
heyvvan "e. Z heywannasi, zooloji.

hayvani A 1 rgd heyvvani, tışte bı heyvvan
û heyvvan ve gıredayi. Z rgp. bı heyvvani.

hayvanlaşmak L heyvvan bûn,jı insaniye
derkeun.

hayvanlık M. heyvvanti, gihanleberi.
hayvansal rgd bn hayvani
haz MZr.hez,xweş,xoş./_duymakZ.hez

tann, xweşê - çûn, pê xoş bûn.
hazan N.A payiz.
hazar N.A aşıti.
hazcı M. fels. hedonist, hezpenst. /-çıtak

M. hedonizm, hezpensti.
hazım M.A grvêr, dehandm, hezrn./- et¬

mekZ. hezm tann, dehandm, gtvOrandm.
/_h rgd bigrvêr, hezm hebûn. /_sız rgd
bêgrvêr, hezm nebûn.

hazımsızlık M.fi/.şawOri, bêgTvOll.
hazır rgd A 1 hazır, amade. * ben

hazırım fivv. ez amade me, ez hazır im. Z
hazır, berdest, eyvvez, kes an tışte kojı bo
bıkaranine tim mevvcûd e. * para hazır,
yeter ki mal olsun Avv. pare hazır e, bes
ko mal hebe. 3. hazır, bazırganryede mate
ko hatiye çOkınn û lı ser taryarê xwe
dimine vveki: * bazu elbise Avv. cdên
hazır, tancên hazır. /_ etmek L hazır".,

kınn, amade tann./- olmak L hazır bûn,
amade bûn.

hazırcevap rgdA hazırcevvab, bersiv di
dev de bûn.

hazne: rgd hazirxur.
hazırlamak L 1 hazır tann, amade kırm,

jı bo bıkaranine tıştek an karek kınn. *;:'
yükü hazırlamak fivv. bar hazır tann an
amade kınn. Z pOkanin, çê tann, eyvve- ,

zandın, tıştek afırandın. * sözlük
hazırlamak fivv. ferheng çOkınn an pO¬
kanin.

hazırlanmak Z. xwe hazır/amade kınn,
hazır bûn.

hazırlatmak Z. dan hazır/amade kınn.
hazırlık M. hazıri, hızır, tedarik, debar,

pêkhattn, karûbar. Ev sinonimana h gor
devokan dıkann di cihê hev de bêne kar
anin. »hazırlığını yapmak Avv. tazraxwe .

tann, karûbarê xwe ditin, hazıri ya xwe
kınn.

hazırlıkta rgd bıtedbir, bıamade, bıte-
dank.

hazırlıksız rgd bêtedbir, bOamade, bête-
dank.
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hazin 622

hazin rgdA hezta, şindar.
hazine M. A gencine, xezne, xeztae. 1

dewlemendrya mezın, zêr û ziv û pareyên
zor. Z cihê ko pare û zêr û ziv û tıştOn
bdıa ko têne veşartm. 3. malên bıha yên
çaUari an yOn gu-anbdıa kojı çate denostl
4. serkani, kani. * bilgi hazinesi Avv. gen-
cineyi zanıyari. /-dar M. A K. xeznedar.
/-darhk M. xeznedari.

haziran M. heziran, meha şeşem ya salO
ye ko ev beje jı Süryani tO.

haziran kamışı M.axlêve.
hazmatmek L grvêrandin, dehandm.
bazmolmak Z-gıvOrin.
hazne MAl xezne, gencine Z depo,

xezne.
hazret rgd A hezret, ezbeni, berêz. *

Hazreti AU Avv. Hezreti EU.
hazzetmek LA hez kınn, xoş ditm.
he Zihe, bete, erO.
heba M. A heba. /_ etmek Z. heba tann,

mezaxun, tehfandtn. /_ olmak L heba
bûn, telifin.

hece N.A Grm kite, çeku, hece. * tek he-
ceU Avv. yekite. * çok heceli fivv. pırkite.

hecelemek Z. kite kınn, bı kite gotın, çeku
çeku gotm.

hedef M.A armanc, meqsed. /_ almak Z.
gırtın armancê. /_ olmak L bûn armanc.
* hedefe ulaşmak fivv. gehiştın armancO.

heder M. A telifta, mezixin. /_ etmek L
mezaxtin.

hedik M. danû, genunê kelandiye û bı vi
avvayi têxwann.

hediye M. A hediye, diyari, fişar, xelat,
bışare, şabaş. /_ etmek Z. diyari tann,
diyari dan. /_ vermek L xelat dan, diyari
dan.

hegemonya M. Gr. hegemonrye,
çevvsandıni.

hekim M.A hekim, bıjijk.
hektar M. Fr. Lal hektar, pivaneke aqari

ye ko kenarên xwe 100 m dibe
hektolitre M. Gr. hektoütır, pivaneke bı

100 huri ye.
hektometir MA. Gr. pivaneke bı 100 me¬

treyi ye.
hektoxram Nh Gr. pivaneke bı 100 xrami

ye, jı deha yeki kdo ye.
hela N.A avdestxane, destavxane.
helak rgdA helak. 1 mırın, kuşun, tüne

kınn. Z mec. vvesüyan, jı qam de ketin. /_
etmek L 1 kuşun, jı hote rakınn. Z vvest-

andm, jı qam de xistin. /_ olmak Z. 1
mınn, tüne bûn. Zjı qam de ketm, vvestin.

helal M rgdA helal, Xvvedê evv tıştOn jı
me re bı rOgayi din ve daye zanin ko em
dıkann bıkar binin. /_ etmek L helal
tann. /_Uk M. helaü. /_ olmak Z. helal
bûn. * helal olsun sana! fivv. helal be jı te
re! /-zade M. helalzade.

helaUeşmek Z. 1 jı hev xatir xwastin,
Xvvedê hefızi xvvastm, heqê xvve jı hev re
helal kınn. 2. gerdenazadrya xvve xwastin
(evrya zadeyijı dâ û bavan titexwastm).

hclaİU M. rgd jm an mêrêbi mehr e.
hele GAfcB.ü:.ka,hela.*helebirdeben

bakayım fivv. ka carê ji ez mêze kim.
helecan M.A heyecan, teptepa dd.
Helen M. Fr. Grek, Yevvnan, Helen.
helezon M.A pêçoke, üf, helezon.
helezoni rgdA marmarok, helezoni.
helik M. çrvi, gava ko divvar çê dibe, xiçikê

ko dikin navbera kevu-On diwêr.
helikopter M. Zr. helikopter.
helke Mberoş.
helme N.A heüme, kefa kotê ser ava şor¬

be û xwaruia vvısa.
helva MAhelavv,helvva./_ciM.helawçê-

ker, helavvfıroş.
helvacı kökü Mkefkefok.
helyum M. Fr. Gr. helyum, elementeyeki

ye û jımara atoma xwe 2, sıfuya xwe 0.13
ycsânHe.

hem rgp. GhkP.K. tam, hem.* hem gide¬
rim, hem de gitmem Avv. hım dıçım, hım
ji naçım.

hematolog M. Fr. Gr. hematolox, kesê ko
pisporaxwinêye.

hematoloji M Fr. Gr. hematoloji,
zanryanya h ser xwinO ye.

hemen rgp P. hema, anına. /_ hemen Avv.

hema hema
hemencecik rgp. annıkıka, anıka, aıuha.
hemfikir rgd PA. hemfikir, hemraman.
hemoglobin M. Gr. bfo. hemoglobin.
hemşehri Nh P. hembajari, hemşeri.

/_lik M hembajariti, hemşeriti.
hemşire N.P.K hemşire. lxweşk,xwang.

Z juıa ko di nexwaşgehan de h çavnOnya
nexwaşa dike, zêdeyi jı vvan di vi kari de
xwandine û xwedi diplome ne. /_Uk M.
hemşireti.

hemze M. A hemze, di elifbaya Erebi de
işaretek e.

hendek M.A kend, xendeq.
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hecelemek Z. kite kınn, bı kite gotın, çeku
çeku gotm.

hedef M.A armanc, meqsed. /_ almak Z.
gırtın armancê. /_ olmak L bûn armanc.
* hedefe ulaşmak fivv. gehiştın armancO.

heder M. A telifta, mezixin. /_ etmek L
mezaxtin.

hedik M. danû, genunê kelandiye û bı vi
avvayi têxwann.

hediye M. A hediye, diyari, fişar, xelat,
bışare, şabaş. /_ etmek Z. diyari tann,
diyari dan. /_ vermek L xelat dan, diyari
dan.

hegemonya M. Gr. hegemonrye,
çevvsandıni.

hekim M.A hekim, bıjijk.
hektar M. Fr. Lal hektar, pivaneke aqari

ye ko kenarên xwe 100 m dibe
hektolitre M. Gr. hektoütır, pivaneke bı

100 huri ye.
hektometir MA. Gr. pivaneke bı 100 me¬

treyi ye.
hektoxram Nh Gr. pivaneke bı 100 xrami

ye, jı deha yeki kdo ye.
hela N.A avdestxane, destavxane.
helak rgdA helak. 1 mırın, kuşun, tüne

kınn. Z mec. vvesüyan, jı qam de ketin. /_
etmek L 1 kuşun, jı hote rakınn. Z vvest-

andm, jı qam de xistin. /_ olmak Z. 1
mınn, tüne bûn. Zjı qam de ketm, vvestin.

helal M rgdA helal, Xvvedê evv tıştOn jı
me re bı rOgayi din ve daye zanin ko em
dıkann bıkar binin. /_ etmek L helal
tann. /_Uk M. helaü. /_ olmak Z. helal
bûn. * helal olsun sana! fivv. helal be jı te
re! /-zade M. helalzade.

helaUeşmek Z. 1 jı hev xatir xwastin,
Xvvedê hefızi xvvastm, heqê xvve jı hev re
helal kınn. 2. gerdenazadrya xvve xwastin
(evrya zadeyijı dâ û bavan titexwastm).

hclaİU M. rgd jm an mêrêbi mehr e.
hele GAfcB.ü:.ka,hela.*helebirdeben

bakayım fivv. ka carê ji ez mêze kim.
helecan M.A heyecan, teptepa dd.
Helen M. Fr. Grek, Yevvnan, Helen.
helezon M.A pêçoke, üf, helezon.
helezoni rgdA marmarok, helezoni.
helik M. çrvi, gava ko divvar çê dibe, xiçikê

ko dikin navbera kevu-On diwêr.
helikopter M. Zr. helikopter.
helke Mberoş.
helme N.A heüme, kefa kotê ser ava şor¬

be û xwaruia vvısa.
helva MAhelavv,helvva./_ciM.helawçê-

ker, helavvfıroş.
helvacı kökü Mkefkefok.
helyum M. Fr. Gr. helyum, elementeyeki

ye û jımara atoma xwe 2, sıfuya xwe 0.13
ycsânHe.

hem rgp. GhkP.K. tam, hem.* hem gide¬
rim, hem de gitmem Avv. hım dıçım, hım
ji naçım.

hematolog M. Fr. Gr. hematolox, kesê ko
pisporaxwinêye.

hematoloji M Fr. Gr. hematoloji,
zanryanya h ser xwinO ye.

hemen rgp P. hema, anına. /_ hemen Avv.

hema hema
hemencecik rgp. annıkıka, anıka, aıuha.
hemfikir rgd PA. hemfikir, hemraman.
hemoglobin M. Gr. bfo. hemoglobin.
hemşehri Nh P. hembajari, hemşeri.

/_lik M hembajariti, hemşeriti.
hemşire N.P.K hemşire. lxweşk,xwang.

Z juıa ko di nexwaşgehan de h çavnOnya
nexwaşa dike, zêdeyi jı vvan di vi kari de
xwandine û xwedi diplome ne. /_Uk M.
hemşireti.

hemze M. A hemze, di elifbaya Erebi de
işaretek e.

hendek M.A kend, xendeq.



hendese M.A geometri, enaze, endaze.
hengame N.P.K. hengame, şemate.
hentbol M. İng.hendbol, cûre üsüka gogê

ye ko bı destan ddeyizm.
henüz /gp.Z,.hê,hêj,luria,hinga./_geldim

fivv. ez hina/hê hatun. /_ bitmemiş Avv. ta¬
na xdas nebûye. /_ gelmedi Avv. hêj ne¬
hatıye.

hep rgp. P. gışt, gjş, gi, hemû, hemi, her, te¬
va, ev sinonim lı gor devokan h cdiê hev
de ddcann bdcar bên. /_ beraber fivv. he¬
mû pev re, gışt hev re, hemû pOk ve. /_
birden Avv. hemû pOk ve, hemû/gi carê de.
* hep beraber geldik Avv. em teva hatm. *
hep orada kaldım Avv. her h vve mam.

hepatit N.Fr.Bj.zenki.
hepsi rgd gış, gışti, gi, gışt, hemû, hemi, te¬

va, ev sinonimana h gor devokan ddcann
di cdıO hev de bdcar bên.

hepten rgp. bm ve, hemûyan, jı teva, yek¬
car.

her rgd P.ZC. her. /-biri Avv. her yek, her
yeki. /_ defa Avv. her car. * her defasında
Aıv. her carekê, her cara ko. * her derde
deva Avv. çareyi her derd. /- halde Aıv. her
hal. /_ gün Avv. her roj. /_ halükarda fivv.

her vveki ko, bı çı avvayi be. * her horoz
kendi çöplüğünde öter fivv. her dikek h
ser serguyê xwe bang dıde. /_ İkisi fivv.

herdu. * her ne kadar fivv. her vveki. /_
neyse fivv. ger çı. /_ şey fivv. her tışt /_ ta¬
raf Avv. hawêrdor, her derê, her teref . *
her taraftan Avv. jı her aü ve. /_ zaman
fivv. her zeman, her demê, tun, tim û dataı.

hercai menekşe Nh benefşa belek.
hercümerç M. gerelavvje, geremol.
herek M. Gr. serpene, hejhejOnkodatinın

ber mêw û rehekO vvek fasûü û tışte vvısa
koxwelêbipêçin.

hergele M. rgd Z**. xergele, naxirO ker û he¬
span e.

herhangi rgd her kijani, jı vvan yeki.
herif N.A herif , kero. Ev bOje bı zêdeyi di

cihê heqeretê de tê karandı.
herk M.şûv,zevryakojibowestanêtOcot

tann lêbelêvala dimine.
herkes Mfc P. herkes, hemû kes. 1 gele-

mşeya ko jımara xvve nayê zanin. Z ge¬
lemperi jı yeki putu-. * bu herkesin işi
değil Avv. ev kare* herkesi nine.

hertz M Ger. Fiz. frekans, pel.
hesap N.A hesêb, hesab. İ. matematik û

junarün. Z spartina pare h cdıeki an h

benqeyeki. /_ açmak Z. hesêb vekırın. 3.
texmtai an gumani h ser tışteki tann. *
hesapladığı gibi olmadı fivv. vveki hesO-
baxwe derneket. /_ etmek Z. hesab kınn.
/_ sormak Z. hesab pusta. /_ vermek Z.
hesab dan.

hesapça rgp. bı hesabi.
hesaplamak Z. hesıbandın, hesOb tann, '

hejmırandın, bensandın.
hesaplanmak /. hatın hesOb kınn.
hesaplaşmak L 1 bı dan û standınO de

hesêba hev ditin. Z şer û deyn û tışte vvısa
de hesêba hev ditm. 3. lı bihr û bavvenya
hev pirsin û gehişüna bıryareke.

hesaph rgd bihesêb. 1 kesê ekonomik û
karê û zerara xvve zane. Z kesê bıplan,
rasıyonel. 3. kesê ko pivana hal û hereke-
ta xwe zane.

hesapsız rgd bêhesêb, bêhêjmar. 1 tiştO
ko peş de nehatrye hesOb kınn. Z tiştê bO-
hed, pır zêde. 3. hal û revvşa xwe de bê pi-
vani.

hevenk M. P. hevveng, lask, gelbaze, taxe.
heves MAhewes,peroş,xwast./_etmek

Z. hevves kırm. * hevesi kursağında kal¬
mak fivv. daxwaza xvve qinqê de man, ken
di dûv de ma. * hevesini almak Avv. he¬
vvesa xwe gırtın.

heveskar Mhevveskar.
heveslenmek L hevves tann.
hevesli rgd heweskar, xwastek. /_Uk M.

hevveskari. * hevesliUk etmek Avv. he-
vveskari kınn.

hey! B. hey! baneşaneki ye jı bo bang an
balkışandınO ye.

heybe MAlheqiv.yaduçaviyeûdavêjm
ser md an pışt. Z tûr, tûnk, jı bo terkrya
heyvvan e.

heybet MA sawir, savvêr. /Si rgd bısavvir,
eylo.

heyecan MAxu-oş, peroş, heyecan.
heyecanlandırmak Z. peroşandın, heye¬

can dan.
heyecanlanmak Z. hatm hcyecanO, pe- .

roşta.
heyecanlı rgd sergerm, bdıeyecan, peroş-

dar.
heyecansız rgd bêheyecan, bêperoş.
heyelan MAl ceqin, hezaz, reni. Z asit, jı

bo hezazbûna berfê ye.
heyet M.A deste, heyet, cıvat
heyhat! B. A heyte!, heylo!
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heykel M A peyker, heykeL /-traş MA.
heykeltraş

heykelci M heykeltraş. /_lik M. hey¬
kelcilik.

heyula M A heyula, bêtar, xeyaleki tırse-
hêz.

hezaren N.P.A hezaren, bambu.
hezimet N.A bınketın, hezimet.
hıçkırık M. xisk, isk, niqrisk, tanari. 1 jı

ber pu* xwannê de dengeke jı qirdcê
derddceve. Zjı guinê anjı keleguibûnê de
qinka mırov ko ddetise û dengeke iskin
der tO.

hıçkırmak Z.xisk kışandm, xiskandm, is¬
kin, xiskin, hınari andı.

hıçkırtmak Z. dan iskandın, dan xistan.
hıdrellez M.Axıdırdyas,xırdıhyas. Cejne-

ki ye ko tê roja 6i gulanê.
hıfz MAl helanin, veşartm. Zjıberkınn.

/_ etmek L 1 helanin, veşarun. Z jıber
tann.

hık M. jı ber iskinO dengeke vveki seda
"tak" jı gevvriyO derdıkeve. * hık demiş
burnundan çıkmış fivv. hışkrye jı poz
pışta ye, yanê kes an heyvvanO ko her û
her h dO an bavê xwe çûye/şıbi ye.

hımbü rgd K. xunbd, teral, qûngiran.
hımhım rgd rgp. K. humhum, ximxun, jı

gevvriyO de axaftin.
hıncahınç rgd rgp. hvêka re tıji.
hınç M. req, kin. * hıncını almak fivv. req

te dan, kina xvve jê denostın.
lunzu MAl xrznir, beraz. Z mec. kesO

XUUZ. /_ca rgd rgp. bı xuuzl /_hk M. xinizi.
hu M. şer, pevçûn./- çıkarmak/. pevçûn

denastın, şer karasun.
hırbo M. rgd 1 kesê qirase, laşgır. Z kesO

sersem, sehxane.
hırçın rgd ZT.dexezar,rageş, tiz, hurçta, ev

bêje jı kurdi "hurçê" tê, yanê vveki hurç
an hurçdu. /-laşmak L dexezar bûn, ra-
geş bûn, tiz bûn. /-tak M. dexezari, rageşi.

hırdavat Mfc/>.Axırdewat./_çıM.nalbÛr.
hırgür M. qrên, şemate /- çıkarmak Z.

qrOn der xistin.
hınldamak Z. xıre xır kınn.
hırdlı M. K 1 xire xır, xirin, dengê ko bı

zehmet jı qinkO der tê. Z hevraneborin,
qrên.

hırızma M. 1 xizOm, cûre xrzOmeke ko
ddan lêvê heywanên vvek hırç, baxe û
Aıvd Z xizêm, ximxun.

"--.- V 't.oinci.xuxxirxe.

hırpalamak L 1 kutan, dakutan. Z mec.
tan dan û detafandın, bı 10dan an bı laf û
gef hehsandm.

hırpani rgdA perişan, derbeder.
hırs N.A Ixwast.çavçdûsi, xwast an dax-

vvazO de bêhedl 2. hêrs, qar. * hırsını
alamamak Avv. bı hOrsa xwe nekarin. *
hırsuu yenmek Avv. bı hOrsa xwe karin,
xwe ragirün.

hu-sız N.rgd diz.
hırsızlık M dizi, dıziti. /_ etmek Z. dizi

kırın, dızta.
hırslandırmak L hOrs tann, hOrs xistin,

enırandm, qelurandm.
hırslanmak L hOrs bûn, hOrs ketin,

qetarin, enuin, tiraki bûn.
hırslı rgd lçavçdûs,xwastek. ZhOrsdar,

erno.
hısım M.Axisim. eqrebe, tezim, /-akra¬

ba Avv. xtsm û eqrebe. /_lık M. xismati,
eqrebeti.

hışüdamak Z. fin hışırdamak.
hışırdamak L K. xuşin, xuşe xuş tann,

dengê üşte vvek pûş û pelax ko ber ba
dıbm an kaxez, qumaş û tışte vvısa ko bı
hev re dıbm.

hışım, hışm MP.xışm,em.
hışırtı M. xuşta, navê dengê xuşinê ye.
hıyanet MAlxryanet, caşıti, hdıjivvelat

û gelê xvve xayinti tann. Z xryanet, dog¬
man, lı dıji yeki anjm û mêrê xvve bêbexti
kınn. /_lik M. xryaneti, caşıti

hıyar M. P. xıyar, cetak, üıcare. 1 navê cû¬
re sevvzeta ye. Z mec. di cihê çOr û dijûnê
de kar tO, mana bûdele an exmaqi dıde.

hız M. A'. 1. lezi, lezayi. Z hOz, bandûr. *
yağmur hızım arttırdı Avv. baranê hOza
xwezOde kır./_almakZ. jı bo bazdan an
rev û tıştyO vvısa dejı cdı quwet gutm, hOz
gutm. /_ vermek Z. hêz dan, lezani/yi
dan. * hızını alamamak Avv. hêza xwe
negutm, xwe ranegutm. * hızını kaybet¬
mek Avv. îezahiyaxwe şkestm.

hızar M.P.xızag,xızar,mışar./_cıMxızag-
kêş. /-alûç M. xizagkêşi.

Hızu M. A Xızır. * imdada Hızu yetişti
Avv. Xızır geniştin havvarO.

hızla rgp. bı hêz, bı lez.
hızlanduümak L haün bdiêz kınn, haün

bdez tannAusün.
hızlandırmak /. lez XlStlll, blhêz XlStin.
hızlanmak Z. lez tann, bihêz bûn.
hızh rgd 1 lezgin, lez, zû.Zbdıez,bıquwet
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an hurçdu. /-laşmak L dexezar bûn, ra-
geş bûn, tiz bûn. /-tak M. dexezari, rageşi.

hırdavat Mfc/>.Axırdewat./_çıM.nalbÛr.
hırgür M. qrên, şemate /- çıkarmak Z.

qrOn der xistin.
hınldamak Z. xıre xır kınn.
hırdlı M. K 1 xire xır, xirin, dengê ko bı

zehmet jı qinkO der tê. Z hevraneborin,
qrên.

hırızma M. 1 xizOm, cûre xrzOmeke ko
ddan lêvê heywanên vvek hırç, baxe û
Aıvd Z xizêm, ximxun.

"--.- V 't.oinci.xuxxirxe.

hırpalamak L 1 kutan, dakutan. Z mec.
tan dan û detafandın, bı 10dan an bı laf û
gef hehsandm.

hırpani rgdA perişan, derbeder.
hırs N.A Ixwast.çavçdûsi, xwast an dax-

vvazO de bêhedl 2. hêrs, qar. * hırsını
alamamak Avv. bı hOrsa xwe nekarin. *
hırsuu yenmek Avv. bı hOrsa xwe karin,
xwe ragirün.

hu-sız N.rgd diz.
hırsızlık M dizi, dıziti. /_ etmek Z. dizi

kırın, dızta.
hırslandırmak L hOrs tann, hOrs xistin,

enırandm, qelurandm.
hırslanmak L hOrs bûn, hOrs ketin,

qetarin, enuin, tiraki bûn.
hırslı rgd lçavçdûs,xwastek. ZhOrsdar,

erno.
hısım M.Axisim. eqrebe, tezim, /-akra¬

ba Avv. xtsm û eqrebe. /_lık M. xismati,
eqrebeti.

hışüdamak Z. fin hışırdamak.
hışırdamak L K. xuşin, xuşe xuş tann,

dengê üşte vvek pûş û pelax ko ber ba
dıbm an kaxez, qumaş û tışte vvısa ko bı
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hışırtı M. xuşta, navê dengê xuşinê ye.
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man, lı dıji yeki anjm û mêrê xvve bêbexti
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hıyar M. P. xıyar, cetak, üıcare. 1 navê cû¬
re sevvzeta ye. Z mec. di cihê çOr û dijûnê
de kar tO, mana bûdele an exmaqi dıde.

hız M. A'. 1. lezi, lezayi. Z hOz, bandûr. *
yağmur hızım arttırdı Avv. baranê hOza
xwezOde kır./_almakZ. jı bo bazdan an
rev û tıştyO vvısa dejı cdı quwet gutm, hOz
gutm. /_ vermek Z. hêz dan, lezani/yi
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negutm, xwe ranegutm. * hızını kaybet¬
mek Avv. îezahiyaxwe şkestm.

hızar M.P.xızag,xızar,mışar./_cıMxızag-
kêş. /-alûç M. xizagkêşi.

Hızu M. A Xızır. * imdada Hızu yetişti
Avv. Xızır geniştin havvarO.

hızla rgp. bı hêz, bı lez.
hızlanduümak L haün bdiêz kınn, haün

bdez tannAusün.
hızlandırmak /. lez XlStlll, blhêz XlStin.
hızlanmak Z. lez tann, bihêz bûn.
hızh rgd 1 lezgin, lez, zû.Zbdıez,bıquwet
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/_ vurmak Z.bı hêz lêdan./_takM. lezahi,
lezi

hibe MA.hibe,şabaş, bexş./_ etmek/, hi¬
be kınn, bexşandin.

hicap M. A şerm, fedi, ar. /_ duymak L
berxvve ketin, şerm tann, fedi tann.

hiciv N.A hicivv.
hicran MAl hicran, hicran, firqat Z

derdê firqatê.
hicret N.A L hicret, koç. Z koçlarına Hz.

peyxember e kojı Meleke dıçe Medine.
hicri rgd A hicri, koçi, destpOka salna¬

meyi ye ko roja hicrete dıpejırine.
hicvetmek Z. hicivv kınn, bı henek û galte

yeki an navê yeki pıçûk tann.
hiç rgp.de, P. K. çu,çû, hiç, hOç, nema, qe,

qet, tu, tevv, ev staonimana h gor devokan
ddcann di cihê hev de bıkar bên. * hiç bir
şey değU Avv. çu ntae, tu tışt ntae, hiç tıştek
nine. * hiçbiryerde Avv. hiç dereke, tu de¬
reke. * hiç bir zaman Avv. tu car, tu de-
mekO. * hiç kimse Avv. tu kes. /_Uk M.
hiçahi, hiçi, hêçi. * hiç olmazsa fivv. dena,
qena, qet ne be, jı qe ne ve.

hiççi Mfels.mhilist,hiçparêz/penst./_lUc
M ndıdizm, hiçparêzi/pensti.

hiçten rgdjıbohiç.
hidayet M.A. reya rast, reya rast ya islami.

/_ ermek Z. islam bûn, islami pejırandın.
hiddet MA qar,kerb, em, hOrs.* hiddete

kapılmak fivv. erna xwe rabûn, hêrs
ketm.

hiddetlendirmek Z. qehirandm, hêrs
xistm.

hiddetlenmek Z. qetarin, hOrs ketin, erna
xwe rabûn.

hiddetli rgd erno, bihêrs, tiraki.
hidrobiyoloji M. Gr. Fr. hidrobiyoloji.
hidrodinamik M. Gr. Fr. tadroduıanıUc.
hidroelektrik M. Gr. Fr. hidroelektrik.
hidrojen M. Gr.Fr.kân hidrojen, gazetabO

reng û bê bdın e, ko oksijene re tekil dibe
dibe av. Jımara atoma xwe 1. sân H.

hidrolik M. rgd Gr. hidrolik, hacet am
mekineyOn ko bı tandan an guvaştına avO
İcar dikin.

hidroloji M Gr. zanıstıya avê ye,
hidrometre MO.hidromeür.aletekjıbo

pivanaavêye.
hidrosfer M Gr. hidrosfer, tebeqa avê ya

derdora dınyaye.
hidroterapi M Gr. hidroterapi, tedavrya

biavêye.

higrometre MA.O.higromeür,aletekejı
bo pivana revvayê ye

hikaye N.A çirok, hikaye, qise. /_ci M. çi-
rokbêj, çirokvan. * hayat hikayeleri fivv.

çirota serhati. /_ anlatmak L çirok
gotm. /_ etmek Z. hikaye kınn. * hikaye
yazan MA. çiroknrvis.

hikmet N.A hekmet, hikmet, hikmet. 1
torevani, zanatiyê de mane dıde. Z felse¬
fe. 3. ûşt, hez Ü merifetên nedryar. * hele
Allahın bu hikmetine baki Avv. hele
qaytê vê hekmete Xwedê!

hilaf rgdA xdaf, dıj, dıjraber.
hilafet N.A xelifeti
hilal rgd A tavik, hilal pazne, nivbûna

heyvê ye.
hüe MA dek, dubare, fen, fend, İdle, heng,

fêl, fet /_ci M. fenek, fêlbaz, hengebaz,
hilebaz, hdekar, cmz, zexel. * hUe ve de¬
sise Avv. fen û fût, fend û fesal. * hUe hur¬
da Avv. fen û fût, fend û fesal. /- yapmak
Z. İdle kınn.

hilebaz rgdA ZT. hilebaz. An lüleci
hilekar rgdA.Oêlbaz,zexeI./_likMfêI-

bazi, zexeü.
hileli rgd bıhile, hUedar.
hilesiz rgd bObile.
hilkat N.A afrandıni, fıtrat
himaye N.A 1 himaye, parezgari, star. Z

pıştgırtınl /_ etmek L parastın, star
kınn, tamaye kınn.

himmet N.A himmet, arikari, pıştgutmi.
hin M. rgd kesO şeytan, kese koremar. *

ne hin oğlu hindir o! Avv. çı koremar e
evv!

hindi M. A coqcoq, nurişka şamê, şami,
elo. * hindi horozu MA. elok, qelemon.

hindiba N.A kasni, talişk. * kara hindi¬
ba çiçeği M. xizêmok.

HindiÇini MA Çini Maçta.
Hindistancevizi Mnargil, gûzahınde.
Hindu M.P.Â'.Hindû.lzmaneHmdûsta-

ni. Z dtaO Hmdiyan e.
Hint bezelyesi M maş.
Hint biberi M. bibera sor, isota sor.
Hini cevizi M. An Hindistan cevizi.
Hintçe M Hindi
Hint fasulyası M maş.
Hint inciri MA hêpri bengaL
HintU M. rgd İndo, Hınd, Hindi, Hındû,

kesêjı Hindûstanê û kesê jı rıha Hındûy-
an.

Hint safram M. nha zer, zerçûbe, zerde-
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çal.
Hint yer elması Mtarkırok.
hiper M. Gr. hiper, putu", pırtırin.
hipermetrop N.rgd Gr. hipermetrob, ke¬

sO ko nêzdc nabini.
hipnotize rgd Gr. hipnotize.
hipnotizma M. Gr. hipnotizma.
hipnoz M. hipnoz.
hipoderm M. Gr. hipoderm, çermıkabıni.
hipodrom M. Gr. hipodrom, hevvşengako

tê de hespan berdıdın.
hipofiz M. O. hipofiz.
hipokrat rgd Gr. hipokrat
hipotek MGr.hipotek,dênêkojibomdk

an xanryan tê dayinê
hipotez M. Gr. hipotez, farezrye.
hippi M. rgd Zng. hipi./_lik M hipiti.
Hıristiyan M. rgd Xinstiyan, Fde, Xaçpe-

rest, Meşini.
his MA hest, hes, seh.
hisar M.A bend, asOgeh, burç.
hislenmek Z. hes gırtm, ddin bûn.
hisli rgd dıhn, bdıes, ddtepin.
hisse MA pay, beş, par, hêse./_ almak L

par standın, hêse gırtm. /_ sahibi M.
lıevpar, hevbeş.

hissedar M. pardar, beşdar, hOsedar, par-
mend. /_lüc M. pardari, beşdari.

hissedilmek Z. hatm hesta, hatm hesryan,
lıatm his tann.

hissetmek Z. hesryan, hesin, his kuın, seh
kuın.

hissettirmek L dan his tann, dan he-
sandın.

hissi rgdA ddtepin, hesin, hissi, ddin.
hissiz rgd bêhes, bêhis. /_lik M bêhesiti,

bêhisi.
histeri M. Fr. histeri, pırkam, bOzû. /_lik

M. pırkami, bOzûti.
histerik rgd histerik, pırkam.
histoloji M Fr. histoloji, tevuınasi.
hitabe N.A gotar.
hitap M bang, deylêkinn, denglêtann. /_

etmek Z. deng te kınn, dey te kınn.
Hilit M. Hitit, qewmeke kevn hAnetohyO

ye ko sedsala il û Vıh. de h peşi isa.
hiyerarşi M. Gr. hiyerarşi, di desthelatiyê

dejı pıçûk ta mezm.
hiyeroglif M. Gr. hiyexroUf, nrvisa bı wê-

ne, ya Mısre a kevn.
hiza MA hengûf, tax, dûş. * benim hiza¬

ma geUp durdu Avv. hat duşa mm sekini.
* ikisi de aynı hizaya geldiler Avv. herdu

ji hatm taxa hev. * senin hizana gelir¬
sem Avv. ko ez bêm taxa/dûşa te.

hizip N.A 1 par, beş. Z klik, tazb.
hizmet M.A lxızmet,karguzari,jıboyeki

kar kınn anyeki re bı kêr hatm. Zxizmet,
erk, kar. * askerlik hizmeti Aw.xizmeta
leşkeri. /_ etmek L xizmet tann. * evin
hizmetini yapmak fiw. xizmeta rnalO
tann.

hizmetçi M. 1 xizmetkar. Z noker, ber-
dest, bende. 3. qervvaş, jı bo jm e. /_lik M.
xizmetkari, nokeri, qerwaşi.

hobi MZ/ıg.hobl
hoca N.P. Ixoce, mele, mela, di dinê isla¬

mi deyê ko nimêjê dıde tann. Zxoce, sey-
da,yê ko dıbıstan an zaningehan de dersê
dıde.

hocalık M. xoceti, meleti. /_ etmek Z. me-
leti tann.xoceti tann.

hodan M/C.lfiotçavroke,zmanOgay,xo-
dan. Z Xodan, evrya h DOrsimê lı qeza
MêzgirO de navê gündeki ye ji.

hodbin rgd P. K. xweperest, xodgam,
ezperest.

hodkam rgd P. K. xodgam, ezperest.
hodri /?.haydO,weremeydanê, baneşane-

ta ye ko di şer û pevçÛnO an meydan
xwastmO de gazi hote ddce.

hokey M. İng. hokey. /_ sopası MA. goçan.
hokka N.A hoqe, xibirdank.
hokkabaz Nx. A P. hoqebaz. /_hk M. ho-

qebazi.
hol M. Fr. bersef (salon).
holding M. İng. holding, pırpar.
Hollandaca rgp. Holendi.
holanda kavağı M. fi/ı ak kavak.
Hollandalı rgd Holendi.
homojen rgd Fr. Gr. homojen.
homonim M. rgd Fr. Gr. homonim,

hevdeng.
homoseksüel M.rgd homo, homoseksüel,

hiz, levvate, qûnde, qûnek, kûnde, mêrO
ko xwe vveki jın dıde karanin. /_lik rgd
homoseksûeü.

homurdanmak L mirqandin, burrin,
buxbux kınn, hume hum kınn.

homurtu M. humhum, gme gm, burrin.
hop B. hop,jıbo agahdarian hesandinêlê-

te kar anin. /_ hop Avv. gava ko qamyon
an otobusekO bıdi seknandın an ko jê bê
xvvar tê gotın.

hoparlör M. Fr. hoperlor, dengvveş.
hoplama M.tûl,bi"t"yaziravtêxwandin.
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hoplamak Z. tûl dan, çıng dan.
hoplatmak Z. dan tûl kınn, dan çmg dan.
hoplayış M tûldayta, çındaydı, toplaya¬

rak yürümek Aıv. bı tûhkan rê ve çûn.
hoppa rgd ddsrvık, dilbaz, kese ko jı ber

salO xwe nakeve û tışte zaroki dike. /_ca
rgd rgp. bı dd srvdd, bı ddbazd.

hoppala B. hopala. 1 bo ko cesareti bıdi
zaroki û bıdi baz dan an leyistin. Z işareta
ecêbmayin an şasi de tê karandı.

hor MP.xor,bêqimet/_görmekZ.kêm
ditin, pıçûk ditm.

hora M Gr. cerbeze. I- tepmekZ. cerbeze
kınn.

Horasan! M P. Xoresani, cûre pûşryeke
mela ne.

horhor M. K. xure xur, dengê avê ye.
horlamak LK. lxırin,xırexırtarın,xûr-

rin, pirxandin, pirxin, kesê ko xewe de bı
deng nefes dertine. Zxor ditin, yeki bı kO-
mi xwe ditm an qunet nedan.

honnon M. Gr. bio. hormon.
horon M. cûre cerbezeyeki govenda La-

zane.
horoz M. P. keleba, keteşêr, ddc. /-luk M.

dikeni. /_ ötmek L ddc bang tann. /_ sesi
M qiqi, qiqdoqi

horoz ibiği çiçeği M. sevvl, gulmexmûr.
horozlanmak Z. xwe gıjgıjandın, gıjgıjin.
hortlak M. şeytanqûni, xeyalet, tê bavver

tann ko miri yê kojı gorê radıbe û bı şevê
diğere.

hortlamak Z. miri rabûn, şeytanqûni bûn.
hortum N.A gerdebd, xortim. 1 ant fd û

heywanê vveki fdO ko pozê vvan dırej m. Z
bonya plastik. 3. bagêje, gdêle ya mezm.

horuldamak Z.xûrrin,xurrin,xevvOdebı
deng nefes gırtm.

horul horul rgp. bixevvê de xurexur.
hostes M İng. hostes. /_Uk M. hostesi.
hoş rgd P. K xoş, xweş. * hoş beş etmek

fivv. xoş û pêş tann, hal û dem pırsta. /_
bulduk fivv. nav xêrO da bi. /_ geldin! B. tu
bı xêr hati /_ gelmek L xêr hatın. * ho¬
şuna gitmek Avv. lê/pê xweş hatın.

hoşça rgd btxoş,bıxvveşi./_kalfiw.bımdıe
xêr.

hoşav M/sT.xoşav
hoşgörü M. xoşditim, müsamaha.
hoşlanmak Z. heji kınn, hez kınn, xweşO

-çûn.
hoşnut rgd P. xoşnûd, razi /_ etmek Z.

xoşnûdkınn, razı kınn./_lukM. razibûni.

hoşnutsuz rgd nevin, nerazi. * hoşnut¬
suzluğunu belli etmek Avv. nevinıya xwe
da şani kınn.

hoşsohbet rgd agırgeş, xoşsdibet, qezix-
weş.

hoşt B. K hoşt, oşt, deng hsegi tann.
hovarda Mrgdlqopık,puşdpis,jıbo me¬

ran e. Z felite, puşdpis, zêdeyi jı bo juıan
e. /_hk M. qopikti, feüteti.

hoyrat M. Gr. zırt, tund, havi. /_ça rgd rgp.
bı tundi, bı hovi.

hozan M. K. xozan. An anız.
hödük rgd 1 dınyanediti, kêmaqd, fehm-

kor. Z tırşok, tırsonek. 3. doq. * hödük3
alınlı Avv. enrya doq.

höllük Mxweliyêdergûşêye.
höpürdetmek L fır tann, fûr tann, kesê

ko tan caran ko tışteki vedixvvm ûvi den¬
gi dertinın.

hörgüç M. anı havvid, kopare, mıhk, kılık,
hOcın.

höykürmek Z. di ayini tariqtan de hû
kışandm.

hödük M.doq.
höyük M. gır, mit, mıtik, tûm, tilık, kepel
hububat N.A dexl, dexl û zad, zexire. /_

bitiM.gOri.
Huda M. P.KXwede, Yezdan, Xuda.
hudut MAstaor, sindor, serhad, serhed,

tixûb, tadûd, ev sinonimana h gor devo¬
kan ddcann di cUıe hev de bdcar bên. /_
çekmek Z. sinor taşandın. /_ dışı etmek
fivv. jı vvelOt deranin/xistin. /_ koymak Z.
sinor danin, trxûb danin/kışandin. /_ te¬
cavüz etmek fivv. sinor leqandin, sinor
hvandın.

hudutlandırmak Z. sinor tann, sinor
kışandm, trxûb danin.

hudutlu rgd bısinor, bitixûb.
hudutsuz rgd bêstaor, bêtixûb.
huğ M. çeper, çit, h dora rez û bostanan e.
hukuk M. A dad, dadgeri, dadmendi,

taqûq. * iş hukuku Avv. taqûqê kar. * nül-
letlerarası hukuk Avv. dadgenya navne¬
tevvi.

hukukçu M. dadger, dadparêz, taqûqnas.
hukuki rgdA taqûqi, dadi
hukuksal rgd fin hiqûql
hulasa M.A 1 kurte, kurti, bdcurti, kurta-

hi, bı kurti naveroka tışteki. 2 pûxte,
hOsm. * sütteki yağ hulasası Avv. pûxteyi
şir. 3. rgp. bı kurti, bı kurtebêjl
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hülya N.A xiilya, xryal /_ kurmak veya
hülyaya dalmak Aıv. ketin xryalan an jı
berxwe re anin û bınn.

humbara M. P.qumpere, bombeyi dest e.
humma N.A Bj. 1 nexwaşiya gıran. Z ta,

tan. /_ta 1 rgd kesê ko nexwaşgiraniya
xvve heye, nixwaşiya bi gıran. Z mec
bıdom, tundi, sıft. * hummalı bir
çalışmaya girmek Avv. bı tundi ketin na¬
va kareki.

humus M. Lat gelêş, humus. * humuslu
toprak Avv. xahya geteş, axa gelêş.

hun M. P. xwta. /-har rgd xwinxwar.
huni M. Gr. kovık, mastênk.
hurafe M. A xurafe, di din de bihr û ba-

vvenyên vala ye, yOn nerast
hurç N.A xurc.
hurda rgd P. xurde, kevnare. /_cı M. xur-

defıroş. /-haş rgd xurdexaş, penti
huri M. A hori, huri, zerryên bihûştê re

dibêjm.
hurma MZ>.xurme,qesp./_ağacıM.dar-

xurme, darqesp.
hurra! B.İng. bıji!
husul M.A bûn, bûyin.
husumet MAdıjrnınahi, dıjıti.
husus N.A t. xisûs, babet, derbare. * bir

Iş hususunda konuşmak Avv. derbareyi
kareki de axaftm. Z gevvşini, taybeti, aü. *
o hususu da göz önüne getirmek lazım
Avv. drvêt evv gewşiniyêji berçav bıbe.

hususi A 1 rgd xisûsi, taybeti, beryeki,
tangar. Z rgp. bı xisûsi, bı taybeti.

hususiyet M.A gevvşini, xisûsryet
hususiyetle, hususuyla rgp. bı gevvşini, bı

taybeti, nemaze.
husye N.A hêl, hêlik.
huş ağacı M. têm.
huşu N.A lddnızmi.ZserkupıyaXwede

kınn, beramberi Xvvedê bı tus û gırami
hebûn.

hutbe M. A xutbe, gota û hosryOn ko di
nunêja id û ine de tOte kınn.

huy MZ'.ZC.xû.xûy.xase.cir.ltebietêko
di gevvştaiya afrandın û ruhê insan de
heye. Z hutbûna di hundurê insan de an
heyvvan de ye. /_ kapmak L xû pê ketin.
* birbirlerinin huyuna alışmak Avv. h
xuyê hev fOr bûn.

huylandırmak L xû pê/vê nsün, ecız
kınn.

huylanmak Z.xûpê ketin,xû tann,jêecız
bûn.

huysuz rgd bêxû, şemûz, xûxirab. /-taık
M. şemûzi, xûxirabi.

huysuzlanmak L xû h xvve xistin, xvve
ecız tann.

huzme MAtirij,qeftêurijêye.
huzur MAlhızûr,arami,reheti./_ veri¬

ci Avv. arambexş. * huzurunu kaçırmak
Avv. reheüya/aramıya vvi xıra kınn. Z pêş-
ber, divvan. * huzuruna getirmek Avv.

andı pêşberi vvi.
huzurevi Maramxane.
huzurlu rgd bıaram, bıhızûr, rehet.
huzursuz rgd bOaram, nerehet. /_luk M.

bizêwi, bêarami.
hücre A 1 Aio. hücre, şane. Z M. çavi,

odeya pıçûk. 3.M. çavi, odeya pıçûkya dd
û menkûm ko tê de tên spartın. 4. mec.
konuk, kozık, tacre, hücre, jı bo crvakê
pıçûk.

hücre bilimi M. Aio. hucrenasi, şanenasi,
sitoloü.

hücum M. A 1 hücum, helmet, pelemar,
ênş. /_ etmek Z. ênş dan, ênş kınn, hü¬
cum tann. Z gurmıjandın, çıri ser tann,
pev re komi ser yeki an tışteki bûn. 3. B.
pêşevva, ênş. * hücum! Avv. pêşevva!, ênş!

hükmeden M. hukmdar, stembar.
hükmen rgp. A hükmen, bı buyara ha¬

kem.
hükmetmek LAL hitam tann, hukm

kınn, xistin bm dest. Z daraz dan, hukum
dan, h davvrya fıkr û ramanekê de bıryar
gırtın.

hüküm MAl takım, hukm, stem, gutm
an xistin bm dest. Z hukm, daraz, bıryar
an hevoka mehkemê. 3. bandor, bandûr,
tin. * güneşin hükmü geçti Avv. tina tavê
nema. /_ giymek L di dadıgehe de tavv¬
anbar bûn. /_ sürmek L hukm ajotın,
zordesüya xwe dom kınn. /_ vermek Avv.

1 ceza dan, tavvanbar tann. Z buyar dan.
hükümdar M. AP. hükümdar, padişah.

/_tak M. hukumdari, padişahtı
hükümet M. A hıkûmet, hukumat, huk-

mat. 1 koma vveziran ko dewletê idare
dikin. Z lebatOn an orxanên dewletO. /_
darbesi M. vvergerandına hukumatê. /_
konağı M. qonaxa hukumatê, xamyê hu-
kumatê. /_ kurmak L hükümet saz
kum. /_ merkezi M bajargeh, payitext,
serekbajar.

hükümlü rgd mehkûm, cezaxwari, ce-
zagırti.
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hücum M. A 1 hücum, helmet, pelemar,
ênş. /_ etmek Z. ênş dan, ênş kınn, hü¬
cum tann. Z gurmıjandın, çıri ser tann,
pev re komi ser yeki an tışteki bûn. 3. B.
pêşevva, ênş. * hücum! Avv. pêşevva!, ênş!

hükmeden M. hukmdar, stembar.
hükmen rgp. A hükmen, bı buyara ha¬

kem.
hükmetmek LAL hitam tann, hukm

kınn, xistin bm dest. Z daraz dan, hukum
dan, h davvrya fıkr û ramanekê de bıryar
gırtın.

hüküm MAl takım, hukm, stem, gutm
an xistin bm dest. Z hukm, daraz, bıryar
an hevoka mehkemê. 3. bandor, bandûr,
tin. * güneşin hükmü geçti Avv. tina tavê
nema. /_ giymek L di dadıgehe de tavv¬
anbar bûn. /_ sürmek L hukm ajotın,
zordesüya xwe dom kınn. /_ vermek Avv.

1 ceza dan, tavvanbar tann. Z buyar dan.
hükümdar M. AP. hükümdar, padişah.

/_tak M. hukumdari, padişahtı
hükümet M. A hıkûmet, hukumat, huk-

mat. 1 koma vveziran ko dewletê idare
dikin. Z lebatOn an orxanên dewletO. /_
darbesi M. vvergerandına hukumatê. /_
konağı M. qonaxa hukumatê, xamyê hu-
kumatê. /_ kurmak L hükümet saz
kum. /_ merkezi M bajargeh, payitext,
serekbajar.

hükümlü rgd mehkûm, cezaxwari, ce-
zagırti.



629 Hz.!sa

hükümran rgd servver, zal, zoran.
hükümsüz rgd betal./_lükM betali, be-

talbûni. /_ kılmak Avv. betal kuın.
hümanist M. rgd Fr. hümanist, insanpe-

rest
hümanizm M. Fr. Lat hümanizm, insan-

peresti.
hümayun rgd />. Ipiroz,kamıran.2tışt0

ko pêwendi bı padişah heye.
hüner N.P.K.hmer, hüner, pişekari.
hünerU rgd hunermend,jêhati,jı desthati,

bıünıet.
hünersiz rgd behuner,jıdestnehati.
hüngür hüngür B. qûfe qûr, küre kûr. /_

ağlamak Z. qûre qûr kınn, küre kûr
tann, kûrin.

hünkar M. P. xunkar, jı dewletê Os-
manryan de jı bo padişah dıhat gotm.

hünkir M. A hıınkir, jı du melekan yeke
ko roja pêşin tête gorê.

hünnap ağacı M. sınci, hennep.
hünsa M.A nOremok.
hür rgdA aza, azad./- olmakZ. azad bûn
hürmet M.A gıram, hürmet /-etmek/.

guam gırtın, hürmet kınn, benstin. ISI

rgd gıramgır, hürmetkar, /-siz rgd
gu-amnegır, bêhurmet/_slzUkM bêhur-
meti.

Hürmüz M. Humuz, di dinê Zerdüşti de
Xuda ya başryê,ya roniyê.

hürriyet MA huriyet, azadi serbexoyi
hüsnühal MA revvşa paqy.
hüsnükabul M.A xweşpêrgini, xweşpOşi,

pêrginiyajidd.
hüsnüniyet N.A ddpakl
hüsran MA hüsran, ddêşi.
hüsün M.A bedevvi, crvvani
hüthüt kuşu N.A hûphûpık, hudhud.
hüviyet N.A navdank.navmvisk. An kim¬

lik.
hüzün M. A keser, kovan, xem, keder,

xemgtai, zizi, ev smonimana h gor devo¬
kan ddcann di cihê hev de bıkar ben./_lü
rgd kovanbar, ziz, xemgin. /_lü olmak
Avv. kovanbar bûn, ziz bûn,xemgin bûn.

hüzünlendlrmek Z. kovanbar kuın, ziz
kınn, xemgin kınn.

hüzünlenmek L kovanbar bûn, ziz bûn,
xemguibûn.
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I
I M. tipa yanzdemin a elifbaya Tırkiye û

dengdêr e.
ığü M. ava meyi ava ko zor hêdi ddienke

û henkandına xvve bêlu nabe.
ıhı B.ihı, Ora.
ıhlamak Z- niqandin, niqin. * ıhlayıp pü¬

flemek B. mqe nıq tann.
ıhlamur M. Gr. exlamûr, Dtlamûr, ehla-

mûr. /- ağacı M. parzi, zirfon.
ıhlırmak Z.êxtann,jibohOşure.
ıkınmak L nıqe nıq tann.
ıklım tıklım rgp. tevdca re tıji.
ılgamak Z. çanıale ajotm (hesp).
ılgar M. çarnahya hespê, yektan ratann

çarnalO.
ılgım M. bn. serap.
ılgın ağacı M. tafOri, dargez.
ılgın otu M. gez.
ılgıt ılgıt rgp. hOdi hOdi, jı bo babûna bayO

tO gotın.
ılıca M. germav, germdc. * ılıcaya gitmek

fivv. çûn germıkO.
ılık rgd çêrme, dereca di navbera germ û

sariye de. /-hk M çêrmeti.
ılıklaşmak Z.çOrmebûn.
ılıklaştırmak Z. çêrme kırın.
ıhm M. itidal, pivandari.
ıhman rgd cav nermhewa, herêma ko ne

pır zêde germ û ne ji zêde sar e.
ılımlı rgd 1. mûtedd, tolerant. Z nermayi.

* ılımlı bir hava Avv. hevvayeke nermayi,
nermhevva.

ılıştırmak Z. çêrme kırın.
ımızganmak /.xdmaş bûn, tevxewbûn.
ıpıslak rgd şıp ûşd.
ıpıssız rgd ter ûtenO.
ıra M. seciye, karekter, rewişt
ırak rgd dûr. /-taşmak/, dûr ketin, /-tak

M. dûri.
Iraklı M.iraqi.
ualamak Lkarekterize kırm, revvışt dan.
ırgalamak L hejandın, davveşandın. Me¬

sela jı bo ko fêki jı darê biêximn bı koka
darO gutın û hejandın.

ırgalanmak L haün hejandın.
ırgat M. Gr. 1 brandox, êrxat, mışag,

dırûnker, pale. Z cmên, (jı bopembu). *

bugün dört ırgat kaldırdık Avv. me iro
çar mışag ratann.

nk M. A 1 ırq, nh. Z mjad, regez. /_
ayırımı Avv. cûdayetrya nh, dubendrya
rihi/irqi. /_çı M. nıjadpenst, nhpenst.
/-çdüc M nhpensti, mjadpensti. /_i rgd
nhi, ırqi, nıjadı.

ukıyat M 1 etnoloji, nhnasi. Z nıjadnasl
ırktaş M. hemgel, hemnh, hemnıjad.
ırmak M. çem, robar.
uz M. A ırz, namus. * ırza tecavüz etmek

Z. destdirêjrya namûsê kınn.
ıs M.xwedi.
ısı M. têhn, tin, tat, kelilan, genni. /~ ver¬

mekZ. tin dan, germi dan.
ısı dam M. nemam.
ısıdenetir M. termostat.
ısın M. kalori.
ısındnmak L germ kırın.
ısınmak L germ bûn, germıjin.
ısıölçer M. fiz. germpiv, kalorimetır.
ısırgan rgd gezende, gezok, gezgezık, dur-

zde, gryagezık, ev sinoıumana h gor devo¬
kan ddcann di cdiê hev de bdcar bOn.

ısırgan böce>''er M. ade, adu.
ısırıcı /; **. gezker.
ısırılmak L hatm gez tann.
ısırma M. gez.
ısırmak 1Z.gestın,gezandın, gez kırın, gez

10 dan, gez lê xistin, geztın, ev staonimana
h gor devokan dıkann di cinê hev de
bdcar bên.

ısırmak 2 L vedan, pOve dan, evrya jı bo
heyvvanOn jehr ko menvan dıdm re
dıbOjın. * an ısırdı Avv. mêşê pê ve da

ısırtmak L dan gez kınn.
ısıtıcı rgd germker.
ısıtümak Z. haün germ kınn, hatm

germıjandın.
ısıtmak L gennandın, germ tann,

genmjandm.
ısıveren M. kân tüıdar, gennrêj, ekzoter-

mik.
ısıyayar M. germpıj, konvektör.
ısı yuvan M. termosfer.
ıska M. argo. vala avetın, lOnedan. /_ geç¬

mek L 1 h armancâ nedan, vala avOtın.
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631 ızgara

Z guh nedan, avOün paş guh.
ıskala M. İt skala, tirkOn hacetOn pivanê

ne;
ıskarta rgd İt tolaz, kevndc, malO ko jı

bihayê xvve de keti. * ıskartaya çıkmak
Avv. jı bıhayO de ketm, jı qimet ketin.

ıskat MAl xistin, êxistin. Z sedeqeya jı
bo mınyan anjı bo nunOja derbazbûyi.

ıskonto M. İt tenzilat, daxisun (jı bdıâyâ).
ıslah N.A ıslah, ısletı, başkınn. /_ eri M.

îslahxane.
ıslahat N.A reform.
ıslak rgd lşd,hêmin.Z piş. /Sık M. Işdi,

hOmini. Z pişi, jı bo zevi û erdO tê gotın.
ıslamak Z.ŞIİ kırın.
ıslanmak ZİşdbÛn.
ıslatılmak Z. hatm şd bûn.
ıslatmak /.şd kırın.
ıstak Mfitdc,fdcan,kwit./_çalmakZ.fiük

kutan, titandın, fiük 10 dan, fitık 10 xistin,
fdcanchn, fd-andm, kvvitandm, ev sinoni-
mana h gor devokan ddcann di cdiê hev
de bıkar bOn.

ıslıklamak L fiükandın, yeki bı fitık eyi-
bandın.

ısmarlama M. sıpanş.
ısmarlamak Z. radi tann, sıpanş tann.
ısmarlanmak Z. hatm sıpanş kınn.
ısmarlatmak Z. dan sıpanş tann.
ıspanak M. Gr. espanax, sryele.
ısrar MAheter,rîk,ısrar./_etmekZ.he-

ter tann, nk tann, pê dan erdê, h ser
sekinin. /Sı rgd bıheter, bınk, busrar.

ıssız rgd tenya, beyaban, xamoşan, talvve,
tenha. /_ kalmak L beyaban man, xa-
moşan bûn. /-tak M. tenyati, beyabani, xa-
nıoşani.

ıssızlaşmak Z. beyaban man, xamoşan
bûn.

ıstakoz M. Gr. kevjaü derya.
ıstampa M. İt stempa, cûre haceteke ko

mohr an damxe h ser tO kolin û bı vi ar-
manci tête bdcaranin.

ıstırap M A 1 Oş. Z ahOn, xem, keder. /_
çekmek Avv. xem kışandm. /-lı rgd xem-
gin, xemnak. /_ vermek Z. anhandın, ze-
ryandın, zOrandm, Oşandm.

ışığa doğrulum M berberoji, berbetavi,
evrya termeki botanikO ye.

ışüc MlŞewltirijjtirêjronatayajitavêan
jı agu-tê. Z ronahi, revvneq. dünyanın
ışığısın sen. rewneqa cdıani tu Aw./_ sa¬
çan M. tırij avêj, rewneqdar./- saçmakL
tırij avetın, şevvl dan. /_ tutmak Z. 1 de-
rek roni tann. Z yeki şareza kınn.

ışık küre M. fotosfer.
ışüclanduümak Z. hatm roni kınn.
ışıklandırmak L roni kınn, tirêj dan.
ışıkh rgd roni, bıtav.
ışıkölçer M. tirêjpiv, fotometır.
ışıksız rgd bOronahl tari.
ışüc yuvarı M. ast fotosfer.
ıştidak M. projektör.
ışüdamak Z. binqin, çırûskin.
ışıldatmak Z. bırûskandın, çırûskandın.
ışıl ışıl rgp. bı çırûski, birqe bırq.
ışıltı Mçırûsk.
ışımak L çırûskin, roni bûn.
ışın M rıertew,çıru^k, tırij tirêj/- bilimci

M. radyolox. /_ bilimi M. radyoloji./- et¬
kin M. fiz. radyoaktif. /_ etkinlik M ra¬
dyoaktivite, /-ölçer M radyomeür,
tirOjpiv.

ışuum M. fiz. çik, radyasryon. /-ölçer M.
bolometır.

ışmlamak Z. tirêj kınn. 1 h gor zanıstrye
bı lOdana tirêjêve atomOn maddeyijı hev
deranin û maddeyi tüne bdd an bı dıjra¬
beri vvi jı tunetiyê de maddeyeki bıafirini.
Z jı bo ko h ser tiştên xvvannê mikrob û
virüs kêm bibin, vvan bı tirêjê buu şuştm.

ısıtmak Z. roni kınn.
ışkı M. cûre kOreki kevaneye ko pe çerm

an texteyi rêş dikin.
ışkın olu M. nbês, rOvvas.
ıtu M. A tolgin. 1 bdına xvveş. Z kuülka

tolguıO. /_h M. bihna xvveş, tolgini.
ıtriyat M. bihnên xvveş.
ıvu zıvır M. rgp. hûr mûr, kırtık pırtık.
ızbandut M. rgd İt totırne, qtrase.
ızgara M. Gr. 1 bıst, caxdc Z bıst an

caxikOn ko goşt û masi û tışte vvısa lı ser
tên qelin. /- etmekL kızırandın. /_hk M
goştê tazirandinê.
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bûn.
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çekmek Avv. xem kışandm. /-lı rgd xem-
gin, xemnak. /_ vermek Z. anhandın, ze-
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I
t M. dvvazdemin tipe di elifbaya Tırki de

û dengdOreke dırej e.
İade M.A veger, lOvegerandın, iade. /-et¬

mek L vegerandın, te vegerandın, paş ve
vegerandın, iade kınn.

iadeU rgd bıiade.
iane N.A mêcbêti, barbû, iane.
iaşe N.A iaşe.
ibadet M. A ibadet. /_ etmek L ibadet

kınn. /-hane M ibadetxane. /- yeri MA.
ibadetgeh.

ibare M. A ibare, çeku. * buraya bir kaç
ibare ekle Avv. h Ora çend çekuyanji lê zê-
deke.

ibaret N.A ibaret, pêkhati. * ev, üç odalı
bir daireden ibaret Avv. mal,jı warxaneke
bı çar çavryan pêkhatiye.

ibibik kuşu MA. davvûdidunUul, diksdO-
man.

ibik M. ant kator.şe, şeh, pûşl
ibik çiçeği Mnbadrû.
ibiş M. Gr.Lat ibiş.
iblağ M 1 ragdıandın. Z bdıa tann.
İblis MAl İblis, Şeytan. Z mec. fennek,

şeytan.
ibne M.-4ibne,Wz,kûnek,qûnek,lewate,

pûşt/JUkM ev bejeyana hemû bı paşko-
ka "ti" tên bdcaranta.

İbrani M. İbrani, Cıhû. /_ce M. Cdıûki,
İbrani.

ibraz M A diyar, şani. /_ etmek Z. diyar
tann, şani dan, andı hole.

ibre N.A gêç, ürk.
ibret M. A ibret, fêre. /_ almak Z. fêre

bûn, ders gırtın.
İbrik M. A misin, meşin, avtavve, lûhk. /_

ağzı M. zembûrek, pdpdinık.
İbrişim M P. hevrişım, ibrişim.
icabet N.A icabet L çûnvexwandrnê, çûn

davvetê. Z pejırandın, razi bûn. /_ etmek
Z. icabet tann, çûn vexwandinê.

icap M. A icap, hacet, chvêt gitmem
icap etmez Avv. çûna mm hacet nake, nun
nedrvêt ez biçim. /_ etmek L icab kınn,
drvêttn. * icabına bakmak Avv. 1 pê-
vvistrya yeki an üsteki anin cdı. Z kuşun,
telifandın.

İcabında rgd ko dıvıya be.
icar M. A İare, deman, icare. /-etmek Z.

icare tann, kırO kınn,deman kınn./_cıM
deman, demandar, kırOker.

icat MA icat, nûvedan. /-çı M. icatken /_
etmek Z. nûvedan, doz tann, icat kınn.

icazet MAL icaze, destur, izm. Z diplo¬
me. /_ almak L 1 destur gutm. Z diplo¬
me gırtm. /-name M. destûnıame.

İcbar M. A mecbur. /_ etmek L mecbur
kınn, drvryandın.

icra MA icra, kınn, andı cih. /- etmek Z.
icra kınn, anin cdı, bı cıh anin.

icraat M.A tevger, karûbar.
iç M. 1 hundur, hındur. Evrya dıjraberi der

e, tiştê ko di daxdi ttxûbê tışteki, dereki an
cısmekiye. * evin içinde, arabanın için¬
de fivv. hundur malê de, hundur erebê de.
Z nav, navber, navık. * ormanın içinde
fivv. di nav rOte de * tarlanın içinde fivv. di
nav zevryO de. * cevizin içi fivv. navıka gû-
zO. 3. hundur, zık. * karpuzun içi Avv.

hunduri zebeşê, zdcê zebeşê. 4. bm, hun¬
dur. * içim bulamyor fivv. hundurê nun
anzdcê nun tev dıde. * kazağı içine giye¬
ceğim Avv. vezeü di bm de h xwe dikim. 5.
navxwe, nav, hundur. * yurt içi ulaşım
Avv. ragdiandıne navxwe an hundur. 6.
pasın, hundur, bm. Tiştê ko h pey hev an
h paş hev m, ya h dû. * iç kapı, iç deri Avv.

derryê pasın, derryê hundur, çermê bini.
iç bükey rgd fiz. mat. qer, kov.
iç çamaşır MA. bmcd, kıras, tancOn bini.
iç deri M. ant çermê bini, çermê hundur,

endoderm.
içecek M. vexwann, meşrubat.
içe dönük M. introvert (dıpsUcolojiyâ de).
içerde rgp. lı hundur.
içeri, içerisi rgd rgp. hındur.
içerik M. naverok, meyan, verêj.
içerlek rgd hundurin, yê heri hundur.
içerlemek /.sd bûn, emrin, qetarin.
içerme M. 1 naverok, ihtiva. Z fels. gun-

can,verêj
içermek L 1 naverok dan, ihtiva tann. Z

fels. guncandın, verêj kınn.
iç evlilik M. sos. kese kojı malbata û qebi-
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le anjı ezbetê xvve re dizemce, endogami.
içgüdü M dozin, insiyak, sevvkitabü.
iç güvey M. zavayê ko mala xwe dibe ba

malbata jmê.
içice rgd hundurhev de, navhev de/-gir¬

mek Z. ketin hundur, ketin nav hev,
kumışüı. /_ sokmak L kunsandın,
finsandın, kınn hundur hev.

içilmek Z. hatın vexvvann.
içim M. Ivexwann. * bu çayın içimi gü¬

zel Avv. vexwanna vê çayê baş e. Z qun.
için dç Ghk bona, bo boy. *bona vê çare*

Avv. bu seferide için.
içinde rgp. di nav de, h nav. * içinden gel¬

mek Avv. jı dd de hatın.
içindekUer M. naverok, fduıst, mundere-

cat
için için rgp. dizi dizi, di hundur xwe de
içirik M. heriyê mirtêlan.
içirilmek Z. dan vexwann.
içirmek Z. dan vexwann.
içirtmek Z. An içirmek.
içişleri M. karên nav xvve, karê hundur.
içki M. vexwanni, eraq, mey, evıya jı bo

vexwannên bıalkol re tO gotm.
içkici Mleraqfu-oş.meyfiroş.Zeraqxur,

meyxur.
içkUi rgd serxoş.vexwari.
iç kulak M. ata. guhê hundur.
iç lastik M. lastdcO bini, lastikê hundur.
içlem M. guncan, têguiiştm, idrak.
içlenmek L 1 katal gutm, lov gırtın. Z

xemgin bûn.
içli rgd 1 kakıltıji, bitene, jı bo tav Û fêki

ye. Z mec. kesê zû xemgin dibe, xemgta.
içlidışlı rgd hevalcan.
içU köfte M. köfte, lopdc, qutilk.
içmek Z. 1 vexwann, av û tışte avi ko diki

devO xvve û dadiqulini. Z taşandın, jı bo
ctxarO ye. * sigara içmek fivv. crxara
kışandm. 3. alkol vexwann.

iç mimar Mdekoralor.
içrek rgd batini.
içsel rgd hunduri, daxdi.
içlen rgd lbıdd,jıdd,jıdd de, semimi,jıbo

xvvast û daxwazê. Z hundur de, nav de/_
gelmek Z. jı dd hatm. * içten selam¬
larımı sunarım Avv. sılavenjı dd dişêmm.
/_ söylenmek Z.jı dd de gotm.

içtenlik A'. semimiyet
içtenlikle rgp.jıddde,jıddve.
içtihat MAl têgihiştin. Z carinan tışte

ko qanûnê de sarih nine an di adet û töre

de baş diyar nine û dadger bixvve çareser
dike.

içtima N.A ervak, ervin.
içtimai rgdA crvakl
içtinap N.A gurêz./- etmek/. jê kişin,jê

revin.
içtüzük M. rêznameyi hundur, rOznameyi

navxvve.
içyağı M. ant duhn, çevvr, don, dıhn, bez.
içyüz M. 1 esi û fesIO tışteki, rasteqinrya

tışteki. 2. rûyê hundur.
idam N.A idam./- edilmek/, idam bûn.

/_ emri Nh ferman, fermana idame. *
idam emri çıkarmak Avv. ferman kınn.

/-etmek Z. idam tann, daleqandin, avetın
dar, dar deA*e tann.

idame Mdom.domdari./-etmekZ.dom
tann.

idamlık M. 1 kesê ko idam dibe. Z cezaya
ko idam drvêt

idare l M. A idare, kargeri, berêweberi,
bergerani. /_ etmek Z. idare kınn, bı rê
bınn. /_ olmak L idare bûn.

idare 2N.A abor, idare. /_ etmek L abor
tann, der tann, idare tann. * bu iş şimdi¬
lik idare eder Avv. ev karvêgavêdikeder.
* param şimdilik idare eder Avv. pareye
mm vêgavOddcederan idare dike. /- ol¬
mak L abor bûn. * ben maaşımla idare
oluyorum Avv. ez bı mehmangrya xwe ab¬
or dibim. /- olunmak/, hatm abor tann.

idare 3 N. .1 idare, buhartın, gerandm. *
' . .eriyle iyi idare etmek bw. pev re
.<aş bul- arlin, baş idare kirin.

idarece rgd bı ad idare, idareci
rgd ser¬

penşt, reftar, dager, pOşkar, kargOr,
karbıdest, berêweber, berger. Jıvan süıo-
niman de bêjeya "serpenşt" lı Kurdıya
başûr de tê bdcaranin, û bêjeya "berêvve-
ber Û karbıdest" h nav ronakbiran de hê
nû bdcar tê, yen dm hê cdiêxwe negırüne.

idarehane N.AP. idarexane, biro.
idareli rgd 1 kesê ko dıkare idare bdce,

bddare. Z ekonomik, aborivan.
idaresiz rgd 1 kese ko nızani idare bıke,

bêidare. Z neekonomik, neabor.
idareten rgp. bı idare.
idari rgdA idari.
iddia NAL iddia, sert, mıçdge, fder an

ıdea ya ko tête pOşkêş kınn. 2 di tışteki
de nk tann, inad tann. /- etmek L iddia
tann, nk kınn.
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mak L abor bûn. * ben maaşımla idare
oluyorum Avv. ez bı mehmangrya xwe ab¬
or dibim. /- olunmak/, hatm abor tann.

idare 3 N. .1 idare, buhartın, gerandm. *
' . .eriyle iyi idare etmek bw. pev re
.<aş bul- arlin, baş idare kirin.

idarece rgd bı ad idare, idareci
rgd ser¬

penşt, reftar, dager, pOşkar, kargOr,
karbıdest, berêweber, berger. Jıvan süıo-
niman de bêjeya "serpenşt" lı Kurdıya
başûr de tê bdcaranin, û bêjeya "berêvve-
ber Û karbıdest" h nav ronakbiran de hê
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de nk tann, inad tann. /- etmek L iddia
tann, nk kınn.
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iddiacı rgd iddıaker, nkdar.
iddialaşmak Z. pev re sert gırtm, mıçdge

tann.
iddialı rgd Ibıiddıa. Zxwe bavver.
ide, idea M Or. idea, fıkr.
ideal N.Fr.Gr. ideal, mengi./_ist rgd idea-

üst /-izm M. idealizm.
ideoloji M. Fr. Gr. birûbavveri, ideoloji.
idU MZ'r.bestevvuı.idü.
idman M. A idman, meşq, jimnastik, /-ta

rgd bddman. /-sız rgd bOidman.
idrak N.A idraq, tOgdıiştın, agahl /_ et¬

mek Z. derkandın, geniştin, tê geniştin.
/_ta rgd biidraq, bıfehm. /-sız Avv. bêi-
draq, bêfehm, fehmkor.

idrar M. A miz. /- etmek Z. miztin, miz
kınn. /_ tahlUi L devvryandına mizê.

ifa M.A kınn, cdı anin, andı cdı.
ifade N.A ifade, gotm, derbıtın.* onların

ifadelerine göre fivv. h gor gotına vvan, lı
gor dada vvan. /- etmekL İfade tann.

Ufet MA namus, iffetAJi rgd dawênpak.
/-siz rgd dawênpis. /-sizlik M. dawênpi-
si.

iflah N.A iflah. /-olmak Z. Ulah bûn. /_
olmamak Z. iflah nebûn. * iflahı kesU-
mek fivv. bêçare man.

Ulaş N.A iflaz,kesOkondcaredeynêxwe
bide. /_ etmek Z. iflaz tann.

Urat N.A ifrat, tışteki de an meseteyekê
de pır pOş de çûn, jı hed derkeun.

tfraz MAl parsel tann, derheqa erd Û

erazi. Z Aio. lik, avzê.
ifrazat MfcA nêm ûldcûavzêyênkoji can

derddcevm.
tirit N.A 1 ifrit, şeytan. Z qetarin, enirin.

* birini tirit etmek Aıv. yeki Urit tann,
enırandın.

Uşa N.A ifşa, aştare, aşkıre kırına tışteki
dizi. /_ elmck L dırkandın, deranin, dan
der.

Utar MA fıtar, roji vekınn. /_ açmak Z.
fıtuin.

Utariye M.A fıtanye.
iftihar M.Apesn,serxwereçûni,şanaz,şa-

ııazi. /_ etmek Z. şanazi kınn, ser xwe re
çûn, pesn dan.

iftira M. A iftira, bühtan, keşi an yeki bı
derevv tavvanbar tann. /_ etmek Z. ifura
kınn, bühtan kuın.

iğ M. teşi. /_ başı M. teqahk, serık. /_
eğmek L teşi resün.

iğde M. gûsınc.

iğdiş rgd xesi, xesok, xesandi, yexte, êxte.
/- etmek L xesandin.

iğfal MAl xapandm. Z jm xapandm. /_
etmek Ljm xapandin, ixfal kırın.

iğne M. derzi 1 derzrya ko pe dırûnO
dikin. Z her cûre derziyên ko bı cûre ar-
manci de tOte bdcaranin. * kuavat iğne¬
si toplu iğne Avv. derzrya qrawatO,
derzilo. 3. ya ko di bıjijki de tê kar anin û
bı vvê derman tête zerk kınn. 4. derzi, ka¬
leg, ya jı bozOndi, bıook û mar û mûran e.
5. sıncak, jı bo mucevvher e. 6. derzi, dasi,
hestryO masi ya zırav m. /_ yapmak L
derzi te dan, derzi lê xistin.

iğne ardı M. şûl, cûre dırûtıneke. /_ dikiş
yapmak L şûl tann.

iğneci M. derzUcer, kesê ko bı derzi der¬
man zerk ddce.

iğnelemek L 1 derzi kınn, derzi te dan,
tıştekibıderzibı hevvezehqandin. Zyeki
bı soz û gotın êşandin.

iğnelik Mderzidank.
iğne yaprak M. pelgên derzi, tan dar an

rehekên ko pelgên xvve vveko derzi ne.
iğrenç rgd erjeng, pelos. /Sik M. erjengi,

pelosi.
iğrenmek L erjengi bûn, jê erjeng bûn,

kenhin.
iğreti rgd arızi.
ihale M.A dıale, mezat/- etmek Z-Uıale

kınn, mezat tann.
ihanet M. A xryanet, dıanet, xaytatl /_ et¬

mek L xryaneti tann.
ihata MAl gemaro. Z tOgduştm. /_ et¬

mek Z. 1 gemaro dan, gemaro tann, dor
te bırrin. Z tê gdıiştın.

ihbar N.A êxbar./- etmek /.êxbar kınn.
/-name M. êxbarname.

ihbarcı M. muxbu-, altax, sixur, nûçegêr.
/_hk M. altaxi, sixuri, nûçegêri.

ihbarlamak Z. ûxbar kınn.
ihlal N.A zerar, xu-abi. /_ etmek Z.zerar

gıhandın, xirabi kınn.
ihmal M. A dilxavi, dirêx, xemsari, dunal
/_ etmek Z. dimal tann, xemsari kınn.

ihmalci Mne dımalkar,gııMıreh,xemsar.
/-cuık M dirêxi, guhfirehi, xemsari

ihmalkar rgd guhfıreh, ihmalkar. /_lüc
M. dirêxi, guhfırehi, xemsari. * ihmal¬
karlık etmek Avv. guhnedari tann, xem-
sari kjrın, Uunalkari tann. An ihmalci

ihraca! N.A ixracat, derveşandıni.
ihraç MAl denostın, derkınn, ixrac. Z
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dervaşandin, derinami, ixrac /_ edilmek
L 1 hatm demstın. Z haün derveşandın,
haün derinami tann. /_ etmek L der
kınn, der xistin, tann der, ixrac kınn.

ihram M.A hOram.lçarşevekfu-eh ye ko
tan gel h xwe duan. Z dema hecê de hO-
rama spiye ko heci h xwe dikin.

ihsan N.A 1 başi, nndi. Z bexş. 3. bexşiş.
ihtar M. 1 şryartanni, balkışandıni, Uıtar.

Z gef. 3. tışteki andı bihra yeki. /_ etmek
Z. 1 bihr xistin, bal kışandm. Z gef 10

xvvann. /-name M. ihtarname.
ihtida M. A abalbûni, abala Musulmani

bûn.
ihtilaf M.A cryavvazi, gelemşe.
ihtilal MAl ihtilal, şoreş.devvlet an crva-

keki de bı cebri nûjenryek ava tann. Z ge¬
lemşe, cryavvazi. 3. guhartmên himi. *
alfabe ihtilali Avv. şoreşa elifbayê.

ihtilalci rgd şoreşgOr. /_lik M. şoreşgOri.
ihtimal M A guman, ihtimal. * ihtimal¬

dir ki! fivv. guman e ko!, dibe ko. /_ ver¬
mek Z. guman kınn.

ihtimam M. pûtepêdan, pûte. /_ etmek L
pûte pê dan.

ihtiram N.A ihtiram, gırami, serkupi. /_
duruşu fivv. ravvestana gıramıye.

ihtiras M.A azvveri.
ihtisas M.A pıspori. /-yapmakZ. pıspori

kınn, pıspor bûn.
ihtisaslaşmak Z. pıspor bûn.
ihtişam M. A ewrengi, rewnaq, semyan,

çelengi. /_h rgd çeleng, evvreng, revvnaq.
ihtiva M.A fin içerme./- etmek fin içer¬

mek.
ihtiyaç M. A ihtiyaç, hevvce, hevvcedari,

hewceyi, pêwisti. * bir şeye ihtiyaç duy¬
mak fivv. hevvceyi tışteki bûn. * sana ih¬
tiyacım yok fivv. pOvvisti te ninım, ne
hevvceyi te me.

ihtiyar rgd M A ixtryar, êxtryar, kal,
kotam. /_ heyeti MA. cıvata pirmenda.
/-lamak Z. ixtryar bûn, kal bûn, kotam
bûn. /-dalmak Z. ixuyar tann, kal tann,
kotam tann. * ihtiyarlar meclisi MA.
crvata pirmenda. /-layış M. kalbûni,
kotambûni. /_uk M. ixtryari, kah, kolcımi.

ihtiyari rgd brxwastini, h ser daxwazO.
ihtiyat M. A 1 ihüyad, mineq. Z degel,

lıgel. * ihtiyat olarak yanma almak Avv.

jı bo degeü gutm ba xwe. 3. bergir. * ih¬
tiyat kuvvetleri MA. bergdı mdi, mineqi
mdi. /_h rgd dıüyadkar, degel şryar, wu-

rya. * İhtiyatlı davranmak Avv. şryar
sekinin, vvutya bûn.

ika M.A kınn. /-etmek /.kınn, anin cih.
ikamet M A dcamet, daniştın, nişin,

rûnıştm (lı ciheki de). /_ eden Avv. rûnışt-
van. /_ etmek Z. ikamet tann, daniştin,
rûnıştın. /-gah M. ikametgah, azme, cih-
vvar.

ikaz M. A agahi, hesandın. /_ etmek L
agah tann, hesandın, şryar tann.

ikbal M. A bext, bextewari. * ikbaU
açılmak Avv. bextê xwe Vebûn.

iken rgp. heta, gava. * ben evde İken de
hırsız girmiş Avv. gava ez mal bûmji diz
hatiye.

iki M rgd du, dudu, dıdo. * iki ateş
arasında kalmak Avv. di navbera du
agıran de man. * iki ayağım bir papuca
koymak fivv. herdu hngOn xwe an wi kınn
solekê. /_ olmak L du qati bûn. * iki bü¬
klüm yapmak Avv. duqati tann. * iki
canbazbir ipte oynamaz Avv. du cambaz
di bendeke de nalizm. * iki eU yakasında
olmak Avv. herdu desta bı pêsire* gutm. *
iki paralık etmek Avv. anin pênc peran. *
iki kafa fivv. duçendane, du qasl * iki
katta Avv. duqat. * iki misti An iki kafa. *
iki mislini arttırmak Avv.duçende kınn.
* iki renkli Aıv. durengi. * ikiye katla¬
mak Avv. duqat kınn. * iki yüzlü Avv. rgd
duru, durûyi.

iki büklüm rgd duta. * iki büklüm ol¬
mak fivv. duta bûn.

iki canlı rgd dugdıan, ducani.
ikici M. rgd fels. dualist. /_lik M dualizm.
iki cinslikli M fin iki eşeyli
iki eşeyli rgd ducınsi, nêremok.
ildleme M. duqor, duçar .

ikilemek l Z. dubare kınn, duçar kınn,
duqor kınn.

ikilemek 2 Z. dugism kınn (şn> an zeviyi).
ikUi rgd çıtı, cot, zo,duaü.
ikilik Mdubendi,gelş./_yarafmakZ.ge-

Işkarxistm.
ikinci rgd duhem, duhemin. * İkinci el
Nh deste dıduyan. * ikinci el eşya Nh
karinay, xdmet, kone. * ikinci el eşya
satıcısıM. konefıroş. * ikinci el mobilya
Mxiplak.

ikindi M. esr, berê êvarê.
ikircik M. şık, vvesvvese, bêbiryari. /-den¬

mek Z. şıkdar bûn./_ürgd bışık, guman-
bar, dogman.
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ildleme M. duqor, duçar .
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ikinci rgd duhem, duhemin. * İkinci el
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iki ruhlu rgd dugıhan, duruhi.
İkişer ikişer Avv. dudu dudu, du û du, cot

bıcot
iki yaşayışlı rgd dujryani, jryandarên ko

hım beji û hımji di avO de dıjin.
ikiyüzlü rgd duru. /_lük M. durûti.
ikiz M rgd 1 hevzık, cêvvi. Z cot, zo, çili,

tiştê ko vveki hev m an şıbi hev dıbm. /_
çocuklar Avv. zarokOn cêwi.

ikiz anlam Mhevmana.
ikizler burcu MAl bextebaran, pûşper.
Udim M. A Gr. cav 1 avûhevva, kişvver,

suışt, rêba, iqlun. Z kişvver, diyar, welat
ikmal MA ikmal./- etmek/, ikmal tann.
ikna N.A iqna,qani,bawertanndan./_ et¬

mek L iqna tann, qani tann, dan bavver
kınn.

ikon N.Fr. ikan.
ikrah M. A kerihin. /- etmek Z. kenhin,

ddjêçûn.
ikram M. A ikram, peşkeşi. /_ etmek L

ikram tann, pêşkOş kınn.
ikramiye M.A ikramiye, lotim, gihev.
iksir MA iksir.
iktidar MAl iqdidar, karin, kandı. Z

desthelaüya devvletO an kesê ko desthela-
ti ya dewletê xtstme dest.

iktidarsız rgd lbOhêz,bêtaqetZnemêr,
mêrê ko hebûna cuısi ıdhe an kêm e.

iktifa N.A besbûni. /_ etmek Avv. bes bûn,
jê qani bûn.

iktisadi rgd ekonomik, iqtisadi.
iktisat Mabon, ekonomi, iqtısad./_ bili¬

mi MAl zanıstıya abori. /_çı M. aborizan.
il Mbajar.şar.
Uaç M. A Uac, derman. /_ içmek Z. Uac

xwann, derman xvvann
ilaçlamak Z. dae kınn, derman kınn.
ilaçlanmak Z. hatm dae an derman tann.
Uah N.A ilah, XwedO,Xuda.
ilahe M.A dahe, Xudawen.
ilahi rgd A 1 dahi, Xudayi. Z muz. lavvıj,

sırûd
ilahiyat M.A ilahiyat, teoloji. /_çı M. teo-

lox.
Uam M.A danezan.
ilan N.A dan, bang, bangevvazl/- etmek

Z. dan tann, bangtandêran. /_ vermek L
ilan dan (jı bo rojname an çapdertyekê).

ilanihaye rgp.A heta hetayi, bêdavvi.
Uave MA üavve, parseng. /_ etmek L da-

vve tann, parseng kınn, kınn ser, lê zêde
kınn, xistin ser. /_U rgd te zêdekui.

ilbay M.vvall
üçe M.qeza
Ue l Ghk gel dıgel hgel, legel. * babası Ue

beraber Avv. hgel bavê xvve.
Ue dç bı, pê. * ben trenle geldim Avv. ez

bı trOnê hatim, ez pê trênê hatun.
Uelebet rgp.A heta hetayi.
Uenç Mnıfir.
ilenme M.ahen,nıfır.
Uenmek L rufu- kınn, ahOn kuın.
Ueri M. 1 ber, pêş, dıjraberi paş e. Z pêşi,

seri an davvıya üsteki. * yolun ilerisi boş
Avv. pOşrya rê vala ye. 3. peşi, dahatû, jı bo
dem û zeman e. * bu işin Uerisi iyi olur
Avv. pêşrya vi kari baş dibe. 4. rgd pêşi, peş
de, tışt an dema ko h pOşiyO ye, lı pêş de
ye. * Ueri hatta Avv. h xeta pêşiyê. * saat
beş dakika ileridir Avv. saet pênc deqiqe
pOş de ye. 5. B. pOşevva. * Pêşmerge Ueri!
Avv. POsmerge pêşevva! 6. rgp. pêş de, be-
revvpêş. * masayi ileri çek Avv.masê
bıkştae pêşiyê. /_ almak Z. pêş de gırtın,
buhurandın. /_ alılmak Z. ketin pOşiyO.
/_ gelenler Avv. gıregır, giregirên pêşiyê,
xewas. * köyün Ueri gelenleri fivv. gıregO-
rên gund. /_ geri fivv. şunda û pêş de * ile¬
ri geri konuşmak veya laflar etmek fivv.

tere türe axaftm an qezi kırın, şunda û
pOş de axafttn. * Ueri gitmek veya var¬
mak fivv. kar an axaftmO de jı pivanê der¬
ketm, pır pêş de çûn. /_ götürmek Z. pêş
de bınn. /_ sürmek Z. berpêş/derpêş
kırın, anin pêş.xistin pêş.

ilerici rgd pOşverû. /_Uk M. pOşverÛyi.
Uerde, ileride rgp. di pOşiyO de, mandO de,

h dahatû. * Uerde ne olacağı bilinmez
fivv. di pêşiyê de çı dibe merov nızanc.

ileri görüşlü rgd dûrbin. * ileriyi gör¬
mek fivv. pêşbini, peşi ditm.

ileriyi gören rgd pOşbin, btaende.
Ueriye rgp. berewpêş, pOş ve.
ilerlemek L 1 pêş de çûn, berevvpûş çûn,

jı rê û mesafe de. Z buhurin, derbaz bûn,
jı bo dem û saetê. * zaman Uerliyor fivv.

zeman/dem pêş de dıçe, zeman/dem der¬
baz dibe an dıbuhure.

ilerletmek^ Z. pOş de bınn.
Uerleyici rgd pêşveçûyi.
ilerleyiş M. pOşveçûnl
Ueti M. mesaj, danezan, danasi, hınare.
iletici rgd neqddar.
iletilmek L hatm bınn, hatm ragıhandın,

lıatm neqd tann.

iki ruhlu 636

iki ruhlu rgd dugıhan, duruhi.
İkişer ikişer Avv. dudu dudu, du û du, cot

bıcot
iki yaşayışlı rgd dujryani, jryandarên ko

hım beji û hımji di avO de dıjin.
ikiyüzlü rgd duru. /_lük M. durûti.
ikiz M rgd 1 hevzık, cêvvi. Z cot, zo, çili,

tiştê ko vveki hev m an şıbi hev dıbm. /_
çocuklar Avv. zarokOn cêwi.

ikiz anlam Mhevmana.
ikizler burcu MAl bextebaran, pûşper.
Udim M. A Gr. cav 1 avûhevva, kişvver,

suışt, rêba, iqlun. Z kişvver, diyar, welat
ikmal MA ikmal./- etmek/, ikmal tann.
ikna N.A iqna,qani,bawertanndan./_ et¬

mek L iqna tann, qani tann, dan bavver
kınn.

ikon N.Fr. ikan.
ikrah M. A kerihin. /- etmek Z. kenhin,

ddjêçûn.
ikram M. A ikram, peşkeşi. /_ etmek L

ikram tann, pêşkOş kınn.
ikramiye M.A ikramiye, lotim, gihev.
iksir MA iksir.
iktidar MAl iqdidar, karin, kandı. Z

desthelaüya devvletO an kesê ko desthela-
ti ya dewletê xtstme dest.

iktidarsız rgd lbOhêz,bêtaqetZnemêr,
mêrê ko hebûna cuısi ıdhe an kêm e.

iktifa N.A besbûni. /_ etmek Avv. bes bûn,
jê qani bûn.

iktisadi rgd ekonomik, iqtisadi.
iktisat Mabon, ekonomi, iqtısad./_ bili¬

mi MAl zanıstıya abori. /_çı M. aborizan.
il Mbajar.şar.
Uaç M. A Uac, derman. /_ içmek Z. Uac

xwann, derman xvvann
ilaçlamak Z. dae kınn, derman kınn.
ilaçlanmak Z. hatm dae an derman tann.
Uah N.A ilah, XwedO,Xuda.
ilahe M.A dahe, Xudawen.
ilahi rgd A 1 dahi, Xudayi. Z muz. lavvıj,

sırûd
ilahiyat M.A ilahiyat, teoloji. /_çı M. teo-

lox.
Uam M.A danezan.
ilan N.A dan, bang, bangevvazl/- etmek

Z. dan tann, bangtandêran. /_ vermek L
ilan dan (jı bo rojname an çapdertyekê).

ilanihaye rgp.A heta hetayi, bêdavvi.
Uave MA üavve, parseng. /_ etmek L da-

vve tann, parseng kınn, kınn ser, lê zêde
kınn, xistin ser. /_U rgd te zêdekui.

ilbay M.vvall
üçe M.qeza
Ue l Ghk gel dıgel hgel, legel. * babası Ue

beraber Avv. hgel bavê xvve.
Ue dç bı, pê. * ben trenle geldim Avv. ez

bı trOnê hatim, ez pê trênê hatun.
Uelebet rgp.A heta hetayi.
Uenç Mnıfir.
ilenme M.ahen,nıfır.
Uenmek L rufu- kınn, ahOn kuın.
Ueri M. 1 ber, pêş, dıjraberi paş e. Z pêşi,

seri an davvıya üsteki. * yolun ilerisi boş
Avv. pOşrya rê vala ye. 3. peşi, dahatû, jı bo
dem û zeman e. * bu işin Uerisi iyi olur
Avv. pêşrya vi kari baş dibe. 4. rgd pêşi, peş
de, tışt an dema ko h pOşiyO ye, lı pêş de
ye. * Ueri hatta Avv. h xeta pêşiyê. * saat
beş dakika ileridir Avv. saet pênc deqiqe
pOş de ye. 5. B. pOşevva. * Pêşmerge Ueri!
Avv. POsmerge pêşevva! 6. rgp. pêş de, be-
revvpêş. * masayi ileri çek Avv.masê
bıkştae pêşiyê. /_ almak Z. pêş de gırtın,
buhurandın. /_ alılmak Z. ketin pOşiyO.
/_ gelenler Avv. gıregır, giregirên pêşiyê,
xewas. * köyün Ueri gelenleri fivv. gıregO-
rên gund. /_ geri fivv. şunda û pêş de * ile¬
ri geri konuşmak veya laflar etmek fivv.

tere türe axaftm an qezi kırın, şunda û
pOş de axafttn. * Ueri gitmek veya var¬
mak fivv. kar an axaftmO de jı pivanê der¬
ketm, pır pêş de çûn. /_ götürmek Z. pêş
de bınn. /_ sürmek Z. berpêş/derpêş
kırın, anin pêş.xistin pêş.

ilerici rgd pOşverû. /_Uk M. pOşverÛyi.
Uerde, ileride rgp. di pOşiyO de, mandO de,

h dahatû. * Uerde ne olacağı bilinmez
fivv. di pêşiyê de çı dibe merov nızanc.

ileri görüşlü rgd dûrbin. * ileriyi gör¬
mek fivv. pêşbini, peşi ditm.

ileriyi gören rgd pOşbin, btaende.
Ueriye rgp. berewpêş, pOş ve.
ilerlemek L 1 pêş de çûn, berevvpûş çûn,

jı rê û mesafe de. Z buhurin, derbaz bûn,
jı bo dem û saetê. * zaman Uerliyor fivv.

zeman/dem pêş de dıçe, zeman/dem der¬
baz dibe an dıbuhure.

ilerletmek^ Z. pOş de bınn.
Uerleyici rgd pêşveçûyi.
ilerleyiş M. pOşveçûnl
Ueti M. mesaj, danezan, danasi, hınare.
iletici rgd neqddar.
iletilmek L hatm bınn, hatm ragıhandın,

lıatm neqd tann.



637 ilkten

Uetişlm M 1 ragdıandın, kominikasıyon.
Z raguhaztm, bı rêgayi vvek radyo, bêtêl
Ûtiştê vvısa.

Uetken rgd berdanbar, guhêzbar,
hesincawên ko ceryan û deng û ger-
mayiyê radıguhOze. /_Uk M gunezban.

Uetkl M. pdpiv, goşepiv. fin minkale.
Uetmek L 1 bınn, ragdıandın, neqd kınn.

Zguhaztm.
ilga rgd betal. /-etmek /.betal tann.
ilgeç M. Gfcm daçek.
Ugi Mlpêwendi,besti,berbesti,gu-êdayi.

Z kêş, elaqe, eleqe. /_ çekici rgd balkêş.
/- çekmek L bal kısandın. /_ duymak Z.
pê eleqeder bûn, baldari te kınn. * ilgisi¬
ni kesmek Avv. devjê berdan, peyvvendijê
binin.

ilgilendirmek Z. pêwendi girO dan, ber-
besti tann, elaqeder tann.

UgUenmek Z. pêwendi te bûn, pêwendi 10

kınn, berbesti tann, elaqeder bûn.
UgUi rgd elaqeder, pêvvend, gıjdar, gırO-

dayi.
ilginç rgd enteresan, elaqebexş, balkêş,

birkêş, helez. Ev sinonim di Kurdi de hê
h cdiê xwe rûnenıştme. * ilginç insanlar
Avv. nurovên helez, mu-ovên enteresan.
/_Uk M. helezi, baUcêşi, birkêşl

ilginçleşmek i. helez bûn, baUcOş bûn,
birkêş bûn, enteresan bûn.

ilgisiz rgd bêpêwend, bêgurêdayi, balne-
kOş. /_llk M. bêpêwendi, bataekêşi.

İlhak M. A dhaq. /_ etmek Z. 1 tann tev
xwe, tann nav xvve. Z xistui bin dest, jı bo
vvelateki an erdeki.

ilham MA Ibest, peroş, sırûş.Zpeyxam,
sırûş, tiştê ko Xvvedê duuqitine ddê pey-
xamberan.

UUclM.xelekêbijkojê.
Uik 2 N.ant mox, mêji. * iliğine işlemek

fivv. 1 pır şd bûn, şd û av bûn. Z bı dıjvvari
h bin bandûrê de man.

iliklemek L ti hev xisttn (jı bo bıjkojan e).
* düğmelerini iliklemek Avv. bıjkojOn
xwehhevxistin.

ilikli rgd bıjkoj h hev xisti.
Utan M.A ilim, dm, zanısti.
İlinti M 1 pêwendi, girêdayi Z xem, ke¬

der.
İUntUemek L pevve hene tann, pevvebı

sınOde dırûün.
Ulşik rgd 1 gıredayi, pevgu-Odayı, ix~ ı. *

dUekçeye ilişik olan mektup j,-.. .

meya ko gırOdayiya daxwazruvisê ye. Z
pêwend, aıd, legel. * bu davaya ilişik şa¬
hitler Avv. govanOn legel vO davvO. 3. mü¬
nasebet

ilişikteki M. derkenar. *dUekçesi ilişikte
gönderilmiştir Avv. daxwaznrvisa vvi bı
derkenar hatiye şandın

ilişki M. gırOdaru, danûstandm, tevlayi,
peyvvendi, pevgırOdani /_ kurmak L
pevgırOdani saz kınn an ava kınn, danû¬
standm çêtann, peyvvendi gire* dan.

ilişkin rgd eleqadar, derheq.
ilişmek Z. 1 te ketin, dest dan. * elim si¬

laha ilişmedi Avv. deste mm lı sdeh ne-
ketiye. Z tekili bûn, xwe tekel kınn. *
hırsızı yakaladüar amma kardeşine
UişmedUer Avv. diz gutm, tebelO têkdi
birayê vvi nebûn.

iliştirmek Z. pe ve kınn, hene kınn, pev
ve girê dan. * yamayı bir iki dikişle İliş¬
tirdik Avv. me pine bı yek du hencan bı
hev ve girê de

Uk rgd tpêşin,sifte,nuxşe, dıjraberi davvi
ye. Z M. sdte, peşin. * onun ilki ve so¬
nuncusudur Avv. a vvi ya pOşın û davvi ye.
3. rgp. a yekem, a peşin. * Uk
hatırladığım olay Avv. yekem bûyere ko
tO bihra nun. /- elden Avv. ya destpOkO, a
destO pêşin, jı destê pêşin/yekem. /_
devre Avv. danê pêşin, devvra pêşin, evıya
jı bo sportê tê karandı.

ilkah N.A 1 ilkah, adan, tovdani. Z lûl. /_
etmek Z. 1 ilkah kınn, adan kuın, tov
tann. Z lûl tann.

ilkbahar M. bıhar, bahar, demsala kojı 21
i adarO heta 22 heziranO ye.

ilk çağ MA. ayena pêşui, di dirokê de tê
pejırandın ko zandûra jı destpêkê heta
476 i pışt Mesihi dom dike.

Uk dördün M. ast heyva panzdeh.
ilke M. İsereta, regez.* atom cisimlerin

ilkesidir Avv. atom regezi cısman e. Z
hızrOn himi, bavvenyOn himi, regez, pren-
sib.

ilkel rgd kevnare, iptidai, primitif.

ilkin rgp. a peşin, peş de *AU ilkin bizim
sınıftaydı amma gitti Avv. Eh pêş de di
sınıfa me de bû te çû.

Uk kanun M berçde, m-jha 1 ' ya saıâ ye.
ilk okul .V. dJ)L.taiı, xwencegjha peşin.
ilk &$ı elim /. /.wandina pC-şu..
ilk '.ucl. gp. in pOşuı, f/OşUrin
ilkten :£ ^ş.j-.pOşüetir.
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Uk teşrin Mçinyapêşin.
Uk yardım MA. arikanya pOşm, evrya di

bıjijki de jı bo dermankınna pOşm tê ka¬
randı. * Uk yardım yeri MA. jarxane.

Ula,Ulaki rgp.A ille, hergız.
illallah /?.AilaUah,bêzariûecizbûnOdide

nasin.
Ule rgpAl ille, hergız.Z hela, bı taybeti.
illegal rgd Zr. bêqanûni, degal.
Ulet N.A 1 jan, nexwaşi, det Z nexwaşok,

hutbûha ko bı mırov re bıbe nexwaşi. 3.
xû, xûy. * adamı Ulet ediyor fivv. xû h
mırov dixmi. /_ etmek L emrandm,
qehirandin. /_ olmak Z. enirin, qehirin.

illetli rgd 1 jano, nexwaş. Z tışte ko her
carOxiradibe.

illüzyon M. Fr. çavgirêdani, efsun.
illüzyonist M. rgd efsûnker.
ilmek M. guO, xelek, tegel.
Umi rgd A zanısti, zanyari.
ilmihal M. A putûkOn ko zanıstıya dini

didin xwandin, ilmihal.
ilmik M. fin ilmek.
dndklemek Z. gırO avêtin, xelek avêtm.
ilmühaber M. A Umuxeber, kaxeza nav-

nasi.
Utica MAUüca,penah,lace./-cıM.pena-

ber, lace, mülteci /_ etmek Z. Utica kınn,
laceyi bûn, penaber bûn.

iltifat M. A Utıfat, gu-ami. /_ etmek Z.
iltifat kınn, guam gutm.

iltihak Z. tevêbûn. /_ etmek Z. tevO bûn,
tekel bûn.

iltihap M. Bj. bezek, vvenmi, kul. /_ etmek
Z. helgırtın, vvenmin, kul bûn.

iltihaplanmak Z. helgırtın, vvenmin, kul
bûn.

iltimas M. hevvedar, iltimas. /_çı rgd he-
vvedar. /_ etmek Z. hevvedari kırın,
iltunas kınn.

iltizam M. 1 aügırtıni, pigırtıni. Z divetın,
hevvceyi. /_cı rgd alikar, mültezim. /_ et¬
mek L 1 aü gırtın. Z hevvce ditm.

im M 1 işaret. Z alamet.
ima M.A lar, tuvvanc./-yoluyla Avv. bıtu-

vvanci.
imaj MZr.vvOne, imaj.
imal M. A imal, çêtann. /_ etmek Z. unal

kınn, mal dencısün.
imalat M A imalat, pırejmanya 'İmal" e.

/_hane M imalatxane.
imalı rgd bıluvvanc.
imam M A imam. /_tak M imamti. * on |

İki imam fivv. Hz. EU û zarokên xvve ve 1

kes m.
imame N.A senkê trzbiyê.
iman N.A iman, bavveri. 1 bavveri h din

andı. Z baweri h dinê islam andı. 3. mec.
bawenyeke xurt. /_ etmek Z. iman kuın,
iman andı. /_ getirmek L Musulman
bûn. /_h rgd bdman, xwedi iman. /_sız
rgd bêdnan. /_ tahtası M. ant hestryê
stag. * imam gevremek fivv. jı qam de
ketin, zor mandi bûn.

imar MAava,imar,inşa./_etmekZ.ava
kuın, inşa taım./_laşmakZ.avabûn, inşa
bûn.

imaret, imarethane N.A xOretxane, ima-
retxane.

imbik N.A imbiq,daweriwok,ddopink. *
imbikten çekmek fivv. davvenvvandın,
ddopandın, dnbiq kınn.

imbiklemek Z. dapalandın, da-
vvenvvandın.

imdat M. A bangevvaz, havvar, hevvar. 1
arikari kınn jı bo kesê di tengamyê de Z
B. arikarixwastin. * imdaaat! B. hevvaaar!
* imdata gelmek fivv. hatm hevvarO. * im-
data koşmak fivv. bı hewarO çûn, çûn he¬
vvarO. /_ çağırmak/istemek Z. hevvar
xwastin.

imdi Ghk ger, Odi, dandi.
imece M. gap, palûte, pêdani, zıbare.
imge M. lxeyal,xryal, imaj. Z felsefe û psi¬

kolojiye de ji tiştê derve ko bı rOgayi hest
di heşO mırov de vvOne dibe, wêne, xryal,
imaj.

imgelem Mmuhayde.
imgelemek L xryal kınn, imaj tann.
imha N.A imha, ruxin. /_ etmek L jı holO

rakınn, tüne tann.
imik M. ata. qınk, gevvri.
imkan M.A imkan, mecal, mefer, rOdan,

desthati. * imkanı olmak fivv. imkan he¬
bûn, mecal hebûn, rOdan hebûn. /_ ver¬
mek L rê dan, imkan dan, mecal dan.
/-sız rgd bêimkan, bOmecal, berê.
/-sızlaşmak L bêunkan bûn, bOmecal
bûn. /Sık M. bOimkani, bêmecali, bêgavi.
* imkansızlığımızdan dolayı ülkemi¬
ze girmişler fivv.jı begavıya me evv ketine
vvelatê me.

imla N.A imla, verês, darej, rOnvis. /_ işa¬
reti M. Gr. kırten f ")./_ hataları Aıv. he-
leyen veresi, heleyên rOnvisi. /_
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639 ince

tamamlaması Avv. darOjmvis.
imlemek Z.1 işaret kırın, şani dan. Z una

tann.
immoral rgd Fr. revvıştpis, rewiştxirab.

/-izm M. revvıştpisl rewtştxirabi
imparator M. İt imperator, argtşti,

şahınşah. /_luk M. imparatori, şahınşahi.
imparatoriçe M. imparatoriçe, şahbanû.
imrendirmek Z. bıjandın, çd çil tann (bı

"ç"yân nerm tin xwandm).
imrenme M. bıj, mıcez, reşk.
imrenmek L 1 bıjin, bujin, dd çûn, dd

bıjin, tamijandın. Evrya daxvvaz an
hezkınna ddê nurove h bo tışt an keseki
anxwanneta. Z çav berdan, tajmekar, bu¬
jin. Ev ji xwastina ddê nurove İco vveki ke¬
seki bıbe.

imrenti M. fin imrenme.
imsak N.A imsak. 1 h hakımbûna nefsO

xwe. Z destpêka rojiyO ye.
imsakiye M.A imsakiye, meha remezanê

- roji yê - de üsteya ko dem û saeta imsake
şani dıde.

imtihan N.A 1 azmûn, pırsryari, imtihan,
yeki di derheqa zanina derse vvi de
pırsıyar tann. Z taqi, azmûn, ceribok, ye¬
ki di derheqa kareki dıjvvar de
cenbandın. /_ etmek L imtihan kınn. /_
olmak L imtihan bûn. /_ vermek Z.
imtdıan dan.

imtina M. A dirêx, jêrevin. /_ etmek Z. jO
revin, vveko yek jı kırma üsteki anjı kare¬
ki dıreve.

imtiyaz M.A deman, rudan.l keseki jı ya
dm bı taybeti cdıO bıguı an peş de bıgıri.
Z kesO ko jı bo karê xwe jı dewletê mafê
peşin an zêde dıgıre. /_h rgd demangêr.
/-sız rgd bOdeman, bOcryavvazi.

imza N.A imza, destxet, destnrvis. (jı van
de "ânza " bıgelemperi kar tâ). /_ etmek L
imza tann. ISı rgd bıimza, imzatari. /_sız
rgd bêimza, imzanetari. /_ vermek Z. im-
zadan.

imzalamak L imza kınn.
imzalanmak Z. imza bûn, hatm imza

tann.
in l M. 1 bûdu, kun, quL gûv, geh, ev suıo-

nimana h gor devokan ddcann di cihê hev
de bıkar bên. Zşkeft * domuz ini Avv. ge¬
ha berêz, qula berêz. * ayı ini Avv. kunê
hurçO.

in 2MA insan, kes. * in cin Avv. kes û kûs.
* in cin yok veya in cin top oynamak

Avv. kes û kûs nine. * in misin cin misin
Avv. tu cm i an pêri yi evrya bı zêdeyi di çi-
rokan de tO gotın.

inadına rgp. bı nk, bı inad, hOrgız.
inak M. fels. dogma. /_çı M dogmapenst

/ çıhk M. dogmatizm, /sal rgd dogma¬
tik.

inan M. bavver. * inan ki B. bavver ke ko.
* inan olsun ki Avv. bavver ke ko.

taıanca M. evvlekari, evvleyl
inanç M. 1 birûbavveri, bavveri. Z bavveri,

itiqad, jı bo bavveri h dm hebe. /-Jı rgd
bıbavver, bavvermend. Isız rgd bêbawe-
ri, bêitiqad.

inandırıcı rgd bavverker. /-tak M. bavver-
keri.

inandırılmak Z. batın bavver kırın.
inandırmak Z. bavverandın, dan bavver

tann. * bizi inandırdüar Avv. em dan ba¬
vver kınn.

inanılmaz rgd bavver pê nebûn, jı dûri
bawerbûnê.

inanış M. bavveri, birûbavveri.
inanma M. bavver, yeqin.
inanmak Z.1 bavver kınn, bavver bûn,ye-

qin tann. Z bavver tann, haün xapandin.
* herkese inanmayın Avv. h her keşi
meyên xapandm,jı her keşi bavver metan.
3. bavveri anin. * Allaha inanmak fivv.

bavvenya xwe bı Xwedê anin.
inanmazlık M. bavver nekınn, bavvenya

xwe neanta, bavveri neanin.
inat N.A nk, inad. /_ etmekZ. inad tann,

nk kınn, pê/hng dan erdê. * inada bin¬
mek veya bindirmek fivv. ketin tıkan,
kınn inad. * inadı tutmak fivv. nk gutm.

inatçı rgd hêhksan, bdnad, nkdar, nko,
serhışk, ev sdıonimana h gor devokan
dıkann di cihê hev de bdcar bên. /-çıtak
M. hOhksani, serhışk, nkdari, uıadi. Evana
de hêhksan bı zOdeyi jı bo zarokan an ca¬
rinan ji jı bo juıan tê gotm.

inatlaşmak Z. 1 nk kınn, inad kınn. Z ü
hev taad tann, h hev nk kınn an h dıji hev
ketin inad/nkan.

inayet M.dırûd, bexş.
ince rgd L zırav, dıjraberi stûr e. * ince

iplik Avv. dezryê zırav. Zhûr, tışteko hbOn
xwe pıçûk m. * ince un, İnce kum Avv. ar¬
da hûr, xiza hûr. 3. nazik, narin, ferês,
dıjraberi hov û güreye. »konuşmasının
inceliğine hayran oldum Avv. ez heyra-
na nazıkrya axaftına vvi bûm. 4. rin, rvvin
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dıkann di cihê hev de bdcar bên. /-çıtak
M. hOhksani, serhışk, nkdari, uıadi. Evana
de hêhksan bı zOdeyi jı bo zarokan an ca¬
rinan ji jı bo juıan tê gotm.

inatlaşmak Z. 1 nk kınn, inad kınn. Z ü
hev taad tann, h hev nk kınn an h dıji hev
ketin inad/nkan.

inayet M.dırûd, bexş.
ince rgd L zırav, dıjraberi stûr e. * ince

iplik Avv. dezryê zırav. Zhûr, tışteko hbOn
xwe pıçûk m. * ince un, İnce kum Avv. ar¬
da hûr, xiza hûr. 3. nazik, narin, ferês,
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na nazıkrya axaftına vvi bûm. 4. rin, rvvin
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vekıri, dıjrabenya tir e. * İnce çay Avv.

çaya rvvin, çaya vekıri. S. zırav, jı bo deng
e. * kadınların sesi incedir Avv. denge
jınan zırav e. 6. srvık, bOhez. * inceden in¬
ceye Avv. bı hûr û kûr. * ince eleyipsık do¬
kumak Avv. hûr bıjartin. * ince ince Avv.

hûr hûr, srvık sıvık. * ince ince yağmur
yağmak Avv. hûr hûr baran barin./- boy¬
lu Avv. bejn zırav. /_ yapılı Avv. bejn zuav,
bejn tenık.

ince ağn MA./?;', jana zırav.
ince bağırsak MA. ant kiper, bımbar.
incecik rgd zor zırav, pır zırav, zıravok.
incecikten rgp. hûnk hûnk. * İncecikten

bir kar yağıyor Avv. berf hûmk hûnk
dıbare.

ince hastalık M. fin ince ağn.
inceleme M. lêgerin, hûrmhêrin.
incelemek L hûrandin, hûr mhêrin, lêge-

rin.
incelenmek L hatm hûr ruhêrin, haün 10-

gerin.
inceletmek Z. dan tegerandın, dan hûr

niherandın.
incelik M. ltenıki,zıravi.Z nezaket, zera-

fet. 3. kıttate, teferûat
incelmek Z. 1 tende bûn, zırav bûn. Z la¬

vvaz bûn, zırav bûn, jı bo laş û vvıcûd e. 3.
rvvtabûn.

inceltmek Z. 1 tende kınn, zırav kınn. Z
lavvaz kınn, zırav kınn. 3. rvvin tann.

inceltme işareti MA. Grm bdındek ( *).
ince yağ M. rûnO rvvin, rûnê tende, a ko jı

bo matanan tê kar andı.
inci M. durr, inci. /-taneleri Avv. durdane.
incik M. anllÛlaq,çip./_ kemiğiM. ani lû-

laq.
incik boncuk M mori mori.
İncU N.A Gr. İncil. KıtOba Hz. İsa ye.
incinme M. aran, Oşin, zerin.
incinmek Z. 1 êşta, arındı, zOrin, bı derb

û lêdan an velistm Û tışte vveha de dereki
nurov ko Oş bıgıre. Z jı yeki sd bûn an
xeyidin.

incir M. P. hOjir, hejir. * incir çekirdeğini
doldurmaz Avv. qafikê gvvizê tıji nake, jı
bo tışt an gotinên nequnet tê gotm.

incir kurdu MA, gaziz.
incitilmek L hatm aruıin, haün êşin,

hatm zerin.
incitmek L arınandın, zeryandın, zO-

randın, eşandın, arandm, ev staonimana h
gor devokan dıkann di cUiê hev de bıkar

bên. * gönlümü incitme Avv. ehle nun
mearine.

inç M. İng. inç, beranek, pivaneke dıreji bı
2540 cm. ye.

indinde de,A h ba, lı cem.
indirgeme Mreduksryon.
indirgemek Z. reduİcsryon kınn, ner-

mandın.
indirilmek L anin xar, anin jêr.
indirim M. erzani,daxıstın.* fiyat indiri¬

mi Avv. daxistina bıhayan an fiyat /_Urgd
erzanbûyi.

indirmek Z. 1 berdan jOr, danin, re-
kanehn, tışte ko tu h jor bdd jOr. * barê
x»e danln Avv. yükünü indirmek. Z anin
xar, anin jêr.jê peya tann, kes an tiştekêjı
vvesait û navginên ragihanchnê bini erdê.
3. daxistin, kim kuın,jı bo fiyat û qimet e
ko tê daxistin. 4. daxistin. * aşağı indir¬
mek Avv. daxistin jêr. * perdeleri indir¬
mek fivv. perde daJastın.

inek M. 1. çOlek, mange. Z mec. kesê ker,
bêaqd. * ineği boğaya çekmek Z. gadan,
çOlek/mange gadan.

ineklemek Z. vveki keranşuxuun, kesê ko
pır kar ddce.

infaz N.A cih anin, zêdeyi jı bo bıryaren
dadgehê tê gotm. /_ etmek Z. cih andı,
andı cdı.

infial M. A hêrs, ern. /_ uyandırmak Z.
erna -yeki- ratann. * infiale kapılmak
Avv. hêrs ketm, erna xwe rabûn.

infilak N.A teq.teqin. /-etmek Z.teqta.
informasyon M. İng. dıformasryon, agah¬

dari.
İngiliz M. rgd İngdiz. /_ce rgd İngdizi.
ingin 1 rgd çal, nızm, cdıO ko h gor cdıeki

di nızm an h jêr dimine. Z M. Bj. zekem.
inhidam N.A ruxin, helvveşin.
inhilal N.A Ibelavbûn.parçebûn. Zkim.

davverin.
inhina MAnewin,fıülok,kovbûni.Zser-

kupi, yeki re seri danin.
inhisar M. A monopol, inhisar.
inik rgd daketi.
inildemek Z. naldı.
imlemek L bn inildemek.
inilmek L haün xar/jêr.
inilti M. naldı.
inim inim rgp. nale nal./- lnlemekZ.na-

le nal kınn.
inisiyatif M. Fr. inisiyatif, pêşdesti.
iniş M. 1 daketın, berjêrbûn. Z serbijêr,
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berjer. /_ aşağı Avv. serbijêr, berjer. /_
çıkış Avv. çal û çûl./Si rgdserbijêr. * taüş-
U yokuşlu Avv. berjer û berjor, ürr û kaş.

inkar M. A xwenenin, takar, serin. /_ et¬
mek L inkar kınn, xwenenin, serin kınn.

inkıbaz M. 1 komi ser hev bûn. Z keder,
xem. 3. Bj. sabxor, qabiz.

inkılap N.A inqdab, şoreş, guhartıni.
inkıyat etmek LA seri danin.
inkisar N.A İstan. Zsdbûn,suhkeün.
inkişaf M.A inqişaf, geşbûni. /_ etmekZ.

geş bûn, taqişaf kum.
inleme MnaUn,jarin.
inlemek Z. nalandın, fixan kınn,jarin, na-

le nal tann.
inletmek Z. nalandın, dan naldı.
inme M./?;'.felc,kûd./_lnmekZ.felcbûn,

kûd bûn.
inmek l L dahatın, jı bo tışte ko dıfire an

fir dibe. * kuş iner, uçak iner Avv. teyr da-
tê, balafır datO.

inmek 2 Z. daketm, 1 jı bo av û tiştên tıji
gava ko kêm dibe tOte gotm. * su seviyesi
indi Avv. bıhndrya avO daket. Z hatm
xar/xwar, daketın, evrya jı vvesaitan, jı de¬
reke an jı ciheki bdınd de hatm xvvar. *
arabadan inmek Avv. jı erebê hatm
xwar.* ovaya inmek fivv. daketm deştO. *
şehire inmek Avv. daketm bajêr. 3. da¬
ketm, fiyat û bıha de kem bûn. * fiyatlar
indi Avv. fiyat daketm. 4. Bj. dahatın, da¬
ketm,jı bo eş û kul Avvd tO gotm. * şiş indi
Avv. perç daket an dahat.

inorganik rgd Fr. Lal 1 bêgihan, bêcan.
Z kân inorganik.

insaf M.A insaf, merhamet. /-etmek Z.
insaf kınn. /_ta rgd bıtasaf. /_sız rgd
bOinsaf. /-sızca rgp. bı bê insafi. /-sizlik
M. bêinsafi.

insan M. A insan, beşer, merov, mırov.
/_ca rgp. bı insani, bı mırovane. /_lık M.
mırovayeti, mırovati, insaniyet, insaniye¬
ti, /-oğlu Nh ademzad, kurê insan, kurê
mırov.

insan bilimi M. antropoloji, mırovnasi.
insan bilimsel rgd antropolojik.
insancı rgd mırovtaz, hümanist
insancıl rgd mırovhız, hümanist
insancılık M. mırovrıızi, hümanizm.
insani rgdA insani, mırovti.
insan içindlik M. mırovperesti.
insaniyet M. A insaniyet, mırovayeti,

mırovati.

insansı rgd antropoit
insanüstü rgd fewqelbeşer.
insiyak M. sevvkitabi, dozuı.
inspektör M. İng. inspektor, soraxvan.
inşa İMA imar, inşa, ava. Z ava, avahi.

/-etmekZ. dışa kınn,ava kınn./_ohnak
Z. ava bûn, inşa bûn./- etmek/.ava kınn.
* köy inşa etmek Avv. gund ava kınn.

inşaat N.A avahi, xani, inşaat. /_ den-iri
MA. vvûtû.

inşat M. helbest jıber tann û jıber
xwandin.

inşallah! B.A inşallah!
intaç M. A davvryandın. /_ etmek L

davvryandın, kuta kınn, davvi anin.
intak MAdanaxaftin, aninzıman.
intaniye M. A Bj. tanav, henavv, hundur,

nexwaşryên ko jı mikroban derbazi laş
dibe.

inlelekt M. Fr. revvşen. /-üalizm M revvş-
enbdı.

instrümcnt M. İng. muz. sazamûr.
intibak N.A intibaq, lêhatin, ahengdari.
intihap N.A bıjartin, helbıjartın.
intihar N.A intihar, xwekuştin./- etmek

Z. xwe kuştm, intihar kınn.
intikal M. A intiqal, derbaz. /_ etmek L

intiqal tann, derbaz bûn.
intikam M.A tatiqam, tol, heyf, hêf, evvd.

/_ almak Z. tol gutm, heyf gutm, heyf
talandı. /_cı rgd toldar, heyfdar.xwingêr.
/_ sürmek Z. heyf gerandın

intişar Mçapgêri.
intizam M. A intizam, rêkûpêk. /Sı rgd

rOkûpêk, birêkûpêk. /_sız rgd bêrêkû-
pêk, bêrOz. /-sızhk M. bêrêkûpêta, bêrê-
zi, hcrzegi.

intizar N.A 1 bendemani, hêvi, intizar. Z
nıfir. /_ etmek L 1. bendemayin, çav h rê
bûn, bende man, hêvi man. Z nıfır 10

kınn.
inzibat M.A 1 inzibat, heyte, rêzani. Z po¬

lise leşkeri.
inziva MAl xevvle, cihêbûni Z sdûs, ke¬

se ko ddceve tenyahryê û bang i Xwedê
dike. * inzivaya çekilmek Avv. ketin sdû-
sê.xewletann.

ip M. ben, bend, bendik, tenaf, hêşi /_
cambazı M. tenafbaz. /_ ucu M sernşte,
senyê bendik. * ipe çekmek Avv. dale-
qandin, avêtin bend, jı bo idamkınnOye.
* ipe dizmek Avv. bend re kınn, gelbaze
tann. * (bâinâı) ipiyle kuyuya inilmez
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inziva MAl xevvle, cihêbûni Z sdûs, ke¬

se ko ddceve tenyahryê û bang i Xwedê
dike. * inzivaya çekilmek Avv. ketin sdû-
sê.xewletann.

ip M. ben, bend, bendik, tenaf, hêşi /_
cambazı M. tenafbaz. /_ ucu M sernşte,
senyê bendik. * ipe çekmek Avv. dale-
qandin, avêtin bend, jı bo idamkınnOye.
* ipe dizmek Avv. bend re kınn, gelbaze
tann. * (bâinâı) ipiyle kuyuya inilmez
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Avv. bı wensê (yeki) mırov danakeve bmê
birO. * ipleri birinin elinde olmak Avv.

hevsarêxwe di destêyeki de bûn. * ipleri
çözmek Avv. bendvekınn. * ipleri kopar¬
mak Avv. bend hızdandın, jı bend fditin. *
iplesıkmak Avv. bı bendan şıdandm. * ip¬
ten saptan kurtulmuş olan kimseler
Avv. kesen keleş û ebebozên beredayi

ipek M. rgd K. ipek, evıışün, ibrişim,
hevrişım, herir, peng, qez. * ipek böceği
kurdu M. kurmi hevrişım.

ipekçi Mqezaz./_UkMqezazi.
ipekhane MALAT.ipekxane,qezazxane.
ipekli MA. rgd çitare, qutni, canfes.
ipekten rgd herdi, jı hevrişım.
ipince rgd pır zuav, zıp t zuav.
iplik M. bencide, bendik, ta, dezi, nex. /_

bükmek Z. dezi badan./- çUesiMn peng,
nesd, gac, gaj, gdok, kulu, tunge. /_ yu¬
mağı Nh gac, gaj, gdok, kelef.

iplik M ris, jı bo deziyê heri tê gotın.
iplik 3 M. zik, ya ko bı mûmO haüye vver¬

dan.
ipnotizma N.Fr.Gr. hipnotizma.
ipotek M. Fr. İt ipotek, hipotek, banmte,

qerd. /_ etmek Z. qerd tann, hipotek
tann, banmte tann. /_ ettirmek Z. dan
qerd kınn, dan hipotek kınn.

ipsiz rgd 1 bObendık. Z argo. ebeboz, ke¬
leş. /_ sapsız Avv. ebeboz, keleş.

iptal Z. A kuşun, iptal, betal. /_ etmek Z.
iptal tann, kuşun, betal kınn, tuvvandın. *
pasaportunu iptal ettirdi Avv. pasaportê
xvve da kuşun.

iptida İMA destpêk, iptida. Z pêşi, pêş
de

iptidai rgd fin ilkel
iplila M.Atiratati,kefçıti,hutbûni,iptıla.

/_ olmak Z. 1 tiraki bûn, kefçi bûn, evrya
jı bo tiştên kêştaê ye. Z hutû bûn.

ipucu MA. sernşte, serê bendik.
irade N.A irade, vOn, viyan, hemd. * ira¬

desi dışmda Avv. bê hemdi xwe.
iradesiz rgd bêvên. /_lik M bêvêni, b
ehemdi.
iranlı M. rgd İrani, Fara.
İran sarımsağı Mnzizk.
irat M.A hecel, hasıl
irdelemek Z. hûr ndiOrin, te gerin.
irfan N.Aidatı.
iri rgd gır, gırs, gevvre, mezm, zop.
iridyum M Fr. kim. iridryûm, elementeki

ye ko bı gıranıya atomi 193.1, junara ato

ma xwe 77 û sıftrya xwe 22.4 e. sim ir.
iri kıyım rgd kersele, qirase.
irileşmek Z. gır bûn, gırs bûn, gevvre bûn.
bileştirmek Z. gu kınn, gevvre tann.
irili ufakta rgd gır û hûr.
irilik M. gıri, mezıni.
irin M. bâx kêm, nêm, grvırt, zûxav, sıji,

axrv, cerahat
irinlenmek L axrvin, nOm gutm.
iris N.Gr. ant reştka çav.
iriyan M. rgd gutole, kersele.
irkilmek Z. helcemqm, hdperin,

vecuuqta.
İrlandalı M. rgd İrlandi.
irmik Marddc.
irs M.irs./_iyetMdîryet
irsal N.A şandın, henattın.
irsi rgdAirsi.
irsal etmek Z. derpêş tann, nya rast şani

dan.
irtibat N.A irtibat, hevgirêdayi, pevguê-

dayi, peyvvendi. /_ kurmak L peyvvendi
guêdan, pevgrrêdayi çêtann.

irtica M.A utica, paşverohitl
irtifa M.A bdmdi.
is M.donnc, teni.
İsa MHz.İsa.
isabet MAisabet,10ketm./_atanakZ.isa-

bet gırtm, hatm teketin. /_ etmek L isa¬
bet kınn, haün teketin.

ise dç ko, ku. * eğer ben gelirsem fivv. ger
ko ez bêm, ez ko hatim. * olursa olur fivv.

ko bû dibe.
isfendan M. kevot, dara kevotê ye.
ishal MA5;'.ishal,vınk./_olmakZ.ishal

bûn, vınta bûn, vuık avetın.
isUUc MZf/gemujok.
isim M.A nav, ism./_ almak Z. nav gırtın.

/-U rgd bınav. /_siz rgd bênav. /_ yap¬
mak Z. nav dan, navdar bûn. * ismi var
cismi yok fivv. nav heye bı xwe tüne. *
cins isim M. Grm hevenav. * çoğul isim
M. Grm pırenav. * özel isim M. Grm se-
renav.

iskambU MZr.iskambU,iskemi.
iskan MA iskan, nişin.
İskandinavyalı rgd İskandinavi
iskarpin Mİt iskarpin, kondıre, sol
iskele 1M.darbend (âışoat).
iskele 2MGr. iskele, cihêqeraxaavOye ko

keşti te radrvvestın.
iskele kuşu MA. masigır.
iskelet M antFr. Gr. iskelet, kakût, skelet
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iskemle M. Gr. 1 iskemle, table. Z sendaü.
İslam M.A İslam, Musulman.
İslamiyet M. İslamiyet
İslamlaşmak Z. Musulman bûn.
İslamlık M. İslamti, Musulmanti.
islemek Z. teni te dan, teni tann.
ismen rgp.A ismen, bınav. /-çağırmak
_ Z. bı nav nav kınn.
İspanyan rgd İspani, Spani, Spanyol.
ispanya sineği M. kOzezer.
İspanyol M. rgd İspanyol Spanyol.
İspanyolca rgd İspani, Spani.
ispat N.A isbat, mêlag. /_ etmek L isbat

tann, peyitandın, aşkartın. /- olmak /.is¬
bat bûn.

ispatlamak Z. aşkartın, andı ber çavan,
peyitandın.

ispirto M. İt ispirto.
ispiyon M Fr. awan, dizbêro, xefnêr,

ispiyon.
ispiritizma M. Fr. spiritizma.
israf M.A israf./- etmek Z. israf kınn.
israfçı rgd destberdayi, destbelay.
İsrafU M A İsrafil, jı bavvenya İslami de

meleka ko pıfi boriyê dike û işareta qrya-
metêdide.

İsrailU M. rgd İsradi.
İstakoz M kevjaU derya.
istasyon M Fr. stasyon, istasyon, istgeh. 1

cihê* rawesta trOnê ye. Z cihO dezgehên
lêgerinêye. 3. cdıO tışteki kojı bo firotanO
an danûstandıne. * benzin istasyonu Avv.

stasyona benztaê, istgeha benzine.
istatistik M. Fr. istatistik, statistdc,

heljımar.
istavroz MGr.xaç.
istek M. 1 awat, arzu, ddxwazi, tıştO ko dd

drxwazi. Z daxvvaz, xvvastm, tiştê ko me-
rov jı kese dm drxwaze. 3. micêz, hemd,
bıj, jı bo tiştêxwannê an hezkınne./- kipi
MA. Grm ravveya gerane an ravveya heta-
ni. * bütün isteklerini yerine getirmek
Avv. her daxwazên vvi anin cdı.

isteka M.Ztkwê.
isteklenmek Z. bı hevves bûn, arzu kınn,

ddxwasti bûn.
istekli rgd ddxvvaz, arzûdar, xwastek,

xwastok.
isteksiz rgd bêhemd, bêdd, ddnexwaz,

ddsar. /_Uk M. bêddi, bêhemdi
isteksizce rgp. bOdihxwe, biddnexwazi.
istem M. daxvvaz, taleb.
istemek L 1 arzu kınn, hez tann. * ister

sen gel fivv. tu hez diki were. Z xwastin. *
para istemek fivv. parexwastin. * kız iste¬
mek fivv. keç xwastin. * istersen sen de
gel fivv. drxwazi tu ji vvere.

istememek Z. nexwasbn, arzu nekınn.
istemsiz rgd bOdd, bêhemd.
istenç M. fin irade.
istenilmek, istenmek Z. haün xwastin,

haün arzu tann.
ister M. drvOün, hevvce. /-istemez fivv. rgp.

brvê nevO, çar neçar.
isteri N.Fr.Gr.Bjhisteri.
isterik rgd Fr. bıgone, ganek, histerik.
istetmek L dan xwastin.
istibdat M.A despoti, despotizm.
istida N.A daxwaznrvis.
istidat M. gêrûfen, pêkari, tuvvan.
istif M. A diraxe, lod, nıjın. /_ etmek L

diraxe tann, mjınandm, dan ser hev, lod
kınn.

istifa M. A istifa. /_ etmek L istifa tann,
xwe kışandm.

istifade M. A istifade, parmendi, kelk. /_
etmek L istdade tann, parmend bûn,
kedc gırtın.

istiflemek Z. nıjuıandın.
isli frağ M.A veresin./- etmek Z.vereşta.
istiğfar MAjiXwedêefûkinnasûcêxwe

lava tann.
istihbarat M.A istihbarat
istihkam M.A kırman, senger.
istihsal N.A istdısal, hılbenni, berkêşan.
istikamet M.A istiqamet, la, ali.
istikbal M. A 1 ayende, istiqbal, dahatû,

drvvaroj, dûvvaroj, ev sinonimana h gor
devokan dıkann di cihê hev de bdcar bên.
Z pêrgin, pOşevvazi.

istiklal N.A istiqlal, serxwebûni.
istikrar M.A istikrar.
istikrarsız rgd demdemi, bêbuyari.
istikraz MAdeyn,qerd./_etmekZ.deyn

kınn, qerd gırtm.
istila NAL istda, pêregirtin. Z dagir. /_

etmek/. 1 pê regutm, tışteki an lı dereki
belav bûn. * tarlayı karıncalar istila et¬
ti Avv. gêlan/mûnyan bı zevıye re gırt Z
istda tann, dagir kınn, evrya jı bo
bindestxistina vvelatelu re tê gotın.

istilacı M. rgd dagirker.
istim M /ng. stim, bux, helm.
istimal M.A bıkaranin./- etmek/, bıkar

anin.
istimlak M. A istimlaq. /- etmek L
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istimlaq kınn.
istinaden rgp.A jı bervê yekê.
istirahat N.A isürahet, vêsan, vOs, aram,

vOsandm, bihn gırtm. /_ etmek L isüra¬
het tann, vêsa xwe gutm, bdın gutın, xwe
aranandın.

istirham N.A pêşnryaz, tıka. /-etmek/.
pêşnryaz kınn, tıka kınn.

istismar M. A istismar. /_ etmek Z.
istismar kuın.

istisna N.A avvarte, bêcgeyiti, istisna. /_
etmek Z.awartın.

istisnai rgd A istisnai, bOcge, avvarte. *
istisnai durum Avv. revvşa avvarte.

istisnasız rgd bda istisna, bêawarte.
istişare M. A şOvvr, amojkari. /_ etmek Z.

şOvvırin, amojkari kınn.
istop M. İng. stop, ravvest. /_ etmek Z. stop

kuın, ravvestin.
İsveççe rgd Swêdi, İsvveçi.
İsvveçU M. rgd İsvveçi, SvyOdi.
İsviçreli M. rgd Svvêsri, İsvviçreyl
isyan M. A helperani, isyan, tuxyan, seri-

heldan, ev sinonimana lı gor devokan
dıkann dı.cihe hev de bdcar bOn. /_ et¬
mek Z. asê bûn, isyan tann, seri rakınn,
seri heldan. /_ ettirmek L asê kınn, dan
isyan kınn.

isyankar rgd isyankar, asO./_lücM.isyan-
kari, asêti.

iş M iş, kar, xebat, şuxul, şûl, ev staonima-
na lı gor devokan ddcann di cdiê hev de
bıkarben.*işe yaramak Avv. bdcêr hatm.
/_ görmek Z. iş ditm, kar ditm. /_ güç M.
kısbûkar, karûbar. * iş güç sahibi Avv.

xwediyê karûbar. * işine gelmek Avv. dest
dan. * işini yürütmek Avv. işê xvve rê ve
bınn. /_ yapmak L iş kınn.

işadamı Nh karsaz, karbıdest.
iş arayan MA. karnryar.
işaret N.A 1 işaret, nişan, şani, elamet./-

etmek L işaret kınn, şani dan. Z Grm
işaret, pOşker. /_ sıfatları M. rengdêrOn
pOşker.

işaretlemek Z. işaret tann, nişan kınn.
işaret parmağı MA. ant tdıya nışandeke.
iş başvurusu Avv. karnryari.
iş bırakımı M. karberdan, grev.
iş birliği M. pevxebat
işçi M 1 karker, xebatkar. Z tarêkar, pro¬

leter, kesO ko bı mıze kar ddun. 3. işker,
karger, karker, kesê ko pısporO kar m an
baş kar ddeın. 4. pate, karkerê çandiniyê

ye. * işçi ve köylü Avv. karker û gundi.
işçilik M kargeri, tarêkari, karkeri.
işeme M. mizin, miztın.
işemek Z. miztm, miz tann. * donuna işe¬

mek Avv. xwe de miz tann.
işetmek Z. dan miz kınn.
işgal M. A ışxal, dagir. /_ etmek L îşxal

kınn, dagir tann.
işgalci M. rgd daguker. /_likM. dagü-keri.
işgünü M. roja şuxul, roja kar.
işgüzar Mkarguzar,karger./_hkM.kar-

guzari, kargeri.
işitilmek Z. hatın bıhistın.
işitmek L bdıisün, guh 10 bûn, guncandın.

fin duymak.
iş müracaatı M. karnryar.
iş piyasası Avv. bazara kar.
iş raporu MAkarname.
işyeri Nh karxane, kargeh.
işkembe M. ani çdpırt, gûpa, xaş, hûr,

şılavde.
işkence M. P. işkence, êşkence, tadayi, te-

dan. /- çekmek Z. işkence taşandın, iş¬
kence kOşan. /_ çektirmek L işkence
dan, işkence 10 tann./- etmek L işkence
kınn, tadayi te tann, getarandın.

işkil M bedgumani, şüc, dogmani, hate ko
lı tim di şde û şıbhe de ye.

işkillendirmek Z. kırın şdcO.
işkillenmek Z. şık bum, şde 10 tann, bed¬

gumani kınn.
işkilli rgd bedguman, dogman, şdedar,

şıkbır.
iş kolu M. beşO kar.
işlek rgd bızav, brzêvv.
işlem M. mıamele.
işleme M. 1 şuxul. Z neqiş, çin.
işlemek Z. 1 şuxulta, kar tann. Z neqiş

kınn, çin tann.
işlemeli rgd bıçuı, bmeqiş.
işletme M. 1 şuxul, kar. Z dezgeh, sazû¬

man, kaneane, karsazi.
işletmek Z. 1 dan şuxulandin, dan kar

kınn, dan xebitandin. Z argo. yeki paş de
gırtm, bı avvaki heneka h ser yeki kendi.

işlev M. erk, fonksiyon.
işlik M. 1 mıjûlgeh, kargeh, cihê kar. Z

kuttan.
işporta M. İt işporta.
işsiz rgd betal, bêiş, bOkar, bêxebat, dest-

vala, vala, tal. * işsiz güçsüz Avv. bê kar û
xebat /-tak M. belalı, bOkari, taü. /_ kal¬
mak /.betal bûn.
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645 ittirmek

İştah M A bıj, bujin, iştiha, mad,
ddxwastin, dılçûn, micêz, megız, ev sino-
nunana h gor devokan ddcann di cihê hev
de bdcar bên. * iştahı açılmak Avv. dd ve¬
bûn. * iştahı çekmek Avv. bijaxwe çûn, dd
kışandm. * iştahı olmakZ. dd çûn, iştah
hebûn.

iştahlandırmak Z. bıjandın, iştah vekınn.
iştahlanmak Z. bıjin, iştah vebûn.
iştahsız rgd bOmad, bêiştah, bêmicêz.
İşte rgp. êsta, êra, Ore, eve.
iştigal M. A iştixal, mıjûl. /_ etmek L

iştrxal tann, mıjûl bûn.
iştirak N.A beşdari, iştiraq, parmendi. /_

etmek Z. beşdar bûn, iştiraq kınn,
aıdandm.

işve M.A naz, cdwe./_U rgd nazdar, şox.
işveren M. kardOr, kardar, karbıdest
işyeri M. cihO kar, kargeh, karxane.
it M. kûti, kûçdc, se, seg. /_lik 1 M. kûtiti,

segıti. Z rgp. İcûçıkahi, segahi. * itin götü¬
ne/ kıçına sokmak fivv. bı qûnê kûti ve
tann der, yanO yeki rezil kırın. * ittik et¬
mek fivv. kûtiti tann, segıti tann. * it sü¬
rüsü kadar Avv. jı kûtryan pırtır yanê pır
ajavve, pır zêde kes.

itaal M A itaet. /_ etmek Z. itaet kınn,
guhdanya ... kınn. * babasma itaat et¬
mek Avv. guhdanya bavOxwe tann.

itaatli rgd itaetkar.
itaatsiz rgd 1 bOitaet. Z herûm, jı bo hey-

wanên nk û inad tête gotın. /_Uk M. bOi-
taeti. * itaatsizlik etmek Avv. bOitaeti
kınn, guh 10 nekınn.

italik rgd Fr. italik, cûreyekemvisaxar e.
İtalyan M. rgd İtali, İtalyan.
İtalyanca M. İtali.
itboğan M. gurxenOq, biş.
it burnu M. fêtaya şüanO ye.
it dirseği M. Bj. bûk, bûkık, pırzıka ko lı

ber çavan te.
iteği M. paçê ardan, hevvanê ardan.
iteklemek Z. palandın, tan dan, def dan,

dehıfandın.
itelemek L bn iteklemek.
iterbiyum M kân iterbiyum, elementeki

ye bıjımara atomaxwe 70, gıramya atomi
173.04 e dsânYb.

itfaiye M. A agırkuj, agırsongi, itfaye, it¬
faiye.

ithaf M.A ithaf. /-etmek/. ithaf kınn.
ithal MAithal./_atMAithalat/_etmek

Z. ithal tann, derve anin, jı bo mal i |

bazırganiye.
itham M.A tavvanbari, sûcdari. /_ etmek

Z. tavvanbar tann, sûcdar kınn.
it myan otu Mkuzark.
itibar M. A itibar, gırami /- etmek L

itibar tann, gırami gutm.
itibaren rgp.Ajı pê ve, jûpê ve.
itibarıyla rgd jı ad, bı avvayi. * bilgi iti¬

barıyla benden fazladu Avv. bı avvayi za-
ıdnevejı mın zOdetır e.

itibarlı rgd berêz, bıhadar, sihgıran.
itidal M. A 1 itidal, tolerans, navvenci Z

xwinsari. /_h rgd navvenc, mûtedd.
itikal M.A maşta, erozryon, evrya brwêje-

ke jeolojiye ye.
itikat N.A iuqad, bavveri, oldari.
ilUmek L hatm tan dan, hatın dehıfandın.
itimat N.A itımad, bavveri, ddsozi.evvleyi,

evvle. /_ beslemek L pê bavver bûn, te
itımad tann. /_ etmekZ. itımad kınn, ba¬
vveri tann, evvle tann. * kendine itimat
etmek Avv. jı xwe evvle bûn, bı xwe bavver
bûn.

itimatlı rgd bdtımad, evvlekar, ddsoz.
itimatname N.A P. itımadname, bavver-

name.
itina M. A pûte. /_ etmek Z. pûte pêdan.

bn ihtimam.
itiraf M. A itiraf, xweanin, xwenta. /- et¬

mek L itiraf tann, dırkandın, xwe andı,
xvvenin. * bütün bildiklerini itiraf etti
fivv. hemû zaninên xvve h xwe andı.

itiraz M. A itiraz, bervêdan, dıjrabûn. /_
etmek Z. itiraz tann, berve dan, dıj rabûn.

iliş M. def, tan.
itişmek L hevûdu tan dan, hev palandın,

hevûdu kıl kınn. * itişip kakışmak Avv.

hevûdu kıl tann.
itiyat M. A xû, xûy, hutbûni. /_ etmek Z.

xwerexûkinn.
itlaf M. A mezix, kuşun. /_ etmek L ku-

ştın, telıfandın.
itme M. def, tan.
itmek Z. detafandın, def dan, tan dan, pa¬

landın.
itriyum M. kân itrryûm, elementeki ye bı

jımara atoma xwe 39, gıramya atomi
88.92, sıftrya xwe 4.6 e. sân Y.

iltUak N.A ittfaq, ufaq, hevalbendi, pey¬
man. /- etmek Z. tifaq kınn, peyman
gıredan.

ittihat MAyekbûhlyetati
ittirmek /.dan tan dan.
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it üzümü M. ttnyê rovi, mêwê rovi.
ivdirmek L dan lezandın, dan bızavtın.
ivecen rgd lezker, bızevv.
ivedi rgd xêra, teqez, baybezO, ecele, lez,

zû. /_ mektup Nh nameyi xêra, nameyi
teqez.

ivgi M.miqar.
ivme M. zûkahi, lezi/lezahi.
ivmek L zû kınn, lez tann.
iye M.xwedi. * iyesi olmak fivv. bûn xwedi.

/_lik M. xwediti. * iyelik sıfatları fivv.

rengdOrên xweditiyê.
iyi rgd baş, çê, hêja, çak, cindi, qenc, nnd,

ev staonimana lı gor devokan dıkann di
cihê hev de bıkar bOn. /_ etmek L baş
kınn, nnd kınn, ev bOjeyên jor bı "tann"
têne kar andı. /_ gelmekZ. baş hatın, nnd
hatm, ev bêjeyOn jor bı "hatın" tOne kar
anin. * daha iyi fivv. qenctir, baştır,
nndtır, çaktır. * iyi gün dostu fivv. dostê
rojOn baş e. * iyi ki geldin fivv. baş bû ko
tu hati, hOjaye ko tu hati. * iyi kötü fivv. çO
xırab./_ olmak L baş bûn. * iyisi mi fivv.

çetıre ko. * iyisi mi bu işten vaz geçelim
fivv. çetıre ko em dev jı vi kari berdın.

iyice, iyicene rgd 1 pıçeki baş, baştır an
nndtır. 2. rgp. heta bO. * iyicene doldurdu
fivv. hela be tıji kır.

iyi hal M. pakreftari. * iyi hal kağıdı Nh
govannameya pakreftarryO.

iyileşme M. çêbûni, başbûni, nndbûni.
iyileşmek Z. baş bûn, çO bûn, çak bûn,

nnd bûn, bejeyen lı pOşıya "ıyı" bı tekera
arikar "bûn" tene bdcar anin.

iyileştirmek L baş kırın, çatır kınn,
çOtırandın, hûja kırın, çak kırın, bejeyen lı
pOşıya "ıyı" bı tekera arikar "kınn" tOne
bıkar anin.

iyilik M. delali, çOyi, çaki. bOjeyOn lı pOşıya
"ıyı" bı "i" tOne bıkar anin./_etmck/yap-
mak L başi kırın, rindi, çaki, çOyi an qen-
ci kınn. /_ görmek Z. başi, nndi an çaki
ditin. * iyilik sağlık veya iyilik güzellik
fin», xweşi û nndi. * iyiliği dokunmak Avv.

rındıya xwe gehiştın, başrya xwe geniştin.
iyUikbiUr rgd qedirşinas, qedirzan.
iyilikle rgp. bı delaü, bı nndi, bı başi, bı

qenci.
iyiliksever rgd xêrxwaz, nndixwaz, başix-

vvaz.
iyimser rgd çakbin, nikbin, xweşbin, opti-

mist./_likM.nıkbini,xweşbini, optimizm.
iyon M. Fr. fiz. ion, iyon./_laşma M ionize.

/-Iaşmak L ionize bûn, iyonize bûn.
iyot M. Fr. kim. iod, iyod, maddeyeta ye di

bıjijki de Û fotoxrafkari de tête karandı,
gıramya atoma xwe 126.9^ ye, jımara ato¬
ma xwe 53 e. sânı.

iz l M. dews, rêç, şop, ev staonimana lı gor
devokan ddcann di cihO hev de bdcar bên.
/_ sürmek Z. rêç gerandm, şop gerandm.
* izinden yürümek Avv. di devvsa yeki de
çûn, rOça yeki de çûn. * izini kaybetmek
Avv. rOç vvenda kınn.

iz 2 M. Bj. brzmate, rêç, cihê birin û kul û
tışten vvısa.

izafe N.A 1 izafe. Z Grm veqetandek.
izafeten rgp. A izafeten.
izafi rgdA izafi, nısbi, relatif.
izafiyet N.A izafiyet, relatifite.
izah M. A izah, şirove, raber, sahx, salox,

pêşani, pOşuıg ev sdıonimana lı gor devo¬
kan dıkann di cihO hev de bıkar ben. /_at
M izahat, salrx, heldan. /_ etmek L izah
kırın, şirove kırın, sahx/salox dan, pOşçav
kırın, nuvandın. * birine bir şeyi izah et¬
mek fivv. tışteki raberi yeki kırın.

izale M.Aizale,tunekınn./_etmek/.iza-
le kırın, tüne kırın.

izan M. A seh, fehm, têgihiştm. /_ etmek
L tegıhiştın, seh kırın.

izbandut rgd totırne, qirase
izci M. 1. hûreşop, rOçevan, şopgerên. 2.

hm cıvvan an xwandckarOn ko bı kampen
taybeti de ' " ne pervverde kınn.

izdihar M. A cır, gelemşe, xirtol. /_ ya¬
ratmak L cır kar xistin, xirtol bûn.

izdivaç N.A zevvac. /_ etmek L zcvvıcin,
jın anin, mûr kınn.

i/, düşümü M fiz. mat. siketın.
izhar MA bêlu, nişan, berçav. /_ etmek

L bOlu kırın, şani dan, berçav kınn.
İzin M. 1. destdan, destur, izin, izn, rOdan

ev staonimana lı gor devokan dıkann di
cihO hev de bıkar ben. Z betlane, etlahi,
pışû. * Allahın izniyle fivv. bı izna Xvvadê.
bı destura XwedO. * Allah izin verirse
fivv. ger XvvedO dest bide. /_ almak Z. de¬
stur gırtın, izm gırtın, pışû gırtın. /_c git¬
mek fivv. çûn izinê/- istemek Z. destur
xwastin, izin xvvastm/- vermek L destur
dan, izm dan, rO dan. /_ yapmak L çûn
etlahiyO, izin tann.

izinli rgd bıizın, bıdestûr.
izinname N.AP. izinname, destûrname.
izinsiz rgd beizın, bOdestûr.
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647 izzetinefis

izlemek Z. 1 pê çûn, teqib kınn. * geceyi
gündüz izler Avv. roj h pey şevê ye. Z
sêr/seyr tann, temaşa tann. * sınamayı
izlemek Avv. sinema sOr kınn.

izlence M. proxram, bername.
izlenim M. intiba.
izletmek Z. dan teqib tann, dan sOr tann,

dan temaşa kınn.
izmarit M. Gr. 1 izmarit, boçdcê cixarê. Z

navê masryeki ye.
izobar M Fr. Gr. izobar.
İzol M İzol, Lı Kurdıstana bakur de aşire-

teki Kurd e.

izolasyon M. Fr. izolasyon.
izole rgd Fr. izole, /-etmek Z. izole kınn,

jı hev qetandin.
İzoli M. rgd İzoü, kesê ko jı aşirete izolan

e, xwediyO vê ferhengê ji jı vO aşirete ye.
izomer M Fr.Gr. izomer.
izometrik rgd Gr. izometrik.
izomorf M. Gr. izomorf, hevteşe.
izoterm M. rgd Fr. Gr. izoterm, hevgerm.
izotop rgd Fr.Gr. izotop.
izzet N.A mezıni, mezınti.
izzetinefis M.A rûmet.
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J N. di eüfba Tırki de 13. nün tipe û deng¬
dar e.

jaguar N. Fr. Jagvvar.
jaluz! M. Zr.jalûzi, cûre perdeyeke madeni

ye jı bo pencere.
jandarma N./tFr.şorte,zefti,cendu*me.
jant M. Fr. cant, tekere ereban de cdiê ko

lastdc ddcevinê.
Japon N. rgd Japon. /_ca rgd Japoni.
japon kertenkelesi Nh. qurnewêlkeyi ja¬

poni.
jartiyer N. Fr. bendgore.
jelatin M. Zr. jelatin.
jeneratör M. Zr. jeneretor, dinamo.
jenosit N.jenosid,tevkuştm,qetüam.
jeofizik M. Fr. jeofizik.
jeolog N. Gr.jeolox, erdnas.
jeoloji N. Fr. Gr.jeoloji, erdnasi.
jeomorfoloji M Zr. jeomorfoloji.
jeopolitik M. Fr. jeopoUtik, rOzanıya erd.
jeotermi M. Fr. jeotermi.
jest N.Fr. jest.
jet N. İng.jet, cûre balafıereke.
jeton N.Fr, jeton.
jigolo M. rgd Fr. jigolo, keç xaptaok, lat

jikle MZr.jikıe,cikle.
jUet N.Zr.|let,pehk.
jimnastik N. Gr.jimnastik, cımnastik, be-

denparOzi, şmo. /_ yapmak Z. bedenpa-
rêzi tann, şıno kınn.

jinekolog Mfr.jtaekolox,bijijkêjinekoloji
yê ye.

jinekoloji M. Fr. jinekoloji, nisaiye.
jiujitsu M. Zr.jiûjitsû, cûre sporteta japoni

ye-
jokey M. lng. cokey.
jön rgd Fr. crvvan.
judo N. Fr. judo, cûre sporteta japoni ye.
jurnal M. Fr. İğdi, êxbar,jurnal Z rojane.
jübile M. Fr.Lal İdi bavvenya Cthûyan de

her 50 saü carO, sala kojı bo Yezdan Û vê-
sandınO hatiye tıncan tann. Z şênahrya ko
di 50 sahya zewacê de tOte tann. 3. cejna
ko tOte tann,jı bo kese 50 sal di kareki de
bı serefrazi temam tan ye.

Jüpiter N. ast Fr. Lat Jüpiter, Perçis,
Humuz.

jüpon M. Fr. jüpon.
jüri N.Zr.Zng.jûri.
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K
K N. tipa 14. emin ya elifbaya tırki ye,

dengdar e.
kaba rgd çort, hov, zırt, zırteboz, evrya jı

bo mırovan tê gotın.
kaba 2 rgd gızre, jı bo tiştên ko têne hêr-

andın tê gotın. * unu kaba olarak öğüt¬
mek Avv. ard gızre kırın.

kaba 3 rgd tund. * kaba biryapısı olmak
Avv. qelafeteki tundi hebûn. /_ kuvvet Avv.

süse, hOz i tund. * kaba saba Avv. 1 tund.
Z hov, zırt

kabaca rgp. bı hoviti, bı çorti, bı tundi.
kabadayı M. 1 ddavvOr, bOgef. Z serxvve-

reçûyi, peyagu. * çok kabadayı bir
adam Avv. mıroveki zorserxwe re çûyiye
an mıroveki pır peyagu* e. * çok kaba¬
dayılık yapıyor fivv. pır ser xwe re dıçe an
pır peyaginyê dike.

kabadaydık M 1 ddawOri, bêgefi Z
serxwereçûrd, peyagıri.

kabahat N.A kêmasi, qebehet, tavvan. *
kabahatimi affet fivv. kêmasryO nun
bıbore. /_h rgd tavvanbar, biqebehet
/sız rgd bêkêmasi, bêqebehet.

kabak N. kundır, kulınd, dormılk. * bal
kabağı Avv. kundıri miranı, kundıri qere-
vve, kundıri şirin. * helvacı kabağı M.
kundirê mirani. /_ kafalı Avv. serzelût *
su kabağı M. kundırO avi, qevvnik.

kabala N.Alqewale, qebale. ZhedısOn
cdıûyan m.

kabalaşmak Z. hov bûn, çort bûn, tund
bûn, gızre bûn.

kabalık M hoviti, çorti, zırti,hınditi./_la
rgp. bdioviti, bı zuti, bı çorti, bı tundi.

kabara M. nuxê solan, jı bo ko sol zû ne-
hehsm cûre bızmareke h bini derinin.

kabarcıkl N. beqbeqok, bdoq, bdq,
bdqdc, peqik, pdqde. /_ta rgd bdqoki,
beqbeqota.

kabarak2 N.Z?iporg,pdqik.
kabare M.Zr. lşanogeh.Zmeyxane.
kabank rgd perçrvi, vvenmi, pûfbûyl
kabarmakl L. 1 vvenmin, heldan,

perçıvin, pûf bûn (jıbo kulu birin). 2. he-
latin, perçıvin, pûf bûn (jı bo hevir û ttştâ
vvısahaveynkoi). 3. rabûn, helatın (jıbo av

û lesarâ). * hamur kabardıAvv. hevir he¬
lat * masanın boyası kabardı Avv. boya-
xamasêrabû.*nehirsulan kabardı Avv.

ava cemi helat an avacemi rabû. * öfkesi
kabardı Avv. erna xvve rabû. * yara ka¬
bardı Avv. bırtaperçrvi anvvenml

kabarmak 2L helalin, evıya tenêjı bo he¬
vir an tışten ko haveyn dıkevmO û bı tuş
dibe û hel tê re tê gotm

kabartmak L.thervvediün.perçrvandın.
Z vit kınn, mûç kınn, guh an çavön xwe
mûç kınn. »knlaklanm kabartmak Avv.

guhOn xwe mûç tann an vit kınn.
kabataslak Mnsınede.
Kabe MA BeytuUah, Kabe.
kabız N.ABj. gir,qahrz,qebız./-hrgd gi¬

re. /- olmak L qebrz bûn, gire bûn.
kabızlık M. gdreti, qebrzi.
kabU l M. A dibe. * kabU dep Avv. nabe,

nemımkûne.
kabU 2N.A vvek, manend, avva. *bu kabU

işlerde Avv. vvek karen vvısa de.
kabilinden rgp. bı avvaki, bı qewli * uçar

kabilinden bir çabuklukla Avv. bı avvaki
lez ko dıfire.

kabile MAqebde,tire,êl,ezbet
kabUiye» N\Açdc,gevılgö-ûfen,qabılyet,

" j; Êuncayişt, tuvvan, ev staonimana h
gor devokan dıkann di cihO hev de bıkar
bên. /_U rgd bigêrûfen, biqabdyet,
bıtepış, çdcdar.

kabin N. Fr. İng. qabin. L çaviyên teng û
pıçûk. Z keşt û balafır û trOnan de cıhen
taybeti ya pıçûk. 3. plajan de cihêxwe tazi
kınnO.

kabine N. Fr. kabine. 1 hukumat]
kabir N.A qebir, gor, mezel, menzel
kablo N.Zr. qablo.
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dıkann di cdiê hev de bıkar bên. /_
bağlamak L ev sinonimOn di pêşryê de
bı lOkera "gırtin" tOne kar andı, vvek: kaş-
Uc gutm. * kabuğuna çekilmek Avv.

taşıyan hundurê xvve, kesê ko peyvvendi
bı derve dıtare û tenya dimine.

kabuk M. Bj. qernûşk, qafık, evrya ji jı bo
kul û bırinan tê karandı.

kabuklanmak L kaşık gırtın, qeşqeUg
gırtm, tûtal an tivd bûn.

kabul N.A Iqebûl, pejırandın, tışt an ke¬
seki re razi bûn. Z pêrgta, pêşwazi/pişwa-
zi, kes an tışteki hevvandın. 3. taw, têw,
revvş an jı haleki razi bûn. * ben bu golü
kabul etmem Avv. ezvi goü tOvv natam. /_
eden M. pêşvvaz. /_ edilmek Z. pejuin,
haün pejırandın. /_ etmek Z. pejırandın,
hebandın, hevvandın, ezımandın, qebûl
tann, îaw/têw tann, qdn dan. /_ olmak L
qebûl bûn, pejuin, hatm pejırandın./- sa¬
lonu MA. keleği, koçdc, dhvan, salona pêş-
wazryê. /_ töreni Z. çûn pêrginê.

kabullenmek L tavvandın, tOvv tann,
pejırandın, hevvandın, qebûl tann.

kaburga N.anCparxan,parsi,parsû,para-
sû, /_ kemiği M. ant parsû, hesüyO par-
sûyê.

kabus N. A kabus, koos, mOrdezıme,
mdozun, ev staondnana h gor devokan
ddcann di cdiê hev de bdcar bên.

kabza N.A qebd, qevd, desti, deştir.
kaç rgd. çend./_a? Avv. çendi?, çı.* o kitap

kaça mal oldu Avv. evv pırtûk bı çı mal
bûye. /_ıncı /gp. çendan, a çendan. * kaç
kere Avv. çend car. * kaç defa Avv. çend
car. * kaç defa söyledim dinlemedi Avv.

çend caran mm gotji guhdari nekır. * kaç
kez fivv. çend car. * kaç yaşındasın? fivv.

çend şaliyi.
kaçak M. rgd 1 revok, mişext, qaçax, kesO

ko jı tışteki an jı qanûnO dıreve û xwe
vedişêre. Z qaçax, evıya jı tırki derbazi
kurdi bûye û kesê revok re tê gotm hım ji
mal û eşyayên ko jı bacê an jı qanûnê tê
veşartm re dıbejın. /_ eşya M malOn qa-
çax.

kaçakçı M. qaçaxci, mişextl /-tak M. qa-
çaxciti, mişexti.

kaçamak M 1 sape, qehz,jı kar anjı cihe¬
ki bı dizi dûr ketin. Z kesêjı bili karêxwe
carinan karê dm ji dike. 3. tiz, kevUoki, jı
kar an xebateki de ecız bûn an xwe dan
ali. /_ yapmak L 1 xwe sape kınn, xwe

qehzandin. xwe tiz tann, xwe dan tizan, jı
ber baz dan. Z di nav re - kınn. * derste
kaçamak olarak resim de yapıyordu
fivv. di derse de nav re ji wOne çêditann.
kaçamaklı rgd bı kevUoki, bı zexeli, bı
sape.

kaçar rgd Grm çend. /-kaçar fivv. çend û
çend.

kaçı pro. çendi, çendO. * kaçı kaç para
eder fivv. çendi çend pare ddce

kaçık rgd 1 revok. Z dafdin, çavi dafdin,
göre,vezel û üşte vvısa de ko çavi sıst dibe
an verdisi. 3. şet, din. /_tak M. 1 revoki. Z
dafdıni. 3. dini, şOti.

kaçınılmaz rgd. mısoger, çarerdn. * ken¬
di kaderini tayın hakkı verilmezse
Kürtlerin sUata kullanma hakkı
kaçınılmazdır fiıv. ger mafê çarenûsi ko
neyê dayin bdcaranina şerê çekdari jı bo
Kurdan mısıger e.

kaçmmak L dirêx bûn, jê revin, jê baz
dan. * tehlikeden kaçınmak gerek fivv.

dtvêt jı xetenyê dirêx bibi, rhvO jı xetenyê
bırevi.

kaçırılmak Z. hatın revandın.
kaçırmak L. 1 revandın. * mal

kaçırmak fivv. mal revandın. * kız
kaçırmak fivv. keç revandın. Zjı dest xwe
denostuı, jı dest berdan. * fırsatı
kaçudık fivv. mekeysajı destêxwe berda.
3. berdan. * desti su kaçınyor fivv. kûz
avO berdıde. 4. xwe de tann. * donuna
kaçırmak fivv. derpê xwe de tann. 5.
vvında tann. * zavallı aklını kaçırmış
fivv. rebeni, eqlê xvve vvmda tan ye.

kaçutmak L dan revandın.
kaçış N. rev.
kaçışmak Z. revta, revryan, jı bo reva bı

hev re tO gotm.
kaçkın N.rgd revok.
kaçma N. rev.
kaçmak Z. 1 bazdan, revin, revryan. Z

fitilin, zOdeyi jı bo kese ko dıreve û xdas
dibe re tO gotın. * kaçacak delik ara¬
mak fivv. quldc diğere ko têkeve.

kadana N. qedene, cûre hespeki gırs e.
kadar dç. tqas, bıqasi,pivanû derece şi¬

rove dike. * senin kadar benim de
hakkım var Avv. qasi temafê mmji heye.
Z qas, bı qasi, di mezınahi û zerengryO de
mane dıde. * fare kadar boyuvar Avv. qa-
si mışkeki bejnê xvve heye. 3. ta, heta, he-
tani, heya, * saat beşe kadar uyudu Avv.
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heta, heya saet pOncan raza. * akşama
kadar Avv. heta Ovari. 4. vvek, vveki, ma¬
nendi şirove dike. * senin kadar bende
bilirim Avv. qasi te ezji dızamm. S qeder,
qas, qasl pırani i berambenyê şani dike.
* o kadar serindim ki Avv. ev qeder/qas
şa bûm ko. 6. dem û zemanO şani dıde. *
üç yd kadar geçti bvv. qasi sO sal derbaz
bû. 7. tande, qas, (bı) qasi, miqdar û dere¬
ce şani dıde. * bu kadan yeter Avv. ev qe-
der ji bes e. * bu kadar insan da fazla
ha! Avv. ev tande/qas insan ji bes e he!

kadastro N. Fr. qedestro.
kadavra N. İt leş, kelax, qeltax, term.
kadayıf N.A qedayif.
kadeh N.Aistkan,qedeh./_ kaldırmak

Z. qedeh ratann, qedeh bıhnd tann./- to¬
kuşturmak L qedeh h hev xistin.

kadem N.Algav, qedem. Zpa, pê.
kademe N.A qedeme,mqu-,pehng./_ ka¬

deme Avv. niqir niqir, qedeme qedeme,
pehng pehng. /_U rgd biniqir, bipehng,
biqedeme.

kader Mbext,ç^enûs,qeder,sernrvis./_
birliği bw. hemqeder, hembext. * kaderi
ters dönmek Avv. bext wergerin.

kaderci M rgd fels. fatadst /_lik M. fata¬
lizm.

kadı N.Aqazi.
kadm N. 1 jm, jinde, pu-ek, dıjraberi mer.

ZkeçênmêVkiri./_avcisiM.keçxaptaok.
/_ berberi MA. berbere jınan. /_ak M.
jrnkok. * kadm da var IcaHınnk ta var
Avv. jm ji heye jınkok ji heye. /-ırnsı rgd
menin, juıevvari, juıki. /-tak M. jmeti, jmti,
pu-ektl

kadmca rgp. bı jınayeti.
kadınlaşmak Lmeçıkbûn.
kadm tuzluğu otu Mzerişk.
kadife N.Amexmûr,dêmi,qedife.
kadife çiçeği Nh. gula çavOşO, gula şOst-

per.
kadim rgd.A bastan, qedim.
kadiri N.A qadir, qedîr, qedr. 1 bdıa, qi-

met, gırami /-bilir rgd qedirzan, qimet-
zan. * kadrini bilmek Avv. qedir zanin. Z
ast stOra ko di dema zhinryaxwe deye./-
gecesi Nh şeva qedirO.

kadir 2 rgdA tuvvanbar, bdıOz. /_ olmak
L tuvvanbar bûn, karin.

kadmiyum M kân Fr. kadmiyum, ele¬
menteki ye bı jımara atomi 48, gıramya
atoma xwe 112.40, sıfUya xwe 8.6 û di de-

reca 320. de ddıele. sân Cd.
kadran N.Z"r.gûsk,seynık.
kadro N.Ztqedro,qadu.
kafa N.Al<antkur,ser,seri.Zzihnryet,

hış, hızır.* arka kafa kemiği M. kiska se¬
ri, hestiyê patikê. /_ dinlemek L sere
xwe vesandın. /- dolmak L. seri tıji bûn.
* kafa gözyarmak Avv. ser û çav kınn ka.
/_ kırmak Z. seri şkandın./- sallamak
Z. seri hejandın. * kafası bulanmak bvv.
seri tevlihev bûn. * kafasına koymak
Avv. tann serê xwe, tann eqlê xwe, dan
eqlê xwe. * kafasma yatmak bvv. ketin
seri. * kafasma vurmak Avv. h seri xistin.
* kafasını kaşımak Avv. sere xwe xu-
randın. * kafasını kesmek bvv. seri kınn,
serijê kınn. * kafasını şişirmek bvv. jı se¬
ri kuın, seri perçrvandın, seri eşandın. *
kafası takılmak fivv. eqlêxwe -üsteki de
- man. /_ şişirmek L. seri perçrvandın,
seri tıji kınn./- tutmak/, jı ber danex-
wann. * kafayı bulmak bw. seri ditin,
serxoş bûn. /_ yormak Z. seri eşandın.*
yan kafa kemiği Nh. hestiyê beleguhO.

kafadar MAZ>.hevalbend./_takM.heval-
bendi.

kafalı rgd IbıserlZ zirek, fr.
kafasız /gd 1 bOseri. Z bornık, bêeqd.
kafatası Nh. ant kücK, kapol qepol
kafein M. Z>. kafein.
kafes N.A nke, qefes.
kafeterya M. Fr. kafeterrye.
kafi rgd.Abes./- gelmek/olmak Z. kınn

der, bes bûn. * bu ders için günde iki
saat kafi gelmez Avv. jı bo vê dersê rojê
du saet natan der.

kafile N.Aqafde.
kafir M rgd A kufr, kafir. /_lik M kıfr

bûn.
kafiye N. A kafiye, beşavend, hevdeng,

qafi, qafrye.
Kafkasyalı rgd Qefqasi.
kaftan N. xeftan, qeftan.
kafur M. kafur /S rgd kafûri.
kafur ağaca MA.dargvvinl
kagir rgd P.xaruyêkoji kevır an jacûr

çlbûye.
kağan Mkey,xan.
kâğıt N. 1 kaxez, ya ko h ser dınrvisın an

karê vvısa bı cih tine. Z name, wareqe. 3.
kaxeza iskeml /- oynamak Z. iskemi
Usun. 4. rgd tışte ko jı kaxezê çêbûye. S
belge, dokûment 6. musqe.
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irflğıtiamnk Z.kaxezkinn.
kağıtlık M. kaxezdank, selika ko kaxez û

ewraqan tête tirxan kınn.
kağnı M erebeyeke bı du teker e, zêdeyi

bı ga tê kısandın.
kağşamak Z. 1 kevn bûn, helisin. Zjı hev

derkeun, zOdeyijı cihO movıkan de. 3. kal
bûn. 4. lavvaz bûn, sıst bûn, bêtaqet man.

kâh M P.K geh.* kâh burda, kâh orda
Avv. geh h vu-, geh h wır.

kahır N.A qetar, xem. * kahnnı çeke-
memek Avv. qehrO wiAvê nekışandm.

kahırlanmak /. qehirin, qehir bûn.
kâhin M.A kahin, remdvan.
kahkaha M hışkkenin, kena bıdeng. /_

atmak L hışk kenin, bıdeng kenin. *
kahkahadan kınlmak Avv. jı kenan re
hışk bûn.

kahkaha çiçeği N. lavvlavv, gulbori.
kahpe N. A rgd gandOr, gander, felte,

ortspi, qehpe, qexpe. /_lık M. felteyi, gan-
dêri, qexpeyi.

kahpelenmek L qexpe bûn, gandOri
kınn, felte bûn.

kahpeleşmek L qexpeti tann, gandOri
kınn, onspıti kınn.

kahraman rgd. P. K. 1 gernas, leheng,
qehreman, eğit kesê ko di şer û cenge de
serfırazi dike. Z qehreman, serek rolê
bûyerekê an roman û tiyatro û şanoyekê.

kahramanca rgp. biqehremani.bi gerna-
si.

kahramanlık Z. qehremani, gemasi, le-
hengj.

kahretmek /.Iqehir tann,xemgm kınn.
Z perişan tann. 3. mfu 10 tann. 4. bı xvve
re derd tann, zor xemgin tann.

kahrolmak L 1 qehir bûn, zor xemgui
bûn.

kahrolsun! B. bımre! nebıji! /_ sömürge¬
cilik Avv. bımre koleti.

kahvaltı M. taştê, xunni,xund, fıtûr. /_ et¬
mek L taştê tann. /- yemek L taştO
xwann.

kahvaltılık Mxunni.
kahve N.Aqawe,qehwe.ldarekiyeko

qehvve jê çêdibe. Z fêkryê vi dari 1 vex-
vvanna ko jı fêkrya vi dari çedıbe. 4. xa-
neya ko çay û qehwe tê de çêdibm û tête
fırotan. /_ değirmeni Nh aşê qehwê. /_
fincam Nh fincana qehwê, tebaxçeyê
qehvvê. /_ rengi rgd qehweyi, fısegur.

kahveci M. qehwevan. /_Uk M. qehweva-

kahvehane MAl qehwexane, çayxane.
kahya MZ'.kebya.ketxûda.
kaide N.A 1 düstûr, qeyde, qeide. Z him,

bınanl
kaU rgdA qail,qayd.
katan rgd A 1 tışte ko cihê tışteki di

dıgıre. Z qeyim, saxelem. 3. jı bo Xvvedê,
tim û daim, nemır.

kaime M L ferman. Z pareyi kaxez,qayi-
me.

kainat N.A kainat, feza.
kak M.Ar.kax,hermıyOnqelaştiûhışkkıri.
kaka M. kıx, di zımanO zarokan de gû,

pisıti
kakalak N. zirqetik, zirqêtk. Ev beje jı

zunanê Holendi tê.
kakalamak Z. 1 hevûdu tan dan, hevûdu

dehıfandın. Z bazırganryO de xapandm.
kakao N. kakao.
kakavan rgd peyagu, nezan, bodde.
kakım, kakum N.Afısos.inas.
kakımak /.azardan.
kakırca N.dormışk.
kakırdak M. kızık, rûnê don an dûv ko tê

helandın, gvvizdcOn h davvi diminin re tê
gotm.

kakışmak /. An kakalamak,
kakmak Z.1 kutan, tan dan. Zf insandın.
kaktüs N.Gr.Fr. kaktüs.
kakule N.kajde.
kakül N.antZ'.kezi, bısk.
kalabalık rgd. 1 ajavve, geremol, şeni, ko¬

ma zêde ya insani. Z gıırnre, stxlet, duaxe,
geremol, tiştê zêdeyi tevühev. 3. kotûkeş,
kom, nefir, şOni, xutol, tışte ko hêjmara
xwezêdeye.

kalabalıklaşmak Z. staordmOn h peşrya
"kalabalık" bı lOkera "bûn" têne bdeara-
nin vvek: ajavve bûn.

kalakalmak L di cih de sekindi.
kalanl rgd. mavve, bermayi, di kontlarına

hesOb de tê karandı.
kalan 2 M. navê Tunceü ya Kurdi ye.
kalas N. dep, beşt, onl
kalay M. 1 pU, lehim, qelay, qelandc, qd0.

Elementeki bı jımara atomi 50, gıranrya
atoma xwe 118.7, sıfUya xwe 729 e û 232
derece de dıhele. sân Sn. Z argo. çer,
dıjûn. * kalayı basmak Avv. çêr kınn,
dıjûnkınn.

kalaycı MpUewer,seferker./_lıkMpUe-
weri. /_ körüğü M pıfık, kûnk.
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653 kalpl

kalaylamak Z. qelay kınn, pile kırın, qdO
kınn.

kalben rgp. jı dd, bı dd.
kalbur N.A 1 bêjing, karmax, mûxd, yên

ko qulOn xwe hûr in. Z serad, yOn ko qu-
lên xvve tan fıreh ne. * kalbura çevirmek
fiıv. kun û kundOl kırın. /_ altı Aıv.
bınbOjıng. /-lamak L bêjmg tann. /_
üstü rgd serbOjıng, bıjarte.

kalbur kemiği M. stünka poz.
kalburlamak L. serıdandın, davvitın,

bêjmg kınn.
kalburlanmak Z. hatın serıdandın, halın

davvitın, hatın bOjıng kırın.
kalça N. ant gırde, laqûn, kemax, sımt,

qormatix, qonk, onc. * kalça kemiği MA.
arU. heslıyO kcinaxO.

kalçctc M. Zr. navteng.
kaldıraç N. qirase, qerasc.
kaldırıcı M. kriko, bıhndker.
kaldırılmak Z. hatın rakınn.
kaldırım N. peyarû, netık.
kaldırmakl L. rep kırın, belqitandin,

rakınn, evıya zOdeyi jı bo cinsi mOrani tO
gotın, an ji organOn vvek dûv Û guh re tO
karanin. * kuyruk kaldırmak fivv. dûv
rep kırın. * sikini kaldırmak fivv. kirê
xwc rukınn.

kaldırmak " Z. helanin, talandı, rakınn,
raperandm. * cenazeyi kaldırmak fiıv.
miri helanin, miri rakınn. * sofran
kaldırmak bw. sıfre helanin/hılanin,
sıfre rakınn. * uykudan kaldırmak Aıv.
jı xewO rakınn.

kaldırmak;} L. bıhnd kırın, hdgavtın,
rakınn, helkırın, helbırin. * ayağa
kaldırmak fiıv. rakınn ser piyan, * har¬
man kaldırmak fiıv. bênder rakınn. *
tısları kaldırmak fin1, kevır rakınn,
kevır helkırın, kevır bıhnd kırın. * taşı
omuzuna kaldırmak fivv. kevır helbırin
ser mil.

kaldırtmak L sinonimOn lı pOşıya îekera
"kaldırmak 12.3" bı îekera arikar "dan"
tOne bdcaranin. Wek: dan ratann, dan
bıhnd kınn.

kale N. A 1 diz, kelat, kele, qele, senger-
besti, cihê sengertari ye ko h dıji dıjmın
hatiye ava tann. Z sportO de cihe ko gol
lêne avêtin.

kalem N. A 1 pOnûs, qelem, hacete ko
menv pO dınvise. Z mvisgeh. /_ açacağı
N. tok, qelemtraş, pênûstraş. /_Uk M. pê-

nûsdank. /_ odası M. mvisgeh, nivisxane.
/_şor M. qelemşûr, pOnûsşÛr.

kalender rgd. P. qelender.
kalfa M. şagırt.
kalgımak L çıng dan, tûl dan.
kalıcı rgd baqi, payidar.
kalın rgd. stûr, qahnd, tund. /_hk M. stû-

rahi.
kalın bağırsak N. ata. sincoq, rivıvûn

stûr.
kalınlaşmak /.stûr bûn.
kalınlaştırmak L. stûr kırın.
kalmtı M. 1. maye, bermayi. Z rOç, şop.
kalıp N. A form, qahb, qalrw, qeware. *

bir kalıp sabun fivv. qalrwek sabun. *
kalıba dökmek fiıv. qalib kırın.

kalıplamak L qalib kırın, qeware kırın.
kalıl M 1 mOras, mirat. 2. bio. irs.
kalıtım M irsiyet.
kalibre M. Zr. bn çap.
kalifiye rgd Fr. qalifrye, pıspor, lıosıe.
kaliforniyum M. kaliforniyum, elemen¬

teki bı jımara atomi 98, gıramya alomi
244cûwnCf.

kaligrafi M Fr. kalixrafi.
kalite M Fr. qalite, babet, vvesp. /_li /gj.

bıqalile,serşe./_sizrgd beqadte. kêmvar.
kalkan N. mertal.
kalkan balığı Mı masikarlûxk.
kalker M. Zr. kils, kısıl.
kalkık rgd 1 vit, vilbûyi. * kulakları

kalkık fiıv. guhOn xwe vilbûyi. Z bıhnd,
bılındbûyi,

kalkındırmak L pOş ve bınn, ava kırın.
kalkınmak L. pûş ve çûn.
kalkınmış rgd. peş ve çûyi.
kalkış M. rabûn, hılhatın.
kalkışmak /. 1. xwe pû dan. * bir işe

kalkışmak fiiv.xwe bı kareki dan. Z dest -

pê kırın.
kalkmak ' L rep bûn, evıya zOdeyi jı bo

cinsi mêrani tO gotın
kalkmak 2 L helbûn, helistin, rabûn.
kalleş rgd. bêbext, qelaş./_likM. bObexli,

qelaşi.
kalmak L. mayin, man. * kalmamız

arlık icap etmez Avv. mayina me Od i ne
hevvce ye.

kalmamak L. neman.
kalori M. Lat. fiz. kalori, qalori.
kalorifer N. Zr. kalorifer, qalorifer.
kalpl N.A (M. dil, qelb.* kalbi bozmak

Avv. dd xıra kırın. * kalbi bozuk rgd dd
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kalbur N.A 1 bêjing, karmax, mûxd, yên

ko qulOn xwe hûr in. Z serad, yOn ko qu-
lên xvve tan fıreh ne. * kalbura çevirmek
fiıv. kun û kundOl kırın. /_ altı Aıv.
bınbOjıng. /-lamak L bêjmg tann. /_
üstü rgd serbOjıng, bıjarte.

kalbur kemiği M. stünka poz.
kalburlamak L. serıdandın, davvitın,

bêjmg kınn.
kalburlanmak Z. hatın serıdandın, halın

davvitın, hatın bOjıng kırın.
kalça N. ant gırde, laqûn, kemax, sımt,

qormatix, qonk, onc. * kalça kemiği MA.
arU. heslıyO kcinaxO.

kalçctc M. Zr. navteng.
kaldıraç N. qirase, qerasc.
kaldırıcı M. kriko, bıhndker.
kaldırılmak Z. hatın rakınn.
kaldırım N. peyarû, netık.
kaldırmakl L. rep kırın, belqitandin,

rakınn, evıya zOdeyi jı bo cinsi mOrani tO
gotın, an ji organOn vvek dûv Û guh re tO
karanin. * kuyruk kaldırmak fivv. dûv
rep kırın. * sikini kaldırmak fivv. kirê
xwc rukınn.

kaldırmak " Z. helanin, talandı, rakınn,
raperandm. * cenazeyi kaldırmak fiıv.
miri helanin, miri rakınn. * sofran
kaldırmak bw. sıfre helanin/hılanin,
sıfre rakınn. * uykudan kaldırmak Aıv.
jı xewO rakınn.

kaldırmak;} L. bıhnd kırın, hdgavtın,
rakınn, helkırın, helbırin. * ayağa
kaldırmak fiıv. rakınn ser piyan, * har¬
man kaldırmak fiıv. bênder rakınn. *
tısları kaldırmak fin1, kevır rakınn,
kevır helkırın, kevır bıhnd kırın. * taşı
omuzuna kaldırmak fivv. kevır helbırin
ser mil.

kaldırtmak L sinonimOn lı pOşıya îekera
"kaldırmak 12.3" bı îekera arikar "dan"
tOne bdcaranin. Wek: dan ratann, dan
bıhnd kınn.

kale N. A 1 diz, kelat, kele, qele, senger-
besti, cihê sengertari ye ko h dıji dıjmın
hatiye ava tann. Z sportO de cihe ko gol
lêne avêtin.

kalem N. A 1 pOnûs, qelem, hacete ko
menv pO dınvise. Z mvisgeh. /_ açacağı
N. tok, qelemtraş, pênûstraş. /_Uk M. pê-

nûsdank. /_ odası M. mvisgeh, nivisxane.
/_şor M. qelemşûr, pOnûsşÛr.

kalender rgd. P. qelender.
kalfa M. şagırt.
kalgımak L çıng dan, tûl dan.
kalıcı rgd baqi, payidar.
kalın rgd. stûr, qahnd, tund. /_hk M. stû-

rahi.
kalın bağırsak N. ata. sincoq, rivıvûn

stûr.
kalınlaşmak /.stûr bûn.
kalınlaştırmak L. stûr kırın.
kalmtı M. 1. maye, bermayi. Z rOç, şop.
kalıp N. A form, qahb, qalrw, qeware. *

bir kalıp sabun fivv. qalrwek sabun. *
kalıba dökmek fiıv. qalib kırın.

kalıplamak L qalib kırın, qeware kırın.
kalıl M 1 mOras, mirat. 2. bio. irs.
kalıtım M irsiyet.
kalibre M. Zr. bn çap.
kalifiye rgd Fr. qalifrye, pıspor, lıosıe.
kaliforniyum M. kaliforniyum, elemen¬

teki bı jımara atomi 98, gıramya alomi
244cûwnCf.

kaligrafi M Fr. kalixrafi.
kalite M Fr. qalite, babet, vvesp. /_li /gj.

bıqalile,serşe./_sizrgd beqadte. kêmvar.
kalkan N. mertal.
kalkan balığı Mı masikarlûxk.
kalker M. Zr. kils, kısıl.
kalkık rgd 1 vit, vilbûyi. * kulakları

kalkık fiıv. guhOn xwe vilbûyi. Z bıhnd,
bılındbûyi,

kalkındırmak L pOş ve bınn, ava kırın.
kalkınmak L. pûş ve çûn.
kalkınmış rgd. peş ve çûyi.
kalkış M. rabûn, hılhatın.
kalkışmak /. 1. xwe pû dan. * bir işe

kalkışmak fiiv.xwe bı kareki dan. Z dest -

pê kırın.
kalkmak ' L rep bûn, evıya zOdeyi jı bo

cinsi mêrani tO gotın
kalkmak 2 L helbûn, helistin, rabûn.
kalleş rgd. bêbext, qelaş./_likM. bObexli,

qelaşi.
kalmak L. mayin, man. * kalmamız

arlık icap etmez Avv. mayina me Od i ne
hevvce ye.

kalmamak L. neman.
kalori M. Lat. fiz. kalori, qalori.
kalorifer N. Zr. kalorifer, qalorifer.
kalpl N.A (M. dil, qelb.* kalbi bozmak

Avv. dd xıra kırın. * kalbi bozuk rgd dd
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xirab. * kalbi kalmak Z. dd mayin. * bir
şeyde kalbi kalmak bw. dd jê mayin. *
kalbine oturmak fivv. h ser dil rûnıştın.*
kalbini aramak fiıv. dd seh tann. * kal¬
bini kırmak bvv. dd şkenandın. * kalbi¬
ni rahatlatmak fivv. ddê xwe rehet tann.
* kalbini yumuşatmak fivv. dil nerm
kınn.* kalbi sert Avv. dd hışk. * kalbi şen
Avv. ddgeş. * kalbi yaralı Aıv. dd kul, dd
birin. * kalbi yumuşamak Avv. dd nerm
bûn./_ ağrısı bvv. dilesin./-, çarpması M.
dil kutin, dil 10 dan. * kalp durması Nh
Bj. dd ravvestta. /_ incitmek L dd Oş-
aııdın. /_ krizi Nh. Bj. ddravvestta. /_
kumak /. dd şkandın, dd şkOnandın, dd
hıştın. * kalpten rgd jı dd./_ uzmanı Mı
ddnas. * temiz kalpli rgd. ddpak. * temiz
kalplilik Avv. dılpaki.

kalp rgdA sexte.
kalpazan N. A P. qelpezan, kesO ko pa¬

reyi sexte derdrxe.
kaltak N. qaltax, qeltax.
kalubela N.Aqalûbela.
kama l N qame, kahûr, kalani.
kama M. sıpOne, evrya mdO di hacetan de

ye.
kamaşmak (dış) L ahi bûn, xidoki bûn,

sekıhin
kambur N. bûl, kov, pıştkov, qov, xûz, ev

staondnana h gor devokan ddcann di cdıO
hev de bdcar bOn. /-laşmak L bûl bûn,
xûz bûn, kov bûn. /-laştırmak Z. bûl
tann.

kamburlaştırmak Z. xûz tann, bûl kınn,
kov kınn.

kamçı N. qamçi, qe'mçi, şelaq.
kamer N.A hiv, heyv.
kamera N. Zr. kamera, wênekOş. /_man

M. kameraman.
kameriye N. sıtare.
kamış N. kamır, qamu, qamiş, leven. * şe¬

ker kamışı Avv. qamişi şeku".
kamil rgdA kamil, gehişti.
kamilen rgp.A bı hemû.
kamp N.Fr. İng. lwar,wargeh,qamp.Z

qamp, cihO ko dU û esir têne ravvestin. /_
kurnıak Z. qamp danin, kon danin./- ye¬
ri M. vvargeh, cihO qampê.

kampanya N. İt kampanya, qampanrye.
kamping M. İng. kamping, war.
kamu N. gelemper. /_ hizmetleri M. ka-

rûbarên gelemperi. * kamu asayişi gü¬
venliği fin', evvletaya asayişta gelemperi.

/_ güvenliği M. evvletaya gelemperi.
kamuflaj N. Fr. qamûflaj, nuxumandin.
kamulaştırmak L gelemperi kınn.
kamuoyu MA. raya gelemperi.
kamus N.A ferheng, ferhenga mezın.
kamyon N. Fr. kamyon, qamyon.
kamyonet N. Fr. kamyonet, qamyonet.
kan N.xwin./-ağlamakZ.xwingirin./-

aknıak Z. xvvin çûn, xwin jO çûn. /_ al¬
mak Z. dıridan, xvvta gırtm. * kana boya¬
mak/bulamak Aıv. bı xvvinê avdan. *
kana boğmak Avv. bı xwtaê avdan. * ka¬
na kan istemek Avv. xvvinê re xwin
xwastin. /_ çekmek M. xwüı taşandın. /_
davası M. xwinkari, jivan, heyf gerandın.
/_dökcnMxwdırej,xwindar./-dökmck
Z. xwin rêtm, xwm njandm. /_ emen M.
xwinmêj./- gelmek Avv.xwin hatın. * kan
gövdeyi götürmek Avv. xwin las bınn. *
kanı beynine sıçramak Avv. xwin h seri
xistin. * kam bozuk Aw.xwin alozi. * kam
dindirmek Avv. xwin dan sekınandın. *
kam helal olmak Avv. xvvin helal bûn. *
kamna girmek fivv. ketm xvvtaa yeki. *
kanı ısınmak fivv. xwin lê kelin. *
kanında boğulmak fivv. xwina xwe de
gevızin. * kanını vermek fivv. xvvina xwe
dan. * kamyla ödemek fivv. bı xwtaa xwe
dan. * kam kanla temizlemek fivv. xvvta
bı xvvtaê şuştın. * kanı kaynamak bw.
xvvin kelin. /_ işemek L xvvin miz tann,
xwinmiztm./- kaybetmek Z.xwin vvında
tann. /_ kurumak Avv. xwin zıvva bûn. /_
kusmak Z. xvvin venşta. * kan muaye¬
nesi yapmak Avv. xwin mıayene tann. /_
parası Nh. bertd. * kan parası almak
Avv. bertil gırtm. /_ suyu N. xedeng. * kan
tahlili yapmak fivv. xvvta mıayene kırın.
* kan ter içinde kalmak Avv. kef Û xu ser
re avıtın, kef Û xu de man, kel û xu de
man./- tutması Z-xwin gırtın./- vermek
Z.xwta dan. /_ yuvarlan Nh. bio. gulotan.

kanaat N. A qenaet, qinyat. /_ etmek Z.
qenaet tann. /_ getirmek Z. qenaet anin.
/-kar rgd qenaetkar.

kan aktarımı MA.Zt;'.xwinguhartm,xwta-
guhaztm.

kanal N. Fr. co, cuk, qenal /_ açmak Avv.

co 10 dan, co vekınn. Z xetê telefon,
tebaraf, radyo, televvizyon û Avvd

kanatayla rgp. bı rêgayi.
kanalizasyon N. qenalisasryon, kOzin.
kanamak L.xvvin bûn, xvvinjO hatm.
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xirab. * kalbi kalmak Z. dd mayin. * bir
şeyde kalbi kalmak bw. dd jê mayin. *
kalbine oturmak fivv. h ser dil rûnıştın.*
kalbini aramak fiıv. dd seh tann. * kal¬
bini kırmak bvv. dd şkenandın. * kalbi¬
ni rahatlatmak fivv. ddê xwe rehet tann.
* kalbini yumuşatmak fivv. dil nerm
kınn.* kalbi sert Avv. dd hışk. * kalbi şen
Avv. ddgeş. * kalbi yaralı Aıv. dd kul, dd
birin. * kalbi yumuşamak Avv. dd nerm
bûn./_ ağrısı bvv. dilesin./-, çarpması M.
dil kutin, dil 10 dan. * kalp durması Nh
Bj. dd ravvestta. /_ incitmek L dd Oş-
aııdın. /_ krizi Nh. Bj. ddravvestta. /_
kumak /. dd şkandın, dd şkOnandın, dd
hıştın. * kalpten rgd jı dd./_ uzmanı Mı
ddnas. * temiz kalpli rgd. ddpak. * temiz
kalplilik Avv. dılpaki.

kalp rgdA sexte.
kalpazan N. A P. qelpezan, kesO ko pa¬

reyi sexte derdrxe.
kaltak N. qaltax, qeltax.
kalubela N.Aqalûbela.
kama l N qame, kahûr, kalani.
kama M. sıpOne, evrya mdO di hacetan de

ye.
kamaşmak (dış) L ahi bûn, xidoki bûn,

sekıhin
kambur N. bûl, kov, pıştkov, qov, xûz, ev

staondnana h gor devokan ddcann di cdıO
hev de bdcar bOn. /-laşmak L bûl bûn,
xûz bûn, kov bûn. /-laştırmak Z. bûl
tann.

kamburlaştırmak Z. xûz tann, bûl kınn,
kov kınn.

kamçı N. qamçi, qe'mçi, şelaq.
kamer N.A hiv, heyv.
kamera N. Zr. kamera, wênekOş. /_man

M. kameraman.
kameriye N. sıtare.
kamış N. kamır, qamu, qamiş, leven. * şe¬

ker kamışı Avv. qamişi şeku".
kamil rgdA kamil, gehişti.
kamilen rgp.A bı hemû.
kamp N.Fr. İng. lwar,wargeh,qamp.Z

qamp, cihO ko dU û esir têne ravvestin. /_
kurnıak Z. qamp danin, kon danin./- ye¬
ri M. vvargeh, cihO qampê.

kampanya N. İt kampanya, qampanrye.
kamping M. İng. kamping, war.
kamu N. gelemper. /_ hizmetleri M. ka-

rûbarên gelemperi. * kamu asayişi gü¬
venliği fin', evvletaya asayişta gelemperi.

/_ güvenliği M. evvletaya gelemperi.
kamuflaj N. Fr. qamûflaj, nuxumandin.
kamulaştırmak L gelemperi kınn.
kamuoyu MA. raya gelemperi.
kamus N.A ferheng, ferhenga mezın.
kamyon N. Fr. kamyon, qamyon.
kamyonet N. Fr. kamyonet, qamyonet.
kan N.xwin./-ağlamakZ.xwingirin./-

aknıak Z. xvvin çûn, xwin jO çûn. /_ al¬
mak Z. dıridan, xvvta gırtm. * kana boya¬
mak/bulamak Aıv. bı xvvinê avdan. *
kana boğmak Avv. bı xwtaê avdan. * ka¬
na kan istemek Avv. xvvinê re xwin
xwastin. /_ çekmek M. xwüı taşandın. /_
davası M. xwinkari, jivan, heyf gerandın.
/_dökcnMxwdırej,xwindar./-dökmck
Z. xwin rêtm, xwm njandm. /_ emen M.
xwinmêj./- gelmek Avv.xwin hatın. * kan
gövdeyi götürmek Avv. xwin las bınn. *
kanı beynine sıçramak Avv. xwin h seri
xistin. * kam bozuk Aw.xwin alozi. * kam
dindirmek Avv. xwin dan sekınandın. *
kam helal olmak Avv. xvvin helal bûn. *
kamna girmek fivv. ketm xvvtaa yeki. *
kanı ısınmak fivv. xwin lê kelin. *
kanında boğulmak fivv. xwina xwe de
gevızin. * kanını vermek fivv. xvvina xwe
dan. * kamyla ödemek fivv. bı xwtaa xwe
dan. * kam kanla temizlemek fivv. xvvta
bı xvvtaê şuştın. * kanı kaynamak bw.
xvvin kelin. /_ işemek L xvvin miz tann,
xwinmiztm./- kaybetmek Z.xwin vvında
tann. /_ kurumak Avv. xwin zıvva bûn. /_
kusmak Z. xvvin venşta. * kan muaye¬
nesi yapmak Avv. xwin mıayene tann. /_
parası Nh. bertd. * kan parası almak
Avv. bertil gırtm. /_ suyu N. xedeng. * kan
tahlili yapmak fivv. xvvta mıayene kırın.
* kan ter içinde kalmak Avv. kef Û xu ser
re avıtın, kef Û xu de man, kel û xu de
man./- tutması Z-xwin gırtın./- vermek
Z.xwta dan. /_ yuvarlan Nh. bio. gulotan.

kanaat N. A qenaet, qinyat. /_ etmek Z.
qenaet tann. /_ getirmek Z. qenaet anin.
/-kar rgd qenaetkar.

kan aktarımı MA.Zt;'.xwinguhartm,xwta-
guhaztm.

kanal N. Fr. co, cuk, qenal /_ açmak Avv.

co 10 dan, co vekınn. Z xetê telefon,
tebaraf, radyo, televvizyon û Avvd

kanatayla rgp. bı rêgayi.
kanalizasyon N. qenalisasryon, kOzin.
kanamak L.xvvin bûn, xvvinjO hatm.
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kanarya N. zerile, kenari, qenari, zerbav.
kanarya çiçeği Nh. gulezerile.
kanarya olu N. gıyaberk, gıyazerile, gu-

leşOxan.
kanat N. 1. ant. bask, per, perde. Z per, ya

balafıran û nıekinan. 3. şax.ya deri û pen¬
cere.

kanath rgd. perinde, bıper.
kanath karınca N. gOlepenk.
kanatmak Z.xwin kırm, xvvtajO bınn.
kan bilimi M. xwinnasi, hematoloji.
kanca N. çengel, çanqd, goçel, qulf. /_la-

mak Z. çanqd kınn.
kancalı iğne M/i.sıncûq.
kancık N. dêl, zOdeyi mOçıka heyvvanen

goştxur re tO gotın.
kandırıcı rgd. xapinok.
kandırılmak Z. hatın xapandin, hatın

hcrbılandm.
kandırmak L. xapandin, herbılandın.
kandil N. A 1 qendil, fener, fanos, cûre

lambeyeke ko bı gazO dışevvıte. 2. şeva
qendilO.

kanepe N. Fr. qenepe, textebend.
kangren N. Fr. Bj. lareş, tiravvi.
kanguru M. kangrû.
kanı M. qenaet, bavveri. * kanıma göre

bu böyledir fiıv. bı bavvenya mın ev vvısa
ye.

kanıksamak L gırtın xwe, tışte ko pır tO
gotın û an tO kırın êdi mırov guh nadıyO.
* dayaklan korkmuyor, arlık
kanıksamış fiıv. jı ço natırsi Odi gırtıye
xwe.

kanırmak L. bı cebri tışteki badO û jı cih
derini.

kanıt N. bırhan, delil, emare.
kanıtlamak L bn ispat etmek.
kani rgdA qani, bavverkıri.
kan kurulan olu M. manderek.fi/ı adam

kökü otu.
kanlanmak Z.lxwin 10 gerin. 2. xwin zO¬

de bûn. 3. di orxaneki dexwin kom bûn.
kanmak L. 1 herbdin, bavver bûn, bavver

kınn,xapin,yeki an bı tışteki iqna bûn, ev
sinondnana ü gor devokan ddcann di cihê
hev de bdcar bên. Z têr bûn. * toprak
suya kanmadı fivv. ax bı avê têr nebû.

kanmazlık MtOrnebûn.
kano N.Fr. kelek, keleka danni
kanser N.Zr.ZÎ/qansêr.girOba.
kansız rgd. bêxvvin. /-tak M. Bj. kêmxwtai.
kant N.A kant, ava germ abı şekıre kobı

cdıO çay 10 vexwann.
kantar N.A qapan, qenter, qeter, şıhin.
kantaron otu N. Gr. tali, talik.
kantin N. Zr. kantin.
kanton N. Fr. kanton, navê eyaletên

Siwisrê ne.
kanuni N.Aqanûn./_laşmak/.qanûni

bûn. /-laştırmak Z. qanûni kırın. /_na-
meM qanûnname./_suzrgd bOqanûni.

kanunî N. qanûn, centûr, haceleke mu-
zikO ye

kanun N.A navOdu mehan e./_icwelM
berçıle. /_sanl M. çde.

kanuni rgd.Aqanûni.
kaos N. mOrdezune.
kap N.Aqab.qaçani, fere, fıraq./_ kaçak

bw. qab c|acax, fere fol.
kapak N. 1. devvang, dcvgırtek. Z berg,

rûye pırtûkan e.
kapalı rgd gırti, jı bo deri, şibaq û tıştOn

bıdev ko tên gırtın an nuxumandin.
kapalı çarşı N. qeyseri.
kapamak L. 1 gırtın, dadan, dan cih. *

kapıyı kapamak fiıv. deri gırtm, deri dan
cih. * gözlerini kapamak fivv. çavOn xwe
gırtın. 2. gırtın, ker kınn. * bu odunlar
kapının önünü kapamış Avv. van
Ozıngana pOşıya deri ker kirine. * yolu
kapamak fiıv. rê ker kırın, rO gırtın. 3.
gırtın, tıji kınn. * çukuru kapamak Aıv.
çal tıji kırın.

kapan A'. feq, tapık.
kapanık rgd. gırti, dadayi.
kapanmak L hatın gırtın, hatın dadan.
kaparo N. bey, gerevvek. /_ almak fivv.

bey gırtın.
kapasite N. Fr. zerengi, guncan, guncayişt
kapatılmak L bn kapanmak.
kapatmak L. ker kırın, dadan, gırtın,

mısmıtandın, nuxumandin. * delik ka¬
patmak fiıv. qul ker kırın. * kapı kapa¬
mak fivv. deri dadan, deri gırtın. *
yorgam üzerine kapatmak Avv. lıhOf lı
ser xwe nuxumandin.

kapattumak Z. dan gutm, dan dadan.
kapçık N. kumık,jıbo qafik an kaya nisk

û kızın û tiştê vvısa re lê gotm.
kapı N.der,deri,dergeh./_açmakZ.deri

vekınn. /_ ağzı L ber dOri. * kapı baca
açık Avv. deri bace vekıri. /- çalmak Z.
deri kutan. * kapı dışarı etmek Avv.

avOtın ber deri, qewitandin. * kapı kapı
dolaşmak Avv. deri deri gerin. * kapı ko-
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kanath rgd. perinde, bıper.
kanath karınca N. gOlepenk.
kanatmak Z.xwin kırm, xvvtajO bınn.
kan bilimi M. xwinnasi, hematoloji.
kanca N. çengel, çanqd, goçel, qulf. /_la-

mak Z. çanqd kınn.
kancalı iğne M/i.sıncûq.
kancık N. dêl, zOdeyi mOçıka heyvvanen

goştxur re tO gotın.
kandırıcı rgd. xapinok.
kandırılmak Z. hatın xapandin, hatın

hcrbılandm.
kandırmak L. xapandin, herbılandın.
kandil N. A 1 qendil, fener, fanos, cûre

lambeyeke ko bı gazO dışevvıte. 2. şeva
qendilO.

kanepe N. Fr. qenepe, textebend.
kangren N. Fr. Bj. lareş, tiravvi.
kanguru M. kangrû.
kanı M. qenaet, bavveri. * kanıma göre

bu böyledir fiıv. bı bavvenya mın ev vvısa
ye.

kanıksamak L gırtın xwe, tışte ko pır tO
gotın û an tO kırın êdi mırov guh nadıyO.
* dayaklan korkmuyor, arlık
kanıksamış fiıv. jı ço natırsi Odi gırtıye
xwe.

kanırmak L. bı cebri tışteki badO û jı cih
derini.

kanıt N. bırhan, delil, emare.
kanıtlamak L bn ispat etmek.
kani rgdA qani, bavverkıri.
kan kurulan olu M. manderek.fi/ı adam

kökü otu.
kanlanmak Z.lxwin 10 gerin. 2. xwin zO¬

de bûn. 3. di orxaneki dexwin kom bûn.
kanmak L. 1 herbdin, bavver bûn, bavver

kınn,xapin,yeki an bı tışteki iqna bûn, ev
sinondnana ü gor devokan ddcann di cihê
hev de bdcar bên. Z têr bûn. * toprak
suya kanmadı fivv. ax bı avê têr nebû.

kanmazlık MtOrnebûn.
kano N.Fr. kelek, keleka danni
kanser N.Zr.ZÎ/qansêr.girOba.
kansız rgd. bêxvvin. /-tak M. Bj. kêmxwtai.
kant N.A kant, ava germ abı şekıre kobı

cdıO çay 10 vexwann.
kantar N.A qapan, qenter, qeter, şıhin.
kantaron otu N. Gr. tali, talik.
kantin N. Zr. kantin.
kanton N. Fr. kanton, navê eyaletên

Siwisrê ne.
kanuni N.Aqanûn./_laşmak/.qanûni

bûn. /-laştırmak Z. qanûni kırın. /_na-
meM qanûnname./_suzrgd bOqanûni.

kanunî N. qanûn, centûr, haceleke mu-
zikO ye

kanun N.A navOdu mehan e./_icwelM
berçıle. /_sanl M. çde.

kanuni rgd.Aqanûni.
kaos N. mOrdezune.
kap N.Aqab.qaçani, fere, fıraq./_ kaçak

bw. qab c|acax, fere fol.
kapak N. 1. devvang, dcvgırtek. Z berg,

rûye pırtûkan e.
kapalı rgd gırti, jı bo deri, şibaq û tıştOn

bıdev ko tên gırtın an nuxumandin.
kapalı çarşı N. qeyseri.
kapamak L. 1 gırtın, dadan, dan cih. *

kapıyı kapamak fiıv. deri gırtm, deri dan
cih. * gözlerini kapamak fivv. çavOn xwe
gırtın. 2. gırtın, ker kınn. * bu odunlar
kapının önünü kapamış Avv. van
Ozıngana pOşıya deri ker kirine. * yolu
kapamak fiıv. rê ker kırın, rO gırtın. 3.
gırtın, tıji kınn. * çukuru kapamak Aıv.
çal tıji kırın.

kapan A'. feq, tapık.
kapanık rgd. gırti, dadayi.
kapanmak L hatın gırtın, hatın dadan.
kaparo N. bey, gerevvek. /_ almak fivv.

bey gırtın.
kapasite N. Fr. zerengi, guncan, guncayişt
kapatılmak L bn kapanmak.
kapatmak L. ker kırın, dadan, gırtın,

mısmıtandın, nuxumandin. * delik ka¬
patmak fiıv. qul ker kırın. * kapı kapa¬
mak fivv. deri dadan, deri gırtın. *
yorgam üzerine kapatmak Avv. lıhOf lı
ser xwe nuxumandin.

kapattumak Z. dan gutm, dan dadan.
kapçık N. kumık,jıbo qafik an kaya nisk

û kızın û tiştê vvısa re lê gotm.
kapı N.der,deri,dergeh./_açmakZ.deri

vekınn. /_ ağzı L ber dOri. * kapı baca
açık Avv. deri bace vekıri. /- çalmak Z.
deri kutan. * kapı dışarı etmek Avv.

avOtın ber deri, qewitandin. * kapı kapı
dolaşmak Avv. deri deri gerin. * kapı ko-
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lu fivv. destıkO deri. * kapı önüne buak¬
mak Avv. danin ber deri.

kapıcı M.dergevan./_takM. dergevani.
kapılmak L xwe pO ve berdan.
kapışmak Z. l.jı dest hev revandın. Zjı bo

gırtmO dadan tışteki. 3. jı bo pevçûnO he¬
vûdu gırtm.

kapıştırmak L berdan hev. * iki köpeği
birbirine kapıştırdı Avv. her du kuti/seg
berdan hev.

kapı sürgüsü N. şimşire.
kapı zembereği M. şimşire.
kapital N. Fr. destmaye, sermaye, kapital.

/_isl rgd kapitalist, /-izm M. kapitalizm.
kapitol N. kapitol. l.xanrya parlementoya

Amriki ye. 2. heykela Jüpiter h Romayê
ye.

kapitülasyon N. Fr. kapitılasyon.
kapkacak M aman, ferefol, kaçani.
kapkara rgd np û reş.
kapkaranlık rgd. reş û tari, tıp û tari.
kaplam M. naverok.
kaplama M. 1 tamdayi, jı bo zêr û ziv û

tıştO vvısa. 2. rû, jı bo tışte ko rûyê xvve
heye.

* kaplamak L. hefıdandın, rû gırtın, gırtın.
* yerleri kar kapladı fivv. rûyO erdê berf
gırt. * içimi sevinç kapladı fivv. ddO mın
sahi gırt.

kaplamalı rgd. l.jı bozOrÛ ziv re bıtam-
dayi. 2. bırû. * cevizkaplamalı dolap fivv.

dolava bı rûyO gvvizıni.
kaplan N. pdmg.
kaplanboğan otu Nh gurxenOq, biş.
kaplanmak hatın rû gırtın, hatın gırtm,

hatın nuxumandm.
kaplıca N. germav, germık.
kaplumbağa M. kvvOsi, kisel, kiso, kvvisi,

ev staonimana h gor devokan ddcann di
cihê hev de bıkar ben.

kapmak L. 1. rahOlandın, rahıştın, dadan,
vveki tışteki bı yekcar bıgıri destê xwe. *
kurt keçiyi kaptı fivv. gur rahela/rahışte
bizine. * kartal tavuğu kaptı Avv. huü
rahışte mırişkO, huli dada mırişke. * kurt
koyunu kaptı Avv. gur dada mihO, gur ra-
IıOla mihO. Z gırtın. * ben hastalığı on¬
dan kaplım Avv. mm nexwaşi jı vvi gut

kaporta A'. İt kaporta.
kapris N. Fr. nıge, kefkari, lOzota.
kapsam M. naverok, guncan, şumûl.
kapsamak L gırtm naveroka xwe, gun-

candın.

kapsamlı rgd. dormandor, bmaverok.
kapsül N. Fr. kapsül, qepsûl, qapsûl,

modıl. 1 jı bo rokOtan e. Z qapsûl, tereqe,
çekOn agıri de cihO ko ağır dıgıre. 3. hin
cûre dermanan de qafdcê jelatin.

kaplan N.A.qaptan,qeptan./_hkM.qap-
tani.

kaptırmak Z. 1 dest ve berdan, jı dest
berdan, pe ve berdan. * paramı ona
kaptırdım Avv. mm pareyexwe dest vvi ve
berda. 2. ber de hıştın. * elimi makinaya
kaptırdım fivv. mın destOxwe ber mekinO
denişi

kapuska N. kelemok, ev bOjejı rûsi hatiye
navO xwannekO ye jı keleme çedıbe.

kaput M Fr. qapût, paltoyê eskeri ye.
kapüşen M. Fr. kulık, kulıke ko bı edan ve

gıredayi ye.
kar N.berf,befr./_dolgusuM/ıbakut./_

helvası Nh berfdımsk. /_ kurdu N. si-
kav. /_ küreği Nh befrik, mecerfe, ku-
rufte. /_ lapası M. kuü. /_ makinası MA.
berfavOj. /_ temizlemek L berf mıştın. /_
yağmak L berf barin, berf dahatın. /_
yağıyor fivv. berf datO, berf dıbari. /_
yığını MA. kelendin.

kâr N. 1. kar, deramet, qezenca gırtın Û

fırolınO ye, tırki de bı a ya zırav tOte nıvi¬
sandın./- ctmckZ. kar kırın. Z mec. kelk,
feyde, berjevvend. * bunda benim hiç
bir karım yok fivv. di vi de tu berje-
vvendıyeke mın nine. /_ payı Avv. beşi kar.

kara 1 1 M. reş, dıjraberi spi ye. * karalar
bağlamak fiıv. reş gıredan. 2. rgd tışte ko
bı vi rengi de ye.

kara 2 M. cav bej, resi, reşahi, erd. /_ mili
M. milê reşiyê, pivaneke dırOjahi ye bı
1609 metre ye.

karaağaç N. bizi.
kara ardıç M. çekem.
karabasan N. kabus, kaos, merdezıme.
karabatak kuşu N. kersele.
kara biber Nh, isota reş, bibera reş.
karaborsa Nh bazara reş.
karabuğday N. sınbel reş (jıbogenim).
kara bulut Nh evvrên reş, nimbus.
karaburçak M. küşne.
karaca l rgd esmer, tarigevvnk.
karaca2 N. hevflri, şûl
karaciğer N. ant pışa reş, kezeba reş,

cerg.
karaçam N. şırb.
karaçayır olu N. darûcan, zizan.
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Karadeniz Nh. Behra Reş.
kara dut MA. tûyê reş, tûyê keran.
kara erik Nh. hdûreşk, ıncas.
kara fatma Nh sırsiric, zirxitik.
karahindiba çiçeği N. qalişk.
kara humma N.Bj.tito.
kara karga Nh qelereşk. bn kuzgun.
karakılçık M. sımbOIreş, cûre genımek e.
karakış Nhçûeyêreş.
karakol N. qereqol, nigt, polisxane,
karakter M. Fr. aferinek, deman, revvışt,

karekter,xase, reftar.
karakulak N. gureşk, gorevviUc.
karalama M. gelale, reşnıvis.
karalamak L reş kırm, reşandm.
karaltı MspOIe.reşi.
karaman kimyonu M.jaj.
karambol Mldıevketın.
karamsar rgd. bedbin, dılreş, reşbin. /_

elmck Z. dılreşi kırın, reşbini kınn,
qehqandm. /_lık M. reşbini, ddreşi, bed¬
bini. * karamsarlığa düşmek Aıv.
qehqin, dılreş bûn, bedbin bûn.

karamsarlaşmak L bedbin bûn, dılreş
bûn, qehqin.

karanfil N. A qerenfil, mOxik, mOxele.
karanlık N. tari. /_ basmak Z. tari ketin.

/_ etmek L tari kınn.
karantina M. İL qerantina.
kara pazar Nh bazara reş.
karar N.A daraz, bıryar, qerar. /_ almak

L bıryar gırtın, bıryar standın, qerar
gırtın. /_ vermek L bıryar dan, daraz
dan, qerar dan. * mahkeme kararı bn:
daraza dadıgehO.

karargah N. A P. qerargeh, meqer, bare-
gch. /_ kurmak L baregeha xwe danin.

kararlamak L texmin kırın.
kararlaştırılmak Z. hatm bıryar dan,

hatın tirxan kırın.
kararlaştırmak Z- tirxan kınn, bıryar

dan.
kararmak L. reşbûn, tari bûn.
kararname N.A P. qerarname, bıryarna-

me.
kararsız rgd 1 ddodin, bOfırşk, demdemi,

jı bo kesan. Z bêbiryar, bêqerar.
karartı M. An karaltı.
karartmak L. reş tann, tari kınn. karasa¬

ban
N. hevvcar.

kara sevda M. 1 evdıa gıran, ddin. Z me¬
lankoli.

karasinek N. 1 vızık. Z cih cihan de mOş
ji dıbejın.

karasu hastalığı NhBj. avareş.
karaşın rgd esmer.
kara tahta Nh depreş (jı bo dersâ).
kara tavuk MA. nurişka reş.
karate M qarate, cûre sportek e.
karavan M. İng. qerawan, cûre erebeyeke

vveki xani çêditan û davêjin paş erebe û bı
xwc re dibin.

karavana N. İL teşt, Iegan.
karavaş M. qerwaş, jına ko jı ceng de

hatiye dil kırın û bı kesan re dibe mal.
kara yazı Nh bextreşi, tahlıreşi.
karayılan MA. reşemar, mari reş.
karayolu Nh rêgayi erdO.
karbon N.LalFr.kân karbon. Elemente¬

ki ye jımara atoma xwe 6, guanıya atomi .

12.01 cûwnC.
karbon kağıdı Nh teniper.
karbonat M/r.fci/nkarbonad,qarbonad.
karbüralör N. Fr. karbirator.
kardelen çiçeği Nh. gulbefrink, bertin.
kardeş N. bira, bra. /_ çocuğu M. biraza,

bırazi. * kardeşi kardeşe vurdurmak,
fivv. bira lı bırO dan kuştın. /_ kavgası Aıv. '

seri bırakuji. /_lik M. bırati. * kardeşlik
tutmak fivv. bırati gırtın.

kardeşçe rgp. bı bırati.
kardinal N. Fr. kardinal.
kardiyografi M Fr. kardiyoxrafi, dılnas.
kardiyoloji N. Fr. kardiyoloji, dılnasi.
kare rgd. Fr. kare, lebzine, şıkleki geome¬

triye û bı çar kenaran vvek hev in.
karga N. 1 qaj, qtrik. Z qela, qelereşk, jı

bo qinka rêş e.
karga burnu Nh pozçanqd, hacetOn ko

serê vvan vveki nikıla qinkê çanqd e.
karga burun MA,üm.pozheçi,kesekopo-

z6 vvan vveki heçi çanqd e.
kargacık burgacık rgd xar û xudur.
kargaşa N. qerqeşe, seiûbOl, geremol,V

xileport. /_hk M. sêlÛbOU, geremoli. *
kargaşalık etmek fivv. sOlûbOü kırm, ge¬
remol kınn, h hev gezızin.

kargı M.rim,nize,eviya:lrunênpirdirej
e. Z nmOn ko pê masıyan dıgırın.

kargılık M. rexî, rextê fişengan re dıböjın.
kargımak L lanet 10 andı, bı lanet nıfır

kınn.
kargın M. 1 ava ko jı berfe dıhenke. Z

şılope, berfa ko legel baranO dıbare.
kargo N. İt. 1 barkeşti, keştrya ko bar
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dıkşine. Z barê keşti an balafıran e.
karı N. 1.jın, külfet, kevvani.ya ko mêr kiri

ye. Z jın, ya ko ne mêr e. 3. jm, bı avvaki
heqeretjitê gotın.

karık N.K. kanx.
karılaşmak Z. mêçik bûn, jı bo mOran tO

gotın.
karılmak Z. hatın tev dan, hatm h hev

xistin.
kann N. ant. 1 zık, hûr, cihê pOşiyO laş de

jı parsûyan heta pıziye. /- yarmak Z. zdc
qelaştin, zık çuandın. * karnı yerde sü¬
rünmek fiıv. zık erdO re çûn. Z cdiê zaro
an çelik e. /_ şişirmek fiıv. zdc
perçrvandın, avısandın. * karnı ağzına
varmak veya karnı burnunda fivv. zık lı
ber fekO/dev. 3. mide, xaş./_ doyurmak
/.zık tOr kırın./- tokluğuna fivv. nan zıkO.
4. henav, hızır, eqıl. * karnından geçeni
ne bileyim fivv. ez çı zanım di zıkO te de çı
derbaz, dibe. /_ ağrısı M. zıkOş, navOş,
qidik. /-. allı Nh ant. bınzık, przi. *
karından konuşmak fiıv. zık de axaftın.
/_ deşmek L hûr dırrandın.

kannca N. mori, mOrÛ, mûri, gOrık, gOle.
/_ beyi M. şahgOle.

karınca aslanı Nh. aşvan, pdopılo. zoo.
Myrmcleon formicarius.

karıncalanmak Z- 1. gele gırtın, gêle 10

gerin. 2. tevızin, gava ko mil an lıngO
mırov ko xvvin 10 dısekıne û dıgrzgıze. 3.

metal an nesine ko jı jengO gOlexuri dibe.
karınca yiyen Nh. gêlexur, ev heyvvana bı

memık e, jryina xwe lı ser gOlan e.
karındaş N. hcmzık, bira.
karın zarı Nh ara. pergi zdc.
karış N. bıhost, bost./_ karış fivv. bdıost bı

bıhost. /-lamak L bıhost kınn.
karışık rgd. tevlihev, girift, giriftar, tekel,

tekılihev.
karışıklık N. 1 tevlıhevi, tekeli, tekili. 2.

gerelavvje, geremol, xirûcir, gelemşe, ge-
leş,gelş,teşqele.

karışım N. têkel, pêkvedayi.
karışmak L. 1 têkel/têtal bûn, tekilin,

gelmişin, lıhev ketm, du an jı duduyan
pırtır tışt in ko ddcevm nava hev. Z tev h
hev bûn, ketm nava hev. * ayrana su
karıştı hv. av û devv tev U hev bûn an av
kete nava devv. 3. pehşin, tekel bûn. * işi¬
me çok karışıyorlar fivv. pır dıpehşın ka¬
rO mın an pır tekeli karO mm dıbm.

karışmamak L. jO gerin, nepehşuı.

karıştırmak Z. 1 têkel/tOkd kınn,
tOkılandın, tevlihev kırın, aldandın,
gelmışandın. Z tev dan. * yemeği
karıştırmak fivv. xwann tev dan. 3.
pelışin. * radyoyu karıştırma fivv. me-
pelışe radyoyO. 4. tOkılandın, tevlihev
kırın. * kurtla koyunu birbirine
karıştırmak fiıv. gur û* mihO tev li hev
kırın.

karides N. Gr. 1. kOçi derya, canberi. 2. ru -

byan, cûreyekı vvan i pıçûk e.
karikatür M Fr. karikatür. /-ist N. kari¬

katürist.
kariyer M. Fr. kariyer, meslek.
karma rgd. pevgıhani, tekel.
karmaç M tevdOr, tıştO ko mırov bı şorbe

ûtıştO vvısa tev dıde.
karmak L 1 lı hev xistin, tev dan. 2. su¬

randın. * çamur karmak, hamur kar¬
mak fivv. herri surandın, hevir surandın.

karmaşık rgd. girift, giriftar, tevlihev, gû-
revere, çili vıli. /_ etmek L tevlihev kınn.
/_hk M tevlıhevi.

karman çorman rgd. tevlihev, çili vıli.
karmaşık rgd. tevlihev, tOkel.
karmaşmak Z. tevlihev bûn.
karnabahar N. kelerim.
karnaval M. Fr. karnavval.
karne N.Fr. qarne.
karo N. Fr. karo, 1. di beton raxistmê de

şıklOn çar goşe. 2. di iskambile de navû
kaxezekO

karoser M Fr. karoser.
karpit N. Fr. karpit.
karpuz N. P. şûti, şifti, zebeş, dendıkreş,

ev sinonimana lı gor devokan dıkann di
cihO hev de bıkar bên.

karşı rgp. 1. hember. * karşı tarafta dur¬
mak fiıv. lı hember sekinin. * karşı
dağdaki mağara fiıv. şkefta lı çıyayO
hember. 2. vvi ali, ali din, layi di, ciljO vvek
re û çem û gol hwd de ali ya ko lı hember
dimine. * suyun karşı tarafı fiıv. vvi ali
avO. * karşıdan karşıya geçmek fiıv. der¬
bazi hember bûn. 3. cem, ba,jı bo hızûr an
divvana yeki re tO gotın. * hocanın ka¬
rşısına çıkmak Avv. derketm ba dersdar.
4. hember, berevaj, dıj./_ gelmek L. dest
rakınn, dıj rabûn, berevaji kınn. /_ ka¬
rşıya Aıv. hemberi hev. * her şeye karşı
Avv. h dıji her tışti. S. beramber, devdevi,
nOziki tışt an dereke bûn. * sabaha karşı
Avv. devdevi sibê. /_ çıkmak L d dıj der-
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ketin.
karşılama N. pOşvvaz, pOrgin, hevvin.
karşılamak L. çûn pêrginê, çûn pêş-

vvazryO, ezımandın, pOşvvazi kırın.
karşılaşmak L. rasti hev hatın, hqayi ...

bûn. * yolda karşılaştılar fiıv. di rê de
Iiqayi hev bûn.

karşılaştırma N. hevberki, miqayese,
danberhevi.

karşılaştırmak Z. dan ber hev, hevberki
kırın, lıqa kırın, miqayese kınn.

karşılık N. 1. beramber, miqabele. 2. be-
revaj, dıjraber. * soğuk karşılığı sıcaktır
fiıv. dıjraberi serma, germ e. 3. bersiv. *
sert bir karşılık verdi fiıv. bersivcke
dıjvvar da

karşılıklı rgd beramberi hev.
karşın dç bn. rağmen,
karşıt rgd. kontra, dıj, bervaji, beramber.

/- anlamlı Grin dıjmana.
karşıtlık M. dıjberi, kontrast.
kari rgd qcrt. * karilaşmış bir ağaç fivv.

dareke qertbûyi.
kart 2 M. Fr. kart. * kartên davvclc fiıv. da¬

vetiye kartı.
kartal N. qcrtel, helo, huli, dal, daraş,

wirxal, eylo. Ev sinonimana bı her cûrey-
ên vvan re ten gotın û pu- caran lı gor za-
ravan h cdıO hev de tOn bdcar anin. * leş
kartalı Nh dad kerxur.

karlcr M. Fr. qartOr.
kartograf N. kartoxraf.
karton M Lat. Fr. karton.
kartpostal M. Fr. kartpostal.
karyola M İt. karolc, qarole.
kas N. ata. parxone, zevlek, masûlke, lem-

late, jı van de "masûlke" bı zOde tO bdcar
anin.

kasa N. İt. 1. kase, xrzane, têbar, cihO ko
pare tê de 10 veşartm an cihO danû-
standına pare. 2. cihê dûzıneyek şûşe.
/-dar M kasedar, qasedar.

kasaba M. bajarok.
kasap. N. qesab, qeseb, goştfıroş. /-hane

M. qesabxane, goştfıroş. /_hk M. qesabi. *
kasaplık etmek fivv. qesabi kınn.

kasatura M. İt nize.
kasavet MAqısawat./_etmekZ.qısawat

kırın.
kase N.Z'.pryale, eübegi, kase.
kaset M. kaset, qasêt
kasık N.an(.berran,pızi,golım./_bitiMA.

sıpıye rûv.

kasılmak Z. 1. hatın teng bûn, hatm kurt
bûn. 2. tıvanc taşandın.

kasım N. A sermavvOz, çiriya pasın.
kasımpatı M. davvûdi, gıyadavvûdi, gıya-

mêş.
kasırga N. tof, rvvaraş, bahoz, bagOje, bı

zOdeyi jı bo bayO ko saetê de 120 km. dıçe.
kasıt N.Aqesd,qest,mebest./_hrgdqes-

ta, qestan, bımebest.
kasıtlı rgd. qesti, qestan.
kaside N.A qeside, dûlge.
kaskatı rgd. req.
kasket N.Fr. kaskêt.
kasmak L 1. kurt kırın, teng kırın. 2. zor-

desti, çevvsandıni.
lasnak N. tar, cencer,qawOr, kamer, ger-

gere. * kalbur kasnağı Aıv. tara bOjınge.
kast lMA fi/ı kasıt
kast " N. qast, dereca cinayeti ye Û bı zO¬

deyi h HındûstanO bıkar tO.
kaslar N.K. c\csar.
kasten rgp.A qesti, bı qesti, qestan,qesliki.
kastetmek L. qesda kınn.
kaş N. ant. bırû, brû, mûjelank. * kaşım

gözünü kırmak bvv. ser û çav 10 hûr
kırın.

kaşağı N. mılıes, qeşayi. /-lamak Z.
mıhcs kırın, qeşayi kırın,

kaşane M P. K. kaşane.
kaşar peyniri Nh. penirO helandi.
kaşarlanmak Z. 1. kar an xebatekO de

xwedi tecrübe bûn. Z gırtın xwe,yanO hu-
ti kar an gotınekO bûn û edi jO ecız nebûn.

kaşık N. kefçi, kevçi, kevvçi. /_ sepeti M.
kefçidank.

kaşıkçı balığı Nh. devkevçık, demkevçık.
kaşıkçı kuşu Nh pelikan.
kaşıkçın M demkevçık, evrya cûre teyrek

e.
kaşıklamak L kevçi kırın, dan ber

kevçıyan.
kaşıklık M kefçidank.
kaşımak L. rınandın, pencık kırın, xu-

randın. * başını kaşımak fiıv. serO xwe
xurandin.

kaşınmak Z. xurin, nnta. * cam
kaşınıyor Avv. canêxwe dixure.

kaşıntı N.xur,xuran,xurin.
kaşif N.A dahêner, kaşif.
kaşmer rgd K. qeşmer. /_lik M. qeşmeri,

qeşmerti.
kat N.ltebeqe,qat* üst üste bir kaç kat
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zOdeyi jı bo bayO ko saetê de 120 km. dıçe.
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kaşif N.A dahêner, kaşif.
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kat N.ltebeqe,qat* üst üste bir kaç kat
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Avv. çend qat h ser hev. Z qat,vvarxan,jı bo
daira apartimanêye. * üst kat Avv. qatajo-
ım,warxanajorin.3.taxım,qat,jıbocdû
loncan. 4. ta, tebeqe. * iki kat etmek Avv.

du qat kınn. 5, car, misi * ondan iki kat
daha fazla Avv.jı du qati vvi zêde ye.

katafalk MZr.kevırOmeşune.
katakulli M argo. dek û dolav.
katalog N. Fr. katalax, fihrist
katalpa ağacı N. ketelba.
katar N.A qetar, qitar, trên.
katarakt M. Fr. Bj. ava spi.
katarpil M. maşot, trektorên ko tekerOn

vvan vveki zincir m.
katedral N. Zr. katedral dêra mezm.
kaiagori N. Fr. kategori, grûb.
katetmek Z. rê gırtm, re bırrin, qat tann,

evrya di demekO de meşina dûrahrya rê
ye. * bir saatte 7 km.yol katettik Avv. me
saetekê de 7 km. rê bırri/re gırt.

katgüt M. İng. jiyO pisingê, ji ya ko jı rivi
yOn pisingê çe dikin û di brijjkı de pê bıri-
nandıdûnn.

katı rgd. 1 hışk, dıjraberi nerm e. Z bOta-
saf, xedar. /_ yürekli M. ddhışk.

katık N. 1 qattx, pêxwann. Z devv.
katıksız rgd. 1 tisi, rujl xwanna bê qatix,

xvvanna mji. Z saf, paqij, bêhevri.
katılaşmak L. hışk bûn.
katılaştırmak L hışk tann, hışkandın.
katılım N. tevbûni, beşdari.
katüma N. beşdari.
katılmak L. tev bûn, beşdar bûn, hgel

bûn.
katu M. qantu,hêstu, dunduk* dişi kafar

Nh moçe, meya.
katucı M. qantuvan, hOsürvan.
katır tırnağı olu Nh. gryagOsk.
katışık rgd 1 tevlihev. Z xdt, bo ard û na¬

ne ko ceh û genim û Avvd tevlihev dibe.
katışıksız rgd. safi, paqij.
katışmak L tevlihev bûn, ügel bûn.
katıştırmak L tevdhev tann, hgel tann.
kafi rgdA qet'e,qat'i
katU N. kuştar, mêrkuj, xvvini, qetil, qatd,

cani, ev staonimana lı gor devokan
ddcann di cdiê hev de bıkar bên.

kâtip N.Alıuvisevan,debır,kaüb.Zkat-
beş, hesêbgêr.

kafiyen rgp. A qet'en, hergız, hiç, qet,
qet'a.

katkı M. 1 arikari, beşdari. Z lıbevnsti,
serzOde. * katkıda bulunmak Avv. serzO-

de kınn. /Sı rgd xdt, tevlihev. /sa rgd
saflpaqy.

kaUamak L. lqat kınn.* mendUi ikiye
katlamak Avv. dısmal bıduqat kır. Zduta
tann. * demiri ikiye katladı Avv. hesın
duta tar.

katlanmak Z- hatin qat bûn/lonn, batin
duta tann. Z baldrOji tann, semaxi tann.

katletmek L. qetl kuın, kuşun.
katliam N.Aqelaçp,tevkuştın,vebırin
katmak Z. hhev xısün, tevlihev kınn, hgel

kınn, kınn nav, tann ser, ev staonimana
h gor devokan dıkann di cihO hev de
bıkar bên. * ayrana su katmak Avv. av
kınn nava devv. * una su katmak Avv. av
û ard hhev xistin. * koyun ve kuzulan
birbirine katmak Avv. bene û mi kınn
nav hev, berx û mi tevlihev tann.

katman Mtebeqe.
katmer Mqatmer, qat.
Katolik N.Fr. Katolik.
katot N.Zr.katod, elektroda negatif.
katran N.A qetran, zift, qix. /-lamak L

qetran tann, zift kınn, qir kınn. /_ yağı
MA.rûnOqu-.

katre M.A ddop.
katrilyon M. Fr. qentirbyon, hOjmareki

mdyonek ürhyon e.
kat yuvan MA. stratosfer.
kauçuk N.Zr.keûçûk,qaûçûk.
kav N. 1 pişo, pûşû. Z kefenê mêr. /_

mantarı Mı pişo, pûşû.
kavak N. hevvran, sıptadar.
kaval N. qewal, bUÛr, şunşal. * kaval çalan

MA. bdûrvan. /_cı M. bdûrvan. /_ çalmak
Z. bdûr kutan, bdûr lê dan.

kaval kemiği Nh ant gitdc, hestryO bırçi,
dırûş.

kavalye N. Fr. şekerok, qewalye.
kavanoz N.Gr. merkane.
kavara M. 1 çiç. Z şemate.
kavas M.A heras.
kavat N.Aqewad,qebrax,gewad,meens.
kavga N. P. 1 qrên, şer, lec, pevçûn,

qewxe. /_ etmek Z. şer kirin, pevçûn, lec
kınn, qevvxe kınn, benzin, h hev û du dan.
* kardeş kavgası Avv. seri bırakup. Z tO-
koşin, mıcadele. * kavgamız halkın öz¬
gürlüğü içindir Avv. tOkoşina me jı bo
azadrya gel e. * kavga patırtı B. qal û qır.
* kavgaya tutuşmak bvv. gırtın hev, he¬
vûdu gu-ün./_hrgdbtşer,bıpevçûn./_sız
rgd beşer, bêpevçûn.
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kavgacı M. şerkar, şervan, neal, şerûd.
kavi rgdA qewkn,zexm.
kavil M. A soz, gotın, qevvl Z peyman. *

Hollandalıların kavline göre fivv. bı
qevvli Holendıyan.

kavim N.Aqewm.
kavis N. A nevvin, fıtdok. /Si rgd qov,

kov, pılûç.
kavlak rgd 1 spibûyi, qot.jo bo darû be-

ran e. Z serdebûyi, bı şevvat an lı ber tavê
gava ko çerme mırov radıbe. * derisi
kavlamış Avv. çermêxwe ser de bûye.

kavlamak Z. spi bûn, ser de bûn, jı bo
çerm û qafık û tıştO vvısa.

kavmi rgdA qcwmi. /-yet M. qewmiyet.
kavram N. tOge, feraset, averû.
kavramak L 1 averû kırın, tOgehiştın. 2.

pOgırtm, qeft kırın.
kavrayış M feraset.
kavrulmak L. qelin, şevvıbin. * güneşte

kavrulmak fiıv. lı ber tavê qelin.
kavşak M xaçcrê, kuxar, çeprast.
kavuk M. fes.
kavun N. gındor, petêx, xerûze.
kavurga M. genımO qewirandi.
kavurma N. qeli, goştO qeli.
kavurmak L qclandm, qewirandin,

kızırandın.
kavuşma M geniştin, geyin.
kavuşmak L. gehiştın, gihan hev. * baba

oğluna kavuştu Aıv. bav û kur gihan hev.
* ellerim tavana kavuşmuyor fivv. deste
mın nagelıije asraqan. *yakaları birbiri¬
ne kavuşmaz fiıv. pOsirCn xwe nagehijm
hev.

kavuşturmak L. pev gıhandın, hev
gıhandın, gihandın hev. * Allah beni va¬
tanıma kavuşturdu fiıv. XwedO ez gi¬
handın vvelatê mın.

kavut M. K. qawût, qawat.
Kava N. Kavva, navê xwe Kavva ye, jı ber

ko sûr û mertal çêdikinn jê re Kavvayı
hesmger dıgotın. 612 sal pêşi miladi de bı
reya şorcşê de Dcldıake xwinxur ddeuje û
legel geli Kurd hemû gelen iranryan ji
azad dike ev roj dibe destpeka sersala me
Kurdan ya nû "Nevvroz"

kaya N. zmar, avegir, baxir, lat, ferş, ev si-
nonimana lı gor devokan dıkann di cihê
hev de bıkar bOn./_hkM. şax, baxır,zınar.

kayağan rgd xijok.
kayak N. ski, hyan. /_ yeri fivv. kaşıkan.
kaya kuşu N. keti.

kaybetmek L. zay kınn, berze kınn,
vvında kırm.

kaybolmak L. zay bûn, berze bûn, vvında
bûn.

kaydedilmek Z. hatın tomar kırın, hatın
qeyd kırın.

kaydetmek L. 1 tomar tann, not an nıvi-
sekê lı cihekê qeyd kırın. Z tênrvisin,
qeyd kırın, yeki an tışteki lı dereke nrvi-
sin. * çocuğu okula kaydetmek fivv. za¬
rok lı dıbıstane nrvisin. 3. qeyd kınn, deng
an vveneyeke lı bandê nrvisin. * sesi ban¬
da kaydetmek fivv. deng lı bandê qetd
kırın.

kaydırılmak Z. hatm xıj kırın, hatın
şenutandm.

kaydırmak L. şemıtandın, tehısandm, xıj
kırın. * kendini kaydunıak fiıv. xwe xıj
kırın.

kaydırtmak L dan şemıtandın, dan xıj
kırın.

kaydolmak L. qeyd bûn, tenıvisin, tomar
bûn.

kaygan rgd xıj, sûl, xijok, xdisk, şcmıtok.
kaygana M. omelet, nane şıleki.
kaygı N. xem, xemgini, fıkar. /_lı rgd

xemgin, xemnak. /_ vermek Z. xemnak
kırm. /_ duymak Z. fıkar kırın. /Sı rgd
brxcm, xemgin. /_sız rgd bOxem, bOtikar.

kaygılandırmak L xemgin kırın, fıkar
kınn.

kaygılanmak L xemgin bûn, fıkar bûn,
ketin xeman.

kayık N. qayrx, belem, lotke. /_çı M. be-
lemkûş, lotkevan. /_ küreği Nh gulte,
sevvl.

kayın L M. narevvan, dara narevvanO.
kayın2 N. xinami, bura, hivver. /_ baba M

xezûr. /_ birader Nh bura, hivver /_ pe¬
der Mı xezûr. /_ço M. bura, hivver.

kayıntı M. berxunni.
kaym valide Mxesû,xwesi.
kayıp 1. M zerar, vvında, zay. Z rgd vvında,

berze, zay, zaybûyi. /_ etmek L vvında
kınn. /_ olmak Z. vvında bûn. /_ vermek
L zerar dan.

kayırıcı rgd parêzker, iltimasken
kayırmak L. 1 berketın, iltimas kınn,

hOvışandın. Z ali gırtın, iltimas tann. *
kardeşini çok kayuıyor Avv. pır h ber
bırayO xwe ddceve. * elbiselerini herke¬
sten kayırıyor Avv. cdOn xwe jı herkesi
dıhOvışinc.
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qeyd kırın.
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qeyd kırın, yeki an tışteki lı dereke nrvi-
sin. * çocuğu okula kaydetmek fivv. za¬
rok lı dıbıstane nrvisin. 3. qeyd kınn, deng
an vveneyeke lı bandê nrvisin. * sesi ban¬
da kaydetmek fivv. deng lı bandê qetd
kırın.
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berze, zay, zaybûyi. /_ etmek L vvında
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bırayO xwe ddceve. * elbiselerini herke¬
sten kayırıyor Avv. cdOn xwe jı herkesi
dıhOvışinc.



kayısı 662

kayısı N. qeysi, zerdelû, mışmış, şêlane,
zerdali qeysi, hirog, arûng, ev sinonima-
na h gor devokan dıkann di cihê hev de
bıkar bên. /-kurusu MA çir.

kayış N.qayış,davek. /-tokası MA nzbe,
avzûng.

kayıt N. tomar, qeyd. /_ etmek L tomar
kınn, qey kınn. /- memuru Mkatbeş. I-
otanak L qeyd bûn, tomar bûn.

kayıtlamak Ll. tomar kınn. Züncandın,
Urxan kınn.

kayıtta rgd tomarkıri, qeydkiri.
kayıtsız rgd bêqeyd, tomar nekıri. Z guh-

nedar. /_hk M. guhnedaıi
kaykılmak Z. pal dan, paş pışte de çûn.
kaymakl N. to,xavdc. /-bağlamak Llo

gırtın, xavdc gırtın. /_ tabaka M. xavdc.
kaymak 2 L şemıtta, şehpta. xıj bûn, tehe-

sta, lexşan, fiştixta, xihsta. * ayağı kay¬
mak fivv. hng fıştndn, hng xıj bûn. Ev
staonimOnjordı cihO hev de têne bdcara-
nta.

kayme M. qayme, pareyi kaxez.
kaynak l M. 1 çavkani, serkani, xweder,

jOderka xeber, nûçe an tışteki. * haber
kaynakları Avv. sericaıuya nûçeyan. *
üretim kaynaklan Avv. çavkanryên ber-
kOşanO. Z kan, êtûn, cihe ko maden û tışte
vvısa jO derdıkevm. * maden kaynağı Avv.

kana maden.
kaynak 2 M. çavkani, kani, cihê ko av jO

derddeeve.
kaynak M. kevva. /_çı M. kevvaker.

/-çıtak M. kevvakeri.
kaynama N. kel, kelin.
kaynamak L. 1 keldan, kel hatın, kelin,

coşta, ava ko bı tina agui germ dibe. Z ke¬
lin, kel dan, jı bo çêtanna xvvannê. 3. der¬
ketm, helhatın. * baharda kuru
kaynaklardan sular kaynar Avv. bdıarO
jı çavkaiuyên zrvva de av derdıkeve, an av
heltê. 5. hev ve zehqta. * kınk kemikler
birbirine kaynar Avv. hestryên şkesti bı
hev ve dizehqin. 6. kelin, evrya jı bo üsten
zor zOde tê gotın. * burada karıncalar
kaynıyor Avv. h vır gêle dikelin. 7. kevvin,
evrya tiştekO ko bete lehim kınn an bı hev
re bête zehqandin re tê gotm.

kaynamış rgd. keli
kaynana N.xwasi,xesû,xesi.
kaynar su MA zerav.
kaynaşmak L L hev ve zehqin, hev ve

hatın çespandın. Z kehn. 3. brzûtin. 4. lı/bı

hev hatın, vexwini hev bûn. * çocuklar
hemen birbirleriyle kaynaştılar Avv. za¬
rok hemavexvvini hev bûn an hema h hev
hatm.

kaynaştırmak L hev ve zehqandin.
kaynata Mxezûr./_takM.xezûrti.
kaynatılmak L hatin kelandm.
kaynatmak L. 1 coşandın, kelandın,xeş-

andın. Z kevvandın, lehim tann, evryajı bo
lebimkınna madene ye.

kaypak rgd Ixijok, şermtok. Z duru, çar-
ptae, kese* ko bavveri 10 nabe. /-laşmak
L duru bûn. /-tak M. durûti, çarpineti. *
kaypaklık etmek Avv. durûti tann.

kayra M. lütuf, uıayet, atıfet
kayrak M. 1 erda ko bı kevu û kuç e û

çandinê re nabe. Z sal, kevorO rast i mezm.
3. hesan, kevuê sûyinê ye.

kayşa M. hezaz. /-mak L hezaz lê ketm.
kaytan N.Aqeytan.
kaytancı rgd. fisel, qehzok, vızok.
kaytarmak L (xwe) qehzandm, fiseü bûn.
kaz N. 1 qaz. Z mec. bûdele.
kaza l M. qeza, qeda, git /_en rgp. bı qeza.

/_ yapmak L qeza kınn.
kaza M üvva, qeza, piçûkê bajêr.
kazaen rgp. A biqeza.
Kazak lM 1 Qozax, Qazax, navO geleki ü

RûsyayO. Z kesê ko ddcare gotına xwe bı
jına bide tann.

kazak 2 M. F~. P. qazax, fanêle, kenze
kazan "'. oaleban, sitil, mencel.
kazanç M. 1 kar, qezenc.Z debar. /_ta rgd

kardar, biqezenc.
kazandırmak Z. dan qezenc tann, dan

kar tann.
kazanmak L. qezenc tann, kar kıtın, pe-

randın, kesıbandm. Z dest xistin. * haşan
kazanmak Avv. serfırazi dest xısün.

kazara rgp.AP. biqeza, biqezaen.
kaz ayağı otu N. tırşok.
kazazede M. rgd qezazade.
kazdırmak Z. dan kolandın, dan kolin.
kazgıç Mİ bênkatenûrê.Zxdç.
kazı N. 1 kolyar, jı bo armanci antika û

tışte arkeolojik e. Z koüh, kolan.
kazı bilimci MA. arkeolcK, kolyarnas.
kazı bilimi M/ı arkeoloji, kolyarnasi.
kazık N. 1 sing, kelem, arêx, dar an

hesıneki pij e kojı bo ko erdê de bıçe xar.
/_ çakmak Z. sing kutan. Z stûn, kutek,
sing. 3. şiş, pijde. * kazığa oturtmak Avv. h
ser şişve tann. 4. zmanO tırki de di kinin
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û firotanê de xapandin. /_ atmak Z. 1
sing kutan. 2. xapandm. /_ yemek Avv.

hatm xapandin.
kazıklamak Z. 1. smg kutan, smg kınn. Z

h ser şiş ve kınn, cûre cezayeke kuştınO
ye. 3. xapandin.

kazıklı humma N.Bj. tetenos.
kazıl Majûjuı.
kazılmak L hatm kolandın, hatm kolta.
kazımak L. rOştann.
kaziye M.A pêşnryar.
kazma N. 1 kolan. Z tevu, tevr. * kazma

kürek Avv. tevr û bOr.
kazmak L. kêlan, kolan, kolandın, kolin,

heqandin, ev staonimana h gor devokan
dıkann di cihO hev de bdcar bên. *
kazdığı kuyuya kendisi düştü Avv. gor a
ko kola bixvve ketryO.

kebap N.A kebab, goştO bıraşti. /_çı M. 1
kebabpêj. Z kebabxane.

kebere M. Lat şêfelet, kepere.
kebir rgdA mezm, mezıntır.
kebze M. ant. 1 benk, hestryO bOnkê. 2.

pdık. /_ci M. pddar, kesO ko bı pdê mihê
mêze dike û remil davêje.

keçe N. ferenc, kulav, nımed. /.den rgd
ferenci. /_ yapımcısı M. lebûdi

keçi N. bızuı. * bir yaşını doldurmuş dişi
N. tıştir. /_ inadı fivv. nka bizinO, kesê
bınk. * keçUeri kaçırmak fivv. eqlO xwe
vvında tann, din bûn. /_ sakal Nh rigisk,
kesê ko riya xwe vveki riya gisk e. /_
sağıcısı MA. bızmdoş.

keçi boynuzu N. xurnde, xernûf.
keçisağan kuşu N. vizvizdc.
keder M P.Aşuı, keder, kovan, kul, rene,

xemgini, ev staonimana lı gor devokan
dıkann di cdıO hev de bdcar bOn. /_U rgd
kovanbar, xemgin.xemnak, rencûr./_siz
rgd bOkeder, bexem, bêkovan.

kederlenmek L şin gırtın, kovanbar bûn,
xemgin bûn.

kedi N. kıtık, pişik, pıstag. * dişi kedi Nh
ddıhk. * erkek kedi N. grvır, xone, gurbe.
* kedi gibi dört ayak üstüne düşmek
Avv. vveki pısingO h ser çar hngan sekindi.

kedi ayağı otu Nh. gryabenişt.
kedi hah M. beniştê daran.
kedibaşıotu Nh. helpısmg.
kedi çanağı otu Nh. gunpısik.
kedi otu Mgryakıük.
kefal N. Gr. masipank. * uçan kefal MA.

masiperk.

kefalet NA kefalet, gerevv, damani./_na-
mc M. kefaletname. /_ vermek L gerevv
dan, damani kınn, kefalet dan.

kefaret N.A kefaret, jibokogunehOxwe
jı XwedO bıdi borin, kesê ko xêra ko tê
dan an roji ya ko tê gutm.

kefe M şkevık, herdu tasên teraziye ne.
kefen N. A 1 kefen, cawê ko miri 10 tOn

pOçan. /-lemek Z. kefen tann. * kefeni
yırtmak fivv. kefen chrandın, yanO jı
minnê xdas bûn. Z kaj, kefene mOr, keve-
na ko mar davOje. /_li rgd kefen tari,
bdcefen. /_siz rgd bêkefen.

kefil N.A kefil, gerevv. /_lik M. kefilti, ge-
revvti.

kefiye N.A keti, celi, turban.
kehanet N.A mırvva, kehanet
kehkeşan M. K kakêşan, nya kavran.
kehribar N.P. kareba.
kekeç rgd kekeş, tutık.
kekeme rgd lalık. /lik M. fafdd.
kekelemek L fafık bûn, fafdc axaftin,

zman lı paş hev ketin.
kekik olu N. zembûr, çatır, merzekêwde,

cehter.
kektik Mkew./_avıAw.karakew, nêçira

kevvan./- sesi/ötüşü Aw.qıbin,qıbeqıb. *
dişi keklik Avv. mari, kevvmari. * erkek
keklik N. margıros, heke.

kel N. zelût, serzelût,keçel,gurri,keçel, ev
staonimana lı gordevokan dıkann di cihê
hev de bıkar bên. /_lik M. keçeü, zelûti,
gurriti.

kekre rgd talşirin, tama tal û h ser şiriniyê
ye.

kelam N.A şor, soz.
kelamikadim M. A kelami qedun,

Qur'an.
kel aynak Nh kel aynak, navO têrekOye ü

Birecdca Rehaye, Ûrfa yê.
kelebek L. mınmındc, pink, belbeütanık,

pirde, perperok, fırfırok, pepûle, ev stao¬
nimana h gor devokan dıkann di cihê hev
de bdcar bên.

kelek M 1 petêxa ko negOhiştl Z kelek,
belema h ser avê ye ko bı bêran dıçe û
binêxwe de meşk hene.

kelep M. peng, nesd. /-lemek L peng
tann, nesd tann.

kelepçe N. ZM kelepçe,ya ko di deste po-
lisan de ye û lı mehkûman drxin. Z hırte,
hipe. evrya jı bo hacet û makinan e. /-le¬
mek Z- 1 kelepçe tann. Z hipe kınn. /Si
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rgd kelepçekıri.
kelepir M. rgd K. kelepûr.
keleş rgd K keleş.
kelik M. K. kelde, solên kevn, lekaş.
kelime N. A wûşe, gotm, bêje, pırs, çeku.

/- hazinesi M. baqa pusan. * değişen ke¬
time Avv. Grm bêjeya guhêzbar. * değiş-
miyen kelime Avv. Grm bêjeya
neguhêzbar. * kelime kelime tekrar et¬
mek Avv. bêje beje duçar kınn.

keUe N. ani P. talox, ser, seri, keUe, kur. *
kelleyi koltuğa almak Avv. seri gutm çav
xwe. /-paça MA. kelepaçe, serûpê. * keUe
kulak Nh. dest û pO. /_ vermek L ser
dan, seri dan.

kelleşmek L. gurri bûn, keçel bûn.
kelli felU rgd bı ser ûpO.
kelpeten N. kelbetan.
kem rgd ZC. 1 kêm. Z xirab.
kemal N.A 1 kemal, gehiştın. 2. bdia, qi-

met. /_e ermek L gehiştın, kamil bûn.
keman N. P. keman, kemane. /_ çalan M.

kemanjen.
kemence N. P. kemançe.
kement N. P. fıtrat, kemend.
kemer N. P. kemer, kember, heyase. 1

kembera ko bı pışta xwe gırO dıdhn. 2. ke¬
mer, kevane, gumbet, cûre çetanneke pu¬
an xanryan e ko pışta vvan bı kember tê
gıredan.

kemik M. hesti. * bir deri bir kemik kal¬
mak Avv. çerm û hesti man. * birinin
önüne kemik atmak fivv. hestryek avetın
beryeki, yanOyeki bı menfaetekê bêdeng
hıştın.

kemikleşmek L hesti bûn.
kemikli rgd bıhesti.
kemiksiz rgd bOhesti.
kemirgen rgd kotınker, kûtmker.
kemirilmek L hatm kotın/kûtın, hatın

kevaştın.
kemirmek L. kevaştın, kûtın, kvvitin, re-

vaştın, kotın, ev staonimana lı gor devo¬
kan ddcann di cdıe hev de bıkar bOn.

kemiyet N. A tıbab, gorani, çavvabûn.
kemre M. 1 zıvd, sergin. Z keşkûr.
kenar N. P. kenar, qerax, temşt, kevi,

guçdc, lêv, lêvde, kêlek, ev staonimana
dıkann bı cihO hev de bene bıkar anin. *
şehir kenan Avv. qeraxa bajêr, tenışta ba-
jOr, kOleka bajêr. * kenara çekilmek Avv.

xwe dan kevryO. * deniz kenan Avv.

kevıya behrO, di lêva behrO, qeraxa behrê.

kenariamak L. kevi kınn, kenar kuın.
kendi pro.xwe,bıxwe. * biz kendimiz Avv.

em bı xwe. * kendi arasmda bvv. navxvve.
* kendi basma bvv. xweser, bı serê xwe.

* kendi kaderini taym hakkı bvv. mafi
çarenûsi. * kendi kendine Avv. xwe bı
xwe, xwe û xwe. * kendi kendini aldat¬
mak Avv. xwe û xvve xapandm. * kendi
kendini idare etmek Aıv. xvve û xwe ida¬
re tann. * kendim yaptım Avv. mm bı xwe
çêkir. * kendinden geçmek fivv. xwe de
çûn. * kendine acımak L. berxwe ketm.
* kendi kendine yetmek fivv. xvve û xwe
re bes bûn. * kendileri pro. evv bı xwe. *
kendini korumak bvv. dest bınn xwe.*
kendini kapıp koyuvermek bvv. dest jı
xwe berdan. * kendi kendini yemek fivv.
xvve ûxwexwann. * kendine gelmek bvv.
(jı) xwe hesin, (bı) xwe hatın, (lı) xwe
hatm. * komaya girmiş dahada kendi¬
ne gelememiş fivv. ketrye qomayO hO ji lı
xwe nehesryayê.* kendine iş bulmak fivv.

xwe re iş ditm. * kendineyetmek fivv. xwe
re bes bûn. * kendini adam yerine koy¬
mak fivv. xwe kırın cihO mırovan. * ken¬
dini bir şey sanmak fivv. xwe tıştek zanin.
* kendini kaybetmek fiıv. xwe vvında
kuın. * kendini korumak Avv. xwe pa¬
rastın. * kendini oyalamak fivv. xwe de¬
rengxistin. * kendini göstermek fivv. xwe
nişan dan,xwe şani dan. * kendini salan
fivv. xwe fıroş. * kendini savunmak bvv.
dest bınn xwe, dest bıhnd tann. * kendi¬
ni satmak fivv. xwe fırotın. * kendini
tanımak Z.xwe nas kırın. * kendisi pro.
brxwe, xvve û xwe. * kendisi gelmek fivv.

bı xwe hatın. * kendisini bir yerlere at¬
mak fivv. xwe avOtın dereke.

kendiliğinden rgd. rgp. . bı xwe û xwe.
kendince rgp. bı xwe, lı gor xwe.
kendinden rgp. jixvve.
kendir M. kendir, kındır, kınd:. /_ elyafı M.

kıçûle.
kendisi pro.xwe.ewbixwe, bıxvve,xweû

xwe. * kendisini işine vermek Avv. xwe
dankarêxwe.

kene N. zıç, temi, qijndc, qirni, şOz.
kenef M.A kemfe, avdesüeane.
kene otu N.kerçde.
kenetleme N.kêlûn.
kenetlemek L kOlÛn kınn, kip kınn.
kenetlenmek Z. hatın kOlûn tann, hatm

kip kuın.
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kenevir Mtanıf.
kenger N. P. keleng, kereng. /_ sakızı M.

beniştO kelengO.
kent M. bajar. /-Ieşmek Z. bajar bûn.
kental N. Fr. kental, pivaneke bı 100 kg.

iye.
kentilyon N.Fr. qentirhyon.
kep N.Zng. kep, cûrekeşefqeya leşkeri ye.
kepaze rgd. P. kepaze. /_lik M kepazeti.
kepçe N. P. 1. hesk. Z çemçık, evrya ya

mezm û kûr re dıbejın. /_ kulakh fiıv. guh
hesk.

kepçelemek Z. hesk kırın.
kepek N. 1 srvi, pûne, kapik, kepek. Z

pırtde, jı nav por derdıkeve.
kepekli rgd gırnoz.
kepenek N. kepenek, kulava sıvanan e.
kepenk N. derabe, kepenk, ya ko bı vitri-

na dûkanan dıgınn.
kepez N. K. ata 1 şehê nital. bn ibik. Z

kumbır, şkeften lı sere çıyan in.
keramet N.A keramet. /_li rgd bıkera-

met.
kerata N.Cr.lmisab.yakopêsolandikş-

inın.
2. kerata, gevvad.
Kerbela N. Kerbela, ciheke h İraq0 de.

Hz. HusOn û nevalen xwe lı vır têne şehid
kırın.

kerde M. sadır, sadırgeh.
kere M.Acar.
kerem N.A 1 asalet, mezıni 2. başi, bexş,

lütuf.
keres M. legana mezın.
kereste N. P. oni, kereste.
kereviz N. P. kerefz, kerevvuz.
kerhane N. kerxane.
kerim rgd A 1 esd, kerim. 2. destvekıri,

comerd. 3. naveki jı bo Xuda ye.
keriz M. P. 1 keriz, qirêj. Z xumar. 3. kese

ko di xumarê de bı asani tê xapandin.
kerkenez N. zoo. teşilok.
kerki M. tevşo.
Kerman N. herêmek h İranO û navO xel-

kênvêherOmO.
kerpeten N.A gaz, kerpeten.
kerpiç N.ZCkelpiç, bdûk.
kertenkele N. marmêdce, gungımok, kel-

pezi, kelbık, fatık, ddmar, fatfatlk, fatık,
marmaroşk, ev staonimana h gor devo¬
kan dıkann di cdiê hev de bıkar bên.

kcrtenkelegUler M. bûkemar, marmOlke,
marmaroşk.

kertik N. K kêrt, niqir. /_ açmak Z. kOrt
kıruı, nıqu-andın.

kertiklemek Z. kOrt kırın, nıqır kınn.
kertmek Z- kêrt vekınn, kêrt kırm.
kervan N. P. K. kervvan, karvvan, kavran.
/_ başı M. pêşeng. /-çıtak M. karvvani. /_
yolu Nh riya karvvan.

kervansaray Nh. K. P. karvvanseray.
kervan yıldızı MA. ast. çolpan, venûs.
kes N.K.ks,xu.
kesafet N.A kesafet, sıft, gumreh.
kesat N.Akesad, kırrin û fırotınO de kê-

mahi.
kese l N.Bj. porg.
kese " M. P. K. kis, kise, kisık. 1 jı bo peran

e ko mırov pareyO xwe dıkiyO. Z paçıkO
ko mırov vveki kum lı ser tışteki ve ddce.
3. lifık, lepıkO ko di hemamOde mırov bı
xwe dışo. * kesenin ağzım açmak Avv.

devO kisikê xvve vekırın, yanê zOde pare
xerc kıruı. * hamam kesesi Avv. kiseyi he-
mam. * para kesesi Avv. kiseyi pare.

kese 3.V.rgd^v'.kêse,reyakurt.*kesc yol¬
dan gitmek bn: di rêya kese de çûn.

kesedar MZJ./C. kisedar.kesêkohesebgû-
riyê dike.

kesek N. kerme, keşkûr. /_ kaldırmak L
kerme rakınn.

kese kağıdı Mı peçık.
kcscklenmck /- kerme gırtm, keşkûr

gırtm.
keselemek / i'i-.ik kırın, lifık kırın, jı bo

!" ._ Je xvve şuştın.
.elenmek L hatın lifık kırm.

keseliler N. humbani.
kesenek M baca ko jı macşa memûran de

tO bırrin, belenderi. /_çi M belender.
keser N. tevşo, tefşo.
kesif rgd. A tund, sıft, çuxur.
kesik rgd. bırri, qut, tışte ko hatiye bırrin.

2. qol, evıya jı bo organOn jıyandar ko ga¬
va kurt dıbınn dıbOjın. * köpeğin kuy¬
ruğunu kesmek fivv. doca segi qol kınn.

kesilmek L. Ijc bûn, hatınjO bûn, hatın jO
kınn. Z sekinin. * rüzgar kesildi fivv. ba
sekini. 3. bûn . sekinin. * yerinde taş ke¬
sildi fivv. cihê xvve de bû kevu- sekini. 4.
qut bûn. * nefesi kesildi fivv. bihna xwe
qut bû. 5. bûn. * aslan kesUmek Avv. bûn
şêr.

kesim M 1 karê serjO kınn. Z berkOr, her-
fi. * kesime gelmek Aıv. bericêr bûn. 3.
beş, parçe, sektör. * kamu kesimi Avv.
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xerc kıruı. * hamam kesesi Avv. kiseyi he-
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kese 3.V.rgd^v'.kêse,reyakurt.*kesc yol¬
dan gitmek bn: di rêya kese de çûn.
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kınn. Z sekinin. * rüzgar kesildi fivv. ba
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şêr.

kesim M 1 karê serjO kınn. Z berkOr, her-
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beşi gelemperi.
kesim evi Nh selexane.
kesimlik M. fin kesim hayvanı.
kesim hayvanı Nh. berkêr. * kesime gel¬

mek Avv. berkOr bûn.
kesin rgd. vebıri, qutbirrta, beryar, bınni
kesinleşmek L.vebırin.
kesinleştirmek Z. vebıri kınn.
kesinlik M. beryari, vebırini. /_le rgp. bı

beryari, bı vebırini.
kesinti M. 1 bırri, tışte ko hatiye bırrin. Z

jObırri, tışte jO hatiye bırrin an jO kêm
bûye. /_li rgd jOhatrye bırrin. /-siz rgd 1
jê nehatrye burta. Z domdar, hpey hev.

kesir N.A lef, parjraar.*sayuarın kesir¬
leri fivv. lefOnjmaran, parjunarOnjımaran.

kesişmek Z. 1 hevûdu bırrin. Z di niqtekê
de gihan hev, çeprast bûn.

kesit N. 1 zolak, tışte ko di nivi de haüye
bırrin û her parçeyê vvO re dibêjin. Z beş,
hq, çiıı. * işçi kesiti fivv. beşO karker.

keski N. miqar, eskene.
keskin rgd. 1 tûj, tışte ko baş dıbırre. Z

tund, hışk, dıjvvar. * keskin bir rüzgar,
keskûı ayaz fivv. bayeki tund, bayeki
dıjvvar, şayi hışk. 3. dıjvvar. * keskin
nişancı fivv. nişangêreki dıjvvar.

keskinleşmek L. 1 tûj bûn. Z dıjvvar bûn.
keskinleştirmek L. 1 tûj kınn. Z dıjvvar

kınn.
keskinlik M. tûji.
kesme M 1 karO burinê. Z blok, şdclOn

kübik. /_ şeker M. şetarên bı blok çêdibe.
kesmek L. 1 bırrin, tışteki bı kêrO an me-

qesO bırrin. Z serjO kirin, serê heyvvaneki
an jıyandareki burta û jO tann. 3. jO tann.
4. binin, kur kınn, taşta, tıraş kınn. * saç
kesmek, sakal kesmek Avv. por bırrin, ri
kur tann. 5. dem û zeman dan. * gününü
daha kesmedik Avv. me hê roj nebini ye.
6. burandın, buhurandın. * ormanm kö¬
künü keslUer fivv. vvan rêl di bin ve bu¬
randın.

kesmik N. K. kesmûk, kozere, qesel, xrz.
kestane N. Gr. şembelot, şahbelot, kesta¬

ne. 1 dara vvO. Z fêtayê vvê. IrgdM navê
rengê vvO.

kestirme rgd. 1 kese./- yol Aw. reya kêse.
* kestirme yoldan gitmek Avv. di reya
kOse de çûn. Z bı kurti/- cevap Avv. ber-
sivek bı kurti.

kestirmek Z. 1. dan bırrin, dan bes tann.
Z texmin tann. 3. buyar dan. 4. tevxevv

bûn. * bir az uyku kestirdim Avv. ez pıçe-
ki tevxew bûm.

keş N.P. toraq.
keşfedilmek L hatın tafş kınn, hatın do-

zta.
keşfetmek L. deceıstın, der anin, dozta,

doz kınn, ditin, ser ve bûn, ev staonimana
h gor devokan ddcann di cdıO hev de
bıkar bOn.

keşide MZ'.kOşan.
keşti N. A 1 doz, tafş, kefş, ditm, serve-

bûn. Z kıfş, süse, evıya kıfşa di şer de tO
gotın.

keşiş N. P. K. 1 keşiş, keşa. Z mugbed, jı
bo mecûsiyan e. /-hane M. keşişxane.

keşke rgp. B. P. K. şalê, keşka, keşkana,
xvvazka, xozge, xwazi, xvvezi, ev staonima¬
na iı gor devokan ddcann di cdıO hev de
bıkar bOn. * keşke bende orda olsaydım
Avv. xvvazi ezji lı vvO buma.

keşkek N.K. keşke.
keşkül M. P. keşkül, cûre xihkeke jı bo

parsOye.
keşmekeş N. P. sêlûbêl, keşmekeş.
ket M. asteng.
keten 1 M. zegerek, bızır, keten, kıtan. Z

rgd tiştê ko an cavvê ko jı ketenO çêbû ye.
/-bezi M. kıtan.

keten tohumu N. tarkınk.
kethüda N.P. keücuda, kehya.
ketum rgd. A dengegaz, devgırti. /_ ol¬

mak Z.xwenenin, devgırti bûn.
kevgir N.K. kefgir.
kevser N.Akevvser.
keyfetmek Z. kOf kınn, sahi kınn.
keyif N. K. kêf, keyf, sahi. * keyfi bozul¬

mak fivv. kOfa xvve xıra bûn. * keyfi dü¬
zelmek fivv. kOf xwaş bûn. /_ etmekL kOf
kuın. * keyfi kaçmak fivv. kOfa xwe
revryan. * keyfin bUir fivv. tu û kêfa xwe.
* keyfine bakmak fiıv. qayt kOfa xwe
tann. * keyfin nasu? fivv. kOfa te çavvaye?
/_ sürmek L kOf ajotın. * keyfi yerinde
fiıv.kOf kOfavviye.

keyiflenmek L. şabûn, kOf tann.
keyUli rgd. şeng, bıköf, bışahi.
keyifsiz rgd bêkêf, pozxta.
keyifsizlenmek Z. bê kêf bûn, nexwaş

ketin.
kez rgp. car. * cara din fivv. geçen sefer,

geçen kez. * vê cara fiıv. bu kez.
keza, kezalik B.ewji, evv ji vvek.
kezzap N.AtOzav, tizav, kezap,zax.
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kıble M. A qtble, başûr. /-nüma M. P.
qiblename.

kıç N. 1 ant. sımt, pınd, kûn, qûn, qidem,
kovık, tizde, ev sinonimana lı gor devokan
dıkann di cdiê hev de bıkar bOn. Z rgp.
paşi, hêla pasın. /_ almak L qûn avetın,
kûn avOtın, tizık avOtın, tizık dan xwe, xwe
helavetın, çınddc dan xwe, lotık dan xwe.
* kıçına baka baka Avv. paş kûna xvve ve
qayt kınn. * kıçına tekmeyi vurmak fivv.

tepik lı qûnO xistin. * kıçını yutmak Avv.

qûnaxwe çınındın, kûnaxweqişkınn,ya-
nO xwe zorandın. /_ sallamak Z. qûn he-
lavOtın. /_ taraf Avv. laqûn, layi qûnê. /-
üstü Aıv. lı ser qûnê. * kıç üstü oturmak
Avv. lı ser qûnO rûnıştın./- vermek/. qûn
dan, kûn dan.

kıçın kıçın rgp. lı ser kûnO./- gitmek/. 1
lı ser kûnê çûn. Z lı ser kûnO taşıyan,
evıya jı bo zarokan tê gotm.

kıkırdak N. ant. çeq, kırkınk, xirpik,
kırtık, tarkırk, ev staonimana h gor devo¬
kan ddcann di cdıO hev de bdcar bên. /_
doku M. xirpdc, tartde.

kıl N. 1. mû, pırç, tûk, avda. * kılı kıpırda¬
mamak Avv. qet mûyO xvve naleqê. 2. ris,
mû, ya mih û heri yê. * kü iptik M. ris. *
kıldan iplik bükmek fivv. ris badan. 3.
pırç, ya bizin û insan. 3. mû, ya rehekan
re te gotın. * kıldan ince kılıçtan kes¬
kin fiıv. jı mû zıravtırjı şûr tûjtır. * kıl payı
bvv. mûfırk. * kıl payı kalmak fivv. di
mûfırkO de man.

kılağı M. gırûz. * kılağısını almak fivv.

sûn, sûtın, tûj kırın.
kılavuz M. reber. /_luk M. rOberi.
kılcal rgd porpare. /_ damar Nh ata. de

marên porpare.
kılcan M. daf, dafde, dafê ko jı pırca

boçıkO hespê çêdibe.
kılçık Mİ dasi, gûse, ya masıyan e. Z dezi,

bıji, tele, qelas, ya fasulye Û tışte vvısa re.
/_lı rgd. 1 bıdasi. Z bıdezi. /-sız rgd 1 bê-
dasi. Z bOdezi.

kıldırmak Z. 1 dan kınn. Z dan nımOj
kırın.

lulgı M. tatbiq, ameliye, pratik.
kılıbık rgd serjınık. /_hk M. serjuıdd.
kılıç N. şûr. /_ çekmek Z. şûr kışandm. /_

eskisi M kalûme. /_ kalkan M. şûr Û

mertal. /_ kuUanan M. şûrbaz, ?ûrengiz.
/_ kuşanmak Z. şûr gırOdan. ;... oyunu
Ar. şûrbazi kırın, şûr listın. /- vurmak L

şûr 10 dan. /_ yapmak Z. şûr çekırın.
kıhç bahğı N. serşûrmasi, masişûr.
kılıç çiçeği N. şimşiri.
kılıçlamak Z. şûr kırın.
kdıf N. A qalde, kavvdan, kevvdan, qıhf. *

kılıfına uydurmak fivv.je re qdıfek ditin.
/_lık M. kavvdani.

Icılıflamak Z. qdıf kırın, qaldc kınn,
kevvdan kırın.

kılüc N.K. 1 qdix, qryafet. Z ddq, tdq. * bi¬
rinin kılığına girmek fivv. ketin ddqO ye¬
ki. * şeytan kılığına girmek fiıv. ketin
ddqû şeytan.

kılınmak /. 1 halın kırın. 2. hatın nımOj
kırın.

kdlanmak L pırçıkıni bûn, pırço bûn.
kılllı rgd. pırçıkm, pırço.
kılmak L 1 kırın. 2. nımOj kınn.
kımıl N.K. qımıl.
kımıldama N. hv, bızav.
kımıldamak L 1 bızıvin, bızûtin, lebıtin,

hvin, ev staonimana lı gor devokan
dıkann di cihû hev de bdcar bên. * yatak¬
ta kımıldamak fivv. di cdêxwede Iıvin. 2.
leqin, Iıvin. * ağaçlar kımıldıyor Avv. dar
ddeqcn.

kımıldatmak L. lebıtandın, lrvandın.
bızıvandın, leqandm, ev staonimana lı gor
devokan dıkann di cihê hev de bıkar ben.

kımız M qimrz, vexwanneke alkoli ya
tırki yen kevn e kojı şirO hespO çedıbe.

kın N. kalan, qalan, qalde, kewdank. /_la-
mak/.qalan kırın.

kına N.A 1 hine, hune. Z xene, evıya re-
heke hunO ye. /_ ağacı MA. qeneq, xenê.
/_ gecesi M. şeva hunê./_h rgd hunekıri.

kına çiçeği M/ıenzerût.
kınalamak L. hune kırın.
kınah keklik MA. kevv, kevva gozel
kınamak Z. eyıbandm, şermandın, sosret

kırın, lome kınn, ev staonimana lı gor de¬
vokan dıkann di cihê hev de bıkar bOn.

kın kanallılar M xdOnke.
kınnap M.A qirnap.
kıpudak rgd bızOv, bıdûdık.
kıpırdama N.leq, bızav.
kıpırdamak, kıpırdanmak L leqin,

levvıtin, hvta, bızıvta.
kıpırdatmak L. leqandm, lrvandın,

lebıtandın, bızavtın.
kıpırtı M.lıv, leq.
kıpkırmızı rgd. sıpûsor.
Kıpti M. 1 Qopt, xelkê MısrO ya kevn c. Z
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Tırki de mırtıban reji tê gotın.
kul N. boran, bor, beyar, neçaııdi, şepal,

çol, qır, ev staonimana h gor devokan
dıkann di cUıO hev de bıkar bên. /_ evi Avv.

herzahk, İade.
kır 2 1 M. qır, gevvr, kever, evrya rengeki

spi û pıçek resi tê de heye. Z rgd tışte ko
vi rengi de ye.

kıraat N.A Ixwandin. Z cûre xwandina
Qur'anOye.

kıraathane M. A P. 1 xwandinxane. Z
qehwexane.

kıraç M. qerac, beyar.
kırağı N. xûsde, xvvisik, şexte, xusar.
kuan N. Bj. çor. * kuan girmek bw. çor

ketm.
kırat M. Gr.A qirat, tarat, pivanekeya zêr

û zivan e.
kırbaç N. qamçi, şelaq.
kırbaçlamak L qamçi tann, şelaq tann.
kırçıl rgd. kever. /-lanmak Z. kever bûn.
kudumak Z. karO "kırmak" dan tann

vvek: dan şkandın.
kırgın rgd sd, suhketi. /_lı M. hecınandi.
kırıcı rgd 1. kesê ko diskine. Z ddşkên.
kırık rgd. 1 şkesti. Z sılbûyi, suhketi. 3.

dost, mOrO ko dibe dostO juıa mOrtari.
kırıkçı N.cebar./SıkN. cebari.
kırıklık M. 1 şkestın, firin. Z Bj. di laş de

gırani.
kırılmak L. 1. şdcesün, şkestın, şdcin, şkta,

fu-ta, ev staonimana lı gor devokan
dıkann di cihê hev de bıkar bên.* ağacm
dalı kuıldı Avv. guliyO darê şkest * mo¬
rali kırılmak Avv. moralO xwe şkta. Z bu-
hurin, buhartm, bı nexwaşi an bı ûşta
ceng û ser de tevmınn. * bu yd
arılarımız hep kınldı Avv. isal mêşên me
hemû buhurtm. * kırdıp dökülmek Avv.

hev de ketm.
kırım Mtevkuştm,qelaço,qetüam.*soy

kırımı Avv. qelaçoyi nıjadl
kırıntı N. şkeste.
kırışık rgd. tavloşk, qurmiçk. /_hk M.

kıvloşki, qurmiçiki.
kırışmak Z. qurmiçin, kevloşki bûn.
kırıştırmak Z. 1 qurmiçandin, kevloşki

kırın. 2. loqin, loqandm. 3. flört tann.
kırılmak L. loqin,loqandın,qûnaxweve-

-vcs.'inf'ın.
' tI: N. rgd. çel, çil. /_ıncı rgd çel. *

'.';' :: i;iı nıck bx. ketin celi. * kırkını
çıkarmak Avv. çelê xvve derxislm. * |

kırkmı doldurmak bvv. jı celini der¬
ketm. * kulum doldurmamak Avv.

celini, celini bûn.
kırkayak N.zov,şehOmOr,şehmar,dulge.
kırkı M 1 bırrin, jı bo ris û heriyê pez û

devvar. Z hevnng, meqesa pez bırrinOye.
knkumak L bırrin, jı bo ri an heriyO pez

û devvar.
kırklamak Z. jı celini derketm, jı bo za¬

rok, bûk an juıa ko zaroyan nexwaş e, çel
rojêxvve ko temam dikin.

kırkmak Z. 1 çırp kınn, kurt kınn, tışteki
di seri de zırav jO kırın. 2. bırrin, jı bo por,
ri heri û ttştê vvısa.

kırlangıç N. peresêlke, dûmeqesk, pil-
steng, qemeqûçik, hecireşk, hechecık,
çoleke, ev staonimana lı gor devokan
dıkann di cihO hev de bıkar bOn. * dağ
kırlangıcı N. vizvizık.

kırlangıç futması Nh giskok, ba û baho-
za ko di destpêka meha nisanO de dibe.

kırlangıç otu N. mamiran, marin.
kırlaşmak Z.1 gevvr bûn, kever bûn, jıbo

ri û por spi bûn. Z beyar bûn, çol bûn, jı
bo erazi û erd.

kuma M. 1 karê "kırmak" e. Z hûr, şke¬
ste, tıştO hûrtari vvek ceh û genim û savvar.
3. pot, pile, qatkinna di cd û tane Û qumaş
de. 4. cûre tdingeke nOçirOye ko di navin
de tO qat kınn.

kırmak L. 1 hûr tann, şıkOnandm,
sıkandın, şkandın, ev sinonimana lı gor
devokan dıkann di cihe hev de bıkar bên.
* odun kırmak Avv. Ozıng hûr kınn. Z bu-
hurandın, qelaço kırın. 3. badan, şkestın,
jı bo dkeksıyona. * direksiyonu sağa
kırmak Avv. direksiyon hêla rastê ve ba¬
dan.

kırmız N.A qirmiz. zoo. Coccus iticis.
kırmızı N.A Isor. 2.kumet,jıboreng0

hespan e. /-tak M sori.
kırmızı biber Nh. hıçhar, isota sor.
kırmızılaşmak /.sor bûn.
kumızuaştumak /.sor kırın.
kırmızımsı, kırmızınıtrak rgd sore-

gevvr.
kırmızı turp Nh trvır, selketûr.
kırnak M. 1 cariye. Z şeng, şox. 3.

lotikvanjına koxvve ddoqine.
kırnap N. kıştekjih.
kırpaç N. qemçi, şelaq.
kırpılmak L lırıtın -rastın, halın çırp

tann, haün çıpılandın.
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kırpıştırmak Z. mıçanduı, mûç tann, qiç
kırın (jıbo çavan e).

kırpmak L. 1 traştin, jı bo por, ri û heri.
Z çırp kınn, çıpdandın, cevv kınn, qe-
tandın, qut tann. 3. qiç kınn, evrya jı bo
çavan e. * göz kırpmak Avv. çav qiç kınn.

kırtasiye N.A qirtasrye.
kutlamak L. tarandın, tart tann.
kısun N. parti, pışk, beş, bırr, bend, deq,

parçe, hq, ev staonimana h gor devokan
dıkann di cdiê hev de bdcar bên. * dör¬
düncü kısun Avv. lıqi çar.

kısal rgd kurt, tan, kur, tiştê ko dırejrya
xvve kêm e, dıjraberi dirêj. Z M tışte İco
dem an dırOjrya xvve kêm e. * kısa yol fivv.

reyakurt./_dalgaMp01akurt./_görüş-
lü Avv. kurt bin. /- kesmekZ. 1 kurt kınn.
Z kurt burrin. /-tak M kurti, kurtahi. /_
olmak L tan tann. /- ömürlü rgd kurt
jryan.

kısaca rgp. bı kurti.
kısacık rgd tanık.
kısa kafalı M. brakisefal.
kısalmak L. kın bûn, kurt bûn, kur bûn.

1 jı bo dirêjiyê. Z jı bo dem û zeman. 3.
teng bûn, kışta hev.

kısaltılmak L hatm kurt tann, hatm tan
tann, hatm qars kınn.

kısaltmak L. 1 kur kınn, tan tann, kurt
tann. Z Avv. qars tann, cd û tane û tışte
vvısa ko tê bırrin û kurt dibe vvısa dibêjm.

kısalltumak Z.1 dan kurt/tan tann,jıbo
dırOji û dem û zeman. Z dan qars tann, jı
bo cd û tancan.

kısas M.A qesas.
kısık rgd 1 karê "kısdmak" Z dengketi. 3.

mûç, qiç, jıbo çav.
kısılmak L 1 teng bûn, kişin hev, taşıyan

hev. Z mûç bûn,qiç bûn (jı bo çav). 3. ber-
de man. * kapıya kısıldı Avv. h ber deri de
man.

kısım MAl felq, beş, peşk, par, tışte ko
jı parçeyan haüye cêbûn. Z bend, babet.
derheqa nrvis an mewzûyekê. * dördün¬
cü kısun Avv. bendi çaran, babeti çaran. 3.
lıq, jı bo sazûmanên siyasi û leşkeri. 4. kû¬
zi, jı bo cebceyOn fêki an pariyên nan tê
gotın. 5. qisim, qism, jı maneya xwe ya
erebi de tête kar andı.

kısıntı Mqitûti, destgırti,jObırrin.
kısır rgd. 1 stevvr, jı bo heyvvan û carinan

ji bo insan. 2. kandevv, mêjik, tenê jı bo çê-
lek/mange re dibêjm. 3. perk, beyar, jı bo

erazi. /_ kalmak L stevvr man. /-tak M '

stevvri. /_ olmak L stevvr bûn.
kısulaşmak L. stevvr bûn.
kısulaşfarmak L. stevvr kınn.
kısıtlamak L hacir kınn. 1 maf an i

azadrya ko hatiye dayin, disa şuva gırtın
an kêm tann. Z dest danina ser mal ûhe- ,.

buna yeki.
kıska MÂMcKse.
kıskaç N. destrêjk, derqU.
kıskanç rgd çavnebar.çavteng, behecoki,

berçin, hesûd, dexes, dexsok, ev sinoni- ;
mana h gor devokan dıkann di cihO hev
de bıkar bên. /-tak M cavnebari, çavten-
gi, zıkreşi, behecoki, hesûdi, dexesi.

kıskandırmak L dexisandin, behecoki
kınn, dan çavnebar tann.

kıskanma N. çavreşi, cavnebari.
kıskanmak Z. 1 heVışandın, behecoki

bûn. Z dexisandin, cavnebari kınn, çav-
tengi tann, reşkin. 3. bıjin, tanujuı.

kıskıvrak M. fistiqandin. /- etmek L
fistiqandin.

kısmak Lg. 1 agdıandın. Z vemırandm, jı
bo çıra, ağır û tışte vvısa. 3. tengandın, -

teng kınn, kışandm hev, kurt kırın. 4.
deng kêm tann, jı bo radyo, telev-ri-zyon û
tışte vveha. * radyonun sesini kıs Avv.

dengO radyoyê kêm ke.
kısmen rgp. A qismen, pışta.
kısmet N. A qismet, pelise. * kısmeti

açılmak fivv. qismetê xvve vebûn. /_ ol¬
mak Z-qısmet bûn.

kısrak M. melun, mayin.
kıstak M. berzah.
kıstas M.A pivan.
kıstırmak L 1 ber de taştın, guvaşUn. *

etini kapıya kıstırdı Avv. destê xwe ber
deri de hışt Z 10 teng kınn, cih de
pOgırtın. * tazı tavşanı kıstırdı Avv. tajiyê
h kêrguh teng tar.

kış N. zrvıstan, zıstan. /_ dönemi Avv.

zrvıstani. /-tak rgd zmstani. /_ uykusu
Avv. tevızina zıvıstanO.

kışın rgp. bı zrvıstanan.
kışkırtmak L. fit tann, tiz kınn,

kışkışandın, taş tann, têk dan.
kışkışlamak Z. kış kınn,jı bo nurişkan ko

dıdi revandın.
kışla N. eskergeh, dûrgeh, leşkergeh, les-

kerxanc.
kışlak M. germıyan, beri, bOri, zrvmg.
kıt rgd. qıt, qut, kesad, kâm /- olmak L
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qitbûn,kêmbûn.
kıta N. A L qit'e, parzemin, kişvver, par-

çeyên reşayi yOn mezın. Zqit'e, malık, çar
nsteyOn helbestan. 3. deste, hq, grûb leş-
ker.

kıtır kıtu B. kule tart, kırre kırr. /_ et¬
mek Avv. kırandın, dıdandın.

kıtlamak L kırandın, kut tann. An
kutlamak.

kıtlaşmak L xela bûn, naştayi hatm,
buçıti haün.

kıtlık N.xela, naştayi, buçıti, sov.
kıvam M.lstfti,tui,jıbotışteavi.Ztewüs,

jı bo erd ko bı şU û zrvvabûna xwe ve
haüye ajottnê, yanê bı ajoünO re amade
ye.

kıvanç M. 1 pesn, serbuuıdi. Z şani. /-
duymak L pesn dan, serbdınd bûn, şa
bûn.

kıvılcım N. 1 çik, çırûsk, peşk, pırisk,
pırşeng, petık, ev staonimana h gor devo¬
kan dıkann di cdiê hev de bdcar bOn. Z
çde, mozrik, evıya tenê ya ağır e. /_ at¬
mak Z. çde dan, peşk avetın, pırisk dan. /_
vermek Z. çUc dan. * ateşten kıvılcım
sıçramak Avv. çik jı agu pekin. * gözle¬
rinden kıvucım sıçramak Avv. çde jı ça¬
van pekin.

kıvucık rgd gongd, dûn, grvan, qurmişk,
ev staonimana h gor devokan dıkann di
cihê hev de bıkar bên.

kıvumak L 1 badan, tışteki badO an h
hev badO. * arabayı sağa kıvumak fivv.

erebe bı aü rastêve badan. Zdagerandın,
tışteki bı seri bıgıri û şunda vegerini, be-
revvpaş bıki. 3. lifandın, tevvandın,
civandın, evrya tışteki vvek helezon bê ba¬
dan û h hev vegerin re tê gotın. * otu
kıvırarak burma yapmak Avv. gıya li¬
fandın û tann xonm. 4. duta tann. * yay
kıvumak Avv. kevan duta tann. 4.
çenxandin.

kıvır zıvu rgd hûr mûr, kule put.
kıvrak rgd 1 bızav, zirek. Z şûş, şox.
kıvrandırmak Z. karO "kıvranmak" dan

kınn vvek: dan gevızandın.
kıvranmak Z. 1 gevızdı, jı ber jan û âş. *

kanlar içinde kıvrandı Avv. di xwinê de
gevızi. Z beıcin, jı ber hewceyekê. * sus-
suzluktan kıvrandı Avv. bı tina beıcl 3.
xwe tevızandın, taşıyan hev.

kıvratmak L duta tann, h hev badan.
kıvrık rgd. pılûç, duta, badayi.

kıvrılmak L. 1 lif dan, evrya lêkereki vvek
çavva ko marxwe gırover ddce tê gotm. Z
dagerin, şunda vegerin, kokel bûn, xar
bûn. * ucu kıvnldı Avv. seri dageri an seri
kokel bû. 3. xwe tot tann. * kıvrılıp yat¬
mak Avv. xwe tot tann û razan.

kıvrım N. 1 Uf, badek, çrvane, helezon,
nevvin, ev staonimana h gor devokan
dıkann di cihê hev de bdcar bên. Z goçel,
kokeü, bı zOdejı bo tiştên dar û hesın.

kıvrışık rgd. 1 pdûç, duta, badayi. Z
gevjol, tenê jı bo por.

kıyafet N. A qryafet, qelafet /_U rgd
biqryafet. /_siz rgd bêqryafet.

kıyamet N. A qryamet, davvıya dinê. *
kıyamet günü fiıv. roja qryametO, axir ze¬
man.

kıyas N.Aqryas, danberhev.
kıyaslama M berhevani.
kıyaslamak L qryas kınn, dan ber hev,

berhevani tann.
kıygın rgd maxdûr, keti.
kıyı M. delav, qerax, perav, kevi, lêv. 1 xeta

ko av û reşiyê dıgelîijm hev. * karadeniz
kıyıları fivv. delavOn behra reş. * deniz
kıyısı, di lOva behre fivv. Z kenar, kevi, lêv,
kOlek. * dağ kıyısı, şehir kıyısı Avv.

kevryê çıya, kevryê bajêr.
kıyılmak Z. hattn hûr kınn, hatm kuncta.
kıyma M 1 tışte hûrtari. Z goştê hûrkıri,

goştê kışandi, Kurdi de ev bı gotma
"qryme" tê bdearanin.

kıymak L. 1 hûr tann, kuncandın. * et
kıymak fivv. goşt hûr tann. Z berneketın,
heyf 10 nehatın. * elbisesini giymeye
kıyamıyor Avv. bernakevi cdOn xvve h xwe
ke. * insan bakmaya kıyamıyor Aıv. me-
rov bernakeve ko mêze ke. * ona
kıyamıyorum Avv. heyfa mm h vvi tO.

kıymet N. A 1 qdnet, qOymet 2. bedOl,
bdıa. * kıymetini bilmek fivv. qdnet za-
nta. /_ti rgd biqimet /_siz rgd bOqimet

kıymetlenmek L bdıa bûn, biqunet bûn.
kıymetlendirmek L. hejandın, hOja kınn,

biqunet kınn, bdıa tann.
kıyye MA qrye, pivaneke gırani ye ko nê-

ziki 1300 gram e.
kız N. 1 keç, qiz, zarokê mê.ZkeçakohO

batare ye. 3. dot, keç, jı bo evvlad tê gotın.
* kız çocuğu M. keç. * kız iğfal etmek
fivv. keç xapandin. /_ islemek Z. keç
xwastın,xwazgini * kız istemeye gitmek
bvv. çûn ber ağır, çûn xwasttna keçO. /_
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kaçırmak Z. keç revandın. /_
kandırmak L keç xapandin.

kızak N. tavvûg, kaşe, paxêl/- çekmek/,
tavvûg kısandın. /_ kaydırmak L tavvûg
berdan, tavvûg xıj tann.

kızamık N.Z?/surdc,sonk.
kızan M. xort, crvvan.
kızarıklık M. sorbûni, sonti.
kızarmak L. 1 sor bûn. rengO sor gırtm.

* demir kızardı fivv. hesın sor bû. Z tan
fêta an hêştaati ko dıgehen. * tomatesler
kızardı Avv. fırıngi sor bûn. 3. kesO ko bı
şerm an tırsO rengO xwe sor dibe, * yüzü
kızarmak Avv. rû sor bûn. 4. sor bûn,
qewirin, qelin, braştın,jı bo xvvann an go¬
şt ko h ser agu tOte patın û rengê xwe sor
dibe. * et kızardı Avv. goşt sor bû, goşt
qewiri, yanê hat patın.

kızartılmak Z. hatın sor kınn, hatm
qewirin, hatm qeün.

kızartma M. karO "kızartmak" e. Z goştê
qeü. 3. xvvanna ko hatiye sor tann. * ta¬
vuk kızartma Avv. nıırişka sortari.

kızartmak L. sor kınn, braştın, qelandin,
qewirandin, ev staonimana h gor devo¬
kan ddcann di cihê hev de bdcar bOn. * et
kızartmak Aıv. goşt sor kınn, goşt
qewuandin/braştin.

kızcağız N. keçık, keçê.
kızdırılmak Z. hatm enırandın, hatm

hêrs kınn, hatın qarandm.
kızdırmak L. ennandm, enırandm, hOrs

kırın, qarandin, qetarandm, emrandın,
beıcandın, ev staonimana h gor devokan
dıkann di cihO hev de bıkar bên.

kızgın N. 1 zor sortari, pır germkıri. Z
hêrshati, eniri, qehiri, dılgir, çavsor. 3. te-
lew,evıyajı bo heyvvanO yeksımi ye ko ga¬
va tOn gayin re dıbejın. /_ at Avv. hespa
televv.

kızgınlık N. 1. ern, hOçi, hOrs. Z televv, te-
leb.

kızd l N. rgd 1 sor, sore, belekbırddı,
sonng, gevez, gevvez. Z qomtaist

kızıl N.Bj. mekuük, lürkutık, nexwaşrye-
ki zaroyan e.

Kızılbaş M Qizdbaş, Elevvi.
kızılca karga M.qajû.
kızılcık MgÛhûşk.
KızU deriU Nh Pistsor, Çermsor, İndia-

na.
kızd gerden MA. gerdensor.
kızti kurt Nh quzulqûrt, navê kurmeki

ye ko ddeeve riviyên ker û hespan.
kızd kuyruk N. bûknefsok.
kızıllaşmak Z. sore bûn, belekbırddı bûn.
kızd ötesi Mninfrarûj.
kızıl sarışm rgd. çU.
kızılşap M. rgd. morO vekıri.
kızıl yara Nh Bj. serpence.
kızışmak Z- 1 bı tin û germe de baş sor

bûn. Z dıjvvar bûn, guan bûn, evrya jı bo
bûyerek an nexwaşryek an şer û şemate-
kO tê gotın. * kavga kızıştı Avv. şer
dıjvvar/guan bû. 3. geş bûn. * halay
kızıştı fivv. govend geş bû. 4. televv bûn, jı
bo heywanê mê ye ko nêr drxwaze.

kızıştırmak Z- 1 karê "kızışmak" dan
kınn. Z berdan hev, tıztanna jı bo tevge-
rekê an şerekê ye. 3. sor kınn.

kızlık M. keçani, keçıti
kızkardeş N. xwang, xang, xvveng, xûşk,

xuşk, xvveh, ev staonimana h gor devokan
dıkann di cihê hev de bdcar bOn.

kızmak L. 1 sor bûn, germ bûn. Z enirin,
beıcin, qelurin, qarin. 3. televv bûn, jı bo
heyvvan. 4. kurt bûn, jı bo teyran.

kızmemesi Nh greyfrût, sindi.
ki l rgd pro. ya, yê, yên. * benim ki,

kadının ki, onların ki fivv. yO mın, ya
jmO.yOn vvan.

ki 2 Ghk P. K. ko, ku, hevokOn ko mana
xwe peyvvendi hev in vvan pev re gırO
dıde. * öyle dcdUer ki gelsinler Avv. vvısa
gotın ko bOn.

kibar rgd. A kibar, kubar,xweşmêr,xdo-
pe. /_hk M kibari.

kibir Nne.A 1 fOz, fiz, fişal, qapan, qureti.
Z rûmet, serxvve reçûni, raymezıni.

kibirlenmek Z. ketin peyan,xwe dan pey-
an, qureti kırm, xwe dan fOzan.

kibirli rgd. qure, pozbıhnd, fiza, ray-
mezın. /_Uk M qureti, pozbılındi, fizayi.

kibrit N. nıftık, ku-kût, pOtdc, kibrit, tafrit,
şemçe, spiçke, zılûke,jı van suıoıuman de
"nıftık, kibrit, kıricût" zOde têne bdcara-
nin. /_ çakmak Z. kibrit vêxistin, nıftık
vOxistm.

kibutz M. kibûtz, cûre ervatek çandıni ya
israd e.

kifayet N. qim, bes. /- etmekL qim kınn,
bes tann. /- etmemekL qim nekınn, bes
nekınn.

kU N. P. gd, kd, küte, bekre, xenêke, cû-
reyekiaxêye.

kile N.A kOl, pivaneke gıranıyO ye ko h
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kiler 672

Kurdıstana de cûre cûre tê karandı, h cih
cihan 8 ölçek, h cihan ji 16 ölçek e.

kUer MP.kûün.kilar.
kutan M. P. K. cacım, ber, kilim, astır, me¬

rş, tejık, ev staonimana h gor devokan
dıkann di cihO hev de bıkar bOn.

kilise N. Gr. dOr, kinişe, kdise.
kilit N. P. kilit, kıül, mıfteh, anaxtar, xilq,

qufd, zurbe, ev staonimana h gor devo¬
kan dıkann di cUiê hev de bıkar bOn.

kilitlemek L. qufdanchn, kilit kınn,
xdqandin.

kilitlenmek Z. taht bûn, hatın taht kınn.
kilitli rgd kdittari, guli.
kilitsiz rgd bêkdit, vetari.
kiliz Mxesd,qamiş.
kiliz bahğı N. taüs.
kUo N. Gr. Fr. talo. /-gram M. kUoxram.

/-metre M. talometır. /-vat M. kdovvat.
kim pro. kê, ki. * kim bilir Avv. ta zani *

kim demiş? Avv. kê gotıye? * kim eder
kim çeker fiıv. ki ddce ki dıkştae. * kim
olursa olsun Avv. ta dibe bda bıbe.

kimi pro. hınek, hınekan, tan kes. /_ za¬
man Avv. tanek caran.

kimin pro. kê. * bu kimindir? Avv. ev ya
kOye?.

kimisi pro. hınekan, hınek kes.
kimlik M. navnas, navnıvis, navname,

navdank, ev bêjeyana hê di zımanO nrvi-
sandmê de baş cih negutme.

kimono N.Fr. İng. kimono.
kimse N. pro. şexis, şexs, kes, kesin. *

kimse kimseyi tanımıyor Avv. kes keşi
nas nake.

kimsesiz N. rgd 1 bêkes, bercüvvar. Z sê-
vvi, kesO ko dO an bavê xwe an dê û bavê
vvi nine. /Sik M. 1 bêkesi. Z sêwiti.

kimya N.AGr.tamye./_gerM.kimyeger.
/-sal rgd tamyevvi. /_ri rgd kimyevvi.

kimyon N.A Gr. reşke, zire, ktaıyon.
kin N. P. kin, ınt, mûd, nk. /_ bağla¬

mak/beslemek L tan gıredan, tan gutm.
/_ci rgd kindar, taneyi, nkdar, mudi,
mtdar. /_ gütmek L kin ajotın. * birine
kini olmak Z. yeki re tanê xwe hebûn.

kindar rgd P.K. kindar, nkdar, mudi.
kinin N.Fr.Bj.kinin.
kip N. Grm ravve. * belirtme kipleri M.

raweyên pêşker. * dUek kipi M ravveya
bdani. * emir kipi M ravveya fermani. *
haber kipi M. ravveya pêşker. * istek klpt
M ravveya gerane. * mastar kipi M ra

vveya rader. * şart kipi M. ravveya gerini,
ravveya hetani.

kir N. qdêr, qirêj, gemar. /_U rgd gemar,
gemarta.

kira N.A tarê./_ ile rgd bıkırO.* kira Ue
tutmak Avv. bı tarê gutm. /_ta rgd
kırekıri, bitarê. /_sız rgd bê tarê. * ki¬
raya vermek fivv. dan kırO.

kiracı N.ltarêdar.Zcoleq,rmrêba,jibo
eraziyê ye. /_lık M. 1 kirêdari. Z coleqi,
mu-êbati.

kiralamak L. tarOkınn.
kiralanmak Z. kire bûn, hatın kirê tann.
kiraz N. Gr. gdyas, gêraz. /_ ağacı MA.

dargılyas. /_ rengi rgd gılyazi.
kirebolu Msenit,madeyakomOşbıdevO

kovarO/pêtagO ker dikin.
kireç N. P. tarêc, qisd, ziqd, kus, taüs, atûn,

hêtûn, ev staonimana h gor devokan
ddcann di cdiê hev de bdcar bOn.

kireçlemek L tarOc tann, kils kınn,
talısandın.

kireçlenmek L kırOc gutın, kds gutm,
tak bûn.

kireçti rgd talsta, bdorêc.
kireç ocağı Nh. Otun, etûn, hOtûn.
kireçtaşı N. kevu"ê hOtûnê, rûxan.
kiremit M. Gr. acur, kvın, taremit, qafde.

/_ yapımı Avv. acûrpOji.
kiremit ocağı Nh. hOtûn, hOtûna taremit.
kiriş l N.ant 1 betan. Z jıh, jüı, tOla ko jı

rivi yên heyvvan çedıbe û vveki qirnap tê
bdcaranta. 3. têla kevani, jih, jdı.

kiriş2 N. beşt, fiz, tenê yên ko davêjui di-
vvaran û bm srvingan.

kirizma M. Gr. kirizma, erd bı kûri cot
tann.

kirkit N.bevşdc, kirkit, hepık, hepo, ev si-
nonimana h gor devokan ddearm di cihê
hev de bıkar bên.

kirlenmek Z. qirêj bûn, taret bûn, gemar
bûn.

kirletmek L. qirOj kırın, kırOt tann, gemar
tann, pinti tann.

kirii rgd. qirOj, rêvm, cmûs, dêrs, gemar,
tarêt, beok, çepel, ev staonimana h gor
devokan dıkann di cihO hev de bdcar bên.
/_ çamaşır M. cdOn dıjûn. * elbiselerim
kirlendi Avv. tancOn nun dêrs bûn.

kirli kan MA.a/ı£xvvtaareş,xvvtaakode-
mar ddeşuun dd.

kirlilik M qirêji, tareti, pıntıti, cmûsi.
kirmen M kerman.
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673 kocamanlaştırmak

Klrmanc N.Kurmanc,zaravayeki Kurdi
ye.

kirpi N. jijk, jijo, jqp" , sixur, jûji.
kirpi batağı M masixirk, masijûji.
kirpik M ant bıjang, mışkuli, mûjank,

mıjang.
kir tU M. tora masryan ya mezm kojı selde

çebûye.
kirve N.if.lcıriv./_likMtarvati,tarivti.
kispet N.A kispet.
kist N.Fr. Gr.fi/porg.
kisve N.A qdix, ddq, tdq.
kişi N. 1 şexis, şexs, nefs. Z mOr. 3. Grm.

kes, kesin.
kişileşmek L xwedi şexsryet bûn, xvvedi

rûmet bûn.
kişilik M.lkesıti,şexısti.Zşexsıyet.3.rgd

kes, gevvri. * iki kişilik yer Avv. cdiêdu ke¬
san. * biz ailece 10 kişiyiz fivv. em bı mal
ve 10 gevvri ne, an 10 kes m. /_ kazan¬
mak /.xvvedi şexsryet bûn./_Urgdxwedi
ş/jcsiyet.xwed: nefs.

kişisel rgd. şexsi, zati, ezpenst.
kişmiş M P. cûre tıriyeke hûr i bê dendik

e.
kişnemek L. şêyta, şeandın, şeyin, şehin,

hirin, hirandm, lûşkandın.
kişniş otu N.P.K. gıjnij.
kitabet N.A kitabe.
kitabi rgdA kitabi.
kitap N.A 1. pırtûk, kıtOb, verOj. Z berhe-

ma ko hatiye nrvisin. 3. pirtuka/tatêba
oli/dini. /çı M. pırtûkfuoş. /_çüık M.
kitêbdari,pirtûkdari./-ehUZ.ehietatêb.
/-hane M pirtûkxane. * kitaba el bas¬
mak fivv. jı bo sond xvvannO dest h tatOba
piroz dan.

kitap evi M. kitObxane, putûkxane.
kitaplaştırmak Z. kırın pu"tûk, vveki

pırtûk dencıstın.
kitaplık M. tatêbxane, pirtûkxane.
kitapsız rgd 1 bêkitêb, bpırtûk. Z bO dta,

kesO ko hiç tatOba dineki ji bavver nine. 3.
zahm, stembar.

kitle N.A girse.
killemek L. qufdandin, kilit kuın, radan.
kitlenmek L. qufdin, kilit bûn.
kitli rgd kditkıri, gırti.
kitre ağacı N.ketd-e,cebari,cûrezamqek

e ko jı gvviniyO çOdıbe.
kivi M kivvi. 1 cûre tereke h Zeylanda nû.

Z cûre fêkêyeke h welatên tropik.
kizir MZCgızir.kızir.

klakson N. Zr. korne.
klan M Fr. klan, ezbet, aşiret
klape M. belde, dilde, dıUc, pompe an

pıfdcan de evv zmanka ko av an hewayê
berdıde û dıgue, klep.

klarnet M. Fr. klarnet
klasik rgd.Zr.vetûri, kevnare, klasik.
klasör N. Zr. bubend.
klavye M. Fr. klavrye,daktilo de cihê ko tdi

10 didin û dınvisin.
kleptomani M. Fr. Bj. kleptomani, nex-

vvaşryeke dızitanne ye.
klerikalizm M Z>. olparêzi, klerikalizm.
kUk MZr.khk,hızb.
klinik N. Fr. klinik, dermanxane, klinik.
kUşe M. Zr. klişe.
kUtoris N. çilde, zihk, guık, çıhk, kütoris,

ev sinondnana lı gor devokan dıkann di
cihO hev de bdcar bên.

klor N. Gr.Fr. kân klor, xdor, elementeki
bı gaz e, û gıramya atoma xwe 35.5 ê de
ye.

klorofil N. Gr. Fr. klorofil, di rehekan de
renge kesk çO dike.

kloroform N.Gr.Fr.tön kloroform, ma-
deyeki bê reng e û xwe tine, zOdeyi di
bıjijki dejı bo birvetanna nexwaşan tê kar
anin.

klüp MZr.qlûb.klûb.
koalisyon N. Fr. koalisyon.
kobalt N. Ger. kân elementeki ye, jımara

atoma xwe 27, gıramya atoma xwe 59 ye.
sân Co.

kobay M. Fr. kobay, kiroşki lundO.
kobra N. Zr. tûlemar, kobra, margisk.ma-

reki gır û dırOj e.
koca M. şi, şû, mêr. * kadınm kocaya

varması fiıv. şı tann, şû tann, çûn mOr,
mOr kınn./- bulmak/, mêr ditın./_lı Avv.

mêrkiri, bımOr, evrya jı bo jmê tO gotm.
/_hk M. mêrli. * kocalık etmek Avv. mOrti
kınn. /_sız rgd bêmêr.

koca " rgd 1 gırs. Z kal, kalepir.
kocabaş M keskankıroj.
kocakarı N. 1. kevnejın, pirejın. Z dO, day-

êk. /_ soğuğu M. giskok.
kocalmak L kal bûn, pir bûn.
kocaltmak Z. kal tann, pir kınn.
kocamak Z- kal bûn, pir bûn.
kocaman rgd. 1. pdtan, gevvre, gırs. Z

tırtıre, mox.
kocamanlaştırmak Z. pdtan kınn, gevvre

tann, gırs tann.
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koç N. 1 beran. Z şek, ya sê sahni ye. 3.
maz,ya 5 sahni an pirtir./- kafamı Avv.be-
ran berdan. /_ kuyruğu MA. dûvberan. /_
sürüsü Nh hogeç.

koçak rgd IdUawer.jibo mêran têgotin.
Z comerd.

koçan M. koçan, qoçan. 1 seriye lazûtan.
Z meqbûz. 3. burunti, tapi

Koç burcu N. mişkate* hemel, 21 adar 20
nisan.

Koçgiri N. di herêma Tunceh û SêvvazO
de aşireteki Kurdi ye.

koçlukkuzu Nh. bence beren.
kodaman M. rgd gıregu, kapose.
kodes M. argo. gutigeh.
kodoş M.qodoş, pezeveng.
kof rgd. cılq, peşûş, pûç, xîlûxe. /-laşmak

Avv. cdq bûn, peşûş bûn, pûç bûn. /_lukM.
cdqi, peşûşi, pûçi.

kofa Mxesd,qamiş, qanur.
koğmak /.An kovmak.
koğuş M. nrvingeh, xewxane, evrya cdiê

vvek leşkeri an xwandegeh ko bı pırani
xanikeiei de radızın.

koka N. koka, bêjeyeke Spanyoü ye, navê
darekO û feki ya vê darê re tê gotın û jı jO
kokata derddceve.

kokain N.Fr. kokain.
kokarca N. bokenge.
kokart MZr.kokard.
koklamak L. bêhn tann, büın tann, bdm

kışandm.
koklaşmak Z. 1 hevûdu bdm kınn. Z h

hev şa bûn.
koklatmak L dan bihn tann.
kokmak L. 1 bdın dan, bdm jO derketm,

bihn jO haün (zadeyipozitif e). Z bOluujta,
genû bûn, geni bûn, bdıu bûn (zadeyi ne¬
gatife).

kokmuş rgd. bdıu, genû.
kokoroz N.K. kataros.
kokoz rgd zugurd, pêxvvas.
kokteyl N. İng. kokteyl. 1 vexwanneke bı

cûre cûre vexwanna pêk tO. Z civına bı
vexwanna alkoli.

koku N. bihn, bihn, behn. /- almak L
bihn/bOhn gırtın, bihn/bêhn standm. /_
bırakmak Z. bêhn berdan./. çekmek L
bihn/bOhn kışandm. /_ salmak L
bihn/bOhn berdan/dan. * kokuya git¬
mek Avv. bihn kışandm. /_ sürünmek Avv.

bihn/bOhn hxwedan. /_vermek Avv. bihn
berdan.

kokulu rgd bihn/bOhndar.
kokulu yonca N. tanOr.
kokuşmak L. geni bûn, bdıu bûn, bihn

ketm.
kokutmak L. geni kınn, bêhnijandin,

bêhnû tann, genû tann.
kol N. ant lpU,md, bask. /-ağzı M. devû

hûçdcê. /_ atmak L mü avêtin, çıql/guU
avêtm, evrya jı bo rehek tê gotın. /_ saati
M. saeta zenda. * kolundan tutup at¬
mak Avv.jı pU gırtm û avOtın. * kolum ka¬
nadım küıldı Avv. per û basken mm
ştayan./- uzatmakL md dırej kınn. * bi¬
rinin kolundan tutmak Avv.jı mdO yeki
gutm. Z md, hûçde, cd an kıncan de par-
çeyO ko mdan ddiêvişine. 3. destde, masûl¬
ke, evrya jı bo hacetim e. * makina kolu
Avv. destikê maktaê. 4. çepd, bı zêdeyi mdO
jorin re tO gotın, carinan binê mil şani
dıde. * birinin kolundan tutmak Avv. bı
çepüe yeki gırtm. * kol kola sarmaş do¬
laş olmak Avv. ketm çepdê hev. * ön kol
kemiği Nh. ani gaz, pilık.

kola l M. İL req, kola, yên ko pOsira tarasê
re tê karandı.

kola 2 M. kola, meşrûbatek e.
kolaçan M. çavnêri, raçav. /_ etmek Avv.

kolaçan tann, raçav tann.
kolalamak L. reqandin, kola kınn.
kolan N. navteng, tenge, kolan.
kolay rgd. rehet, asan, hêsan, sanayi, gen-

gaz, ev staonknana h gor devokan dıkann
di cihO hev de bıkar bên. * çok kolay bir
iş fivv. kareki pu- rehet. /_ gele! veya gel¬
sin! fivv. bı te re quwet be! * öyle kolay ko¬
lay adamı bırakmazlar fivv. mırovan
vvısa rehet rehet bernadın. * kolay kolay
bvv. hal hal. * kolay kolay kendisine bir
şey olmaz fivv. hal hal tıştek pO nayO.

kolayca rgp. bı hOsani.
kolaylaşmak L asan bûn, hêsan bûn.
kolaylaştırmak Z. asan kırın, hOsan kırın,

hesandın.
kolaylık N.asani,hêsani,gengazi. /-la rgp.

bı hOsani, bı sanayi.
kolej M Fr. kolej.
koleksiyon N. Zr. koleksiyon.
kolektif rgd kolektif, hevbeşi, gırohi
kolera N. Fr. Bj. qolera, kolera, kulemar.
kolhoz M. kobroz, h Sovvyet de çandınrya

crvakiye.
koU M Fr. koU, cûre paketeke jı bo karO
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postêye.
koUamak L. raçavkinn.
koUukl N. bazbend. /_ bağlamak bw.

bazbend guêdan.
koUuk2 M zabıta.
kolon Mlkolek,qemeri,stûn.Zbeşt,ke-

ran.
koloni N.Fr. 1 koloni, mêtingeh.Z kolo¬

ni, koma penahınde an bryaniyên ko cdı-
ki de dıcrvın.

kolonlleşmek L.henstın, evrya jıbo teyr
û gênk û an crvateke tO gotin ko ciheki de
vveki koloni kom dıbm, ne ko jı bo ko-
lomya siyasi ye.

koloniyallsl rgd Fr. kolonıyalist.
koloniyalizm N. Fr. kolonıyalizm.
kolonya M. Ger. kolonya, qolonrye.
kolordu M. navO cûre nOzeki ye di leş-

kenya tuta de.
koltukl N. ant 1 temşt, navkOI, navkêUc,

tengal, kelek. Z çeng. * birinin ko-
lyuğuna girmek Avv. ketin tenışta yeki,
ketm bin çengê yeki, ketin kelek an ten-
gala yeki. * koltuğuna almak Avv. gırtın
bm çeng, avêtin bm çeng. * koltuk kol¬
tuğa girmek Avv. kelek dan ber kêlekO.

koltuk M. paldank, palkursi
koltukaltı N. anı navçeng, kefş, çeng,

kOl, bal, bınçeng.
kolye N. Fr. nst, nstık, koter, berddk.
kom N.K. gom.
koma N. Fr.Bj. koma. * komaya girmek

Avv. ketin komayO.
komando N. salar, qomando.
komedi N.Fr. komedi.
komedyen M. Fr. qeşmer, komedıyen, çû-

le.
komi M.Fr.lşagrrtOnkodıhotOlandeka-

rê d ser pê dıtan. Z şagutên h aşxanan.
komik 1 rgd Fr. konuk, kenok, qerfok,

çûle, qeşmêr. Z M. listkvanOn di şano ya
qerfan de ddeyize.

komiser N.Fr.qomsêr.
komisyon N. Fr. komisyon, encümen.
komita M. tOkoşerOn çekdar.
komite N. Fr. hjne, encümen, qomite, ko¬

mite * merkez komitesi Avv. hjna merke¬
zi, komita merkezi.

kompartıman N.Fr. qompartımen,jûrOn
trOnan re tê gotin.

kompleks N.Fr. kompleks.
kompliman MFr.xweşgotin, pesngotın.
komplo N.Fr. komplo, hevani,f01ên dizi,

planOn dizi h dıji yeki an crvatekê.
komposto Mlxoşav.Zkewaşe.
kompozlzyon MFr.darêjnrvis.
kompozitör M. Fr. bestekar.
kompüter N.kompitûr.xêvjmêr.
komşu N.cirar,ciran,bevsê,hevsê./_lnk

M. cinarti, ciranti.
komut M enur, ferman, zêdeyi di Ieşke-

riyê de an xwandegehan de tête kar anin.
komuta M. enur û ferman.
komutan N. qumandar, serdar, ferman-

dar./_tak M. qumandari, serdari, ferman-
dari.

komün N.komava.
komünikasyon N.Fr. ragdıandın.
komünist M Fr. qominist, kominist
komünizm N. Fr qnminizm, IrnminİTm
konak N.lqonax,seray,wargeh, kaşane.

Z ceqin, dûrahiya rojekê. 3.xamyê huku-
matê.

konaklamak Z. ceqin kınn, vvar danin.
konçerto N. İt konçerto.
kondensatör N. Fr. kondensor.
kondisyon M. kevvn, kondisryon. * hala

kondisyonundadu Avv. hê di kevvna xwe
de ye.

kondurmak L 1 dan dahatın, dan
hOvvırin, jı bo tışte ko dıfire. Z yekcar pê
ve zehqandin, 10 dan, 10 vver tann. * sözü
kondurdu, tokadı kondurdu Avv. gotin
10 dan, şeqam lê vver tann.

kondüktör N.Fr. kondUctor.
konfederasyon MFr.konfederasryon.
konfeksiyon M Fr. konfeksiyon.
konferans N. Fr. konferans.
konfor M. komfor, lavvandın.
kon gövde M. koka qot, vveke darên

palmiyê ko seri pûşık e û koka xwe zelût
dımdıe.

kongre N. Fr. komervin, kongre. 1
komcrvdıa di navbera ruwenêrOn dûge-
lan e. Z komerrina sazûmanekê an kome-
lekO ye. 3. Amrikayi yekbûyi de gava
senato û meclis hgel hev dibin.

koni N.Fr. koni, şûtdc, qûç, brvvOjeke geo¬
metrik e.

koruk rgd. Fr. şût, qûç, konik.
konkav rgd Fr. kov, kovık.
konken M. İt konken, cûre listıkeke is-

kambUe.
konmakl L. 1 dahatın, hOvvuin, dadan. *

leylek ağaca kondu Avv. legleg dada ser
darê, legleg h darê hêwiri, legleg b ser da-
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komşu N.cirar,ciran,bevsê,hevsê./_lnk

M. cinarti, ciranti.
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komutan N. qumandar, serdar, ferman-
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dari.

komün N.komava.
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konak N.lqonax,seray,wargeh, kaşane.
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ve zehqandin, 10 dan, 10 vver tann. * sözü
kondurdu, tokadı kondurdu Avv. gotin
10 dan, şeqam lê vver tann.
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konfederasyon MFr.konfederasryon.
konfeksiyon M Fr. konfeksiyon.
konferans N. Fr. konferans.
konfor M. komfor, lavvandın.
kon gövde M. koka qot, vveke darên
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metrik e.

koruk rgd. Fr. şût, qûç, konik.
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konken M. İt konken, cûre listıkeke is-

kambUe.
konmakl L. 1 dahatın, hOvvuin, dadan. *
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darê, legleg h darê hêwiri, legleg b ser da-
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rO dahat. Z hOvvırin, jı bo cih bûn an dem-
borinekê h dereke de cdıvvar bûn. 3. b6
zehmet an bO ked xvvedi tışteki bûn. *
hazıra konmak Avv. h hazıri hOvvırin.

konmak 2Lbn koymak.
konsantre MFr.lsıft,tir.Zdapalandi./_

etmek veya olmak Z. bala xwedi niqteki
de kom tann.

konser N. Fr. sazdOran, konseri.
konserve N./gdkonserv.
konsolos N. Lat konsolos, qonsolos.

/_Iuk M. qonsolosxane.
konsonant M. Ger. Grm dengdêr.
kont N.Fr. kont.
kontak N. maşe, evıya di hacetOn elektrik

û elektrondc û tıştOn vvısa de kar tê.
kontes M kontes.
kontra rgp. İl kontra, dıj.
kontrat N. Fr. peyman, kontrat, qontrat.
kontrgerUla N.Fr. kontragerila.
kontrol N. Fr. kontrol, sehêt, sehi, sehiti.

/_ etmek L sehOt kırın, fet tann, çav Iê
gerandm.

konu N. bare, babet, dabaş,mıjar.*bu ko¬
nu da Avv. di vê babetO de, di vê bare de.

konuk M. mOvan.nivan, misafir./- etmek
Z. mOvan tann./- gelmek Z. mOvan hatm.
/_ olmak fivv. mêvan bûn, mısafu bûn.

konukevi MAmêvanxane.
konukluk M. mêvani, mêvanti.
konuksever rgd mêvanperwer.
konulmak Z. 1 hatm kınn. * birine isim

konulmak fivv. nav h yeki hate tann. 2.
hatm avOtın. * yemeğe tuz konuldu fivv.

xwannêxwO hate avetın.
konum M. vazıyet, revvş.
konumlanmak Z. cdı bûn, cdı gırtm.
konuşkan rgd bOjelear.
konuşma N. şOwr, qise, axaftin, galegal,

gotın, gıftûgo, peyrv, şor,xeber, ev staoni¬
mana lı gor devokan dıkann di cihO hev
de bıkar bên.

konuşmacı M. peyrvdar, gotarvan.
konuşmak L.axaftın,qıse tann, şor tann,

qal kena, şêwirin, şitexdta, peyrvin,
peyrvtm, xeber dan, deng kınn, galegal
tann, gotın, lı gor zaravayan ev sinoni-
mOn lı jor bı cihê hev de dıkann bOne
bıkaranin. * kürtçeyi iyi konuşamıyor
fivv. bı kurdi baş naaxrve. * küsmüşler,
konuşmuyorlar Avv. sıh ketine, pev re
deng nakın. * sesi düşmüş konuşmuyor
Aıv. deng jê kehye, deng nake.

konuşturmak L evv staonimOn h pOşıya
"konuşmak" bı lOkera arikar "dan" têne
bıkaranin vvek: dan axaftin, dan
peyrvandın.

konuşulmak Z. evv sinonimên pOşıya
"konuşmak" bı lOkera arikar "hatm" tene
bıkar anin vvek: hatm axaftin.

konut N. ikamet, mal, xani,hOwu-, avahi.
konveks rgd Fr. pıştkov, rûkov.
konvektör M. Fr. konvektör, germvveş.
konvoy N. 1. karvvan, kavran. Z baleban,

jı bo rêza hespan e.
konyak M. Fr. konyak, qonyak.
kooperatif M. Fr. kooperatif, zıbare.
koordinasyon M. Fr. koordinasryon, rO-

kûpêk.
koparılmak Z. hatm hızdandın, hatm qe-

tandm, haün jO tann.
koparmak L.l hızdandın, şeqıtandm,qe-

tandın. Zjê kınn, hevv tann, evrya jı bo fê-
ki û hêşinati ko jı darê tOte jO taim.

kopça N. bıjkoj, pışkoj, qopçe. /-lamak Z.
qopçetann.

kopkoyu rgd tıp û tir.
kopmak L. 1. bızdta, jê bûn, qetta. * ip

kopmak Avv. bend bizdin. ZjO bûn, zOdeyi
jı bo tışte can û jtadar ko parçek jO diqete
tê gotm. * kolum koptu Avv. mdO mın jO
bû. 3. şeqitin, qetin, jı bo dar û beran an
cd û tancan. 4. qetta, bırrin, jı bo peyvven¬
di ko xilas dibe tO gotm. 5. qetin, jı yeki an
kesO ko te hez kınn kojO dûr dıkevi. * to¬
plumdan kopmak Avv.jı crvatO qetin.

kopuk rgd. qeti, qetryayi, qut, bizdi,
bızdıyayi.

kopya N. İt. qopi, kopi, nusxe. /_ çekmek
L qopi kısandın. /_ etmek Z. qopi kınn.

kor N. 1 pıngd, pengır, parçe agıri soti ye.
2. sor.

koramiral M. amiri derya.
kordon M. Fr. kordon.
koridor M. Fr. dalan, nêvko, dehliz.
korkak rgd. tırşok, ceban, nevvOrek,

bızdok, bızdonek, ev sinonimana lı gor
devokan dıkann di cihe hev de bıkar bên.

korkakça rgd rgp. bıürs.
korkaklık M tırsoneki, bızdoneki.
korkmak L. newêrin, tirsin. 1 jı tışteki

tirsin. Z guman kınn. * korkarını
yağmur yağar fivv. tirsim ko baran bıba-
re. 3. hürmet an gırami de, jê kışta.

korku N. tırs, pervva, savv, savvir, xof. *
kalbine korku düşmek Avv. tırs ketm dd.
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* korkusuzca üzerine yürümek Avv. bO-
pervva ajotın ser.

korkulmak L haün tirsin.
korkulu rgd erjeng, ürsehOz. An kor¬

kunç.
korkuluk N. 1 nerde, cax, caxOn ti dora

pOpehnga, ya nerdıganan. Z reşe,
baürsok, evrya bûkebaranOn ko h dıji
lavvu û tOr û turan di nav zevryan de
çOddeın. 3. megese, evrya parçe ya pa-
rastına maşeyO çekan e.

korkunç rgd. gUıansûz, tırsehOz, erjeng,
sehm. /-laşmak Z. gdıansûz bûn, erjeng
bûn.

korkusuz rgd bOtırs, bêperwa. /-luk M.
betırsi, bOpervvayi.

korkutmak L. 1 newêrandin, evrya
gotmeke ko jı bo cesaret şkandınO tO ka¬
randı. Z tirsandin, tırs dan, tırs 10 heldan.
3. gefxvvann, gefandın, evıya bı zOdeyi bı
laf û bluf tO tann. 4. hızdandın, evrya tu
kesê ko pu bıürsini re tO gotin.

korna N.Ztqorne.
korner MZrçg.goşe,guçık.
korniş N. Fr. pervvaz.
koro N.A kor, koro.
korporasyon M. karcrv.
korsan N./r.cerde,keleş,korsan./_takM

keleşi.
korse N. suxme.
koru M. bêl, parçe rêl an danstaneke ko

baş tê hêvişandin.
korucu N. notırvan, nator, parago,

mıfudı.
korugan N. meteris, antaq.
koruk N. besire, harsım, şdûr, evrya jı bo

tıriye negehişti re tê gotm.
koruluk M.bêl,dirûngeh,medreb,cdidar

û beran in ko baş tO hOvışandın. An koru.
koruma N. parOz, parastın.
korumak L.lpanstm,parêztm,parastui.

Z star kınn, sıtar tann, sıpartm, evrya tışt
an kesO ko di bm siya xwe de tê parastın.
3. hevişandın, evrya tışte vvek cd an tane
an hacetên ko jı beramberi tiştê der ve tO
parastın.

korunak L. ask. çeper, parêzgeh, meteris.
korunga M qoringan, gryayê sOpelg.
korunmak Z.xwe parastın, xwesipartin,

xvve hOvışandm.
koruyucu N. nıgehdar, parêzgar, pa-

rOzger. /_Iuk M. mgehdari, parOzgari.
koskoca, koskocaman rgd girsehêz, ka-

pose.
kostak M. K. 1 köstek, narin, zarif. * ha¬

layda narin narin kundura vurmak
fivv. köstek köstek 10 de h govendO. Z dda-
w0r.

kostüm N.Fr.bedl,qatOcd.
koşa rgd lzo,cût,cêwi.Z pev re.
koşam M. çeng, mıst, pivana herdu

m ıstan.
koşma M. 1 kare "koşmak"e.Z cûrestra-

nê ged ya tırki ne.
koşmak L. revin, revryan, bezin, baz dan,

bezryan, ev staonimana h gor devokan
ddcann di cihO hev de bdcar bOn.

koşturmak L. revandın, bezandın. * at
koşturmak Avv. hesp bezandın.

koşu N. rev, bazdan.
koşucu rgd beza, bezok, revok.
koşuk Mİ rıste, manzume. Zstran, klanı.
koşul N. sert, hey. * bugünün koşul¬

larında Avv. di hoyOn ironi de
koşullandırmak Z. hoyıdar kınn, şer-

tandın.
koşullanmak Z. hoyıdar bûn, şertdar

bûn.
koşuUu rgd hoyıdar, şertdar.
koşulmak Z. hatın revin, hatın bezin.
koşulsuz rgd bêhoy, bOşert
koşuşmak L hevbezin, pev re bezin.
koşut rgd paralel.
kot l M. Fr. kod, bı "k" ya hışk tê xwandin,

tıştO dizi ko bı sembolan tO şani kınn.
kot 2 M. İng. cûre cavveki xurt e ko zOdeyi

jı bo pantol û gocde tO kar anin.
kotan M. Zf. kotan, hewcarO nesini ye.
kotarmak L 1 rukınn, tal kınn, jı bo

xwannekê jı kûşxanê valayi firaqOn di
bdd. Z temam tann,xdas tann, davvi andı.

kova N. 1 cerdel, delûv, devvhk, dol, elb,
elbık, ev sinonimana lı gor devokan
dıkann di cdıO hev de bıkar bên. Z xesU,
navê gıyaki ye.

Kova burcu Nh Delevv, polan, 20 sıbat 19 ,

Adar. ,5

kovalamaca Mpitros.
kovalamak L. 1 qewirandm, kınn der. Z

dan pey, ketm pey, teqtzandin, pekandın,
pejdeandın, pijiqandin, fetdandın,
fıtdandın, fehtandın. 3. pey _, pey hev. *
ayduıtak hep karanlığı kovalar Avv. tim
roni h pey tari ye. * önüne katıp kovala¬
mak fivv. dan ber xwe pekandın, dan ber
xwe fıtdandın. 4. par re dan dû, gava yek
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kot l M. Fr. kod, bı "k" ya hışk tê xwandin,

tıştO dizi ko bı sembolan tO şani kınn.
kot 2 M. İng. cûre cavveki xurt e ko zOdeyi

jı bo pantol û gocde tO kar anin.
kotan M. Zf. kotan, hewcarO nesini ye.
kotarmak L 1 rukınn, tal kınn, jı bo

xwannekê jı kûşxanê valayi firaqOn di
bdd. Z temam tann,xdas tann, davvi andı.

kova N. 1 cerdel, delûv, devvhk, dol, elb,
elbık, ev sinonimana lı gor devokan
dıkann di cdıO hev de bıkar bên. Z xesU,
navê gıyaki ye.

Kova burcu Nh Delevv, polan, 20 sıbat 19 ,

Adar. ,5

kovalamaca Mpitros.
kovalamak L. 1 qewirandm, kınn der. Z

dan pey, ketm pey, teqtzandin, pekandın,
pejdeandın, pijiqandin, fetdandın,
fıtdandın, fehtandın. 3. pey _, pey hev. *
ayduıtak hep karanlığı kovalar Avv. tim
roni h pey tari ye. * önüne katıp kovala¬
mak fivv. dan ber xwe pekandın, dan ber
xwe fıtdandın. 4. par re dan dû, gava yek
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dıreve û a dm ji dixwazexwe bıgOhiniyO û
h pey dıkeve.

kovalanmak L hatm fetıün, fetdandın,
evv staonimên h pêşrya "kovalamak" bı
lOkera arikar "haün" tOne bdcar andı.

kovan N. 1 gurbık, kevvar, pêtag, pêtagO
mêşan. * an kovam Avv. pêtagO mêşan. Z
kuvan, jı bo fişengO ye.

kovboy N.İng. kovvboy.
kovdurmak L karê "kovmak" dan tann

vvek: dan der tann, dan defKlandın.
kovma Mdef.axOz.
kovmak L. 1 der tann, tann der,

defıhandın, def tann. Z axêz kınn, der
xtstin, qewuandin, qewitandin, jı kar an jı
xebateki denostm. * dışan kovmak Avv.

qewirandin der ve. 3. kış kuın, evrya jı bo
teyr û mırişkan e.

kovuk M. 1 quntar, jı bo şax û çıyan. Z çal,
jı bo erd û erazi. 3. qunc, jı bo yen dar û
beran. * ağaç kovuklarında yaşamak
Avv. di quncOn daran da jryin.

kovulmak L. 1 qewirin, qewitta, def bûn.
Z an ji evv staonimên h ber "kovmak" bı
lêkera arikar "hatm" tOne bdcar anin
vvek: hatm qewuandin.

kovuşturmak L paşpırsin, teqibat tann.
koy M delav.
koyak N. cav kend, dal, dehl, valataya ko

di navbera du çrya de dimine.
koydurmak Z.karOhpOşrya "koymak" bı

lêkera arikar "dan" tOne bdcar anin vvek:
danxisun.

koymak L. 1 danin, tışteki jı jor bıgehini
jOr. * üzerine koymak Avv. danin ser. *
yanma koymak Avv. danin ber. Z êxistin,
xistin, tışteki ko lê zêde bdd. * üzerine
koymak Avv. Oxistin ser, xistin ser. 3.
têxistin, xistm, ev *xısün' lêkereke arikar
e, gava dıgehije tardeyan lOkerên nû ava
dike. * cebine koymak Atv.xisun berdeO
xwe. 4. kınn, yeki h dereke bıcdı bıki an
tışteki 10 zOde bdd. * adamı işe koymak
Avv. mırovi tann kar. 5. taştın, gutm, jı bo
destur dan an nedan. * bizi içeri koydu¬
lar Avv. em hıştın hundur, em gutm hun¬
dur.

koyu rgd. tir, sıft koyu ayran. * dewê tir
Avv. * çok koyu pekmez Avv. aqita pır tir.
Z çiq, tari, tereng, evrya jı bo rengan e./_
sarı rgd çiqzer, tarizer. /_ kırmızı renk
rgd renge sore tari./-IukMtiri, sıfti, çiqi,
tariti. /_ siyah rgd reştale.

koyu kahve rengi Mnreşbor.
koyulaşmak L. 1 tir bûn, stft bûn. Z çiq

bûn, tari bûn.
koyulaştırmak L lir kınn, çiq kınn, tari

tann.
koyulmak Z. 1 karê "koymak" tann. Z

destpekirın, peyandm, teşebus tann.
koyunl N. mi, rnıh, mêşin. /_ postuM ey-

ar. /_ kırpma makinası MA. hevnng,
cevv.

koyun M ant paşd, paxd. * koynunda sa¬
klamak Avv. paşdO xwe de veşartm. *
koynunda yatmak Avv. di paşdê de ra-
zan.

koyun göbeği MA. kuvarkê miki.
koyungözüotu N. naznaz.
koyuvermek, koyvermek Z. 1 berdan,

azad kuın. Z xwe dest ve berdan. * ken¬
dini kapıp koyuvermek Avv. xwe dest ve
berdan. 3. vveki xwe hıştın.

koz N. P. 1 gvviz, gûz. Z qoz, di kaxeza is¬
kambil de yên heri bdmd. 3. keys, fırsend.

koza N.F.ZT.lqoze,qepÛşk,gûzık.Zqo-
ze, gûzık, evıya jı bo gûzıka hevrişimê ye.

kozalak M deq, güzde, xoz.
kozmetik M Fr. kozmetik.
kozmik rgd Fr. kozmik.
kozmografya M. Gr. kozmoxrafrye.
kozmonot M. Gr. Fr. kozmonot, stOreger.
kozmopolit M. Fr. Gr. kozmopoüt
köçek N. gf ende, köçek, mırtıb, loti,

çengi, ?- ^ani, ev staonimana h gor devo¬
kan ddcann di cihO hev de bıkar bên.

koçer N.K koçer.
köfte M. P. kıfte, küfte, kutılk, kütük,

lopık.
köhne rgd. P. K kone, kevne, kelkot.
kök N. 1 bine, nh, ra, reg, kok, rical, npın,

jı bo rehekan e beşê ko di bin ax0 de dimi¬
ne Û ev staonimana h gor devokan
dıkann di cihê hev de bdcar bOn. /_ sal¬
mak L rical avOtın, reh gırtm, npm dan.
Z kok, bine, demar, beşi rehekan e ko jı
erdO heta çıql û gulryan e. 3. kok, hb, dane.
* üç kök elma Avv. sO kok sOv. 4. nh, ra,
reg, demar, kok. * kökünü getirmek Avv.

kok andı, nhO .. denosün. 5. ra. rader,
pêşing, jOza, Grm bêjeya ko jı parekan
paqij dibe û h ser mane ya xwe ya esasi
dimine. * kökünü kazımak Avv. gûrt
tann, paşi anin.

köken Mlûntmêw.Zj0za.3.nh,reg,esl
köken bilimi MA etimoloji.
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kök kurdu MAcotar.
köklemek Z. helkışandın, gûrt tann, jı bo

rehek Û dar û beran e.
köklenmek Z. kok gırtm, reh gutm, rical

avetın.
kökleşmek L. 1 reh gırtın, rical avêtin. Z

him danin.
köklü rgd relıdar, bıreh, bıriçal, bıkok.
kökten rgd jıreh, dıbmve,jıkokeve.
kökteş M. Grm eyleta navan.
köle N. 1 dd, köle, ya ko jı ceng û şer de

bmdest bûye. Z bındest,xulam, evd, köle,
bende, berdest,ya kojı bo xizmet bı cebri
an bı kırrinO bındesti yeki bûne. /-Ieş¬
mek Z. bmdest bûn. /_lik M. bendeyi,
bındesti, koleti, diü, xulami, berdesti, ev
staonimana ügordevokan ddcann di cdiê
hev de bıkar ben. /_ olmak Z. köle bûn,
bende bûn, bmdest bûn, dd bûn.

köleleştirmek Z. bmdest kınn, bende
kırın, köle kırm.

kömeç N.anLlasık.
kömür N. 1 konur, reji, nji. /_cü M.

komırvan. * maden kömürü M. konura
madeni. Zxijileg, evıya tenê ya êzinga re
tê gotın.

könıüren M. sink.
kömürleşmek /. nji bûn, xijdeg bûn.
köpek N. 1. kûti, kûçık, se, seg. Z mec. di

cihO çêr û dıjûn de tO karanin. * dişi kö¬
pek Avv. dOI, dêlese. * erkek köpek Avv.

gembol. /_ havlaması M. kevvte kevvta
kûti. * kuduz köpek Avv. kûçıkO har. /_
terbiyecisi Nh segbaz.

köpek bahğı N. segavi, kûtryê avi.
köpek dUi otu N.zmanOseg.
köpek dişi MA. ani talb, qil.
köpek gülü Nh. gulnesrin.
köpeklenmek Z. kutıti tann, segıti kırın.
köpekleşmek /. kûti bûn, seg bûn.
köpekUk M. kûtiti, kûçıkti, kûçdcahi,

segıti.
köpek memesi MA. Bj. kula bin çeng.
köpoğlu M. segbav, kûtibav, goünekejı bo

çêr û dıjûn tO gotm.
köpek yalağı N. lakta.
köprü N. K. 1 pu*, pırd, qeynter, korpê. Z

mec. peyvvendi. * köprü alfa çocuğu Avv.

berdhvar, kesO kojı her ad de sêvvi dimi¬
ne. /_ kurmak L 1. pır çOkınn, korpO da¬
nin. Z mec. peyvvendi saz tann.

köprücük kemiği Nh. anı kuhika mil,
pınka mil, qefel.

köpük N.l kef, helime, evrya kefa kolOte
ser tıştOn ko dikele. Z kevs, kevvar, kef, jı
bokefa ko lı seravêye./_vermek Avv.kef
dan. * ağzından köpük gelmek Avv. kef
jı dev hatm.

köpüklenmek L kef dan, kef gırtm.
köpüklü rgd kefgırti, kefıkıni.
köpülemek Z. gar kınn, tışte vvek hhOf,

mırtei de dırÛnOn stûr û jı hev dûr re tO
gotın.

köpürmek L. 1 kefdan, kef gırtın. Z tırş-
bûn û kef dan. 3. zor enirin, erna xwe ra¬
bûn.

köpürtmek L. kefandın, kef lı ser xistm.
kör rgd. P. K. 1 kor, kvvir, kesê* ko çavOn

xvve nabine. Z kvvir, kone, tıştOn tûj vveki
kOr Û şûr û AıvdkodevênxweOdi nabınn.
3. tıştO ko paşi gırti ye. * kör yol kör hat
fivv. reya kor, xeta kor. 4. ker, kor, ger
agah û setati kOm dibe. * bir işe karşı kör
gibi davranmak Avv. lı beramberi kareki
ker û kor bûn. S. di cihê nehdıi de tO kar
anin. * kör şeytan, kör talih Avv. şeytani
kor, tahha kor. 6. kOm roni, tari gevvnk. *
sabahın köründeAvv.di tari gevvnka sıbO
de./- dövüşüM.şerO kvviran e./_duman
Avv.mıja tari. /-kurşun Aıv. kevirêkvviran
e. /_ kütük Avv. zrr serxoş./- olmaİc Z. kor
bûn/_ topal Avv. tane mine. * körle yatan
şaşı kalkar fivv. qinkO re bibi heval, nital
gû de dimine. * körün islediği bir göz,
AUah verdi iki göz Aıv. kor gopal drxwast
XwedO du çav danO. * körün taşı Avv.

kevırO kvviran.
kör bağırsak Nh ant. riviyO köre.
körcesinc rgp. bı kori, bı levriri.
kör düğüm Nh gırekor. 1 gırOya ko naye

vekırın. Z mesele ya ko hal nabe an gırıft
bûye.

köre M. K. 1 küre, di pd"ıka êtûnO de cihê
ko nji dışevvıte. Z qula gêlan, mûnyan.

kör ebe Mpitros.
körelmek Z. 1 kor bûn, kone bûn, kvvir

bûn, gord bûn, kuh/kûh bûn. evrya jı bo
hacetOn tûjyê maden vvek das û kOr û şûr
û devê vvan ûAvvdZzrvva bûn, jıbo kani
û çavkanıyan e. 3. tefin, xev de çûn, jı bo
agu û çıra. 4. tüne bûn, davvi hatm. 5. kor
bûn, dû muin.

kör fare N. kosnig, koretmşk, mışki kor.
körfez N. cav delav. Hürmüz körfezi *

delavahurmuzMA.
kör köstebek M. kosnig.
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körkuyu M bira zıvva, bd"a kor.
körlenmek Z. kor bûn, kvvir bûn.
körleşmek Z. kor bûn, kvvir bûn. An kö-

relmck.
körleştirmek Z. 1. kor tann, kvvir tann,

kone tann, kuh tann. (jı bo luKelan). 2.
kor kınn, kvvir tann (jı bo çav).

körletmek L bn körleştirmek.
körlük M. 1. korayi, kori, kvviri. Z konebû-

ni, kuhbûni
kör ocak M. korocax, kordûndan, kesO ko

zav û zêçO xwe ndun.
körpe rgd. jikele, lavv, teze.
kör sıçan M koremışk, mışki kor.
körük N. kûnk, pıfdc, nepax, müsademe,

müsademe. /_cü M. nepaxer, pıfıkkOş.
körüklemek L. 1 nepax kuın, pıfık tann,

kûnk tann. Z mec. taş kum, tiz kınn, ber¬
dan hev.

körükörüne rgp. bıkorani.
kör yılan M. koremar.
köse M. F. ÂT. köse, hurim.
köse buğday A7ı genimê köse.
kösele N.P. kösele.
kösemen M. qoçkêş.
köskötürüm rgd kıp û kûd.
kösnü M. televvbûni, kakırosibûni,xwasta

nOrûmOyejıbohev.
kösnük rgd televv.
kösnül rgd erotik.
kösnülmek Z. 1 televv bûn, jı bo heyvvan.

Z gırnevvûti bûn,jı bo pısingan. 3. kakırosi
bûn, jı bo mırişk Û teyran.

köstebek N. koremışk, konnışk, kosnig,
stevlok,xiltêkor.

köstek M köstek. 1 zıneu*a ko lı hngO hey¬
vvan dudnın. Z zıncira bazın û saetan. 3.
mec. asteng.

kösteklemek L köstek kırın.
köstere Mxûştire.
köşe N. P. K. goşe, guçdc, qunc, quncik,

kucde, qorzi, kozi, ev sinonimana lı gor
devokan dıkann di cdıO hev de bıkar bên.
1 niqte ya ko du xizdc dıgehin hev. Z cihê
ko du kevi dıgehta hev. 3. cihê ko du di¬
vvar dıgehin hev. 4. niqteya ko du kolan
an rO dıgehta hev. 5. beş, cih an cihvvar. *
yurdun bu cennet köşesi Avv. ev goşeyi
bıhûşt ya vvelOt. 6. cihO tenê û tenya. * otel
köşeleri fiıv. goşeyi holölan. 7. rojnanıe an
kovanın de stûnOn taybeti. 8. folbolO de
her ç;ır goşeyi qadê. /._ yazarı Nk
quncmviskar. * şiir köşesi fivv. quncdcO

helbestan. /_ başı fivv. serek goşe. *
köşeye çekilmek fivv. taşıyan quncikê
xwe. * köşeyi dönmek fivv. devvlemend
bûn, goşe gırtm. * köşeyi kapmak fivv.

goşe gutm.
köşebent N.P.Zr.xıştık,goşebend,sûce.
köşegen M mat. eşkOl, goşegen.
köşeleme Mgoşeki.
köşelemek Z. goşe kırm, goşe çOkınn.
köşeU rgd bıgoşe.
köşesiz rgd bOgoşe.
köşe taşı Nh qorziber, kevırO goşe.
köşk N. P. qesr, köşk, Ûli.
köşker N.Ze".P.goşkar./_likM.goşkari/_

önlüğü fivv. berkapk.
kötek N. K. hutık, kötek, kutek.
kötü rgd. 1. fena, bednav, koti, neçO, bed,

jı bo tışt an kesê nebaş re tO gotın. Z xirab,
xerab. /_ huylurgd bed revvışt. /_ gözfivv.
çavê xirab. * kötü gözle bakmak fivv. bı
çavO xirab 10 ndıerin. /_ karakterli rgd.
bedrevvışt. /_ olmak Z. kotibûn. /_ söyle¬
mek L gotına xirab gotın. /_ şöhret M.
bednav.

kötüleme M. xirabkinni, serevde, zem,
lom.

kötülemek L. zem kınn, koti kırın, se¬
revde kırın, xerab/xirab kuın, xıra kırın,
lom tann, lom 10 kınn, lome 10 kırın.

kötülenmek Z. evv sinonimOn lı pOşıya
"kötü" bı "hatm ... bûn" têne kar anin
vvek: hatın xirab bûn.

kötüleşmek L. evv sinonimOn pOşıya "kö¬
tü" bı "bûn" tOne kar anin vvek: xerab
bûn,xırabûn.

kötüleştirmek Z. evv sinonimOn pOşıya
"kötü" bı lOkera "tann" tOne kar anin
vvek: xirab kırın.

kötülük N. xerabi, xirabi, fenati, neçêyi,
bedreki, boblat, dılsırti, ev sinonimana lı
gor devokan dıkann di cihO hev de bıkar
bên. /_ etmek Z. xirabi tann. /_ istiyen M.
bedxwaz.

kötümsemek L xirab ditm, bedreki kınn,
reşbdıi kırm, bedbini tann, tışteki an
bûyereki tun bı ad xirab de hızu- kırın.

kötümser rgd. dılreş, bedbta,reşbin,pcsi-
mist./_leşmekZ. ev sinonimana bı "bûn"
an "...i kınn" têne kar anin vvek: reşbin
bûıı an reşbini kırın. A-likA7". dılreşi, bed¬
bini, reşbini, pesimisti.

koi'iriim rgd. kûd. /-Ieşmek /. kûd bûn.
/-lükM.kûdi.
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köy N.P. dOhat, gund. /_cü M. gundkar.
/-cülük M. gundkari. /_ meydanı MA.
gasm, fOza gund.

köydeş M. hevgundi, hemgundi.
köyleşmek Z. gund bûn.
köylü rgd. gundi. /_ce rgp. gundiki. /-lük

M gunditi, gundiki, gundivvari.
köz N. kozır, tuaf , pmgd, pengu-, pelox.
közlemek Z. avêtm ser êr/agtr, evrya jı bo

goşt, sevvz Û Avvd ko lı ser tirafê tête patın.
kral N. 1 qral, qeral, şah, key, meük, ev

bêje jı zmanO Slavi tê. Z şah, qral, mecazi
de mezıntırO hemûyan. * bana göre ta¬
rih, derslerin kralıdır Avv. lı gor mm di-
rok, şahO hemû dersan e. 3. şah, axa, evıya
ji mezıntırin serokO sermayeye. * petrol
kralı Avv. axayO petrole, şahO petrole.

kralcı rgd. keyperest/_takMkeyperesti.
kraliçe N. 1 şahbanû, keybanû, qraliçe,

ferzin, bano, banû, medke. Z bı avvaki jı
hemcinsêxwe mezıntır. * güzellik krali¬
çesi fivv. şahbanû ya nnditiyê.

kraliyet M. qrahyet, keyani.
krallık M. sahi, şaheti.
kramp N. Fr. Bj. fırk, şebıkin, qramp. /_

girmek fivv. fuk ketin, ftrk avOtın, şebıkin.
krater N. korta!, krater.
kravat N.Fr. qravvat.
kreasyon A'. Fr. afrandıni.
kredi N. Fr. 1 qrOdi, perk. Z evvlekari, ba¬

vveri.
krem N. Fr. qrem, melem.
krema M. İl qrerna, to, xavik.
krematoryum M. Fr. krematonyÛm, cihO

ko nıırryan dışevvıtinın.
kremlin N. kremlin.
kriko N.Fr. kriko.
kriminoloji M. Gr. kriminiloji.
kriptoloji M. Fr. Gr. kriptoloji, lOgerina ü

ser luvisOn dizi an şifre re tê gotın.
kristal N. rgd kristal, belûr.
kriter M. Fr. pivan.
kritik Fr. 1 rgd kritik, xeter. Z M. rexne.

3. rexnevan.
kriz N.Fr. kriz.
krizalit M Fr. krizalit.
kroki N. Fr. kroki, nexşe, pergar.
krom N. Fr. kân krom, navO elementeki

ye, jımara atomi 24, gıramya atomi 52.01,
tcqla xwe 6.92 ye û 1514 derece de dıhcle.
sim Cr. ye.

kromozom A'. Gr. Fr. kromozom.
kronik M. Fr. 1 kronik, bûyemame. Zrgd

domdan
kronoloji N. Gr. kronoloji, bı cih û zeman

hûrnêrina bûyerOn diroİci ddce.
kronometre N. Gr. kronometre,

demjımOr.
ksilofon M. muz. çivjen, pergaleki muzikö

ye.
kubaşmak Z. palûte tann.
kubbe N.Xqube, kemer, gûmez, gumbet,

kümbet.
kucak N.axûş.hemOz./- açmak Z.hem0z

vekınn. * kucağa düşmek Avv. ketin he-
mêzO. * kucak kucağa girmek Avv. ketm
hemêzO hev, an hemêzO hev re çûn. * ku¬
cakta uyumak Avv. hemOzde ketin xew.

kucaklamak L hemOz kırın, gırtın IıemO-
zaxvve.

kucaklanmak Z. hatm hemOz kurm.
kucaklaşmak Z. ketm hemOza hev, he-

mOza hev re çûn.
kuçu kuçu B. K. kûçû kûçû, denglOkınna

seg/kûti ye.
kudret N.A qudret, hêz, ttwanta.
kudret helvası Nh. dayi, gezo.
kudret narı MA. gulxenderan.
kudretsiz rgd bOqudret, bOtaqet.
kııdsi rgd.A qudsi, piroz.
kudurgan rgd har, harûdin, bıür./_hkM

hari, hariti, bıtıri.
kudurmak L har bûn, har û dta bûn, bitir

bûn, rebit bûn.
kudurmuş r^d. harbûyi, bılırbûyi.
kud- .k L. har kırın, bilir kirin, rebit

. .ıl.
kuduruk rgd fi/ı kudurgan.
kuduz N. Bj. hai, derdese. /_luk M lıari,

bıtıri. /_ olmak Avv. har bûn.
kufi rgd A kufi, cûre nrviseke Erebi ya

kevn e.
kuğu kuşu N. qû, qaza îraqi.
kuka ağacı N. koka, neran.
kukla N. Gr. 1 kukla, bûkoke. Z pOlistık,

kesO ko bı sere xwe ntae û dibe pOlistıka
xelkê.

kukuleta Mkuhk,kumdc,yakojıbobaÛ
baranO jı cilan ve dûrandi an nedûrandi
ye û bo vi mebesti tO bıkar anin.

kul N. A 1. qûl, köle, qervvaş, kesê ko
hatiye dd tann û tête gırtm û fırotan. Z
qûI,lıgorXwedeinsan./_lukM.qûli,qÛl-

kulaç N. qulac, qulanc.
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kudret helvası Nh. dayi, gezo.
kudret narı MA. gulxenderan.
kudretsiz rgd bOqudret, bOtaqet.
kııdsi rgd.A qudsi, piroz.
kudurgan rgd har, harûdin, bıür./_hkM

hari, hariti, bıtıri.
kudurmak L har bûn, har û dta bûn, bitir

bûn, rebit bûn.
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kud- .k L. har kırın, bilir kirin, rebit
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kufi rgd A kufi, cûre nrviseke Erebi ya
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kuğu kuşu N. qû, qaza îraqi.
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kukla N. Gr. 1 kukla, bûkoke. Z pOlistık,

kesO ko bı sere xwe ntae û dibe pOlistıka
xelkê.

kukuleta Mkuhk,kumdc,yakojıbobaÛ
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qûI,lıgorXwedeinsan./_lukM.qûli,qÛl-

kulaç N. qulac, qulanc.
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kulaçlama M. baskemele,jıboajnekınnO
ye.

kulaçlamak L qulac tann, baskemele
kınn.

kulağakaçan Nh. guhkunkere, guhsun.
kulak N. ant guh, kenk, guçde. * dış ku¬

lak Nh ant guhê derve. * dik kulaklı fivv.

vit, bel. * iç kulak Nk ant guhO hundur.
* kulağı delik fivv. bı guh, guh kun. * ku¬
lağına söylemek fivv. guh de gotın. * ku¬
lağına gelmek fivv. guh 10 bûn. * kulak
ardı etmek fin: avOtın paş guh, xiste
pışt/paş guh. * kulak asma! fivv. guh me-
de!./_ asmak (asmamak) L guh dan (ne¬
dan). /_ bükmek Z. guh badan, guh
taşandın. /_ çekmek Z. guh kışandm. /_
çınlamak L kenk çıngta. /_ delmek Z.
guh kun kırın. /_ dikmek Z. kenk vit
krnn. /_ kabartmak L guh vit kınn. *
kulaklarını tıkamak fivv. guhO xwe
gutın, xwe ker kınn. /_ vermek Z. guh
dan, guh 10 tann. * orta kulak kemikleri
Nh. hestryOn bıhistmO. * ostaki borusu
Nh. bonya ostaki.

kulak çekici Nh. çakûçi guh.
kulakçık N.hanl guhuk, di dil de çahkOn

ko xwtaê dişinin hundur. 2. guha pıçûk. 3.

kenk, guh yên ko lı ser alet û hacetan m.
kulak demiri M. kenkO gisın.
kulak kepçesi Nh. ata. kevçıka guh, kırO-

jok, kenk.
kulaklık M. berguhk. 1 haceta ko guh

diparêze. Z haceta ko jı bo deng h radyo
Û tıştO vvısa ve tO gırO dan.

kulak memesi Nh. ant gurçıka guhuk,
memıka guh, nermdca guh.

kulak salyangozu N. ant guhmasi.
kulak yolu N. ara kerdca guh.
kulaklık N. berguhk.
kulampara N.A P. hetiwbaz, qulempare.
kule N.A 1 qûle, barû. Z rex, di setrencê

de ya tenışta derveyi hespê.
kulis N. Fr. kurtûpıst, kûlıs, xewle. /_ yap¬

mak fivv. xewle tann, kûds tann, kurt û
pist kınn.

kullandırmak L. xebitandin, dan
xebitandin, dan bdcar anin.

kullanılmak L hatm xebitandm, hatın
bıkar anin.

kullanılmış rgd xebitandi, kevne.
kullanışlı rgd kOrhati.
kullanışsız rgd. kOrnehati.
kullanmak L. 1 karandı, xebitandin,

ondandın, jı bo berjevvendrya xwe tışteki
bı kêr i xwe dan xwebitandin. * gözlerin
için gözlük kullan fivv. jı bo çavOn xwe
berçavık kar bine. Z bdearanin,
xebitandin, tışt an yekijı bo berjevvendıya
xwe dan kar kuın. * adamı köle gibi
kullanmak fivv. mırovi mina köle bdcar
andi/xebitandin. 3. lı xwe kırm, dan serê
xwe, jı bo cd û şefqe. * pardösü kullan¬
mam Aıv. ez pardesû bı kar naynını.

kulp N. Gr. qulp, çembıl, deştik. /_ tak¬
mak Z. 1. qulp tann, qulp pO ve kırm,
qulp pO ve nta, çembıl tann. Z mecazi de
iftira tann, an pışt yeki de paşgoüni kırın.

kulplamak L.qulp kınn, qulppê ve kırın.
kulplu rgd biqulp, bıçembıl
kuluçka N. kurt, jı zmanO slavi tO. /_ ma¬

kinası Nh mekina çelıkan. /_ olmak Z.
kurt bûn. /_ tavuk/kuş MA. kurt

kulun M. 1 cehşık, sipe, çêleyO kerê ye. 2.

cani, çOleyO hespO ye. /_ atmak L ber
avOtın.

kulunç N.A êhnc, qohnc.
kulunçotu N. qorican.
kulübe N. P. 1 qulûbe, qulrx, kolit, kepir,

holde, enzelok, erzêl, herzahk, qurçik,
xicik, bûtık, koxi, frOze, ev sinonimana lı
gor devokan dıkann di cihO hev de bıkar
bên. Z gom, gomık, koz, kozık, jı bo hey-
vvanan e.

kulübecik N. kozık.
kum N. P. qûm,xiz,rik, seylak. /_ falı M.

remil. * kum falına bakan fivv. remildar.
/_ saali Nh saeta xizê. /_ kırlangıcı Nh
kûşk.

kuma N. hewi, hevvê, hene. /_ çocuğu M.
heneza.

kumandan N. qumandar, fermandan
kumanya N. İt. qumaniye.
kumar N. A qumar, xumar. /_cı M qu-

marbaz, xumarbaz. /-hane M. qumarxa-
ne, xumarxane. /_ oynamak Z. xumar
listın.

kumaş N.A qumaş, kırar, kısûr, pırtu.
kumbara N. P. qumbere, kompere,

xeznok.
kumlu rgd. bisêlak, xizek, xizin, seylak.
kumluk M. sêlxan, seylak, rikOx.
kum olu M. sirka mara.
kumral rgd. kej, çûr.
kumru N. P. K. qumri, fatfatlk, fatmûk,

küi:»; :.;;vot, ev sinonunana lı gor devo¬
kan dıkann di cihO hev de bdcar bOn.
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kumsal N. rikelan, kevişen, sOlxan.
kundak M. Gr. qûndax, madik, dergûş. 1

paça ko zarok lê tên pêçan û dikeve der-
gûşO. Z qundax, tıfıngan de cihO ko namli
dıkevıyO. 3. paça rûn e ko bı vve ağır
berdıdın mal û xamyan.

kundak bağı N. melotke.
kundaklamak L 1. dergûş kınn. Z ağır

berdan.
kundura N. Gr. qondere, sol. /_cı M. goş-

kar, solçOker.
kunduz N. darbır, semasi, segi avi.
kupa M Fr. küpe. İtaseke küre û di spor-

tê de didin ya ko serketi dıbm. Z qedeh.
kupkuru rgd. zıp û zıvva.
kupon N. Fr. kupon.
kur l M. Fr. kurs, qimeta pare ya duvviz e h

beramberi ya hundur.
kur M. Fr. cılvve.
kur*a N.A qure, vıjag, peşk. * kurti çek¬

mek L qure kısandın, vıjag
avetın/kışandın.

kurabiye M. 1 qurabrye, cûre kade yên bı
şir Û şekır tê çêtann. 2 lebzine, bı cûreye-
kijı behivan çOdıbe.

kurak rgd zrwa,sıxre./_lıkM bOavi,zıwa-
ti, sixreti.

kurakçıl rgd dOmçin.
kural M. sereta, qeyde, rOz, rêzdc. /_ dışı

Aıv. jı rOzê der, jı qeydO der.
kuram M. nazariye, teori. /_cı M. teorisy-

en.
Kuran N. A Qur'an, tatOba piroz e ko jı

Hz. Peyxamber re hatiye şandın.
Kuranıkerim Nh Qur'anO Kerim.
kurbağa N.beq.*yeşUkurbağaM/ıbeqi

dara. * uçan kurbağa MA. beqi fırok.
kurban M./l qurban, boraq, gori. /-bay¬

ramı Nh cejni qurban, cejni boraq. /_ et¬
mek L qurban kuın, boraq kınn. /_
kesmek L boraq kınn, qurban ser jê
kınn. /_hk M. qurbani, boraqi. /_ olmak
Z. qurban bûn, gori bûn.

kurcalamak L pehşandın, peksin, dest
dan.

kurcalanmak Z. hatm pehşandın, hatm
pehşta, hatın dest dan.

kurdele N. İt band, laçık.
kurdeşen M./()'./sr.qurdêşan,uitdeer, nex-

vvaşryeke cildi ye ko dtxure Û tê xar.
kurdurmak Z. dan saz tann, dan ava

kırın.
kurgan M. çeper.

kurgu Mlsazgêr,venandin,tiştanmddca
ko hacete vvek saet û tışte vvısa badıde û
saz dike. Z montaj.

kurma N. damızrin, sazkınn.
kurmak L. 1. damızrandın, saz tann. *

partimizin kuruluş yılı Avv. sala
damızrandına partıya me. Z danin. * tu¬
zak kurmak Avv. tapık danin. * sofra
kurmak Avv. sıfre danin. 3. lı hev xistin,
tışte vvek mekine û hacetekO ko parçe yO
vvan tini ber hev û ava diki. * dolabı kur¬
mak fivv. dolav lı hev xistin. 4. badan, ven-
andın. * saati kurmak Avv. saet badan,
saet venandın. 5. ava kırm, damızrandın,
saz tann. * fabrika kurmak, bina kur¬
mak Avv. fabriqe ava kınn an
damızrandın, avahi ava tann an xani ava
kınn. * hükümet kurmak Avv. hukumat
saz kırın, dezgeha hukumatO danin.

Kurnıanc N. rgd Kurmanc, yên zaravayi
Kurdi ya Kurmanci diaxêvm. IS M. zara-
vayeki Kurdi ya heri mezm e.

kurmay M. serpenşt, tırki de evıya serba-
zûn ko jı dıbıstana taybeti de derdıkevın
re tO gotın.

kurna N.A qurne, curn, curna avO ya he-
mamê ye.

kurnaz rgd. P. qurnaz, fenek, şût, tepo.
/_hk M. qurnazi. * kurnazlık etmek bw.
qurnazi kırın/- olmak Z. qurnaz bûn.

kurnazca rgp. bı qurnazi.
kurnazlaşmak L. qumaz bûn, fenek

bûn.
kurs N.Fr.fOrgeh,qurs,kurs./_almakZ.

qurs gırtm. /_ vermek Z. quns dan.
kursak N. ant geprûg, hOnk, berçOUe, ber-

tûrk, berkurk, pelqeçiçk, pezizank, ev si¬
nonimana lı gor devokan dıkann di cihO
hev de bıkar bOn.

kurşun N. 1 zrOç, zu-iç, sırb, jıbo madenO
tO gotın, elementeki ye ko jimara atoma
xwe 82, gıramya atoma xwe 20721, teqla
xvve 113 e û 327.4 derecO de dıhele. sân
Pb. Z güle, qerşûn./- sıkmak Z. güle ber¬
dan. * kurşun yağmuruna tutmak fivv.

güle baran kınn.
kurşuni M. qerşûni, rengO qerşûnû ye.
kurşunkalem Nh. qelemzrêç.
kurşunlamak L.danberguleyan,qerşun

tann, güle lê dan.
kurşunlanmak L hatm qerşûn kınn,

hatın gulc kınn.
kurt l M. gur, gurg. * sürüyü kurt bas-
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bûn.
kurs N.Fr.fOrgeh,qurs,kurs./_almakZ.

qurs gırtm. /_ vermek Z. quns dan.
kursak N. ant geprûg, hOnk, berçOUe, ber-

tûrk, berkurk, pelqeçiçk, pezizank, ev si¬
nonimana lı gor devokan dıkann di cihO
hev de bıkar bOn.

kurşun N. 1 zrOç, zu-iç, sırb, jıbo madenO
tO gotın, elementeki ye ko jimara atoma
xwe 82, gıramya atoma xwe 20721, teqla
xvve 113 e û 327.4 derecO de dıhele. sân
Pb. Z güle, qerşûn./- sıkmak Z. güle ber¬
dan. * kurşun yağmuruna tutmak fivv.

güle baran kınn.
kurşuni M. qerşûni, rengO qerşûnû ye.
kurşunkalem Nh. qelemzrêç.
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tann, güle lê dan.
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kurt l M. gur, gurg. * sürüyü kurt bas-
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mak fivv. gur ketm nav pez.
kurt 2 M. kurm, kırm. * ağaç kurdu M.

kurmO darê. * kar kurdu M. kurmi berfê.
/_lu rgd kurmi. * kurtlu olmak fivv.

kurm ketm, kurmi bûn.
kurt sürüsü M. zube, zurbe.
kurtarıcı rgd xdasker, sparder.
kurtarmak L. 1 nzgar, tann, azad tann.

* vatanı kurtarmak, hapisten kurtar¬
mak fivv. vvelat nzgar kirin, jı gutigehê
azad tann. Z fehtandın, xelas tann, xilas
tann. * cezadan kurtarmak Aıv. jı cezê
xilas kınn.

kurt bilimi Nh kurmnasi, helmtatoloji.
kurtboğan otu M. gurxenêq.
kurtçuk N. kurmık, pu-g.
kurtçul rgd kurmxur,heywanOnkojıydıa

xwe bı kurman dom ddce.
kurt köpeği MA.seyêgur.
kurtlandırmak Z. kurmi kırın.
kurtlanmak L. kurmi bûn, kurm ketin.
kurtlu rgd kurmi.
kurtluca olu N. marijok.
kurtulma M. xdasi, fetdin.
kurtulmak L. fitilin, fehtta, fıhtih, nzgar

bûn, xelas/xilas bûn, azad bûn, ev sinoni¬
mana lı gor devokan ddcann di cdiê hev
de bdcar bOn. * kurtarılmış bölge fivv. he-
rêma nzgarbûyl * ölümden kurtutanak
fiıv. jı minnOxelas bûn.

kurtuluş Mfelat,nzgari,xdas,xelasi.
kuru rgd. 1 hışk, tışte ko av tê de nemaye.

/_ ağaç M. dara hışk. Z zrwa, zvva, tışte ko
av jê kışrya ye. /_ toprak M. erda hışk. 3.
hışk, tıştO ko hatiye hışk kınn jı bo duvva-
rojO. /_ biber M isota hışk. 4. hışk, reheka
ko jtadanya xwe nemaye. * kuru armut
ağacı fivv. dara hermê ya hışk. 5. tisi, np,
nanO ko katix lı ba nine. /_ ekmek M. na¬
ne tisi.

kurucu rgd sazgOr./_luk M. sazgêri.
kuru kafa MA. ant talox, kapol, qepol.
kuru kahve MA. qehweya herdi.
kurul N. lıjne, sazûman.
kurulamak Z. zrvva tann, zvva tann.
kurulanmak Z.1 haün zrvva tann. Zxvve

zrvva tann.
kurulmak L. 1 bmgeh gutm, cdı gırtm. Z

saz bûn, damızrin.
kurulu rgd damızrandi, sazbûyi.
kuruluk N. 1 taşta. Z zrvvati.
kuruluş M. 1 karO an mOjûyê

damızrandmO. * derneğin kuruluş tari

hi Avv. mOjû ya damızrandına komelO. Z
karsaz, dezgeh, sazûman. * sıhhi kuru¬
luşlar Avv. dezgehOn tendurusti.

kurum l M. dezgeh, donnc, mezringe, sa¬
zende, sazûman, karderi.

kurum M teni, toza tenryê.
kurum 3M pesndani, peyagıri.
kurumak L.1 zrvva bûn, vemırin, evrya jı

bo avê û tıştO avi re tO gotm. * kam ku¬
rumak Avv. xvvta 10 vemırin. * çeşmenin
suyu kurudu fivv. ava kanryO vermri, ava
kanıyO zrvva bû. * ağzı kurumak fivv. dev
10 zıvva bûn. Z hışk bûn. * ormanlar ku¬
rudu fivv. rOl hışk bûn.

kuruntu N. xetere, weswese, ddreşi, bed-
gumani,wehim. * kuruntuya kapılmak
fivv. ketin ddreşiyO, ketin bedgumanryO.
/_lu rgd bedguman, dılreş.

kuruş M. qunş, sedi de yeki Ura ye.
kurutma kağıdı Nh. helçuık.
kurutmak L. 1 hışk tann, hışkandm. * bi¬

ber kurutmak Avv. isot hışk tann. Z zrvva
tann. * elbise kurutmak Avv. cd/tanc
zrvva kınn. 3. burandın, buhurandın, tışte¬
ki ko tu neslê vviAvO jı dinê raki. * me

. mêşên xwe burandın fivv. biz arılarımızı
kuruttuk. 4. miçiqandin, zrvva kuın, av jO
gırtm, evrya tışte ko av tê de ye an cihO avi
ko tO zıvva tann re tO gotın.

kurutucu rgd. zrvvaker, hışkker.
kurutulmak L karO "kumtmak" bı

"hatın" tOne bdcar anin vvek: hatm zrvva
kum.

kuru üzüm N. mevvij.
kuruyemiş Nk kakıl, denddcOn hışk, çe¬

rez.
kurye N. Fr. rêtarox, şandi, peyde, peyk.
kuskun N. paldûm, qûş, tenge, zrvvır, nav-

teng.
kuskus M.yiqûsqûs,cûrexwarmekekojı

ard, şir û hOk çedıbe.
kusmak L. versin, veresin, vereşan.
kusturmak L.verşandın,vereşandın,dan

vereşandın.
kusur N. A 1 kOmasi, qisûr. * kusura

bakmamak fivv. h qisûran nenuiêrtin. Z
kusur, bermaye, tışte ko jı tûniyO ber
dimine.

kusurlu rgd bdeêmasi, biqtsûr.
kusursuz rgd. 1 bOkêmasi, bêqisûr. Z

dınst, dunıst
kuş N. têr, teyr, bahnde.
kuşak N. 1 pışt, piştik, şûtik. /_ bağla-
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inak/kuşanmak Avv. pışt gıredan, şûtık
girê dan. Z dûn, nıfş, bınaçe. * harp son¬
rası kuşaklan Avv. nifşên davvrya şer.

kuşane M. Zf. qûşxane.
kuşanmak Z.xwepêçan,xweguêdan,ji

bo çek û cd, tane û tışte vvısa ko mırov lı
xwe dike re tO gotm.

kuşatılmak L haün gemaro dan, dor 10

hatm gutm.
kuşatmak L. gemar dan, gemaro kınn,

dor 10 gutm, vverandın.
kuşbakışı M.hjordemhOrin.hjordemO-

ze kınn, seyrana joreve.
kuş başı Nk tikegoşt, goştO tiketari.
kuşburnu N. şilan.
kuş dili MA. zımane çûçdcan, zOdeyi jı bo

zarokan e ko şiklê bêjeyan diguhênn û
diaxrvin.

kuşkonmaz M. çavmark, meroje.
kuşku N. şık. /-duymak Z. şık tann, şde

lê bûn. /_lu rgd btşık, şdcbır. /_suz rgd
bOşık. /_ uyanmak Z. şık bınn. * kuş¬
kuya düşmek Avv. ketm sıkan.

kuşkulandırmak L tann sıkan, guman-
bartann.

kuşkulanmak L şde kınn, şık bınn.
kuşluk M. danê sıbO, danO beyani, ta-

ştıyan.
kuşmar M tapık, dank.
kuşpalazı M. Bj. difteri, duşaxe,wenaq.
kuş sütü M. şirê teyran, evıyajıbo tıştO ko

naye ditin tö gotın.
kuş tüyü MA. pûrt, pûrtık, pûrtO teyran.
kuş üzümü N. taşmış, tıriye çûçıkan.
kuş yemi MA. qût, qvvit.
kut N. 1 oxır, yom, talih. Z bextryari. 3. pi¬

roz.
kutlama N. pirozbayi, pirozi. /_ mektu¬

bu M. pirozname.
kutlamak L. piroz kınn, pirozi 10 kırın.
kutlanmak Z. hatm piroz tann.
kutlu rgd. piroz. kutlu olsun! B. piroz be!

* yeni yılınız kutlu olsun Avv. sersala vve
piroz be.

kutluluk N. pirozi.
kutsal M. piroz, qutsi, miqeddes. /_hk M.

pirozi.
kutsallaştırmak /. miqeddes tann.
kutsiyet N. qudsryet, pirozi.
kutu N. quti * sigara kutusu Avv. qutryO

crxarO. /_ deresi MA. nevvaleke h navbera
Mamdcê Û OvacDcO de Di sala 1938. de
30.000 Kurd bı desteTırkan hvu hate şe-

hidkınn.
kutup N.yllcaccemser.qutup. Zdure-

xi, her yek tışte ko dıjraberi hev m. * fi¬
kirler iki kutba aynldı Avv. birûbavveri
durexi bûn. 3. salis, jı bo elektrik û kareba
ye.

kutup ayısı MA. hırçi cemser, hırçi sehol-
bend.

kutuplanmak L 1 salis bûn. Z durexi
bûn.

kutup yıldızı N. ast qunx, qurx.
kutur N.A 1 eşkêl Zgulexor, jı bo çekan

e.
kuvvet N.J4.1quwet,h0z.Ztaqet.3.bırh.

* su kuvveti bw. buha avê. /_ almak Z.
quvvet gu-tın, hOz gutm.

kuvvetle rgp. bı hêz.
kuvvetlendirmek Z. xurt kınn, zexm

tann, zexmandin, şıdandm, bdıOz kum,
xurtandm.

kuvvetlenmek L. xurt bûn, zexm bûn,
bihêz bûn.

kuvvetli rgd. 1 bihêz, biquwet Z xurt, tê-
kûz. * öküzüm seninkinden daha kuv¬
vetlidir Avv. gayê mm jı ya texurttir e.

kuvvetsiz rgd bêquwet, bêhêz.
kuyruk N.ant i, boç, boçık, doç, doçık,

dûv, dûvdc, dûg, qemç, qemçde, davv, leri,
ev sinondnana lı gor devokan ddcann di
cihê hev de bıkar bên. Z boçdc, doçık, jı
bo dûvê teyran e. 3. boçdc, doçık, dûv, jı
bo tışt, hacet û aletan re tO gotın. 4. boçık,
doçık, dûv, kesê ko üm lı dû yeki diğere.
5. boçık, rOz, jı boko tışteki bdari an bısti-
ni merovOn ko ddcevm paş hev û rêz duêj
dibe. 6. boçık, qemçdc, talde, jı bo dûvê
vvek ya bızınan re tê gotın. 7. davv, dû, dûv,
jı bo dûvO vvek ya mdi re tê gotın. 8. boçık,
doçık, teri, jı bo ya vvek seg û gur re tO
gotın. * güdük kuyruklu rgd dûv dehol.
* kuyruğu ele vermek fivv. boçdc dan
dest. * kuyruğu yanmak fivv. boçık
şevvıtin. /_ dikmek Z. doçık rep kınn. /_
sallamak Z. boçdc badan, boçık vevveş-
andın.

kuyruk kemiği Nh. hestiyê boçdcO.
kuyrukluyıldız Nh. dûvstOrk.
kuyruk saUıyan N. zoa tûurvvask, dûv-

lerzink.
kuyruk sokumu N. ant talOji. /- kemiği

MA. hestiyê talêp, kortix, hestikûn, qarçdc.
kuyrukyağı MAdon,dvvui,bezêdûV,rû-

nO ko jı dûvO mUı de der tê.
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şevvıtin. /_ dikmek Z. doçık rep kınn. /_
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kuytu rgd. talde.
kuytulaşmak Z. talde bûn.
kuyu N. çalav, qû, qûy, bir (jı van de "bâ"

zade tâ İcar anâı). /_ açmak Z. bir kolan. *
kuyusunu kazmak fivv. şehpandın.

kuyum M. xışr, gevvher.
kuyumcu M. zêrker, gevvherfıroş.
kuzen M. Fr. lawê xal, met an apê ye.
kuzey N. bakur. /-batı Nk bakuri roava

an roavayi bakur. /-doğu Nk bakuri ro¬
helat an rohelati bakur. /_ti rgd bakuri.

kuzey buz denizi Nh. oquanûsi seholben-
di bakur.

kuzeydoğu rüzgarı N. vverzeba.
kuzgun N. qelareşk. * mavi kuzgun Nk

qelaşink.
kuzgun kılıcı otu M. şimşiri.
kuzgun otu N. kerefzi mara.
kuzin M. Fr. keça xal, met an apê ye.
kuzine M. İt maşangeh, maştageh.
kuzu M. bene. * kuzucuğum B. berxdcê

mın!. /_ düşürmek Z. berx avetın. /_ ot¬
latmak fiıv. bene çerandın. * çok zayıf
olan kuzu fivv. berxO çirmaq. * şubatla
doğan kuzu Avv. berxê şemze. /_ çobanı
Nk berxvan. * kuzu doğma mevsimi fivv.

bene zayinan.
kuzu dili M.zmanêberx.
kuzu dişi Nk ara. dranO şir.
kuzu kulağı M kenkê berxê, tırşo.
kuzu kuşu Nh. delaş.
kuzulamak L bene anin.
kübik rgd Fr. kûbde.
küçücük rgd. hürde, pıçûcdc.
küçük rgd. pıçûk, qicde, vvurde, hûr. 1 yOn

ko bejn Û İaşe xwe jı yên dm kemtır e. 2.
pıçûk, crvvan, ya kojı salan kOmtır e. 3. ya
ko bı cih û meqam jı ya dm nızmtır e. /_
görmek Z. pıçûk ditm.

küçük ayı N. ast termO nehê.
küçükbaş MA. pez.
küçük dil Nk ant gelalûç, behkê gevvnyO.
küçük kral kuşu Nh. kerkûk.
küçük küçük bvv. hûr hûr.
küçükleşmek Z. pıçûk bûn.
küçüklü büyüklü rgd bıpıçûk û mezm.
küçüklük M pıçûki, pıçûkti.
küçük parmak MA. ant tibya qdtacekO.
küçülmek L. 1 pıçûk bûn. Z nızm bûn,

xwe pıçûk tann.
küçültmek L. pıçûk tann. Z nızm tann.
küçültücü rgd Grm kOmtırker, pıçûker.
küçümsemek Z. pıçûk ditin, kOm ditm.

küf N. ltafık,kufık.2.jcng.3. pink, jıbo
nan û penir û tışte vvısa ko tafkoyi dibe
'piriki bûye' re dıbejın.

küfe N. Gr. edd, qufe, selık.
küflenmek L. tafko bûn, efnıki bûn,

kufdei bûn, kenxin.
küflü rgd. kıtıki, efnıki, kufıki.
küfretmek L çêr kırm, xewer dan, cansi

kırın, dıjûn kırın.
küfür N.A cans, çêr, dıjûn, kıfr, kufr, seb,

siqOf, xewer, ev sinontaıana lı gor devo¬
kan dıkann di cdıO hev de bıkar bên.
/-baz M. çêrbaz, kufrbaz, dıjûnker,
devpis.

kühcylan rgd.^1 kehil, kehOl.
kükremek L 1 hûrmin.gurmıjin, jı bo şêr.

Z helhatın, rabûn, coş bûn, jı bo av û çem
û robar û deryan. 3. kela xwe rabûn,jı bo
mırovi ko hOrs tO. 4. qiriyan ser, gurmıjta,
helhela kınn, jı bo mırovi ko erna xwe
radıbe. 5. helhatın, tuş bûn, jı bo şir û he¬
vir û tıştO vvısa ko haveyn dıgıre.

kükürt N.F. kevvkurd, kukurd, elemente¬
ki ye jımara atomi 16, gıranıya atomi
32.06 3 û 119 dereceyi de ddıele. .si/n. S.

kükürtlenmek Z. kukurd gırtın.
kül N. arı, poşıng, xvveli, xilav, xolav, /_

rengi rgd xilavi, gevvr. /_ tablası M. ari-
dank, xweddank.

külah N.K. kim, kum, kuleh, totık, kuli./_
giydirmekZ. kum dan seri,mecazi deya-
nO yeki bı dek û dolav xapandm.

külbastı M. goştO ser ağır, goştO ko lı ser
tırafO tO patın.

külçe N.P. kuliçe, sdop, kerme./- alim M.
kermezOr. /_ demir M kermeyi hesın.

külek M K. kuleng, qûşxaneya jı textc
çOdıbe.

Külfet N.A 1. külfet, zehmet, lengasi. Z di
mecazi ya Kurdi de ev tO mana jınO ji.

külhan M P. kulxan, küre ya bm IıemamO
ye.

külhanbeyi Nk ebeboz.
kül kedisi MA. 1 pısingO ber ağır, jı bo ke¬

se ko zehf diqense, dıcemıde û lı ber ağır
dûr nakeve re tê gotuı. Z xevvok, xul-
maşıni.

küllenmek Z.xdav gırtın, xdavini bûn.
küUi rgdA külü, gışti, hemû.
külUyat M. A wêşanên nrviskareki re tO

gotın.
külliyen rgp. A bı külli, bı temami.
külliyet N.A kuUiti, tûniti.
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küllü rgd xdavini.
küUük M. sergin.
külot N. Fr. derpe, talot. 1 derpeyi tan ya

bini ye. Z cûre pantoleki teng ya sıvvaran
e.

kültür N. Fr. çand, çande, kultur./_Iü rgd
çandryar, pitnas. /_süz rgd çandekêm,
pitnenas.

külünk M. P. kulunk, tevrO pij, tevrO mdi.
külüstür rgd kevnare.
kültürel rgd. çandi, çandeyi.
kültürfizik N. Fr. bedenparOzi, vverzışt.
kültüvalör N. mangOr.
kümbet N. P. gumbet, kümbet
küme N. 1 gumlat, gele, püre, tof, grûb,

ajal, part, selef. Z telp, jı bo teyr û evvrarı
c. /-lenmek Z. tof bûn, ajal bûn, gumlat
bûn.

küme bulut Nk telpO evvran.
kümelemek L ajal tann, part kınn, evv si-

nonimên lı pOşıya "küme" bı "tann" tên
kar anin vvek: gumlat tann.

kümelenmek Z. evv sinonimOn lı pOşıya
"küme" bı "hatın ... bûn" tOne kar anin
vvek: hatın gumlat bûn, hatın ajal bûn.

kümes N. Gr. 1. kox, koxik, koxi, lis, kolit,
pin, qrnik, ev sinonimana lı gor devokan
dıkann di cihê hev de bıkar bOn. 2. baltx,
jı bo mOşan e.

kümes hayvanı N. mır, mamır, kedani,
pernıali.

kümültü M hohk, kepir, yOn ko di rOl Û

zevıyan dejı bo notırvan an nêçirvanan tO
çOkırın.

kümülüs M. Lat. telpê evvr, telpe evvr.
küncü N.K. kund
kündc M. P. 1 köstek, xilxal Z sporta gu-

laşO de cûre qeft kırın e. 3. İdle, dek.
künk MF.kunk,boriyaavOkojıaxOanjı

betonê çêbûne.
künye M. A navdank, navnas. * künyesi

bozuk Avv. navnasi pis.
küpl^ N.A den, kûp, merg, sersum.
küp 2 M. Fr. kûp.
küpe N. guhar, gar.
kürdan N. Fr. dıranajın, hdal.
Kürdistan N. Kurdıstan, vvelatO ko Kurd

10 rûdının. /Sı rgd Kurdıstani.
küre N. kad, guover. * yarım küre MA.

nivkad.
kürek N. 1 bêr. Z bêr, bOrık, mecerfe, jı

bo kelek û belem. 3. parro, evrya jı bêr a
danni re tO gotm. /_ çekmek Z. bêr

taşandtn./_çiM.bervan./_çilikM.bêrva-
ni.

kürek kemiği N. ani pol, bênk, şepdk.
küriyum M. Fr. elementeki radyoaktif e û

jımara atoma xwe 96, gıramya atomi 248.
e. sân Cm.

kürk N. apmci, kürk, kürk.
kürsü N.A 1 kursi, pêgeh, cihO ko gotar-

van axaftına xwe dike. Z kursi, daniştek,
zanıngeha de cdıO ko mamosta rûdme. 3.
kursi, rûnıştek, haceta ko mırov h ser
rûdıne.

Kürt N. Kurd, sêhemta mezıntu- gel e h
rolıdata navin dıji. * Kürt yurtseveri Avv.

Kurdpervver, Kurdperest.
Kürtçe N. Kurdi.
kürlçülük MKurdayeti.
kürtaj M. Fr. zaro jıber gutm.
kürtün M. 1 semer, pahk. 3. bakut, basû,

hOşi.
küs rgd.sılı,sd,suh,sdbûyi,suhketi,xeyidi,

ev sinonimana h gor devokan dıkann di
cihO hev de bdcar bOn.

küskün rgd. zıvvir, sdbûyi, suhketi, xeyidi.
küsmek L. hendin, xeyidin, sdı/suh ketin,

sd bûn, ev staonimana d gor devokan
dıkann di cihO hev de bıkar bOn. * kade¬
rine küsmek fivv. jı qedera xvve xeyidin.

küsküt M. pOçekO daran, bot Cuscula.
küskütük rgd zır serxoş.
küspe N.F.Â*.kesp,kurp, kês.
küstah N. P. kanc, bıtu-, zmandirêj, bO-

fehıt. /_hk M. kanci, bıtıri, bOfehıti.
küstahlaşmak L kanc bûn, bilir bûn, b0-

fehıt bûn.
küstüm otu N. şerminok, gıyaşennin.
küstürmek Z. xeyidandm, sdı xistin, sdı

kınn, sil kırın, dd şkOnandın, ev staonima¬
na lı gor devokan dıkann di cihO hev de
bıkar ben.

küsur N. rgdA tasûr, kusur, bermaye.
küsüşmek Ljı/h hev suh ketm,jı/h hev sd

bûn, jı/lı hev xeyidin.
küşne M. .K. küşne, kızın.
küt rgd. 1 kol, kot, tışte ko tûj an pij ntae.

Z kûh, kone, kvvir. * küt ağızlı bıçak Avv.

kêra dev kone.
kütle M.A girse.
kütleşmek Z. kot bûn, kol bûn.
kütük N.lmew,daUt,jıbo dara rez ûajên

gındor Û zebeş û tışte vvısa. * bağ kütüğü
Avv. mêwO rez. Z gonc, gdare, qurm, kote,
serece, mûr, koka dara yên gırs. 3. defte-
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rine küsmek fivv. jı qedera xvve xeyidin.

küsküt M. pOçekO daran, bot Cuscula.
küskütük rgd zır serxoş.
küspe N.F.Â*.kesp,kurp, kês.
küstah N. P. kanc, bıtu-, zmandirêj, bO-

fehıt. /_hk M. kanci, bıtıri, bOfehıti.
küstahlaşmak L kanc bûn, bilir bûn, b0-

fehıt bûn.
küstüm otu N. şerminok, gıyaşennin.
küstürmek Z. xeyidandm, sdı xistin, sdı

kınn, sil kırın, dd şkOnandın, ev staonima¬
na lı gor devokan dıkann di cihO hev de
bıkar ben.
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küt rgd. 1 kol, kot, tışte ko tûj an pij ntae.

Z kûh, kone, kvvir. * küt ağızlı bıçak Avv.

kêra dev kone.
kütle M.A girse.
kütleşmek Z. kot bûn, kol bûn.
kütük N.lmew,daUt,jıbo dara rez ûajên

gındor Û zebeş û tışte vvısa. * bağ kütüğü
Avv. mêwO rez. Z gonc, gdare, qurm, kote,
serece, mûr, koka dara yên gırs. 3. defte-
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ra miri ya tomarktnnO.
kütükleşmek Z. vveki gonc bûn.
kütüklük M. rext, qayişa ko fişeng

dikevmê û lı pışt tê gul dan.
kütüphane M kitObxane, pirtûkxane.
kütürdemek Z. tartta, tartandın.

kütür kütür rgp. tane kırt.
küvet N.Fr.destşo,çerx,serşok.ldestşo,

tasa destan, evrya teşta ko merov deste
xwe an tışteki tê de dışo. Z çerx, serşok,
evıya di teşta di dûşê de ko mırov xwe
dışo.
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L M. di elifte lırM de tirıatf.rnüı ya deng¬
dar e.

L MdijunaraRomenidehêjmaraSOşani
dıde.

la N. muzla, muzikê de notayek e.
laborant M. Ger. laborant.
laboratuar M Fr. laboratuar, mıjûlgeh.
lacivert MF.lacivverd.
laçın M. kale, mest.
laçka rgdZİ.xırek, leq, sıst./- etmekZ. sıst

tann, leqandin.
laçkalaşmak Z. sıst bûn.
lades M. P. şertık, çeleme, kenk, cinaq. /_

kemiği Nk ant liestiyê şertdc, cuiaq.
laf N. P. K. gıtl, soz, la', şor, qezi, ev stao¬

nimana h gor devokan dıkann di cihO hev
de bıkar bOn. /_ açmak Z. qezi vetann. /_
atmak L dev avêtin, qezi avOtm, qezi
gotm, laf avOtın. /_ dinlemek L qezi guh¬
dari kınn. /_ etmek Z. gıftûgo kınn. * laf
lafê açar Avv. qezi qezi vedıke. * laf olsun
diye Avv. evv bû me got. * lafa dalmak Avv.

ketin qeziyan.
lafazan rgd P. lafjen, qezibêj.
lagün M.Zf.a».lagûn.
lağım MGr.lexem,sexur,ıuhûn./_çuku-

ru M. çala lexemê, ndıûn. /_ deposu MA.
sikat. /_ kazmak Z. lexem kuın, lexem
vekırın, lexem kolan. /_ suyu M siyan.

lağvetmek /.kuşun, betal tann, evryajıbo
qanûn an belge, nıvis an dırafa ko jı hoIO
tê rakınn.

lağvohnak Z. hatın betal kınn.
lahana N. Gr. 1 kelem. Z qernebit, cû-

reyeki vve ya keşke.
lahavle B. A lahavvle, tengasryek bOa-

ramryO şani dıde.
lahit N.A gor.
lahmacun M/ilehmacûn.
lahza MA dem.
kıik M. Fr. laiq, seza. /_hk M laiqi, sezayi.
lakap N.A leqeb.
lakayt rgdA guhnedar.
lake M P. lake.
lakırdı M A soz, peyv. /_ etmek L

peyrvtın.

lakin Ghk. erna, belam.
laktoz M. Fr. laktoz, şetara şirê.
lal l N.A 1 çiq sor. Z cûre kevıreki sor i

bıhadar e.
lal 2 rgd P. lal, bêziman.
lala M. P. lele.
lale M. F. lale./- bahçesi Z-lalezar.
lalettayin rgd rgp^. Ialetayin, bı rasthati.
lam lN.A 1 elifba Erebi de navO tipa "L"

ye Z hesêba ebcetö de hOjmara 30. ye.
lam 2 M Fr. lam, cama mikroskopO ye ko

tışt dıkeve serO û jor de lâ tê nıhOrin.
lama l M lama, gıhandareki ye h Amrika

başûr dıji.
lama 2 M. lama, Tibeti û Moxolan de rahi-

bOn dini ne, mezmê vvan rey dalay lama
tO gotın.

lamba MGr.lambe.
lanet N.A lanet, nalet, cansl /- etmek/.

lanet lê anin. /_li rgd lanetbûyi
lanetlemek Z. lanet 10 anin, lanet kırın.
lanetlenmek Z. hatın lanet kınn.
lanlan MFr.lantan, elementeki bıjımara

atomi 57, gıramya atomi 138.9 û sıfuya
xwe 6.1 e. sân La.

lapa MXlepe,pelûl,helise./_gibiAvv.vve-
kilepeye.

larva MZ^pırg.kurmık.
laser N.bn lazer,
lastik M rgd lastik.
lateks N.Fr. laleks.
lattie M. henek, leq, galte. /_ etmek Z. he¬

nek tann, leq tann, galte tann.
latin N. Latin, gelO italyan i kevn e.
Latince MLatini.
latin çiçeği N.selebl
laubali rgd laûbaü.
lav M İt lavv, lava.xUava sor e kojı çiyayê

agırin der tên.
lavabo M İt lavabo, destşo, derşuştın, di

malan de curnıka ko h pêşrya kaniyê ye.
lavanta M İt lavvanta, levvante.
layık rgdA layiq, şırjav, lêhatl /- olmak

L layiq bûn.
Laz M. Laz, geleki jı Qefqasya bakuri ye.

/-caMLazki.
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lazer 690

lazer M. lng. laser, leyzır.
lazım rgdA lazım, pêwist, hevvce, drvêt./-

olmak Z. pêwist bûn, hevvce bûn.
lazut N.K.lazût.
Iebaleb rgd rgp. P. levika re.
leblebi N.P. levvlevvi.
leçek M. K. laçık, cûre pûşûyek e.
legal rgd Fr. qanûni, meşru, bire, legal.
leğen M. /C P. Iegan, teşt. * hamur leğeni

Avv. legana hOvir.
leğen kemiği MA. ant laqûn.
lehçe N.A zarava.
lehim N.A lehim, /-lemek Z. lehdn kırm,

temtzandın, tamdandın.
lejyon MFr. lejıyon.
leke N.P. 1. leke, levvt, lı ciheki an lı ser cd

û kıncan mqteyek jı derve qirOj dibe. Z
ger zerarek gehişte rûmet û nanıûsO. 3.

sanık, pd, mıncele, evıya mqteyOn lı ser
can an çerm Û ten dibin. /_li rgd. bıleke.
/-siz rgd bOleke.

lekelemek L leke kınn, levvtandın.
lekelenmek Z. hatın leke kırın, hatın

levvtandın.
Icksograf M. Fr. leksoxraf, ferheng nıvis,

mviskara ferhengO.
leksikoloji M Fr. leksikoloji, ferhengnasi.
lenf, lcnfa M. L'r. Fr. lenf, xwina spi.
lenger M. P. K. lenger.
lengüistik N.Fr. lingûistik, zunannasi.
lens M. İng. lens, mskok.
leopar M. Fr. leopard.
lepra M. Gr. Bj. lepra, cüzam, guü.
leş M. P. K. laş, kelax, term, qeltax, mırar,

berate, kelaş, qetirme, leş.
leşçil rgd kelaxxur.
letafet M./lzerafet.
leva M. navO dırafe Bubear e.
levazım N.A levvazım, bûjen.
levent M. P. levvend. 1 cûre IeşkerO Os-

manıyan ye deryayi ne. Z M. rgd kesê bı
bejn Û bal.

levha N.A lewha, pêl.
Icvyc N.Fr.qerase, qirase.
leylak M. A leylaq, xamek. /_ rengi M xa-

meki.
leylek M. P. legleg.
leziz N.A tamdan
lezzet N. A 1 çêj, tam, tama ko mırov bı

dev û zman dıgıre. Z xweş. /_ almak L
xvveş hatın. * lezzetini almak Avv. 10 xvveş
hatın, tam jO gutm.

lezzetle rgp. bı çêj, bı tam.

lezzetlendirmek Z. 1 tamdar kırın,
tamxweş kırm. 2.xweş kırın.

lezzetli rgd. 1 tamdar, tamxweş, çêjdar. 2.
xoş, xvveş. /_ olmak Z. xvveş bûn, çejdar
bûn./_ yemek Aw.xwanna xweş.xwarina
cOjdar.

lezzetsiz rgd bêçêj, bOtam.
lığ Mlewe./_lamak/.lewekınn.
lıkır M. qult./_damak/.qultin, qult qult

kırın.
libas N.A cd, kmc, çek.
liberal rgd. Fr. 1 liberal, hışaza. 2. aborıye

de serbesti.
liberalizm M Fr. liberalizm, hışazati, ser-

besti.
libre M. Fr. pivaneke bı niv kilo ye.
lider N. İng. 1 servver, serdar, sermıyanO

kar an sazûmanekO. 2. lêder, serok,
nıczıne partıyeke siyasi, an devvlet an sa-
zÛmanckO. 3. pOşder, pOşeng, kesê ko
pêşiya herekelekê dıkşuıc.

lif N.A 1. lif, regez, lOlOn nebati ya zırav û
dırOj. 2. İdik, ya ko hemamO de bı xwe
dışon.

likör M. Fr. likör.
liman M Gr. liman, slringeh, tender.
lime M. P. parçe. /_ lime fin1, parçe parçe.

qerpal.
limon M Gr. limon, bendOr. /_ rengi M li

moııi.
limonata M İt. limonate.
limon tuzu N. xvvê ya limonO, sırık asit.
linç M. İng. linç, şeqcbeqe. /_ etmek L şe-

qebeqe kırın, linç kırın.
linin N.Fr. bio. ünin,dezik, di dendıke hu-

creyan de beşi dezi ye.
linotip M. İng. linotip, tiprOz.
lir M. Gr. muz. lir.
lira M İl navO dırafe tırkiye ye.
liret M İt. dırat'O itali ye.
lirik rgd Gr. Fr. ürik.
lisan N.A zıman, zman, zar, lisan. * ana

lisan fivv. zmanO zıkmaki, zmanO mader.
lisans N.Fr. lisans.
lise M. Gr. Fr. lise.
liste M. Zi. liste.
litografya, litografi M. Gr. litoxrafi, çap-

beri.
litre M. Gr. ülır, mûçık.
lityum M. Fr.lilhryûm, elementeki bı jıma¬

ra atomi 3, gıramya atomi 6.94, sdtrya
xwe 055 û 180 dereceyi de dıhele. sân Lı.

Uva N.Atiwa.
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liyakat M.Alryaqet
lobi N. İng. lobi.
loca M. İL loca.
loda MZCIod.
lodos M. Gr. bayi başûr.
logaritma M. Fr. Gr. logaritma.
loğ M. luq, bagurdan./_lamakZ. luq kırın,

bagurdan kınn.
loğusa M. Gr. duxaskan. /_hk M. duxaska-

ni.
lojistik M. Fr. lojistik. 1 mantiqa nûjen. Z

karÛbarO ragıhandına leşkeri.
lojman M. Fr. lojman.
lokal Fr. 1 rgd lokal, melbend, pêwar,

mevvzii. Z M. peyvgeh, komel.
lokanta M. /i loqante, aşxane, restorant,

çeştxane.
lokavt M. Z/ıg. lokavvt.
lokma M A 1 loqme, gep, gepek, puran,

pari. Z tike, jı bo panyê goşt tO gotm.
lokma göz rgd çavloqme.
lokomotif M. Fr. lokomotü*, moşen.
lokum MXloqum.
lonca M. İt lonca.
longplcy M. Z/ıg. longpley, sOhkên ko çend

stran h ser in û drOj dom dike.
longoz M. Gr. kûp, ava çem, gol an deryayO

de cihO ko yek car kûr dibe.
lor N.P. 1 lonk, cûre penirek e. Z Lor, za-

ravayeki Kurdi ye h iranO.
lort M İng. lord. L lı ingdistanO de naveki

esaletO ye. Z endamO meclisa vvan e. 3.
devvlemend, zengin.

losyon N.Fr. losıyon.
loş rgd sel, cihê revva ko tav û tnijO baş

nagıre. /_luk M. seli, seüti.
lök MZC.lok, hOştıranOr.
lökosit M. Fr. Bj. gılokinen sor.
Iös M. Ger. jeol. lostdc.
lösemi N.Fr.Bj. lokemi, kansOra xvvinO.
lûmbago N. Fr. Lat. Bj. reqite, lûmbago.
lunapark M. İng. İt. lunapark.
Lübnanlı M. rgd Lubnani.
lügat N.A 1. ferheng. Z bOje, vvûşa, pırs,

gotın.
lügatçe M. ferhengok.
lügatci M. ferhengnıvis, ferhengçOkcr.
lüks N.rgd Fr. lüks.
lüks 2 M Fr. Lat. 1 fiz. pivaneke roniye ye.

2. M loks, lüks, cûre lambeyek e.
lüksmelrc M. Fr. ronipiv, tirOjpiv.
lüle M P. K. lüle, bdûl 1 bonya kaniyO. Z

Kürtçede namlu. 3. UfıkOn por. 4. pivane¬
ke bırha avO ye. S. lifde, kund, tıştO ko an
hevıra ko lı hev tO badan Û dibe vveki bori.
6. serO qelûn û dankO cıcare ko cdıO tıtûn
dıkevıyO.

lümen M. Fr. tiz. mûm, pivanek hêza lircjê
ye.

lümpen rgd.Fr.sûtal
lütfen rgp.A fermû, kerem ke.
lütfetmek L fermû tann, kerem kırın.
lütuf M.ylparani, say, atıfet, xêr.
lütuf kar rgd xûrxwaz, nndixwaz.
lüzum M. A pOvvisti, drvOtın, hevvceyi. /_

görmekZ.pOwist ditm, hevvce ditin./- ol.'
mak L pOvvist bûn, drvOtın.

lüzumlu rgd. hevvce, pêvvist, drvOt.
lüzumsuz rgd nedrvê, nepêwist, nehevvce.

/_luk M. nedrvêti, nehevvceyi, nepevvisli.
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M
M M. tipa 16 ya elifba tırki ye û dengdar e.
M M. di jmarên Romeni de hOjmara 1000i

şani dıde.
m MkurtbOjametrêye.
maada rgd becge,jıbıU.
maalesef rgp./4. mixabm, malesef. * maa¬

lesef gelemedim fivv. nuxabun ko neşim
bêm.

maarif M. A 1 zanin û çande, zanısti. Z
tanların Û pervverdetann.

maaş N.A mahiye, mızûr, mûçe, mehani,
maeş.

mabat N.A dumayik.
mabet M. A ibadetxane, ibadetgeh,

penstgeh.
mabeyin M. .4 navbeyn, navber, navta.
Mabut M^.ilah,Xwedê,Xuda,yakotO

penstin.
mabude M. A ilahe.
Macar M. rgd Macar, xelkê MacanstanO.
macera M. A serhati, serpêhati, serbori,

serene, macera, bıserhati, tıştOn ko dıjıyi-
nê de têne serê mırov. /_cı rgd serhati-
penst.

macun N.AL macun. Zqeyar, evrya jıbo
piroti û xddean tO bdcar anin.

macunlamak Z. macun tann, qeyar
kınn.

maç M. İng. maç, pêşbirka di navbera du
aliyan de.

maça M. maça, iskambdê de kaxezeki ye.
madalya M. İt medalıye, nişan.
madalyon N.İt medahyon.
madam M. Fr. madam, bano.
madara rgd argo. qeşmer.
maddel M. bûjen, hêsta, made, madde, na-

sût, cevvher, danng, pOze, ev staondnana
dıkann bı cihO hev de bOne bıkar anin. *
maddeye ait rgd danngi.

madde M. deq, bend, xal, ev staonimana
dıkann bı cihê hev de bêne bıkar andı. *
ikinci maddede yazıtadır Avv. lı deqa
dıduyan de haüye nrvisin.

maddeci rgd N. materyalist, bûjenpenst
/_lik M. materyaUzm, bûjenpenstl

maddi rgdA maddi, bûjeni, danngi.
madem Ghk rgp. A madam, madem.

mafir, vveki. * madem ki sen geliniyor¬
dun Avv. vveki tu nedıhati.

mademki rgp. madem ko, vveki ko, mafir
ko.

maden M maden, lajvverd. IS rgd made¬
ni, lajvverdi.

maden kömürü Nh njiberg, kevuê nji.
madensel rgd madeni, lajvverdi.
maden suyu MA. ava berbesi.
mader N.K.P. da, dayêk, mader.
madımak Mnançûçde.
madrabaz M. medrebaz.
maestro M. İt L bestekar. Z şefê orke-

strayO.
mafsal M. ant A movık, geh, kavvdc,

gırOçk, maçlek, qamdc. * parmak maf-
saUarı Avv. movdcOn tılryan, gehOn ühyan,
qamdeên tdıyan.

magazin M. Fr. kovar.
magma M. Gr. jeolmaxma.
magnezyum M. Fr. kân maxnezryûm, ele¬

menteki bı jımara atomi 12, gıramya ato¬
mi 2430, sıftrya xwe 17 e. sân Mg.

mağara N.Al. mrxare, şıkeft, şkeft 2.
zrvtag,ya ko mırov tê de dıji.

mağaza M. Fr. maxeza, koga, fıroşgelı.
mağazacı Metar.
mağdur rgdA 1 keti, kesê ko neheqi 10

bûye. Z reben, hOjar.
mağlubiyet M. mexlûbryet, mexlûb bûn.
mağlup rgd A sexer, bınketi, mexlûb. /_

etmek Z. sexer kınn, serketi bûn. /_ ol¬
mak Z. sexer bûn, bmketi bûn.

mağrip M. roava.
mağrur rgdA serberz, serbıhnd, peyagır,

qure,xwebta, betran.
mağrurlanmak Z. evv sinonimOn h

pOşıya "mağrur" bı bûn têne kar andı
vvek: qure bûn.

Mahabad M. 1 di dtaO Zerdüşti de navO
peyxambereki ye. Z serbajarO herOma
Kurdıstana rotalat h iranO.

mahal M A mehel, cdı, ci, cih, cdıgeh,
şund.

mahaUe M»4mehele,tax,taxe./_JiM.rgd
taxi.

mahaUebi M. tılohk.
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693 makas

mahalli rgd herOmi, deveri.
mahalU meclis Nh. cıvata bınecıh.
manana, mahna M. P. K. mane, ûşt,

bafık. /_ bulmak Z. h manan gerin.
maharet MXmeharet,hunermendi./_ti

rgd şanpaz, destbdcar.
mahbup N.A hezkıri, ddketi.
mahbube M. heztari, ddketi, jı bo jinê ye.
mahcubiyet MAşermendeylşermezari,

ferş.
mahcup rgd A sermende, şermok, şer-

mezar, fedok, ferşbûyi. /_ etmek Z. ev si-
noıumana bı "tann" tOne bıkar anin, vvek:
sermende bûn. /-hık M. şermezari, fedo-
ki. /_ olmak Z. ev staonimana bı " bûn"
têne kar anin vvek: sermende bûn, feış
bûn.

mahdum N.A lavv, kur.
mahdut rgdA 1 tirxankiri, tixûbtari, tıştO

ko bı hedê xvve ve hatiye üxûb tann. Z
hOjmarti, tışte ko bı hOjmara xwe ve
hatiye ttxûb kınn.

mahfaza M. kevvdank, qutı ye ko mırov
xişrên xwe tê de vedişêre.

mahfuz rgdA 1 parasti. Z qedexe. * her
hakkı mahfuzdur Avv. her mafi hatiye
qedexe tann an her mafi haüye parastın.

mahir rgd A mahir, jir, zirek, cerbeze,
destbıkar.

mahirane rgp.A bı zireki, bı destbıkari.
mahiyet M.»4çawabûni, bınecdı, sereta.
mahkeme N.A 1 melikeme, dadıgeh. Z

danOrin, lı ser mıjûl bûn. /_ etmek L 1.

mehkeme tann. 2. danêr kınn. /_ olmak
Z. mehkeme bûn. * ağır ceza mahkeme¬
si MA. dadıgeha cezaya gıran/bala. * as¬
keri mahkeme Nh dadıgeha serbazi. *
ceza mahkemesi MA. 1 dadıgeha cezayi.
Z dadıgeha tolê. * hazırlık mahkemesi
veyasorgu mahkemesiM/ı dadıgeha se-
retayi. * sivil mahkeme Nk dadıgeha
şarvveri. * sulh ceza mahkemesi Nh 1
dadıgeha hhevantaê. Z dadıgeha aşıtryO. *
şeriat mahkemesi Nk dadıgeha dad-
vvenyO. * tahkikat mahkemesi Nk
dadıgeha tûjandınO.

mahkûm M A mahkûm, mehkûm,
berbuyar, destbeser. /_ olmak Z. meh¬
kûm bûn. /_ etmek Z. mehkûm tann

mahlas N.Aleqeb.
mahlep N.A kenOr, tanOr.
mahlûk M A masiwa, mexlûq, fekane,

aferide, afırandi, ev sinonimana h gor de

vokan ddcann di cihê hev de bdcar bên.
mahlut rgd 1 tekel, tevlihev. Z xUt
mahmur rgdA mexmûr, xumam, tamar,

temar. /_luk M tamari, xumami.
mahmur çiçeği M.xene.
mahmurlaşmak L tamar bûn, xumam

bûn.
mahmuz N.A melunuz, galûk.
mahpus M. rgd guli, bende, mapıs.
mahpushane N.A K. gutixane, gırtigeh.
mahreç MXcdiderk,jêderk.
mahrem rgd A veşarti, mehrem.
mahrukat N.A zûxal, şevvatek, ardû.
mahrum rgdA marûm, mehrûm. /_iyet

M. mehrûmıyet
malını t M. yi koni.
mahruti rgd A mexrût, konik.
mahsul N.Al. dexl, zad. Z ber. /-dar rgd

berdar.
mahsur rgd .4 gemarokıri, dorvegırti.
mahsus rgdA 1 mexsûs, taybeti. Z jı bo.

3. rgp. bı taybeti. 4. rgp. mexsûs, qesta, qes-
tika. * mahsus yalan söylüyor Avv. mex-
sûs derevvan dike, qesta derevvan dike. *
arabayı mahsus bozdu Avv. erebe qesta
xira kır.

mahşer M.y4mehşer,mexşer./_günüM.
roja mehşerê.

mahvetmek LA mehf kırın.
mahvolmak LA mehf bûn.
mahzen M./4kar0z,serdab, tûn.
mahzun rgd A mehzûn, xemgta, xemgir,

xemnak.
mahzur N.A 1. zerar, ziyan, xem. * mah¬

zuru yok fivv. zerara xwe tüne an xem na¬
ke. 2. asteng.

mai rgd A mayi, avi.
mail rgdA 1 mêldar. Z xar, serbijêr.
maişet M.y4abor.
majeste M. Fr. semyan, majeste.
majüskül M. Fr. Grm gırdek.
makale N.A bend, maqale, nrvisar.
makam N.A 1. meqam, rûnıştek, lûs, pO-

geh, şund an cihO kes an yeki ya nuri ye.
Z meqem, besteyi stran an kılaman e.

makara M. İmasûle, masûre,xÛUce,dar-
lûn, çu-nk. Z cencer, gergere, ya ko bı vve
tışteki kaş dikin an bıhnd û nızm ddun.

makarna M. /i. maqarne.
makas lN.A meqes, magest, qOçi, qeyçi.

/-lamak L meqes kınn.
makas 2 N.A cevv, hevnng, bı zOdeyi me-

qesa ko bı pez dıbınn re tê gotın.
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zuru yok fivv. zerara xwe tüne an xem na¬
ke. 2. asteng.
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Z meqem, besteyi stran an kılaman e.
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makaslamak Z. meqes kınn, cevv kırın.
makat N.A anlqûn, kûn, tizde
makber M/l meqber, gor.
makbul rgdyi hêja, evzel. /-olmak Z.hO-

jabûn.
makbuz N.A gutek, qoçan, drvnak.
maket M. Fr. bûk, maket
maki M. /t mata, ervvist, dareki kın e.
makina M. İt mekine, makine, moşen. /_

yağı Avv. rûnê maktaê.
makinist M. Fr. moşengêr, makinist
maksat M.^4. 1 meqsed, mebest, armanc.

* maksadı beni aldatmak Avv. mebesta
xwe evv e ko nun bocapinı. Z merem,
xvvast, evrya karO dil û daxwazê şani dıde.

maksimum rgd M. Fr. maksimum,
pırtırta, pıtır.

maktul rgdA meqtûl kuşte, kuşti.
makul rgd A macfll, bıcdı./- görmek L.

çêtir ditm.
makus rgdA Lvaji.Zbêyom, becrar.
makyaj M Fr. makiyaj, vvesem, tal. /_ et¬

mek Z. vvesem kınn. /_ malzemesi M. di¬
ni eşore.

mal M.Ji'.mal.Ldixweddêbûnauştêntapi
û bO tapi yên kes. Z pez û devvar. 3. eşya
û pili û pirtuyên ticari. 4. mec. esrar û
erota û tiştê vvısa. /_ etmek Z. mal tann.
* mal mülk bvv. mal û mdk. /_ olmak L
mal bûn. /_ sahibi M. xwedi mal. * mal
sahibi olmak Aw.xwedi mal bûn.

mala M. P. maline, melik. /-lamak Z.
mahne/mehk kuın.

malak Mgedek,gohkOgamêşOye.
malama M K. malaxme, kaO ko hO hgel

dane ye.
malarya M. Bj.lt malana, lerzeta, tan.
maU rgd mali.
malik M. xvvedi, xwedibûni. /_ olmak L

xwedi bûn, hebûn.
malikane M P. malikane, kaşane.
Maliki M. Maliki, di islam dejı çar mezhe-

bandeyeke.
malikiyet M. A xwediti, deştdani,

mahtayet /_ sıfatlan MA. rengdêrên
destdanryO.

maliye M. /C. maliye, darayi.
maliyet Mmalryet
malt M. Fr. malt, haveyn e ko di çêtanna

bu-ayê de tê kar anin.
malta eriği Nh. helûjeyi malta.
maltız N. İt menqel
malul rgdA seqet

malûm rgd^t malûm, pOzani.
malûmat M. A malûmat, haydari, agah¬

dari.
malzeme N.A hacet, malzeme, bûjen,am-

bûrin.
mama M. mama,xwannapıtıkane.
mamafih GhkAjıber vê yeke.
Mehmethan M Mamedxan, aşireteki

Kurdi ye h Agıri.
mamul rgdA çOtari, imalkıri.
mamur rgdA mamur, avabûyi, ava.
mamut M. mamut, heyvvaneki kevnare

ye.
mana M A mane, rêza, vvate, xvvebêj. /_h

rgd manidar. /_sız rgd bêmane, bêvvate.
manastu M. Gr. keşişxane, dêr, xewlexa-

ne.
manav Mmêwefuoş.
mancınık N.A Gr. bereyişt, çımçir, men-

cendc.
manda M. gamêş, camûs. /- boğası Nh 1

kelgamOş. Z keüçe (jı boya sâ şaliye). 3.
berkele (jıboyâ sâ şali). 4. caregıze (jı bo
yâçarşali). /_ düvesiMA. berkele /-ineği
M. madak, medek, caregıze. /_ yavrusu
MA. gedek, sak.

mandal N.Ansuk.
mandalina M.Zt mandarin, mandadn, la¬

leliği.
mandıra M. Gr. bane. /_cı M. banedar.
mandolin M /t mandolin.
manej M '».manej.
manevi rgd A manevvi.
maneviyat N.A manevvryat, arişen.
manevra M.Fr. manevvra, tedriba. /_ yap¬

mak Z. manevvra kınn.
manga M. İt deste.
mangal M agudank.menqel/- kömürü

MAzûxal.
mangenez M. Fr. kân elementeki ye bı

jımara atomi 25, guanrya atomi 54.93,
sıftiya xwe 739 e û di 1244 derecO de
ddıele.iwıMn.

mangır M. mangır.
mango M. mango, fOkiyeki jı vvelaten

genntê.
mani NAL mani, kosp, çurtım, asteng.

Z cûre nıvisandına helbestan e. /_ olmak
Z. mani bûn, pêşi 10 gırtın.

mania N.A kosp, bendek, asteng, tegere.
manidar rgdAK. manedar, bımane.
manifatura M./tmanifetûte,pertaL
manifesto M. İt manifesto, daxuyan.
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manikür M. Fr. manikür.
maniple M. Fr. İt maniple, haceteki ye bı

wê elifba mors tO nrvisin.
manivela M İt ınanOle, qirasa, qirnase,

gıraste, beraze.
manken M Fr. 1 manken, bûkık. Z bûkê

baranê.
manometre MFr.manometir.
mansap N.A cav rnav.
manşet M. Fr. 1 manşet, bıjkojen hûçıka

kurtani ne. Z sernûçe, sernrvisarên rojna¬
ma. /_ yazı M. sernûçe.

mantarl M. Gr. kıfkank, kuvank, qarçdc,
yOn ko tOn xvvannê.

mantar 2 M. 1 kime, fıtnk, qaşdcOn tan cû¬
re dar m. ZyOn kojı van çêdibin û dıtan
devO şûşan. 3. fişengO devê patpatikan m.
4. Bj. mistanık, kımO, cûre nexwaşryeke
cddi ye. /_ ağacı M dara tamê. * yer
mantarı Nh dumbelan. * mantar tab¬
ancası M patpaük.

mantı MZC.manti.
mantık N.A mantiq, vac. /Sı rgd brvac.

/_sız rgd bêvac.
manto M. Fr. manto.
manüskript N.Fr. destiuvis.
manyak M Fr. manyaq, şêt /-tak M. ma-

nyaqi, aqilsrviki.
manyetik rgd Gr. tiz. manyetik, maxne-

tik, kareba.
manyetizma M. maxnetizma.
manyeto M. Gr. manyeto.
manzara N.A dimen, pOşdari, peyzaj.
manzum M.X qewl, nst.
manzume M rıste.
Mar M. Mar, Mezopamryê de devvleteki

Kurdi ya kevnare.
maraba M. K nurêba, mirêwa.
maral M. meral, bızına ask.
marangoz M. Gr. 1 dartraş, xerat Z ne¬

car, yOn ko hevvcar û gism û tıştO vvısa
çêdiicin.

maraton M. Gr. maraton, cûre sporteta
revê ye, 42.195 tan. chvOt

maraz M^.merez,nexwaş./_h rgd nex-
waşoki.

mareşal M Fr. lng. mareşal.
margarin M. Fr. margarin, marxarin, rû-

nOgrya.
marifet M.A marifet, hüner, hosıati./_Ji

rgd hunermend, bılimet
mark M Ger. mark, dıraf0 Elman e.
marka MZtmarqe.

market M. Fr. market, bazar.
marksist rgd marksist.
marksizm Mmarksizm.
marmelat N.Fr. marmelad.
marmot Mmışkikovi.
marn MFr. axaaqıti,xweliyeaqıt.
marpuç M.F.A^marpêç,xortimênêrgilê

ye-
mars M. mars, tevvlO de 2 puvvan. /_ et¬

mek Z. mars kum. /_ olmak L mars bûn.
Mars 2N.ast Mars, Behram, çaremin stê-

rarojOye.
marş M. Fr. L marş, merş, leşkeri de fer¬

mana meşine. Z merş, sırûd, xwaşxan. /_
söylemek L marş gotin. 3. motoran de
aleta şuxuiandinO.

mart M Lat adar, avdar.
martaval M. derevv.
martı M. İt kakül bazan, qaqUbaz,

titdkınaçe.
martin M İt cûre tıfıngeke yek lüleye.
martini M. İt martini, cûre vexwanneke

alkoüye.
maruf rgdA maruf.
marul MGr. kaho,kahû,xes.
maruz kalmak L duçar bûn.
maruzat M./ldaxvvaz.
masa Mlnıase,mOz./_örtüsüMrûma-

se. Z derxûn, derxwin, xonçe, xuvvan
evıya maseyê pê tan in û jı bo nan
çOtannê ye. * yazı masası MAl masenûs.

masaj M. Fr. masaj, bı cûre cûre avvayi
mıstdana İaşO mırovi.

masal M 5. çirok, çuçünk,hikaye./-söy¬
lemekZ. çirok gotin./- uydurmak/, çi¬
rok d ser derxistm.

masalcı M. çirokvan, çünkbej.
masarif NkA mesanf.
masa tenisi Mgogamasê.
masif rgd Fr. massif.
maskara M. rgd A mesqere.
maske M. Fr. maske. /Si rgd bımaske,rû-

pûş.
maskot M. Fr. maskot, kespdc
maslahat N.A meslehet, mesele.
masmavi rgd şıp û şin.
mason N.rgdFr. mason./JukM.masoni,

masonti.
masraf MXmesref./- çekmek Z.mes-

ref taşandın. /_ etmek Z. mesref kıruı.
/-ta rgd bımesref. /-sız rgd bOmesref.

maşlar MXGn7imakder,mesder,rader.
mastı çiçeği MA gulepıjmta.
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mastı köpeği Mhavvşar.
masum rgdA masum, bOtavvan, bêsûc.
masuniyet N.A masuniyet
masura M. Gr. balani, zihin, zün, masûre.

* masuraya sarmak L. zihin.
maşa M. F.ZC.maşe, meşe, kereme, gasık.
maşallah! B.A maşelah.
maşrapa MAsımkot
maşuk rgd A maşiq, ddketi, dddar, jı bo

mOr tO gotin.
maşuka rgd/4.dddayi,jibojinêtê gotin.
matl MF.Amat,setrencOdekoşahesu-

dıbe tO gotin. /- olmak L mat bûn. /_ et¬
mek L mat kınn.

mat 2 rgd Fr. mat, navê rengeki ye.
matador M. Fr. matador, ıspanyayO de

sporteta taybetiye ko boxeyên ga kar
tinin.

matara N.A maide, metare, xige, cevven-
ke.

matbaa N.A metbee, çapxane.
matbaacı M çapken
matbu rgdA çapdOri.
matbuat M. çapameni, çapderi, çapgOri.
matem M. şta, şivven, bınhari. /_U rgd

şrwen, şin gıredayi. /_ tutmak Z. şta gıre¬
dan, şin tann. * ölüm matemi fivv. ştaa
mınne.

matematik M. Gr. Fr. matematik, vverze.
/-çiM.vverzek.

materiyal M. Fr. bûjen, materryal.
materyalist rgd matenyaüst, dınyapenst.
materyalizm M. Fr. matenyaüzm.
matine M. Fr. mattae, dema fUmO ye di si¬

namO de.
matkap M. A metqeb, behreme, şixab,

darkunkere.
matmazel N.rgdFr.keç, banû,jı boya ko

mOrnetariye.
matros Mkeştivan.
mavi M. rgd A şta, avgon, kevv, heşta. *

mavi gözlü fivv. kusk, çavjeng.
mavzer M. Ger. mavvzer, cûre üfmg e.
mayal M. P. L haveyn, havin, meyan, grvi,

taznux, dazmix, ev staonimana h gor de¬
vokan dıkann di cihê hev de bıkar bên. Z
miraz, jı bo hevir di zaravayê Zaza ki de
3. hevirürş, evrya tenê jı bo hevir e /_h
rgd mehi.

Maya 2MMaya,mjadekikevnehAmrika
başûr de

mayalamak L. meyandın, grvandm, ha¬
veyn kınn, havdı tann, cemısandın.

mayalanmak L haün mehin, meydi,
grvin, haveyn bûn, havdı bûn.

mayasd N.Bj. mayasıl egzema.
mayasdotu Mguhkerok.
maydanoz M Gr. bexdenûs, gêjnok, mey-

denoz, bexdenoz
mayhoş M. P. tamsar, tift, meyxoş. /_luk

M.tamsari.
mayın M. lng. mayin, lexem, tepink, cû-

reyek çek e, ddan erdO vedişênn gava ko
di ser re derbaz bûn diteqe.

mayınlamak L. Iexem tann, tepink da¬
nin, mayin kuın.

mayıs l M. Lat gulan, navê meha 5an ya
salOye.

mayıs 2 M. 1 rêx, nx. Z pişqul, bişqul evrya
ya pezê hûr re tê gotin. /_ sıçmak Z. nx
tann.

mayıs böceği Nh. gogerin, gûgerin, mo-
zeyê nxO, kêzdca gûgerin, gagole, kêzxa-
tûn, ev sinonimana h gor devokan ddcann
di cihO hev de bdcar ben.

mayışmak Z. mest bûn, jı xvvannO an jı
dıİrehetiyO.

mayi N.rgd A mayi, avi.
maymun M. A Gr. meymûn. /_ gibi fivv.

kesêqerfok û qeşmer./_lukM meymûn-
ti. /- iştahlı fiıv. dil çûçık.

mayo M. Fr. mayo, derpê sportO an ajnO
ye.

mayonez N.Fr. mayonez.
mazbut rgdA mazbut
mazeret N.A mazeret, bafık, mane, mati¬

ne. /- bulmak L mane ditin. /_li rgd ma-
zereta ... hebûn, mane ._ hebûn.

mazgal M. Gr. barû, berkaz, zeraq.
mazı M. P. K. mazı, cûreyek darO çdo ye,

10 pelgOn xwe di zrvıstane navveşine.
mazi rgd rabırdû, buhOrk, virttin.
mazlum rgdAL mazlum, ya kostembari

10 bûye. Z stûxar, kesO reben û bêdeng.
maznun N.A tav/anbar.
mazoşist M. rgd Fr. mazoşist, kesê ko

zewqaxweya cinsi jı işkence an jı lêdanê
dıgue.

mazot Mmazot,evbOjejırûsihatıye.
mazur M. rgd mazereta _ hebûn, mane ...

hebûn. /- görmek Z.xoş ditm, borandın.
mebde M LA seri, destpOk. 2 jOderk, çav¬

kani.
meblağ M. A miqdar, kompare, tevayi,

evrya zêdeyi jı bo dıraf tê gotm.
mebus N.A mebus, nevvOnger, nvvOnger.
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mecal N.A mecal, taqet, hevvl * mecaU
kalmamak Avv. bOmecal bûn/man, bê ta-
qetman.

mecalsiz rgd bOmecaL
mecazi rgdA mecazi
mecbur rgdA mecbur, divê, drvrya, pê-

vvist, pOtrvi./_enrgd mecburi, bımecbûri.
/_ etmek L mecbur tann. /_iyet M. mec¬
buriyet /_ kalmak/. mecbur man. /_ ol¬
mak L mecbur bûn, drvOtin. * gitmeye
mecburum Avv. drvryaye ez biçim, nun
dıve* ez biçim.

meccani rgdA mecani, badihevva.
meceUe M. A L pırtûk, kıteb. Z tatebeke

dini ye di dema Osmanryan de cihû qa-
nûn de dıhat kar anin.

meclis M.yll meclis, parlemento, komela
siyasi ya dewletê. Z cıvat, komel, horg,
koma kesane ko jı bo meseleyekê h cdıe¬
ki dıcrvm. 3. divvan.

mecmua NA kovar, mecmua.*haftalık
mecmua Avv. kovara hefteyl

mecnun rgdA beng, mecnûn.
mecra MA çavkard, çavi, jıbo çavıya avO

tê kar anin.
mecruh rgdA bırtadar, brindar.
Mecusi M. rgd Mecûsi, ırana kevn û me¬

dya yê de çina ruhbani ya duiê Zerdüşti.
meç M Fr. L cûre şûreki zırav e. Z her

üfdeen por ko bı cûre cûre renga tOte
boyax tann.

meçhul rgd A meçhul, nenas, kesnezan,
avzOmki.

Med MMed,midya,dewletekikevnareye
h rolulata navin, kalOn Kurd tên zanin.

meddücezir NkA rabûn û dakeüna ava
behreye.

medeni rgd A medeni, şarmend, şareza,
şehreza.

medenUeşmek Z. şareza bûn, medeni
bûn.

medeniyet N.A medeniyet, şarvveri.şare-
zayi.

medeniyetsiz rgd 1 şarezanebûyi, bOme-
denryet Z hov, dınyaneditk.

medet N.A meded, lıavvar, hevvar.
medrese M A medrese, xwandegeh, fêr-

geh.
medüz M. Gr. pışemasi.
mefhum MtOge,verOj.
mefkure M.A ideal, mefkure.
mefluç rgdA pûç, kûd.
mefruşat M. raêx, mefruşat

meftun rgd A meftun, bengjbûni, tamıj.
/- edici fiıv. şeyda. /_ etmekZ. tamıjandın,
meftun kum, bengi bûn. /-hık M. meftû¬
ni, bengiti.

mega M. Gr. pOşdank e, şani reqema nuiy-
on dike. /Jbayt M. megabeyt, mdyonek
beyt/_ton M. megaton, mdyonek toa
/_wat M. megavvat, mdyonek vvat.

megafon MFr.Gr.megafon, haceteki vve¬
ki mastOnk e û deng bıhnd dike.

megahertz M. Fr. megahertz, mıh/öneki
pOl (frekans) e.

megalomanyak Mrgd Fr. megaloman.
megaton MA. Fr. megaton, pivaneke

mdyonek ton e.
megavat MA. Fr. megavvat, pivaneke

mdyonek vvat e.
meğer Ghk.KP. meğer.
meğerki Ghk meğer ko.
mehaz N.A serkani, çavkani, jOderk.
Mehdi N.A Mehdi
Mehmedi M. Mehmedi, devokekijı zara*

vaye Kurmanci ye, jı çryayê Kurd ta Eri-
vvanO tê axaftin.

mehtap M. P. heyveron./_lı rgd heyvero-
ni.

mehter M. di leşkere osmani de gruba
bandoyO bû.

mekan NAL mekan, cihgeh, ci, cih, cıh.
Z mal, cihvvar, şund. 3. feza, valahi.

mekanik rgd Gr.Fr. mekanik.
mekanizma Af Fr. mekanizma, sazgOr.
me^-" .K.P. mekik, makûk.

.ıuh rgdA 1 mekruh, jı dinde tışten
ko bı pisi hatiye dryar kınn. Z qevçd, er¬
jeng.

Meksikalı M rgd Meksdcayı.
mektep M. A mekteb, dıbıstan, xvvende-

geh.
mektup M. A mektûb, name. /_ gönder¬

mek Z. mektûb şandın, name şandın. /_
yazmak L name nrvisin.

mektuplaşmak Z. pev re name nrvisin.
melanet rgd A melanet, genûs,cınûs.
melankoU MFr.Gr. maxolan, melankoü.
melankolik rgd Gr. melankolik, maxo-

lan,sewsl
melce Mvlparêzgeh.
melek M A melaike, melayket, melek,

fırişte, fetişte.
meleke M. hutbûni, hutêbûni
melemek L. kalekal kınn, kaUn, ba-

qandin, menin, halandın, denge mih û
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bızınane.
melengiç M.şinok.
melez rgdA 1 melez, dureh, zır. Z dureh,

soryaz, evıya jı bo rehekan tê gotın.
melezleşmek L. dureh bûn, melez bûn.
melezlcştirmek L dureh kınn, melez

tann.
melhem M. cuk, melem. bn merhem,
melik N.A melik, qral.
melike M./4.Lmeüke,qralajm.Zjuıaqral,

şahbanû.
melodi M. Gr.Fr. melodi, aheng, dûnk,ne-

vva.
melodik rgd melodik.
melodram M. Gr. melodram.
meltem M maşelan,bayOko havinijıreşa-

hiyê dıçe derya.
melun rgdA melun, lanetbûyi.
melül rgdAK. Ixemnak.xemgin.ZstÛ-

xar.
memba N.AL kani. /_ sulan M. avOn

kanryan. Z serkani, jOderk.
meme N.antL memık, çıçık, ber. Z gu-

han, gan, zOdeyi jı bo heyvvan e. 3. çıçık,
ber, memık. /_ başı MA. memık, ser¬
memde. /_ vermek Z. memık dan,
mıjandın. /_ ucu M. memık, sermemde.

memleket M. A memleket, diyar, vvelat
/_U rgd hemvvelati.

memnu rgdA memnu, qedexe.
memnun rgdAL memnun. Zdılşa, şad,

ddgeş, beşûşandi. /_ etmek L memnun
kınn. /- olmak Z. memnun bûn.

memnuniyet MA memnuniyet
memnunluk Mmemnûni.
memorandum M. Fr.Lat memorandum,

birani
memur M.^4. mamur, memur, mızûr, kar-

dar. /_luk M. memûri.
memuriyet N.A memûri, mızûri.
men N.A men. /- etmek Z. men tann.
menajer MFr. menecer.
mendebur rgdP. mendebur, genûs,cınûs.
mendil N.A dısmal, destmal, desmal.
menecer M Fr. İng. menejer, menecer.
menedilmek Z. hatın men kırın, hatın qe-

dexetann.
menekşe M. P. K benefş, bmefş. /_ rengi

rgd benefşi, xemri, benerx.
menegiç Mştaok.
menenjit M. Fr.Bj. menenjit
menetmek Z. men kınn, qedexe tann.
meneviş MP. menevviş.

menfa N.A mişextgeh, cdıO mişextbûnê.
menfaat N.A menfeet, kerha, berjevven-

di, sûd, sıûd. /_ci rgd menfeetperest,
sıûdperest.

menfi rgdA menfi, nötr, neyini.
menfur rgdAsık.
mengene M. Gr. mengene.
menhus rgdA bêcecir, bêyom.
meni M.A bâz tomav, avık, avdı, evrya to-

mavê mOr re tê gotm.
menkul rgdA menkûl.
mensucat N.A putu, tekstil.
mensup Mrgd/lmensûb,aıd.
menşe M/4.1 menşe, xvveder, jOderk, çav¬

kani, serkani. Z destpêk.
Menşevik MMenşewUc,dıtevgerasosyal

demoqrata Rûsyayê deyOn ko dıji Bolşe-
vvizmO bûn.

menteşe M. P. menteşe, nzmde, encame.
menzil M/l menzil, dûrahi.
mera M. A levver, goran, mera. /_ ücreti

Aıv. kode, koderi.
merak N.A meraq, mereq, pırskeri, zura-

mi, çavzelki, degeü. /_ etmek L meraq
tann, zürevva tann.

meraklanmak Z.meraq kırın.
merakh rgd çavzêlk, degel, meraqdar, zi-

revva, degel.
meram MAL merem, meram, xvvast Z

armanc.
merasim M. A kombûni, merasim,

dêhndêz.
mercan M. A nurcan, mercan. /_Iar M

mırcanıye
mercan adası Nh guava nurcanan, atol.
mercanköşk otu MA..AP.caür,merze.
mercan ydanı Nh. mari şilane.
mercek M. fız. adese, rojdc.
mercimek N.P. nisk.
merdane lrgp.P.K. bı merdi, merdane.
merdane 2M merdane, balor. 1 haceteke

bı şıklO sihnehr de ye û cûrebecûr kari de
tO xebitandm. Z tirık, ço ya ko pe hevir
vedıkın.

merdiven M. P. K. L pêpehng, pêpelûk,
pêhng, nerdeban, nerdıgan. Z derece,
derince, peyze, plike, pdUce, pOlûk, pêle-
kan, selım, sdım, evana ji cih cih di cdıO
nerdıganû de û cih cdı ji di şunda derece
û tıştO ko vveki nerdıgan bıhnd dibe re tê
kar anin.

merdümgiriz rgdP. mırovrevok, munze-
vvi, tenêpenst, merdımgıriz, mizantrop.
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merek M.kadta.
meret rgdA meret, soyxe,saxe.
merhaba RAmerheba.
merhale N.A L boan, derince, pêlûk. Z

menzilqonax.
merhamet N. A merhamet, dUovani. /_

etmek L merhamet kınn, ddovani kınn.
/_li rgd bımerhamet, xvvedi merhamet
/_siz/gdbOmerhamet

merhem M.A melem, melhem.
merhum rgdA merhum, rehmetl
meridyen M Fr. ast mendryen.
Merih MA ast Merix, Mars.
merinos N. Fr.A merinos, cûreyeke mih

e û navO xwe jı zmanê Spani gutrye.
merkep M.A ker, caş.
merkez M. 1 navend, navçe, navin, naver¬

ast, merkez. * Kürt kültür merkezi Avv.

navenda çanda Kurdi Z gelû, tevvere, di
geometriye de niqteye navin. * anan
merkezi Avv. tevvereyi zevi/erd.

merkezi rgd merkezi, navendi navçeyi.
merkezUeşmek L dan destki bûn, mer¬

kezi bûn, navendi bûn.
merkezileştirme M dandestki, merke-

zikınn, navenddeınn.
merkezileştirmek Z. dan destki, merkezi

tann, navendi tann.
Merkür M Fr. ast Merkür, Tir, Zavve.
mermer MA Gr. mermer, helan.
mermi MA mermi, güle, benk.
mersi AFr.spas.
mersin ağacı M. mord, mûtık, kuncere.
mersin batağı Nh. kafyar.
mersiye M. A mersiye, lavvıj, xweşnryaz,

xweşxwaz, dûrdea mınyan.
mert rgdP.K. mert, cıwanmOr./_çe/gp.bı

merdi, merdane. /_Uk M. merdi, crvvan-
mOri.

mertebe M.A fin. merhale.
mertek M. (ermeniki) garite, koran, gelen-

der, cısu, beşt
meryem ana asması M. hızargez.
Meryem Ana kuşağı M. tirija keşke sor.
meryem eU M. çengi meryem.
mesafe N.A menzil, dûrahi, dûri, çûdari,

mesafe, qonax. * dörtgünlük mesafedir
Avv. qonaxa çar rojan e, dûrafuya çar rojan
e.

mesai M A mesai, kar. /_ saati Z. saeta
kar, saeta xebatO. /- yapmak Z. mesai
tann, yanO jı derveyi saeta kar de hınek
direjtirxebitin.

mesaj MFr.hınare,mesaj.
mesame M.Aarıtçavi,çavık.
mesane M.A <»ıtınizok,mizi,torbeyako

miz tê de kom dibe.
mescit Mlmızgeft,ınescklnuTiingeh.Z

mızgeft an nımingeha be minareye.
mesel MlrneseiZmetlıek>k.3.çıroken

pervverdeyi
mesela rgp. nünalc, nunakl mesela, vve-

kok.
mesele N.A L mesele, pus, pırsguıOk, da¬

vva, dabaş. Z pusguOk, problem.
meses M/C.mesas,mısas.
mesh N.A 1 surandın, nustdan. Z avdest

gutıne de destêxwe h serexwe re kırın.
meshetanek Z.Lsuranduı,mıstdaıı.Zav-

dest gutmê de deste xwe h serO xwe re
tann.

Mesih M.A Mesüı, naveki isa peyxamner,
e.

mesire N.A mesire, uuhrican./- «imanı
Avv. tajdehi, dema mihricanê.

mesken MAmesken,şûlıvvar,rihuştgeh,
cih, cihgeh, vvarnışin.

meskûn /gd cwarbûyi,cıhnışta,avani.
meslek M.A lmesleg,karrjendZmıjûU,

kar. 3. destxet, pise. IS rgd mesleki kar-
bendi, pişekari

meslektaş M hevpişe, hevkar.
mesnevi M rgdA mesnevvl
mesti M.A mest, laçin, kale, mıhsıtapela-

vOn nunêjê û yen nav malO ne.
mest 2rgdP. mest/- etmekZ. mest tann.

/_ olmakL mest bûn.
mesul M A berpırsryar, mesul. /_iyet N.

berpırsıyari, bargırani, mesuliyet
mesut rgd kamran, kamıran, bextiyar,

axiş, sûl, serfinaz, mesûd. /- olmak L
bexuyar bûn. /_ yasamak/, kamırani
jryin.

meşakkat M. A astengi, zehmeti, dıjvvari.
meşale M.A meşhele, melede,pOtal,xıtO-

re.
meşe M. F. meşe, kelem. /-ağacı MA. dar-

beri./_kozalağıM.deq,gllor./_onnam
Avv. kelem. /- palamudu Z. berû. /_ ya¬
prağı Avv. çdo.

meşgale MAL meşxele, mıjûlahi Z
kısbûkar, evrya jı bo mijûlahiya bazırgani
tO gotın.

meşgul rgdA mıjûl, meşxûl, xerik. /_ et¬
mek/, mıjûl tann, meşxûl kınn. /-iyel M
mıjûd, meşxûli, kısb û kar. /_ olmak L
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mıjûl bûn, meşxûl bûn, kar ketm.
meşhur rgd A meşhut*, bınavûdeng,

dengdar, namdar, navdar, navdayi. /_ et¬
mek/, bınavûdeng kuın, navdar tann./-
olmak Z. bınavûdeng bûn, navdar bûn,
meşhur bûn, nav dan.

meşhut rgdA govanbûylditi.
meşime N. ıntlhevalok.Z pızdan, evrya

jı boya heyvvan tê gotın.
meşin N. P. K mOşın. /_ suratta Avv. rû-

çerm, kesObO ar û heya re tO gotın.
meşrep N.A xûy, karekter, rewişt
meşru rgdA meşru, sert.
meşrubat Mbışav,vexwann.
meşrutiyet MA meşrûtiyet
meşum rgd A bOyom, bOccur.
met l M.A med, rabûna behre, avrabûn.
met 2 M. çpreq, reqeçov, çoçırt, leyısteke

zaroyan bı ço û çogan e.
meta M.A mal nıalOn ticari/bazırgani.
metabolizma M Gr. metabolizma.
metafizik N.rgd Gr. metafizik.
metal M. Fr. metal, lajvverd, nasût
metalik rgd Fr. metalde.
metan N. Fr. metan.
metanet M. berxwedani, metanet.
metazori rgp. Gr. bı dara zorê.
metelik M. Fr. L dırafeke bı 10 pere ye. Z

mec. zor kem pare. /-siz rgd cıbd, zug-
urd.

meteor M Gr.Fr. meteor, stêranjyar.
meteoroloji M. Gr. meteoroloji, dûxesay.
meth N.A pesn.
methetmek L. pesın dan, pesn kınn.
methiye M A xweşxwaz, dûlge, pesın,

pesn.
metin lN.A metin, nrvisar, bınetar, xwe-

rûk, tekst
metin 2MAzexm, metin.
melodik rgd Fr. metodik, azini,şêwazi,rê-

bazi.
metot M. Gr. metod, rOzık, rObaz, şêwaz,

azdı.
metre M. Fr. metre, metir.* metre Ue ölç¬

mek fivv. metre lê gırtın, metre kınn.
metres Mdostık,xwesük.
metris M. P. meteris, antaq.
metro M. Fr. metro, ti bajarOn mezm de,

reyOn hesıni h bm erde.
metropol M. Gr. metropol, di welaleki de

bajarê mezm, serok bajar.
metropoUt MFr.metropoüt,Ortodoksan

de kOsayO ko jı Patrik pıçûktır e.

metropoUten rgd Gr. metropolitne,
rûniştvanênhbajarênmezmderûduun.

metruk rgd xapûr.xopan.
mevcudiyet N.A mevvcûdıyet, heyin.
mevcut rgdA mevvcût, hebûn, navdêr./-

olmak L. hebûn, mevvcûd bûn.
mevki MAL mewqi, der, deravva, cih,

şund. Z meqam. 3. cih, şund, ya ko trên û
sinema û navgtaên ragihandinê de jı bo
numare tê dayin. ikinci mevki Avv. cUıe
duhem.

mevkuf rgdA mevvqûf, guli.
Mevla MALMewla,XwedO. Zxwedi.
Mevlevi M. Mevvlevvi, tariqetê Mevvlana û

muridênwi.
mevlit MAL mevvlûd, ayina jı bo

dayıkbûna Hz. Mıhemed. Z zabûn, jı
dayık bûn.

mevsim M A mevvsim, demsal, pışksal.
/_lik M. demsaji. /_siz rgd bêvvext.

mevt M muin.
mevta Nk L muine, yên ko muine. Z

miri.
mevzi MAL cih, şund. Z mevvzi, mıük,

senger, meteris, kozık, siper, antaq, me¬
seb, evana jı bo leşkeri û nOçirvani û tışte
vvısa ne.

mevzUenmek Z. mevvzi gırtm, senger
gutm, ketin meteris û kozdean.

mevzu MA mevvzû, mıjar, mıjad, babet.
mevzuat Mfc mıjade, mıjare.
mevzun rgdA teşexweş, hhevhati, rast.
mey l M. P. mey, şereb. /-hane M meyxa-

ne.
mey 2 M. muz. mey, cûre zırneyek e.
meyan M. An. meyan kökü.
meyan 2 M P. navin, navber. * bu meyan-

da fivv. di vO navberO de.
meyan kökü M. meyan, sûsde, mOkok.
meydan M L meydan, kad, qad, qewrOn.

Z meydan, hol. 3. fêz, evryajı bo meydana
gund dibêjin. 4. keys, fırsend. * meydana
çıkarmak L derxistin meydanê,
dencıstın holO. /_ gelmek L haün meyda-
nO, haün holê, derkeun, çê bûn. *meyda¬
na getirmek fiıv. anin meydanO, andı
holO, pOkanin. * meydana atmak Avv.

avOtın meydanO. * meydana çıkmak fivv.

derketm meydanO. * meydan istemek
Avv. meydan xwastin. * meydanı boş
buakmak Avv. meydan vala hıştın. /-
okumak L meydan xwastin. /_ savaşı M.
seri lı meydanO an meydana şer. /_ ver-
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met 2 M. çpreq, reqeçov, çoçırt, leyısteke

zaroyan bı ço û çogan e.
meta M.A mal nıalOn ticari/bazırgani.
metabolizma M Gr. metabolizma.
metafizik N.rgd Gr. metafizik.
metal M. Fr. metal, lajvverd, nasût
metalik rgd Fr. metalde.
metan N. Fr. metan.
metanet M. berxwedani, metanet.
metazori rgp. Gr. bı dara zorê.
metelik M. Fr. L dırafeke bı 10 pere ye. Z

mec. zor kem pare. /-siz rgd cıbd, zug-
urd.

meteor M Gr.Fr. meteor, stêranjyar.
meteoroloji M. Gr. meteoroloji, dûxesay.
meth N.A pesn.
methetmek L. pesın dan, pesn kınn.
methiye M A xweşxwaz, dûlge, pesın,

pesn.
metin lN.A metin, nrvisar, bınetar, xwe-

rûk, tekst
metin 2MAzexm, metin.
melodik rgd Fr. metodik, azini,şêwazi,rê-

bazi.
metot M. Gr. metod, rOzık, rObaz, şêwaz,

azdı.
metre M. Fr. metre, metir.* metre Ue ölç¬

mek fivv. metre lê gırtın, metre kınn.
metres Mdostık,xwesük.
metris M. P. meteris, antaq.
metro M. Fr. metro, ti bajarOn mezm de,

reyOn hesıni h bm erde.
metropol M. Gr. metropol, di welaleki de

bajarê mezm, serok bajar.
metropoUt MFr.metropoüt,Ortodoksan

de kOsayO ko jı Patrik pıçûktır e.

metropoUten rgd Gr. metropolitne,
rûniştvanênhbajarênmezmderûduun.

metruk rgd xapûr.xopan.
mevcudiyet N.A mevvcûdıyet, heyin.
mevcut rgdA mevvcût, hebûn, navdêr./-

olmak L. hebûn, mevvcûd bûn.
mevki MAL mewqi, der, deravva, cih,

şund. Z meqam. 3. cih, şund, ya ko trên û
sinema û navgtaên ragihandinê de jı bo
numare tê dayin. ikinci mevki Avv. cUıe
duhem.

mevkuf rgdA mevvqûf, guli.
Mevla MALMewla,XwedO. Zxwedi.
Mevlevi M. Mevvlevvi, tariqetê Mevvlana û

muridênwi.
mevlit MAL mevvlûd, ayina jı bo

dayıkbûna Hz. Mıhemed. Z zabûn, jı
dayık bûn.

mevsim M A mevvsim, demsal, pışksal.
/_lik M. demsaji. /_siz rgd bêvvext.

mevt M muin.
mevta Nk L muine, yên ko muine. Z

miri.
mevzi MAL cih, şund. Z mevvzi, mıük,

senger, meteris, kozık, siper, antaq, me¬
seb, evana jı bo leşkeri û nOçirvani û tışte
vvısa ne.

mevzUenmek Z. mevvzi gırtm, senger
gutm, ketin meteris û kozdean.

mevzu MA mevvzû, mıjar, mıjad, babet.
mevzuat Mfc mıjade, mıjare.
mevzun rgdA teşexweş, hhevhati, rast.
mey l M. P. mey, şereb. /-hane M meyxa-

ne.
mey 2 M. muz. mey, cûre zırneyek e.
meyan M. An. meyan kökü.
meyan 2 M P. navin, navber. * bu meyan-

da fivv. di vO navberO de.
meyan kökü M. meyan, sûsde, mOkok.
meydan M L meydan, kad, qad, qewrOn.

Z meydan, hol. 3. fêz, evryajı bo meydana
gund dibêjin. 4. keys, fırsend. * meydana
çıkarmak L derxistin meydanê,
dencıstın holO. /_ gelmek L haün meyda-
nO, haün holê, derkeun, çê bûn. *meyda¬
na getirmek fiıv. anin meydanO, andı
holO, pOkanin. * meydana atmak Avv.

avOtın meydanO. * meydana çıkmak fivv.

derketm meydanO. * meydan istemek
Avv. meydan xwastin. * meydanı boş
buakmak Avv. meydan vala hıştın. /-
okumak L meydan xwastin. /_ savaşı M.
seri lı meydanO an meydana şer. /_ ver-
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mekZ. L meydan dan. Z keys dan. * sa¬
vaş meydan! Avv. qada şer, meydana şer.

meyhane N.P.K. meyxane.
meyil NAL meyü, mêl ber. /_ vermek

Z. meyü dan, berê xwe dan. Zcatbervvar,
nışOvv. 3, heztann, dddan. 4.xari

meyUU rgd xar, bımeyd.
meyletmek Z. mêl dan, dddan.
meymenet M. telOz. * adamda meyme¬

net yok Avv. di mırovi de telêz tüne.
meymenetsiz /gd telOztal, bêyom.
meyus rgd kız, ddgir, zelûl, melûl. /_ et¬

mek L zelûl tann. /_luk M zelûli. /_ ol¬
mak /.zelûl bûn.

meyve M. K. L meywe, mêwe, fêki. Z mê-
vve, ber. /- ağacı Avv. darteam. /- vermek
L ber gırtm. * ağaçlatın meyvesi Avv. be¬
re daran.

meyvedar rgd mêwedar, berdar.
meyve kurdu Nh. beyde.
meyveh rgd mêweber, mêwedar, berdar.
meyvesiz rgd bêmêwe, bêber.
meyyal rgd mêldar, ddhebta.
mezar M A merzel, mezel, gor, gom,

qebir. /_ soyguncusu Nh goraebaş, gor-
nepışk. /- taşı Nk kêl, kêhk, kevıre gora,
selin, sal, aügor.

mezarcı M.gorevan, gorvan.
mezarlık M. gonstan, qebnstan.
mezat M. A mezad. /_a M. mezadker. *

mezada koymak Avv. xistin mezada.
mezatlamak /.mezad tann.
mezbaha N.A mezbehe,selexane,gırûxa-

ne. /-hane M mezbehexane, selexane.
mezbele M.A grvvûrgeh, guiûrgeh.
mezcetmek Z. A tevlihev tann, h hev

xistin.
meze MP.meze,xwannesrvık,xvvannako

legel vexwannO tO karandı.
mezhep M.A mezheb, meseb, zav.
meziyet N.A mezryet, hOjayi.
mezkûr rgdA zıkrbûyi, ya ko hema navO

xwe derbazbûyi.
mezo M Gr. navin.
mezoderm N.Gr.Fr.bûx mezoderm, çer-

mO bmi, çermO navin.
mezra, mezraa MA/C mezre, gom, evrya

avahi ya pıçûkO gund m.
mezun M. rgdA mezun. L kesê ko destur

gırtrye, bdzm. Z kesO ko jı xwendegeh
derkeüye, yanO xdas kırrye û diplome
gırtrye. 3. desthelati, xwedi selahryet /_
etmek L mezun tann. /_ olmak L me

zun bûn.
mezura M. 7ı. mezüre, metreya terziyan e

û nêzita* İSO cm dırej e.
mıh MP.K.nvx, bızmar.
mıhlamak Z.mrxkına
mıhlanmak Z. haün miX tann.
mıhh rgd mockıri.
mıknatıs M. A Gr. miqnatis, kehnbar.

/-lamak L miqnatis kınn. /-lanmak Z.
hatm miqnatis bûn.

nuntıka MA Lherêm,melbend,rmntiqe.
Z zom, zome, evıya jı bo mintiqeyi zoza-
nan an koçeran tO kar anin.

nunldamak L mırpmır kınn, mırmır
tann, nehwirandin, gmegm kına

mınldanmak L gmegm kınn,
nehvvırandın, nuremır tann, nurmır
tann.

minimini /gp mire mu, gıne gın.
nurdtı M.gıngırutagmegm, mıremu-.
muin kurm Mmirmtann.xvvenazxistin.
mırnav M. mıyavv, dengê pısingeye.
nusu M.A gerumOşami.lazût./- püskülü

M. gulıka lazût. /_ tavuğu N. coqcoq. /_
yağı Avv. rûnO lazûtan.

Mısuh M.A MisrlxeUcêMisirê.
mıskal M.A rmziqe.
mısra N.A mısre, malık, şewane,nst&
mışmış MAqeysi,zerdaü, mışmış.
mıymıntı rgd tolaz, toloz, pıtpıto.
mızıka M İt miziqa, bando.
mızıkçı rgd crxız./_hk M. cdcizİ.
mızıldanmak Z. ctazi kınn.
mızmız rgd mızmız, pıtpıto. /- etmek L

mızmızı* kınn.
mızrak MA nm./_ atmak /. nm avêtm.

/-cıM.nmbaz.
mızrap M.A mizrab.nacetekiyekopê vvê

tOlO sazan didin û deng jO der timn.
mi l M. mi, notayek e.
-mi 2dç ma?* o da gelecek mi? Avv. ma evv

jite?
miat M. A nıiad, dem. * miadı dolmak

Aıv. dema xwe tip bûn.
mibzer M.A maktaatovrOjê.
mide N.A L arıtgedeq, asık, mide. Zmec.

zdc, hûr. /_ bulandumakZ. venşi anin. *
midesi ekşimekAw.zdeêxwe tırş bûn, zık
nexifta. /_ bulanmak L. dd lı hev dan, dd
lı hev ketm. * mide bulantısı bvv. dd qu-
sin. /_ yanması N.Bj. dd qijta.

midUliatı M/ıfino.
midye M. Gr. midye
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migren M. Fr.Bj. migren, seresi
miğfer MLxûde,kuınzırx,mixfer.Zko-

los, zOdeyi jı pola ye û bo armanca şer tê
karanın.

mihaniki rgd Gr. mihaniki.
mihenk M P. mihenk, ber/kevirê teneşi¬

re.
mihman MF.Kmêvan./_darM.mêvan-

dar, mazûvan.
mihnet M.A tengasi.
mihrace MP. mihrace, keyyOnHmdi ne.

Ev beje jı Sanskriti tê.
mihrak N.A mişraq.
mihrap N.A mihrab, mıhrab.
mihver M. tevvere. * arzın mihveri Avv. te-

vvereyizevi
mika N. Lat Fr. mika.
MUcaU MMıkayU.
mikap N.A kûp.
mikro M. Fr.Gr. hûr, pıçûk.
mikroamper M.Fr.fiz.jtmıh/onekideye-

ki ampere ye.
mikrobik rgd Fr. mikrobik.
mikrobiyolog M Fr. mikrobıyolCK, mi-

krobnas.
mikrobiyoloji M. Fr. mikrobiyoloji, mi-

krobnas.
nükrofUm M. Z/ıg. mikrofilm.
mikrofon M Fr. Gr. mikrofon, dengvveş,

hûredeng.
mikrometre MFr.mikromeür.
mikron M.Fr.rnikron,jırndyonekideyek

ya metre ye an jı hezari yek ya mdimetrê
ye.

mikroorganizma M. Fr. mikroorxaniz-
ma, oneanizmayOn ko tenê bı hûrbinê tOn
ditin.

mikrop M. Fr. Gr. mdcrob.
mikroplanmak L mikrob gırtın, mikro-

bibûn.
mikroskop M. Fr. Gr. mikroskob, hûrbin.
mikser M. lng. mikser, tevdêr.
miktar MAL miqdar, tibab. Z qeder,

qas. * az miktarda su fc«tmnk Avv. qede-
reki kêm av 10 dan.

mikyas M. L aqar. Z olçeg, pivan.
mU M. lng. Fr. mü, pinaneke chrêji ye. L

deniz müi Nk mUa deryayi ko 1852 me¬
tre ye. Z kara miU MA. mUa reşryO ko
160935 metre ye.

mil M. mil, mıjane, baskOş, evıya jı bo ha¬
cet û mekinan e.

nul 3M Gr. tim, hernyO ko hgel av û lesarê

hatiye.
miladi rgdA miladi.
milat N.A milad, mêjûyeki yejidestpêka

bûyina Hz. isa de destpO dike.
müi xFr.Z^a.mdi,müi,xurdepOşekekote

pêşrya navên hacetOn pivanêvvanjı hezari
de yek dike.

miligram MFr.rm*ıixraııı,jı hezarideyeki
xramêye. Mgm.

milUitre M Fr. mdditır, jı hezari de yeki
ütıre.Ml.

nulim M.Fr. mdım./_ oynamak Z.mdim
nahve

mUtanetre M.Fr. mdimeür. mm.
mUlmokron M Fr. mdunikron, jı hezari

deyeki mikronê ye.
mUis MFr.Z^nuüs,nefiram,bargü-./_

kuvvetleri L bargui mıUi, nefİram.
militan rgd Fr. militan, tOkoşer.
militarizm MFr.mditarizm,desthelatrya

vvelateki ko di deste leşkeri de ye û
panstına vê idare.

mUlet N.A gel, mdet, netevve, nıjad. L yên
ko h vvelateki de dıjin û zıman û çanda
xwe de yekıti heye. Z mdet, gel, grûb an
beşeki insan m ko peyvvendi hgel hev
drvOt. * kadm milleti Avv. miletO jın, gelê
juıan. 3. mdet, kom, mırov,yên ko bı kom
h ba hev in. * mUlet söz dinlemiyor Avv.

mırov guh nadın gotınan.
mUleUerarası rgd navinenıjad, navnate-

wi.
mUlet vekili N.A mebus, nevvOnger.
milli rgdA mili, gelOr, gelOrin, netevvi. *

milli ekonomi Avv. abonya geleli
mUUleşmek L L gelOri bûn, netevvi bûn.

Z gelemperi bûn.
miUUeştirmek L L gelOri tann, netevvi

tann. Z gelemperi kuın.
mUUyet NA L gelOrin, netevvi. Z tabryet
mUliyetçi rgd netevvepenst, gelpenst

/_lik M. netevvepensti, gelpensti
mUUyetperwer rgd gelparâz, netevvepa-

rêz. /_Uk M. gelparêzi, neteweparêzi.
mUyar M. Fr. milyar, /-der M milyarder.

/-derUk M. milyarderi.
milyon M. Fr. mdyon. /_er M milyoner.

/-erlik M. milyoneri * yarım milyon M
tarûr.

mim MAL navO tipa "m"ya elifba Erebi.
Z di hesêba ebcetê de hêjmara 40. e.

mimar M. A mimar, qesrbend. /-tak M.
qesrbendi.
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mUis MFr.Z^nuüs,nefiram,bargü-./_
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militan rgd Fr. militan, tOkoşer.
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mUUyetperwer rgd gelparâz, netevvepa-

rêz. /_Uk M. gelparêzi, neteweparêzi.
mUyar M. Fr. milyar, /-der M milyarder.

/-derUk M. milyarderi.
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mim MAL navO tipa "m"ya elifba Erebi.
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mimari rgdA mimari.
mimik M. Fr. mimik, bı leqandina dest û

md an çav û rû ve tışteki dan zanin an şi¬
rove kınn.

mimlemek L ti tırkiye de tun kesan ko
tavvanbar dikin û h dosya de ten tomar
tann.

mimU rgd kesOkobı şık ûşıbheû guman
bı hızırkınna tavvanbari hatme dosye
tann.

minare M. A minare. /_U rgd bımınare.
/_slz rgd bêminare.

minber N.A mimber, di mızgeftan de ci¬
hO ko xufbe tâ xwandin.

minder M. /^.minder, palas.
mine M. F. mine.
mine çiçeği M. mine, şahpesend.
mineral rgd Fr. mineral, berbes.
mineral suyu MAavaqdê.
mini rgd Fr. mini, pır pıçûk.
minibüs M Fr. Lat minibüs.
minik rgd hûnk, piç, hûnk.
minimal rgd Fr. minimum, kOmlırin
minimum rgd Fr. minimum, kOmtırin.
minkale N.A minqale, pdpiv.
minnacık rgd hûnk, pıçık.
minnet M.A mmet.L lı beramberi ko başi

10 hatiye kınn,xwe deyndarzanin. Z lı be¬
ramberi başıyekO re spas tann, ddşa bûn.
/-etmek L nunet tann. /-tar rgd mınet-
dar, mınOkar.

mintan M. F. mintan, kurtık.
minüskül M. Fr. Grm hûrdek, mınûskûl.
minval M. teşe, rêga, revvş, avva.
minyatür N.Fr. minyatür.
minyon rgdFr. pıti, pıtO.
mir MAF. A'. nur, prens.
miraç M A miraç. /_ gecesi Nk şeva mi¬

nice, şeva 27.em ya meha Recebe ye ko
peyxamberAS. Hz. Mdıemed çûye ezma¬
nan.

miralay M. F. amiri hêz.
miras M A mOras, mirat 1 ınalO ko jı

mınyan dimine lêzunê xvve re. Z tışte ko
bı rêgayi gen derbazi nıfşe nû dibe. 3. re¬
vvş û adetênjı mêjve ko nifşOn nû re dimi¬
ne. /_ yedi M miratxwer.

mirasçı ndratxwer, mêrasxwer.
miri rgdP.A miri.
mirliva M.F.amirilivva.
mirza M.ZC. L mirza, efendi. ZkurO mir.
mis M.A mis, madeyeke bihn xvveş e.
misafir N. A mOhvan, mâvan, mehvan,

meyvan, tavan, misafir, ev staonimana h
gor devokan dıkann di cine hev de bıkar
bên. /.hane Nx. mêvanxane, misafirxa-
ne. /_ etmek L mêVan kınn. * misafir¬
liğe gitmek Avv. çûn mêvandanyê, çûn
nusafınyO. /_Uk M mOvani, mêvandari,
misafiri. /_ odası Nk koçık, oda mêva-
nan. /- olmak L mOvan bûn. /-perver
rgd mOvanperwer.

nusak M.A peyman.
misal N.A 1 misal, minak, embaz,wekok,

nunûne, nişe. 2. vvek, manend.
misU MAL misi, hempa, manend. Z

şıbin, lOçûn. 3. qat, misi, car. * yüz misil
fazla fivv. sed qati zêde, sed cari zêde.

misUleme M. beri rabûn,bersivdan, evrya
h beramberi solaxirab ko tu dixwazi ber¬
siva yeki bıdi.

misk N.A misk, nafe. Evıya maddeyeki
ye ko jı biza cûre ask e h Asya dıji,
derdrxin û jO bihneke xvveş çOdıtan.

misk sığırı Nh.gamısk.
misk kesesi Nh ant biz.
miskal M. A nusqal, misqal, dınok, piva¬

neke bı dirhem û niv e.
misket 1N.A Fr. misk, muskat.
misket 2 M. xar, xare, tü. /_ oyunu N.

listıka tUa.
miskin M. rgdA miskin.
mistik M. rgd Fr. mistik.
mistisizm N.Fr. mistisizm.
misvak N.A mısvvak, srvvak.
misyoner N.Fr. misyoner./_ukM.misyo-*

neri.
mit M. Gr.Fr. mit, efsane, /-oloji M. mito¬

loji.
mitil M.Gr.Z:.mitêl,mirtêl.
miting M//ıg.mittag,xwepOşandan.
mitralyöz MFr.reşaşe.
Miyaferkin M mryaferqm, nevO SUvana

kevn e.
miyar N.A modıne.
miyavlamak L. mıyavvandın, nevvkin,

mıyavv kınn.
miyop M. Gr. Bj. miyob,kurtbin./_lukM.

kurtbüıi.
mizaç Mxûy,xû,tebiet.
mizah Mqerf,pêkenok,pêkeiun./_çiM

qerfok, pêkenok, çûle, peşqele.
mizahi rgdA mizahi, qêrfok.
mizan M.A L terazi. Zpivan.
mizanpaj M. Fr. rûpel raxêri, mizanpaj. /_

etmek L rûpel raxistin, mizanpaj lorin.
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mizantrop rgd Fr. nurovrevok,munzevvi,
tenêpenst, merdımguiz, mizantrop.

mobU rgd Ing.btzêw, bızav.
mobiUze N. danjandm, mobüize. /_ ol¬

mak /.danjandın.
mobih/a M./tmobdye.
moda M./tmode./_olmakZ.modebûn.

* modası geçmek Avv. moda xwe derbaz
bûn.

modaevi MA.modexane.
model M.Fr. model gelale.
modern rgd Fr. modern, nûjen, nuza, mi¬

zayı, nujen. /_Uk M. moderni, nûjeni, nu-
zayl

modernize rgd modernize, nûjentari.
modernleşth-mek /.modem tann, nûjen

kınn.
modül N.Fr. lng. modd.
Moğol LM.Moxol.ZMoxoU./_caMMo-

xoü.
moka Mcûreqehweyekebihndare.
mokasen M.Fr. mokasdı.L cûre pêlaveki

yek parçe ye ko çermsorO Amrika dikin
pê. Z cûre mareki zor jehri ye ko avê de
û xasuna di ava ceman de dıji.

mola M. /t. mole, vOs,vêsan./_ vermek Z.
vOsa xwe gırtın, vêsan, vOsin, vevvestan,
vevvestin, ravvestm, ravvestan, bihn vedan,
bihn gırtın/standın. /_ yaptırmak L vO-
sandm.

molekül M. Gr. molekül, nûn.
molibden MFr.kân moübden, elemente¬

ki bı jımara atomi 42, gıramya atomi
95.94 e û 617 derece de dılıele. sim Mo.

moUa N.A mela, mele.
moloz rgd Gr. L bmır, buxur. Z toloz, to¬

laz.
monarşi rgd Gr. monarşi, şahyeti, siste-

mek idara devvietO ye ko deshelatiya rê-
zani bı rOgayi miratê derbazi nıfşO vvan
dibe.

monarşisi rgd keyperest
monarşizm Mkeyperesti.
monitör N.Fr. monitör, ekrana kompite-

rêye.
monogam rgd Gr. monaxam, bı jınekO re

zevvac, yekjınl
monogami rgd Fr. monaxami, yekjınl
monografi M Fr. monoxrafi.
monopol N.Fr. monopol, gemardan.
monoteist rgd Fr. monoteist, yekpenst
monoteizm N.Fr. monoteizm,yekpensti.
monoton rgd Gr.Fr. monoton, yeknesak,

yekreng, yekdide.
montaj N.Fr. montaj.
monte N. Fr. monte. /_ etmek/ yapmak

Z. monte kınn.
mor rgdüT. mor, benefşi*açıkmor renk

MA. xameki * mor menekşe rgd benerx.
* mor menekşe rengi MA. rgd şirikl *
mor ötesi N. ûltra viyola.

moral M.Fr. moral arişen./- bozmak/.
moral xıra kınn. /- eğitimi M. pervver-
deyi ya arişenl /- vermek Z. moral dan,
arişen tann. * moraU bozulmak Avv. mo-
ralaxwexuabûn.

morarmak L. ncncta, mor bûn.
morartmak Z. ncncandın, mor kırın.
morfin N.Fr. morfin.
morfoloji N.Fr. Grm morfoloji.
morg N.Fr. morg.
mors M. İng. mors, cûreyeki nrvisa bêtêlO

ye.
moruk rgd kebe, kalo, jı zımane Ermeni

hatiye. /-laşmak L kebe bûn.
Moskof M. L Rûs, ns. Z mec. bêinsaf.

mosmor rgd nenci.
mostra MAmodel,wekok.
motel N. İng. motel
motif N.Fr. motif.
motor N.Fr. motor.
motorize N.Fr. motorize, mobUize.
motosiklet M.Fr. motorsiklet.
mototren M. Fr. mototren.
mozaik M Fr.Gr. mozaik.
möble N.bn mobilya
mönü M. Fr. menû, liste ya xwannên rojO

ye.
mösyö N.Fr. mirza.
muaf rgdA meaf. L borandi, efûbûyi. Z

cûdaguti. 3. serbest, azad.
muahede N.A peyman.
muaUak rgdA Ldardayi.h hevva mayi. Z

davvüıebûyl
muallim N.A dersdar.
muamele N.A mıamele, meamele.
muanz rgd A ituxnk, hogeç, berber,

pozber, pozberan
muaşeret M.A ravOj, meaşeret
muavenet N.A alikari, arikari
muavin A. L rgd arikar. Z M. arikar,

devvsok.
muayene N.ALBj. mıayene, pişkin. Z

destlOgerandın, çavlOgerandm. /_ etmek
L mıayene kırın, dest lâ gerandın, çav 10

gerandm. /-hane Nx miayenexane.
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muayyen rgdA mıeyen, nependi, bela
muazzam rgd A L gutuin, mezmurin,

pUtan, gevvre. Z gusehOz, kapose.
muazzez rgd grambar,eziz,ddovan.
mubah /gdA mubah, kuyarOnkojıaü di¬

ni de qedexe ntae, tann an netanna xwe
azade.

mucip L /gdA pêuvlpewist.ZM ûşt,se-
beb. /_ olmakL pOvvist bûn, drvetın.

mucit M.A dahOner, afrandOr, nûvedan.
mucize M.A mucize, behit, perço.
mudi MA mudi. Lyako emanetexvveda-

ttae dereke. Z ya kobenqO de dirafê xvve
heye.

mufassal rgd A bıtefsUat, fıravvan.
muflon Mmuflon, mihyabeyaniye
muğber rgdA suhketi, sdbûyi,xeyidl
muhabbet M. L ddovani, hez. Z axaftina

dostane, yareni. /_li rgd ddovan.
muhabbet kuşu MtÛtievta.
muhabbet otu Mmandêrek.
muhabere M.A mrxabere, nûçevani.
muhabir N.A nûçegdıan, nûçevan.
muhacir M rgd A mıhacu, penahınde.

/_lik M penahındeyi.
muhafaza MA L parêz, parastın, muhe-

feze, menfeze. Z veşartm, helanin. * pa¬
rasını kasada muhafaza ediyor Avv.

dırafe xwe di qasê de vedışOri/helttai.
muhafazakar rgdA/C. kevneperest,paş-

verohi, adetperest /-tak M adetperesti.
muhafız M. A muhafız, dizdar, parêzgar,

pasdar, mgehdar, notırvan, ev sinonima¬
na h gor devokan dıkann di cdıO hev de
bıkar bên.

muhakeme MAL dadgeri, dadtann,
mehkeme. Z kser sekinin, sehıti,
taşandın. * kafasmda muhakemeettiği
fikirler var Avv. di serê vvi de sehıüya xwe
hemn. /- etmekL L dad kınn, mehkeme
kuın. Z h ser sekinin, sehıti 10 tann,
taşandın.

muhakkak rgd A mısoger, tecjez.* mu¬
hakkak gelirim Avv. teqez ezê bOm. *
onun öyle olacağı muhakkaktı Avv.

mısoger bû ko evvO dê bıbûvva.
muhalefet MAL muxalefet, di sistema

demoqrasi de partiyOn h beramberi
iqtidarê. Z rûbari, dıjayeti, lı beramberi
fder an ramanekê de bûn.

muhalif rgdA 1 muxahf. Z rûbar, neül,
mıxrık,dıj.

muhallebi M.A mahalebi.

muharebe N. şer, cevvşen, peykar, ko-
mand. /_ etmek L şer tona.

muharip MA şerkar.
muharrem MA muharrem, meha aşure,

di sataamaqemeri de meha yekem.
muharrer /gdA ruvisandi,nıvislari.
muharrik rgdA bıze"vv,lrvdar.
muharrir M.A mviskar, nviskar./_Uk M.

nrviskari.
muhasara M. A gemarodan, dorgırtın,

dorlOgırtin. /_ etmek Z. gemaro. kınn,
dor 10 gırtın.

muhasebat M/fchesêbdari
muhasebe N.A LhesOb.ZhesObgOri.
muhasebeci M.A hesObgêr.
muhasun M. A pozber, pOşkepl reqib,

dıjmın.
muhatap M bervêder, hember. * seni

muhatap almam Avv. ez tenagınm hem¬
beri xwe.

muhayyile MAxryal.
muhbir M altax, sixur, nûçegêr, muxbir.

/_lik M. altaxi, nûçegêri
muhit M L tepeş, dor, derdor. Z navçe,

herOm.
muhlis rgdA muxlisydusoz.
muhtaç MAL hevvce, mıhtac, pêttvi, pê-

wist /_ olmak/, hevvce bûn, mıhtac bûn.
Z mditac, reben.

muhtar lN.A nuxlar, muxtar, keya, ket-
xûda. /-tak M. nuxtari, keyatl

muhtar2 rgdA uuxtar, muxtar, otonom.
/-lyet M otonomi, mixtanyet, xudnuxta-
ri, hükmi zati.

muhtelif rgdA cûre cûre,cûrbecûr, ney-
eksan, tOvel

muhtemel rgdA gumani, munkûn.
muhterem rgdA bırez.
muhteris rgdA azvver.
muhteşem rgd A rewneqdar, bedevv,

debdebe, mırOs, bırevvş.
muhteva MAverêj,naverok.
muhteviyat N.A naverok.
muhtara N.A birname, muxtira.
muin rgdA arikar.
mukabele MAL bervêduin, lêvege-

randın. Z dıj rabûn, hember rabûn.
mukabil rgd A anqabd, dıj, beramber,

berevaj, dıjraber.
mukadder rgdA çarenûs.
mukedderat M.A çarenûs.
mukaddes rgdA mar, mehr, mar, evra,

piroz, miqaddes.
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mukaddime M. sereta, pOşgotın.
mukallit rgdA zatvker.
mukavat MA nuqate, payin./- olmak Z.

miqate bûn.
mukavele N.A peyman.
mukavemet M.A berhehsti, berevani./-

etmek Z. berhehsün, ber xwe dan.
mukavim rgdA zexm./_ olmak/, zexm

bûn.
mukarimleştirmek Z.Azexmtann.
mukavva M.A miqevva, karton.
mukayese M. A miqayese, danberhevi,

hevberki. /_ etmek L ber hev anin, dan
ber hev, nuqayese kınn, hevberki kıruı.

mukayit M katbeş.
mukim rgdA rûnıştker, rûnıştvan.
Mukri M/gdMukri,Kurdistanêdenavê

zaravayeki û herOmeki ye h beşi ıran de
dıjin.

muktedir rgd qadır,jOhati, şryan, şi, ber-
jevvend, trvvanin, şeh, ev sinonimana h gor
devokan ddcann di cihâ hev de bıkar ben.
* muktedir değilim Avv. inkarım,
nabvvanım, şeh nıkanm. /_ olmak /.ka¬
rin, kanin, tvvanin, trvvanin, şeh karin.

mum ** M. mûm.F.K. L muma ko dısojm û
muma hıngrvi re ji tâ gotin. Z di fizıkO de
pivana roniyâ ye. 3. vveki davveüye tê ka-
ranin.

mum 2N.P.K şuna, fmd, mûm./-lamak
L mûm tann. /_luk M şımadank,
fmdank. "

mumya MF. mûmi, mûmye./_lamakZ.
mûmi kırın.

mundar rgdP. K. nurdar, gdav. /-etmek
Avv. nurdar kınn, gdav kınn, şkOr kınn. /_
olmak Avv. nurdar bûn, gdav bûn. bn
murdar.

munis rgdA L hutbûyi, nas. Z hogır.
muntazam rgdA rOkûpOk, rOtaasti, şüc.
muntazaman rgpA bı rêk û pêki.
muntazu rgdA hêvidar, bendemayi.
murabba rgdA L carin, çarık. Zçargoşe,

kare.qare.
murahhas M.A niwêner, nwêner.
murakabe N.A bn denetim.
murakıp M.A An. denetmen.
murat N.A LmıraU,mıraz,daxvvaz.Z ar¬

manc. /_ almak Z. geniştin nuraza xvve,
gehiştm daxwaza xwe. /_ etmek Z.
xwastin, daxwaz kınn.

murç M. kuhng, evıya jızmanO Ermeni tO.
murdar rgd P. K. L mındar, nurdar,

mırar, heyvvanO ko h gor şeriatO nehatıye
serjê tann. Zgılav, qevçd.1 cınabet/_ et¬
mekL mırar tann, mındar/murdarkınn,
qevçd kınn, belqitandin. /_ olmak L L
mırar bûn, mındar/murdar bûn. Z şkêr-
çûn, evrya jı bo heyvvanane ko hê kOr ne-
gêluştiyê û dımıre, nurar dibe, vvısa tâ
gotin.

murdar ilik MA.û)Umêjiyêmaripişte.
muris rgdA miratbûyi.
musahhih M. A dürüstken
musalla M.A teneşir. /-taşı M kevarO/be-

rO teneşire, kevore/berâ şuştıne.
musandua M.Gr.sekuyOcdan, textOmvi-

nan.
Musevi MAL Mûsevvi, kese ko di dinê

Musa de ye. 2. Cıhû, Yahudi
Mushaf N.A Mıshef.
musibet M. A musibet, musibet, karesat,

serxur, git, tangrvtın, betar, qeda, xax.
musiki N.A mûsiqi, müzik, /-şinas Nk

mûsiqişinas.
muska M bazbend, musqe, nrvışt, nusqe,

hemayil. * boy muskası Avv. berbejn.
musluk N.A henıfe, sûlav,qurne,zembe-

le, mûsİK.
muson N.Fr.A muson.
muşamba N.A mûşembe.
muşta MF.mışt,mışte./_lamak/.mışte

tann.
muştu M. P. mızguı. /-lamak L mızgta

dan, mızgin tann.
mut M. kam, bextiyari.
mulaasıp rgd fanatik, koneperest,

kevneperest
mutabakat M.A hevhatın.
mutabık rgd A L vvekhev. Z havve,

bısemt, bu*0.
mutantan rgdA bn görkem.
mutasavvıf N.A sofi.
mutat rgdA frûmaye, tamışki, adet. /-ol¬

mayan rgd jı adetO der.
mutavassıt M 1. navengi. 2 navin.
mutçuluk M fels. kamperest, ivdemo-

nizm.
muteber rgdA muteber, muteber./- ol¬

mak Avv. muteber bûn.
mutedil rgdA tolerant.
mutemet MAL bavvermend, kesO ko 10

bavveri dibe. Z mutemet, kese ko di dayi-
ra resmi de kara dırafi dike.

mutfak M A aşxane, metbex, mutfax,
pixêri
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muti rgdA seraerm, itaetkar.
muUak rgdA ferzine, mutleq, teqez.
mutlaka rgp.A mutleqe, bı mısogeri.
mutlu rgd ddgeş, kamıran, kamran. /-ca

rgp. bedbextane. /_luk M kamırani,
ddgeşi, kam. /_suz rgd bedbext, kambax.
/-suzluk M bedbexti, kambaxl /_ yaşa¬
mak Z. kamırani jıyia

muttali rgdA agahdar.
muvafakat MApeju^ndinlqebûltann.

/- etmek Z. pejırandın, qebûl kınn.
muvaffak rgd A serketi, serkevvti, sere-

frazi. /- olmak Avv. serketın, serefraz
bûn.

muvafakiyet M.Aserketin, şerefrazi. /_U
rgd serefraz, serketi.

muvafık rgdA bırO, bı rO, bısemt, havve.
muvakkat rgdA miweqet, netim, çende-

mi.
muvasala M.A ragdıandın.
muvasalat MA gehiştın./- etmek Avv. ge¬

niştin.
muvazene M.A fi/ı denge.
muvazi rgdA paralel.
muvazzaf rgd Lerkdar.Zleşker ûserba-

zOn ko leşkenya xwe ya mecburi dikin.
muz MAmÛz.
muzaffer rgdA serketi, serefraz, mıza-

fer.
muzafferane rgpAP. bı şerefrazi, mıza-

ferane.
muzu rgdA mızavvu, zryanok. /-Ieşmek

L mızavvu- bûn, zryanok bûn. /-tak M.
mızavvıri, zryanoki.

muzip rgdA henekvan,yarikar./_Uk M.
henekvani.

mübadele MA gorin,gorineve,danûstan.
/_ etmek /.gorin.

mübalağa M fişal, nepccandın, puandın,
gırtann. /_ etmek L nepccandın, fişal
kınn, gır kınn, puandın.

mübarek rgd A mübarek, mıbarek,
bımbarek, piroz, evra. /-leştirmek L
evra xistin. * mübarek olsun! B. pk*oz
be!

mübaşir M.A mıbaşir, mübaşir.
mübrem rgdA mısoger.
mücadele M.A mücadele, nucadele, koş¬

an, koşin, têkoşta. /_ etmek Z. tekoşin,
koşin kınn, nucadele kınn.

mücadeleci rgd têkoşer./_Uk M. tekoşe-
ri.

mücahit M. rgd mucahid,têkoşer.

mücerret rgd razber. /_lik M razberi.
mücevher M A mıcevvher, mucevvher,

xişir, Mşr, gevvher, cevvahır, cevvher.
müvevherat M.Axışr, gevvher.
mücrim rgd mücrim, tavvanbar.
müdafaa M.A mudafa, parastın, parêzga-

ri.
müdahale M A mudaxele, tOlulin,

pehşandın. /_ etmek L mudaxele kuın,
pelışta, tOkel/têtal bûn.

müddeiumumi MAAdadısten.
müddet M.A L mudet, mıdet, dem, vvade.

Zrgp.qas, gav,şop, mawe./_Urgd bidem,
bımudei /-siz rgd badem, domdar, bê-
mudet.

müderris M.A mamosta, profesör. /-Uk
M mamostati.

müdire M.A mıdûre,mıdûrOkojm e
müdrik rgd bıageh, tOgehişti, fehmkıri.
müdür M. A mıdûr, gelinende, rêveber,

berêweber.
müdüriyet N.A mıdûnyet, serkari, kar-

ger.
müdürlük M. L mıdûri, mıdûrti, serkari.

Z meqamê mıdûr e.
müebbet rgd muebed, bêdavvi, ta mınnâ.
müellif M. A danyar, mviskar, kesO ko

pırtûk nrvısi ye.
müennes MA Grm, mêza.
müessese M. A mezringe, damrzrah,

dezgeh.
müessir rgd rayda.
müessis N.A avaker, himdanOr.
müezzin MA müezzin, bangbOj.
müfettiş MAmufetiş, çavdêr.soraxvan,

serpenşt. /-İlk M. soraxvani, serpenşti.
müflis rgdA mıfhs, iflastari.
müfret N.A Grm yekejmar.
müfreze M. A müfreze, cerd, cırd, gırd.
müftü MAmufti, mıfti./_lükM.mıftıti,

muftuti.
mühendis N.A nuhendız, mühendis, sex-

mankar. /SikN. rruhendizi, sexmankari.
mühim rgdA guuıg, pêşem, mühim.
mühimsemek /.guıng ditin.
mühlet MAL dem, mıhlet 2. qas, şop,

mavve. * bir mühlet dur fivv. qaseki
bısetan.

mühür MLmor,mutar.Znıguı,evıyadı
gustUkOdeye,demaberâdejıaühukum-
daran de dihat karanin. /-lemekL mor
kınn. /-iü rgd morkui

mühürlenmek Z. hatın mor kınn.
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mühürletmek /.dan mor kınn.
müjde M F.JİT. mızgta, mıjde, müjde, /-le¬

mek L nuzgta tann, mrzgin dan./_likM
mızguıi./- vermek /.nuzgûı dan. .

müjdelik M. şirani, mızgini. * sen müjde¬
mi ne verirsin? Avv. tu şiranrya nun çı
dıdi?

mükafaat M. xelat, mukafaat, diyari, pa-
daş,bexşiş,şabaş.

mükafaatlandırmak L.bexşişandin.be-
xş kınn, xelat kınn.

mükaleme M.A gıftûgo, şevvır.
mükeUef L rgd A berpırsryar. Z kes an

dezgehOn ko pOtrvi dayina baca ne.
mükemmel rgd A rewneqdar, bıserve-

hati, seraza, pêkhati, bêkOmani. Ev sino¬
nimana hê di zmanO Kurdi de cihO xwe
negutıne.

mükerrer rgdA ducarbûyi, tekrarbûyi.
mülahaza N.A sennc, hıâr, mıjûü.
mülakat N.A LşOwr,vebır,pevaxafün. Z

raportaj.
mülayim rgd A melayun, sernerm, re¬

vvan, nermıjl
mülemma rgd belek.
mülga rgd A betal. /_ etmek L betal

kınn.
mülhem rgd A xêvzan, avıtıye dd. /_ ol¬

mak L xOvzan bûn, avOtın dd.
mülhit rgdA mubeut, muhat, evrya kese

ko jı XwedO ne bavver an jı nya rast der-
ketme re tê gotın.

mülk M. mılk, erd, saman. L zevâ, xani û
ttştâvvısa ko bınecih ne. Zvvelat, erd, erda
ko di bm idara devvletâ de ye. 3. erda ko
di bm tapu ya yeki de ye. * mülk satın
almak fiıv. erd/mdk kinin.

mülkiye MAL samani, nultaye. Z çdıa
ko derveyi leşkeri ye.

mülkiyet N.A xvvedani,xwediti.
mülteci N.A mülteci, penahmde, lace. bn

Utica.
mültezim M. belender. bn kesenekçi.
mümbit rgd A bdıatin, bınşt, zom, ber¬

dar. /_ topraklar M erda berdar, erda
bınşt

mümessil M. A mumesd, gızir, mvvOner,
nvvêner, serheng. Jı vana de "riwêner an
niwêner" zêde tâ kar anin. /_Uk M nvvO-
neri, gizdi.

mümin rgdA L momın, bavvermend. Z

be Avv. heta ko be, heta ko mımkûn e. /_
olmak L mımkûn bûn, qabU bûn.

mümtaz rgdA mımtaz, bıjarte, serberz.
münacal NA L lavakınn jı bo XvvedO. Z

di vvijeya divvane de lavvjeyOn ko pesna
XwedO dıdut

münafık rgdA mınafıq,xınız, fesat
münakalat N.A ragdıandm.
münakaşa "MAL gelac, gelece, mıına-

qeşe, gotûgo, lec, qirOn (di mana negatif
de). 2 gengeşi (di manapozitif de). /_ et¬
mek L gelece kınn, hevdan, lec tann,
gengeşi kum, berhev dan. /_ götürme-
mek L gengeşi re cih nebûn.

münakaşa2 M. argo. çırvekOşi.
münasebet MAL münasebet, guâdani,

hencet, danûstan, bıbone, pevgırOdani,
peyvvendi, ev sinonimana lı gor devokan
ddcann di cdıO hev de bıkar bOn. Z havve,
bırO, bısemt

münasip rgdA mınasıb, munasıb, havve,
bire.

münavebe N.A bınobet, bıdor.
münazara N.A gengeşi.
mündemiç N.A naverok.
mündericat N.A fihrist, naverok.
müneccim M A munecım, stOrenas,

astirolox.
münekkit MArexnevan, rexnedar, rex-

negu. /_Uk M. rexnevani, rexnadari, rex-
negüi.

münevver M. rgd şareza, revvşenbir, ro-
nakbd-.

münferiden rgp. bı sera xwe, yek tenê.
münferit rgdA bı serê xwe, tenO.
münhal rgdA vala.
münhani rgd xar.
münhasu rgdA mexsûs, üneantari.
münhasıran rgp.A xasıma,bı taybeti.
münkir MAL münkir, jı Xvvedê bOba-

vver. Z inkarken
müntahap rgdA bıjarti, bıjarte.
müntehir rgdA xwekujyar, kesê koxwe

ddeuje.
münteşir rgdA L vveşandi, belavbûyl Z

çapbûyi, vveşandi, evrya jı bo rojname,
pırtûk û tıştâ vvısa ye.

münzevi rgd A xamoşan, uurovrevok,
munzevvi, tenOpenst, merdımguiz, mi¬
zantrop.

müphem rgdA gung, dapoşi, neronebar,
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709 müsteşar

bo tiştOxuab. * kumara müptela olmuş
Avv. huti xumarO bûye. Z _l * vereme
müptela Avv. vveremi bûye. 3. evindar,
bengi.

müracaat M.A müracaat, karnryar
müradif MA Grm hevmana.
müral MA duru. /-İlk M. durûti
mürdüm eriği MAmomK.
mürdümük Mculbe.AotHynıssatlvus.
mürebbl M. amojkar, pervverdekar.
mürekkepl M. A rmrêkeb, hıbr, xunav,

xibir, nûsar, evrya ava bı cûre cûre rengi
ye û bı vvê nrvis tâ nıvisandın. /_ hokkası
MA.xıbırdank.

mürekkep 2 rgdA L yekbûyi, yekgutû. Z
pOkhati.

mürettebat M.A muretebat
mürettip MLrâzker.Ztiprâz,kesâkodı

çapxanê de tipan rOz dike.
mürit N.A mırid.murid, tahb.
mürşit M. rgdA murşid.rahşan, rOzan.rO-

ber, rayber.
mürteci rgdA konepenst, kevnepenst.
mürur M.A bori, burdm,vuıtin.* müru¬

ru zaman Avv. dembori, dema vınti,vuıti
bûn.

müsaade M. A destur, destdan, deman,
izm, icaze, cewaz,yarmeti, tuşun, musade,
ev sinonimana lı gor devokan dıkann di
cihO hev de bdcar bOn. * AUah müsaade
ederse Avv. XvvedO ko dest da /_ almak
L destur gutm. /- etmek L destur dan,
izm dan, helistin, hıştın. /_ istemek/, de¬
stur xwastin, izin xwastin. /_ vermek Z.
cevvaz dan, destur dan, izin dan, de-
mandın./- etmemek L. nehıştın, izm ne¬
dan, destur nedan.

müsabaka M. A musabaqe, pOşbırk, te¬
rad, berhevrebezin. * müsabakaya gir¬
mek Avv. ketm pOşbırkO, ketin musabaqO.

müsademe M hevxistin, hevdan.
müsadere M. destdanser. /_ etmek Z. dest

dan ser, dest danin ser, evıya jı bo mal û
milken yeki ye ko gava sûceki ddce an
tavvanbar dibe di ah qanûn an hukumatO
de dest didin ser mal û hebûna vvi/vve, ya¬
ne jı dest dıgınn.

müsait rgd A musaid, havve, bire, dest-
dayi.

müsamaha M. A L bexşi, xoşditin, tole¬
rans. Z çav damılandm, xvve h neditinO
danin. /-kar rgd müsamahakar, betsin.

müsamere MAşanoya kohxwandege-

han di navbera xwandekaran de çedıbe.
müsavat MA vvekhevi
müsavi rgd A nuşlaq, musawi, vvekhev,

deng. /JUk M. vvekhevi
müseccel rgdA tomartari
müseddes M rgd A L şeşdc, şeşgoşe. Z

şeşık, şeşin, edebiyata cüvvanO de helbe-
stOn ko bı şeş malikan hatiye nıvisin.

müseUes M/gdLsOtek,üştOkojısısıyan
pOk tO. Z mat. sOgoşe.

müselsel rgdA lıpey hev.
müshU M. A Bj. mushU, gamgan, derma-

neki ye jı bo nexwaşrya riviyan tâ kar
anin.

Müslim N.A Müslim, Musulman.
Müslüman M. rgd P. Mısdman, Musul¬

man. /-tak M Musulmanti.
müspet rgdA L ereni, erini, belani.Zfiz.

pozitif. /_ Uimler M zantstiyên pozitif,
zanıstiyOn belani.

müsrif rgd A müsrif, destberdayi, dest-
belav.

müstacel rgdA ecele, lez.
müstahak rgdA musteheq,heqtari, kesê

ko gehiştiye mafê xelat an cezaya. /_ ol¬
mak L musteheq bûn, heq kınn.

müstahkem rgdA sengertari./- etmek
Z. senger tann,asê tann. /-mevki M. sen-
gergeh, asOgeli, dervvaze.

müstahsU MA karkerê hdberinê.
müstakbel rgdA L pêşhati, mand, daha¬

tû. Z rgd M. Grm dema dahatû, dema
pâşhatl

müstakil rgdA biserxwe, serbixwe.
müstamel rgd A L karinay, hatiye

xebitandi. Z İcevne, kevn.
müstebit rgdA zorba, despot, stemkar.
müstahcen rgdA fdite, tazi, uştê ko d dıji

ar û edebe ye.
müstehlik N.A berxwari.
müstemleke M.A merz,mOüiıgeh./_clM.

mOtingehparOz.
müstenkif rgd A bOreng, kesO ko di

helbıjartinO de raya xwe kar nayne.
müsterih rgdA rehet, ddasan.
müstesna rgdA L bOcge, cryavvaz, cüda.

Zdanisqe, uştOkojihempayOxwebihatir
an hêjatir. * müstesna bir adam Avv.
mıroveki danisqe ye.

müsteşar M L berdevk, şâmrdar, ravvê-
jer, kesO ko di hin vvezir an baiyozan de
memûrO mezmür e. 2. agahker, amojkar,
ravvOjer.
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mürur M.A bori, burdm,vuıtin.* müru¬

ru zaman Avv. dembori, dema vınti,vuıti
bûn.

müsaade M. A destur, destdan, deman,
izm, icaze, cewaz,yarmeti, tuşun, musade,
ev sinonimana lı gor devokan dıkann di
cihO hev de bdcar bOn. * AUah müsaade
ederse Avv. XvvedO ko dest da /_ almak
L destur gutm. /- etmek L destur dan,
izm dan, helistin, hıştın. /_ istemek/, de¬
stur xwastin, izin xwastin. /_ vermek Z.
cevvaz dan, destur dan, izin dan, de-
mandın./- etmemek L. nehıştın, izm ne¬
dan, destur nedan.

müsabaka M. A musabaqe, pOşbırk, te¬
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mek Avv. ketm pOşbırkO, ketin musabaqO.
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müsteşrik Mrohelaüıas.
müstevU M rgd daguker.
müsvedde M.A gelale, reşnrvis.
müşabehet M.A şıbin, lêçûyta.
müşabih rgd şıbi, lêçûyi
müşahede MAL ditin. ZçavnOri,guhde-

ri.
müşahit M rgdAL kovan, şahıd. Zçav-

nâr, serpenşt
müşavere M. agahkeri, şâvvırin.
müşavir M A amojgar, şiretgOr, rOzan,

agahken
müşerref rgd bırûmet/- olmak /.bırû-

met bûn, serbdınd bûn.
müşfik rgd A levvaş, hor, ddovan.
müşir M.A mareşal
müşkül rgd A L mışkul, muşkde, zor,

zehmet, dıjvvar. 2.M. astengi, zehmeti, ten-
gavi. /-pesent rgdA F. mışkulpesend.

müşküle M muşkde, cûre tıriyek e ko
payizi dıgehO.

müşrik rgdA şirk, kesâ ko xvve h XvvedO
datine an doza XwedOtiya dike.

müşteki rgd lavaker, gazmdker.
müştenulat MA müştemilat.
müşterek rgdA hevbeş, hevpar.
müştereken rgp.A bı hev re, bı hevbeşi
miişteril M. A mışteri, müşteri, kınyar,

kıridar, xeridar. v staonimana de
"kınyar" zöde tâ bıkar anin.

Müşteri 2MA ast Jüpiter.
mütalaa MA Lxwandin, dersxwandin. 2

hızır tann, devvang, gengeşi, berafi. /_ et¬
mek Z. L xwandin. Z h ser mıjûl bûn, 10-

gerin.
mütareke M A agu ravvestin, peyman,

çekdanin.
müteahhit M.A mutahid^/./_hk M. mu-

tahidi.
müteakiben rgp.A pışt re,dûv re, dû re, lı

pey.
müteakip rgdA dû, dûv, pışt re, pey.
mütebaki rgdA bermaye, baqunayi.
mütebessim rgdA beşiş, rûkenok.
mütecaviz rgdA bn saldırgan.
mütecessis rgdA çavzOUc, mereqdar.
müteessif rgdA xemgta,xemnak,mıxab.
müteessir rgdA fin müteessif.
mütehakkim rgdA hutandar, stemkar.
mütehassıs M. rgd A pıspor, zana. /_hk

M. pıspori.
mütekabU /gdA bervaji, dıjraber.
mütekamil rgd A genişti, geşbûyi,

kamdbûyi.
mütekasti rgd.A su% tir, tari.
mütemadi rgd A domdar, bêetlahi, pey-

hev.
mütemadiyen rgdA her û her, tim û tim.
mütenakız rgdA msenk.
mütenevvi rgdA cûrbecûr, cûre cûre.
müteradif rgd Grm. hevmana, sinonim.
müterakki rgdA pêşveçûyi
mütercim M. paçvezan, paçvan, peçve-

zan, vverger. /_lik M peçvezani, vvergeri.
mütereddit rgdA duddi.
müteselsU rgd A zencire, peyhev, h dû

hev, lı paş hev.
müteşebbis rgd A hevvldar.
mütevazi rgdAdlinizin, di halê xwed&
müteveccih rgdA beridayi.
müteveccihen rgp. A berê xwe da - *

dağa müteveccihen yola çıktı Avv. berO
xwe da çryO û râ ket.

müteyakkız rgdA vvurya, şryar.
müthiş rgd A L müthiş, erjeng, sıhem,

sehm, sawir, tırsehOz. Z bOtışe. * müthiş
bir mertek Avv. kOraneki bOtışe ye.

müttefik M rgd yekbûyi.
mütıehlden rgp.A pev re, pOk ve.
müttehit rgdA yekgırtû, yekbûyi.
müvekkU N.A bervedâr, bervâdâr.
müverrih N.A diroknrvis.
müvezzi M.A peyırk, belavker, kese jı bo

posta name " tışte lı dadıgeha belav dike.
müzah- -i M. A arikari, alUcari,

ptştgırtini /- etmek L aükari tann, pışt
gutm, lı pışt derkeun.

müzakere M. A müzakere, gotûgo, de¬
vvang, berafi, gengeşi/- etmek/, gengeşi
kuın, devvang kıruı, müzakere kıruı.

müzayede M. herac. /_ etmek Z. herac
kınn.

müze N.Fr. Gr. müze.
müzehhep rgdA avzârkıri.
müzekkcr rgdA Grm. nOrza.
müzekkere M. daxwazruvis, daxwazname.
müzeyyen rgd A kokandı, xemdi,

xemdandi
müzik M. Gr.Fr. müzik, müzik, mûsiqi/-

çalmak L müzik kutan, müzik 10 dan.
/_U rgd bımuzUe. /-siz rgd bOmuzUc.

müzikal rgd Fr.muziqal, müzikal.
mürikçi M. muzikpervver.
müzisyen M. Fr.Gr. muzisryen, muzikper¬

vver.
müzmin rgd A domdar, demdirêj, kro-
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N
N. 17. min tipe di elifba tırki de û dengdar

e.
N MkimyayOdekurtenıvisaazotOye.
Na M kimyaya de kurtenrvisa sodiyûmO

ye.
naaş M ceset, laşO miri.
nabız M Bj.A nebz, rehjen. /_ çarpması

Mrehjenin.
nacak M buıkol, kulbe, nalcax.
naçar /gdZCF. neçar, bOçare./- kalmak

Z. bêçare man.
naçiz rgd F.negınng, di bıhayO de erzan.
nadan rgd P. nezan.
nadas M. şiv, şûv,xepar, aşOf, tarêb. /-et¬

mek L şûv kınn, tarêb kum.
nadaslamak L. şiv/şûv tann, kırOb tann.
nadide rgd P. nadide, ender, tervvende,

bezin.
nadim rgdA poşiman./- olmak Z. poşi-

manbûn.
nadir /gdA tervvende, bOzin, nadir.
nadiren rgp.A seyrek, sOrek, bı tervvende.
nafaka M.A nefeqe.
nafıa M. karê avahiyO, avakınn.
nafUe rgd L nefile, nefUane. Z rgp. bı va¬

lahi, bı nefilane.
nafta Mlng.neft, berâkobı 100 û 250 de¬

receyi def petrolâ tê deranin.
naftalin M neftalin.
nağme M murx, terane.
nahak rgdP.A neheq, neq.
nahu MZC.naxir, komapezûdevvarane.

/_cı M. naxuvan, gavan.
nahif rgdA lavvaz.
nahiye M L melbend, nahiye, Uvva, cû û

nışinek idara mülki ye. Z nahiye, herOm,
dever.

nahoş rgd K P. nexoş, nexvveş, tıştO ko
xweşnine.

nakarat N.A neqaret, revvan.
nakavt M. İng. naqawt, sporta boksO de

ketm û ranebûn./- olmak/, naqawt bûn.
nakden rgp.A naqden, bı dırafi
nakdi rgdA naqdi, dırafi.
nakıs rgdA kem, kutanebûyi.
nakış M A nexş, neqiş, çin. /Sı rgd çin,

çinık, neqşin, bineqş.

nakışlamak Z. neqiş kınn, çin tann, çi-
nandm.

nakil N.A L guhazun, neqil neql, guhêz,
barkınn, jı ciheki xwe guhartm cihO din.
Z koçbûni, barların. 3. neql, gotin, hikaye
kınn. 4. tayin, becayiş, memûrên ko be¬
cayişi ciheki dindibin.5. peçvetann,vver¬
gerandın.

nakit M.A pare, dıraf.

nakkaş N.A neqaş, çuıker, kesâ ko h ser
divvar û avahiyan de çin û neqşan çêdike.

nakledilmek Z. hatın neql tann, hatm gu¬
hazun.

naklen rgpA neqlen, bineqU.
nakletmek L neqd kınn, guhaztın, ragu-

haztın.
nakliyat M.A neqhyat,barkOşi,şıxrevanj.

/_çı M barkêş, şccrevan.
nakliye M. guhêzi, barkêşi, karvvan, şrxre.

/_ci M barkêş, guhêzker. /_cUUc M. kar-
wani, barkOşi, şrxrevani.

nakşetmek Z. L kokandın, neqiş tann. Z
xemdandin.

Nakşibendi MNeqşibendi.navOteriqete-
kâye.

Nakşibendilik Mtariqetekekojialişêx
Mıhemed Bahaûdduı Naqşibendi de
hatiye ava tann.

nakti rgd neqdi, bı dırafi.
nal M.A nal./_ çakmak Z. nal kınn. nal¬

lan dikmek bvv. dûv rep kınn,
doçdc/boçık rep tann, argoya de rmnna
heyvvani an vveki heyvvan mınna insan.

nalbant M. nalbend./-bıçağıM/ısımtraş.
/-IıkM.nalbendi.

nalbur N.A P. nalbur. L kese ko nala he¬
span çOddce. Z xirdawat

nalça M A F. nalçe, dıvd. /- takmak Z.
dtvU kırın.

nahn N.A pOdari, nahk.
naUamak /.nal kınn.
naUanmak L haün nal tann.
nam M. Z£F. nav, nam. /-almak Z.nam-

dar bûn, navdar bûn. /Sı rgd namdar. /_
salmak Z. navO xwe belav bûn.

namahrem rgd P.At. namahrem, jm û
mOrO ko bı şerien ddcann pevre
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doçdc/boçık rep tann, argoya de rmnna
heyvvani an vveki heyvvan mınna insan.
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nalbur N.A P. nalbur. L kese ko nala he¬
span çOddce. Z xirdawat
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naUamak /.nal kınn.
naUanmak L haün nal tann.
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dar bûn, navdar bûn. /Sı rgd namdar. /_
salmak Z. navO xwe belav bûn.
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mOrO ko bı şerien ddcann pevre
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bizewicin. Z bıyani, xeUc
namaz M P. iumêj. /_ kılmak L nımOj

kınn, nurun, »namaza kalkmak Avv. ra-
bûn nımâjâ. /-tak M secade. /sa rgd
bOnunOj.

namdar rgdK. F. namdar, navdar.
name N.P.K. name, mektûb.
namert rgd ZC. F. nemerd, namerd. /_lik

M nemerdi.
namlı 1/gd namdar, navdar. ZM mate¬

me, daneya ko hê hgel kaê ye.
namlu M. Gr.Iûle,namlu.»tüfek namlu¬

su M. lûla tıfmgO.
namus N.A namus. * namusa tecavüz

etmek bvv. dest avOtın namûsê. /_lu rgd
binamûs, xwedinamûs.

namussuz rgd bênamus. /_luk M. bOn-
amûsi.

namzet N.K.P. berendam, navzed, nam-
zed. /_lik M. namzedi navzedi.

nane M.A ühtavık, pûjan.
nankör rgd P.K. nankör, kesê kobaşryO

nızane.
nar l N.P.K. hınar, henar, nar. /_ çiçeği

MAgulnar.
nar 2 M.A agu.
nara M.A nare, helan, halan, helhelan./-

afanak L halan kuın, helhelan dan xwe.
narenciye N.A nannc, narinciye.
nargUe M.F.ZT. nOrgıle,nOrgele, kokos.
narh M. P. nerx. /_ koymak L nene dan,

nerxtann.
narin rgd K.P. narin.
narkotik M. rgd Fr.Gr. narkotik.
narkoz M. Fr. Gr. narkoz, kesO ko bı cûre

derman İaşe xwe bı temami an cihki tOte
tevızandm.

narsisizm M. Gr. narsisizm, xwepenst,
xwe û xwe heztanna insan.

nasU rgd,rgpı çdo, çavva, çıto, çer. Ev beje
jı Tırki 'ne", û jı Erebi "esi" pêk tâ. /_ et¬
mek L çavva tann. * biz nasıl yapalım!
Avv. emO çavva bıkın! * nasU geldiysen öy¬
lede git Avv. çer hati vverji here. /_ olmak
L çavva bûn. * nasü olursa olsun bvv. bı
çı avvayi beji. * nasüsı, iyimisin? Avv.çeri,
nnd i?, çavvayi, baş i?

nasusa rgp çer hebe, çavva ko be. * nasıl
olsa yarm gelirsin Avv. çer hebe tu sıbO
t0. * nasusa baban da gelir Avv. çavva ko
be bava teji tâ.

nasu M. Bj. A nasır, cedevv, bızmare. /-
bağlamak L cedevv gırtm. /Sı rgd cede-

vvi, bınasu.
nasırlaşmak Z. cedevv gırtın, nasır gırtın.
nasihat M.A hosi, şiret, pend. /-eden M.

pendiyar. /_ etmek Z. şiret kınn.
nasip MAL nesib, pelise. Z qismet * na¬

sipolmamışAvv. nesib nebûye./- olmak
M. kısmet bûn, nesib bûn.

nasiplenmek /.nesibOxwe gırtın.
nasyonalist rgd Fr. nasyonalist, netevve-

penst.
naşir Mçapker,*wêşanker.
natüraUst rgd Fr. natûrahst, xwewerpa-

râz.
natüralizm M. Fr. natûralizm, xwe-

wenyad.
navlun M.Gr.navvIûn.LbarOkohkeştryO

bar bûye. Z bıhayO bartaşandinêya keşti
naylon Mİng. naylon.
naz M. F.ZC heng, naz, dddc, tiz, xenc,buıa-

re. * birine nazı geçmek Avv. naza xwe
cûnyeki. /- etmek/, naz kınn,dılık kınn.
* kendini naza çekmek Aw.xvve dan na-
zan. ISı rgd nazende, nazdar, nazenin.

nazar MALrımOrüı,qaytkınn.Zçavıni,
nezer, bavveri heye ko hin çavOnkesan de
nıhOrinOnxirab heyeû zerarOdıde mirov
û mal ûmdk. »atıma nazar değdi Avv.he-
spa nun çavuıi bû. /_ boncuğuN. kespık.
/- değmek L çavını bûn, nezeri bûn. /-
etmek L çavmi tann. 3. bal ray, qevvl. *
birinin nazarı dikkati çekmek Avv. bala
yeki kûndu,. * M-nin nazannda ben bir
*" . «mîfrn. biqewUteveeznetişt im
..a!

nazarta rgd nezeri, nezerbûyi.
nazari rgdA teorik, nezeri
nazariye M. teori.
nazarlık M maşelah, kespık, cûreyeke jı

bo zarok ûjınan.
nazenin rgd F. nazenin, fodd.
nazım M şevvane, manzume.
Nazi M. rgd Ger. Nazi. /_zm M nazizm.
nazik rgd P. L nazik, nazik, ya ko h be¬

ramberi kesO di gıramıya xwe heye. Z
bajnzırav, narin. 3. nazik, alûs, xdope, tiştê
ko baş neyâ hOvışandın an parastın vvO
xıra bıbe. * nazik bir daktilo Avv. dakti-
Ioyek nazik.

nazikane rgp.P. nazikane, bınazıki
nazikçe rgd rgp. bınazıki, bı nazıki
nazikleşmek L 1 nazik bûn, ya ko neza¬

kete xwe zOde dibe. Z xdope, alûs, ya ta-
qet an berxvvedana xvve kâm dibe.
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naril olmak L.lêxûya bûn, lê diyar bûn.
nmianmak Z. naz kırın, nazin.
nazlı /gdfodd, nazdı, nazende.
ne l rgd rgp pro. çı. * ne diyeyim! Avv. çı

bOjim. * ne geziyorsan? Avv. çı diğeri?. *
ne güzeli Avv. çı xweş el * ne haldesin?
Avv. çı hali deyi * ne kadar rgp. çiqas. *
her ne kadar Avv. ciqas ko. * neme lazım
veya nemegerek Avv. mın/mı reçı. * nene
lazım Avv. te re çı. * ne olur ne olmaz Avv.

çı dibe çı nabe. * ne olursa olsun Avv. çı
dibe büa bıbe. * nesi var nesiyok Avv. çryi
xwe heye, çryi xwe tüne. * ne var Avv. çı
heye. * ne var ne yok Avv. çı heye çı tüne,
çı heye, çı niye. * ne yapayım Avv. çı
bıkım. * ne yapıp yapıp Avv. çı diki bıke.
* neye uğradığını bUememek Avv. neza¬
ni ko çı ser de hat * neyin nesi Avv. çı yi
kO ye. * ne yüzle! Avv. bı çı rûyi!

ne 2 dçGrdcKP. ne.* ne gelindir ne da¬
mat Avv. ne bûk e, ne zavayö. * negelir ne
gider Avv. ne tâ ne dıçe.

nebat N.A rehek, nebat, grya.
nebatat MfcA Lrehekne.nebatne. Zre-

heknasi, botanik.
nebati rgdA nebati, reheki. /-şeker MA.

qend.
nebi M.A nebi, peyxamber.
nebuia MFr.pêwr.
nebülöz M Fr. nebûla, pêwr.
necaset M.A L qirOji Z gû, nx.
nece rgp. bı çı zırnani, bı zmanO kê.
neci rgp çı kes e, çı kari ddce, çı ye, ki ye.

/_ oluyor Aıv. evv çı kes e.
necls rgdA necıs, gdav.
nedamet M.A nedamet, poşımani.
nedbe M. riş, sopa birin û kulan.
neden L rgp. çdo, çıma, çavva. * bunu ne¬

den yaptın Avv. te ev çavva/çıma lor. * ne¬
den yemedin? Avv. te qey nexvvar? Z ûşt,
sebeb. /_ olmak Z. sebeb bûn. 3. qas. *
neden sonra admı da öğrendik Avv. qa-
seki şunda me navO wi ji hu tar.

nedeniyle rgp. bı sebeba, bı Ûşta.
nedenli rgd bısebeb, bıûşt.
nedense rgp. çuna ko, jı çı ye. * nedense

yağmur dinmedi Avv. jı çıye ko baran ne-
setani.

nedensiz rgd bâsebeb, bOûşt
nefer M.A nefer.
nefes N.A bihn, bêhn, nefes, henase./- al¬

mak Z. nefes gırtm, bihn/bêhn
gırtın/standın, bdın/bOhn berdan/vedan,

henase gırtın, hdpin, helpe hdp kınn. *
nefes alıpvermek fivv. nefes gırtın û dan.
/-darlığı M. bihntengi.* nefes nefese ol¬
mak bvv. xrze xız kınn, helpe help kınn.
/_ vermek Z. henase dan, nefes dan,
bihn/bOhn dan.

nefesli rgd L bihnfıreh, bêhnfireh. Z sa¬
zan ko bı pıftannO tên jenin.

nefis 'ıV.il nefs, şexs. * kendi nefsini
düşünmek Avv. tenO bdi nefsa xwe bûn. *
nefsini körletmek Avv. nefsa xwe
şkandın. Z bıj, mıcâz, xvvastina jindaran h
serxwannO.

nefis 2 rgdA zor xoş, zor crvvan.
nefJy MAL nefl mişexttann. Z Grm

neyini.
nefret M A nefret, kerihin. /_ etmek Z.

nefirin, kenhin. /_ ettirmek L
kenhanduı.

nefrit MFr.S/ nefrit, helgırtınagurçıkan.
nefs M A nefs.* nefsine hakim olmak

Avv. bı nefsa xwe karin, xwe pO gırtm.
nefsani rgdA nefsanl
nefsanlyet N.A kinguOdani, dıjmınahi.
neft MF.neft,nıft
nefti rgd F. nefti, rengO tari ya keşke.
nefyedilmek L nefi bûn, mişexti bûn.
negatif rgd Fr. L neyini, menfi, negatif. Z

mat fiz. negatif, menfi. 3. negatif, di fU-
mOd fotoxrafi ya reş re tâ gotm.

nehir MA robâr, çem. /-yatağı MA. cav
besterobar.

nekahet N.A serrastbûn, çêbûn, kese ko
jı nexwaşryê radıbe û Odi ber ve xweşryO
dıçe. /_ devresi M. jı nexwaşryO ser rast
bûn.

nektar M. Gr. nektar.
nektarine M. tereqi.
nem l M. F. kam, hit, revva. /Si ıgd revva,

bırevva.
nem 2 M. P. piş, tevvlis, evıya bı zêdeyi jı bo

zevi tO gotm ko amadeyi ajoüne ye.
Nemçe MNemsa,jıboAwusüıyetOgoün.
nemçeker MA. revvapiv, higroskop.
nemelazun rgp. junm re çı, serguhOri,

avêtm paş guh.
nemlenmek L L revva bûn, hit bûn. Z jı

bo zeviyan, tevvlis bûn, piş bûn.
nemli rgd hOrni, revva, bırevva.
nemölçer MA. revvapiv, higrometır.
Nemrut M. Nemrûd, keyeki Kurdi ye.
nene M dapir, pink, pirle.
neodim M Fr. kân neodim, elementeki
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negatif rgd Fr. L neyini, menfi, negatif. Z

mat fiz. negatif, menfi. 3. negatif, di fU-
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besterobar.
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dıçe. /_ devresi M. jı nexwaşryO ser rast
bûn.

nektar M. Gr. nektar.
nektarine M. tereqi.
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nene M dapir, pink, pirle.
neodim M Fr. kân neodim, elementeki



715 neyse

pınara atomi 60, gıramya atomi 1443 û
teqla xvve 656 ye. sân Nd.

neolojizm M Fr. Grm bejeyen ko mıh tâ
çâkınn.

neon N.Fr. lam neon.
Neptün MFr.astNeptûn,8jnin stara rojê

ye.
neptünyum M Fr. neptûnıyûm, elemen¬

teki radoaktif e jı ûranıyûmO çOdıbe.
Jımara atomi 93, gıramya atoma xwe 239
e. sim. Np.

nerde rgp kana, ku ka. * ben nerden bi¬
leyim? Avv. ma ez jı ku zanım?.

nerden rgp. kuva,kuve,jıku.
nerdeyse rgp. L pır nema, ev/evv bû ko,

hema hema. * nerdeyse düşecektim Avv.

pu nema ez bıketama. Z j ku maye *
nerdeyse gelir Avv. jı ku maye vvO bê.

nere rgp. pro. ku, kuderê, kiderO.
nerede rgp ti ku, ka, ku * nereden nereye

gelmiş Avv. jı ku hatiye ku.
nereden rgp. ku ve, küre.
nereU rgd jıku ye.
neresi rgp Lkuder, şani kijan aü dike. Zh

ku.
nereye rgp.kuva,kuve,;gp,kure.
nergis MF.£neigız,sosın.
nesep M. regez, neseb.
nesiç N.A bio. tevm.
nesU M. role, ferzend, nh, bınaçe, dûn,

dundan, nıfş, nesU, ırq, tuxm, rOşte, babdc,
çOU, vvert, ev staonimana ü gor devokan
dıkann di cihO hev de bıkar bOn. Jı van si-
noniman de "role û nıfş" zade tene bıkar
andı.

nesir N.A nesir, pexşan, peşe. /_ yazan
Avv. pêşenvis, pOşekar.

nesne M. L heyok, şıt, pêze, tışt, obje,
camıd, vvanek, di tebietO de her tışte ko
ne jtadare, û reng û gırani û şıklO xwe
heye, ev staonimana h gor devokan
dıkann di cihê hev de bdcar bOn. Z Grm
tOrker, bueser, serve.

nesnel rgd objektif, vvaneki, camidi.
Nesturi M rgd mezhebeki jı beş i

Asûnyan e ko keşayeki bı navO Nastûr
danrye.

neşe M. şabûni, ddşayi, kOf, heng. /_
kaçırmak Z. kOf revandın. /-siz rgd bê
kOf. * neşesi yerinde Avv. kafa xwe cih de
ye. /_ yaratmak Z. kâf denastin.

neşelendirmek L.şa kınn, dılşa kınn, geş
tann.

neşelenmek /.şabûn, kâf kınn.
neşeU rgd bıkâf, şa, şabûyi, şehbaz, şeng,

şax,ddşa,ddgeş,şOn.
neşeyle rgp. bışadl
neşir N.A çapdOri.
neşredilmek L hatm vvesandın, batın çap

tann.
neşren rgp.Abı çapt
neşretmek /.çap tann, vveşanduı.
neşriyat M. çapemeni.
neşter MP.K neşter, nıştOr,xedenk. /-le¬

mek L nıştOr tann.
net rgd Fr. net Lbı her ali û şıkl û teşeyân

xwe ve bOlu. Z deng i safi û tâ bıhisün. 3.
bermayeyi dırafi ye ko safi dınune.

netameli rgdA xeterok.
netice MA davvi, dawink, hafi], drwa,don-

gi, encam, kuta. /_ vermek Z. davvi dan,
kuta kuın. * neticeye ermek Avv. davvi
hatın.

neticelendirmek Z. staonimên h pâşrya
"netice" bı lOkera "kınn" tene kar anin
vvek: kuta kınn.

neticelenmek L staoiumên h pâşrya
"netice" bı lOkera "bûnan haün" tane kar
andı vvek: kuta bûn, davvi haün.

neticesiz rgd bêelawi, bêencam, bêkutayl
neuzübUlah R A neûzibillah, baneşaneki

di mana "Xwedê bıpareze" de tâ kar
anta.

neva M F. deng, aheng, mum.
ne vakit rgp. kengê.
nevale Mpelise.
nevazU MA/?/ zekem
nevbet M.A nöbet
nevi Mtexüt,cıns,cûre,cor.
nevmit rgdF.bâhâvl
nevresim MF.Anevvresım, çarşev.
Nevruz M. Nevvroz, cejna sersala nû ya

Kurd e, 61 sal di pâşi Hz. ısa de destpO
ddce ko di vvOrojâde Kavvayi hesınger se¬
re DehhakOzorkerjOtaribû û h Kurdısta-
nê azadi durust bûbû. /_ ateşi M agıri
Nevvroz, mêlede. /_ ayı MA.
Nevvrozmang, mang i Nevvroz. /_ bay¬
ramı M. cejni Nevvroz.

nevvruz çiçeği Nh. bengzenk.
nevzat M F. nûza, zarokê ko nû hatiye

dınâ.
ney M./nuz.ney,hacetekemuzikâye.*ney

çalanM.neyjen.
neyse GAfc L bda be _ çı bû bû. * neyse

olan oldu Avv. büa be çı bû bû. * neyse
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sende gel Avv. büa be tu ji vvere.
neyzen MF.neyjen.
nezaket M P. nezaket, nazdci. İSİ rgd

bınezaket, nazik. /_slz rgd bênezaket,
hov.

nezaketen rgpF.A bı nezaketi, bı nazıta.
ne zaman rgp. kengO. * ne zamandan

beri Avv. jı kengO ve
nezaret M.A L nezaret, nıhOrtuı, çavdOri.

Z vvezaret 3. sehiti, di bm çavnOriyê de. I-
etmek L çavdOri tann, çavnOri tann.

nezarete! M çavdar, çavnâr.
nezarethane N.AP. nezaretxane.
nezd rgp. tund, mk, cem, ba, ber.
nezih rgdA paqij, pakrevvışt.
nezir N.A boraq, gori.
nezle N.Bj. nezle, arşım, savv, zekem, ev si¬

nonimana h gor devokan dıkann di cihO
hev de bıkar bân. /_U rgd zekemi. /_ ol¬
mak L zekemi bûn.

nezt N.A bn nezd.
nısıf rgd niv, nivçe.
nışadır M. P. kân. nışadır. /_ ruhu M.

amonryaq.
Ni M. kurtemvisa ııikelO ye
nice rgd rgp. L nOçe, çend, çiqas. Z vvısa

pır, vvısa.
nicelik M. miqdar, gurani, qender, çiqasi.
niçin rgd qey, çuna, çdo, çavva. * niçin

gitmedin? fivv. tu qey neçûyi?
nida N.A L deng, bang. Z Gnn baneşan,

hodeng. /_ işareti MA. Gttti nışkok, hê-
dang, hodeng.

nifak N.A dubendi, gelace,gelş.
nihai rgdA davvin.
nihayet rgp. paşê, seri, ndıayet, davvi, talih,

paşecar, dumayik.
luhayeUenmek Z. davvi hatm, kuta bûn,

paşi hatm.
nihayetsiz rgd bOdavvi, bOpaşi, bOkutahi.
nihilist rgd Fr. nihilist, napenst.
nihilizm M. Fr. nihilizm, napensli. 1. kese

ko zOde ezpenst e û her tışti re na dibêje.
2. kesê ko hiç tu rOkûpOk h ser ezıti na-
pejırine.

nikah M. A nikah, mehr, mahr. /_
kıymak Z. mehr burin. /Sı rgd
melırkıri, bımelır. * nikahlı kadm bvv.
jınmar. /_sız rgd bêmehr, bOnikah.

nikah!..inak Z. mar tann, mehr kum.
nikahlanmak L. mehr bûn, hatm mehr

kırın.
nikbin rgd F.nıkbuı,xweşbta.

nikel M Ger. kân nikel, elementeki bı
jımara atomi 28, gıramya atomi 58.71,
sıftiya xwe 8.9 e. sân Nı.

nikotin M. nikotin, zâç.
nü fidanı M.vvesme.
nilüfer MF.hengkuj,ndûfer.
nimbus M. Z<al. nimbus, evvrOn reş.
nimet N.A rumet, namet, du-ûd. L başi,

nndi. Z her tışte ko jı bo jryaneke baş. 3.
nan, xvvann ûvexwann. 4. tıştOn kOrhati jı
bo imkana jryanO.

nine M. pink, pirk, dapir. 1. jına xwedi nıfş
kozarokên zaroyO vvê hene. Zjuıa zor pir.

ninni M. lonk, lori. /_ söylemek L lo-
randın, lorta. * annemin ninnUeri Avv.

lortken dayOka nun.
Ninova M bajarê Mûsd ya mha ye, h pes

dirokO de paytexta Asûriyan bû.
nirengi M. F. nirengi.
Nirvana M. Nirvvana, di dine mecûsi de

qada Arafatê ye.
nisaiye N.A nexwaşryênjinan, jinekoloji.
nisan M. nisan, ev bOjejızmane Süryani tO.
nisan batağı MA, yek nisan, adeteki jı

Fransi hatiye ko yeki meha nisanê de
listdeeki hev xapandinê ye.

nispet M.A nısbet
nispeten rgp. nispeten, lı gor.
nispi rgdA nispi.
nisyan N.A bihrkırın.
nişan "MF.ZiT.nişan.sozdaydıapOşizevva-

cO ye. /_ düğünü M. davvata nişanO, cejna
nişana. /_ takmak Z. nişan tann. /_ yap¬
mak/, nişan danin. /-yüzüğü Avv. gustil-
ka nişanO, hıngliska nişanO. * nişanı geri
çevirmek Avv. nişan 10 vegerandın.

nişan M K. P. nişan, armanca ko mırov
drxwaze bı tir an güle û tışte vvısa 10de. /_
almak L nişan gırtın.

nişan N.P.K. nişan, berate, jı bo diyari û
şabaşê işareta xelatê ye ko didin mırove¬
ki./- takmak L nişan pO ve kuın. /_ ver¬
mek Z. yeki bı nişan xelat tann.

nişan 4 M F. K. nişan, işaret, şop, rêç. /_
değmek L nişan 10 ketin, jı bo fOki Û

hOşınati yOn ko cara pOşm dıgehOn. /_
koymak Z. nişan tann, işaret kırm.

nişancı M. F. K. nişangir. /_hk M. nişangi-
ri.

nişane M. F. L nişane, sıhnk, ya ko çekan
de ye. Z annanc. 3. rOç, şop.

nişangah M. nişangeh, İcoldc.
nişanlamak L 1. nişani tannjı bo zevva-
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cê.Z nişan tann, bOIu tann.
nişanlanmak L Lnişani bûn,jıbo zevva-

cO. Z nişan bûn, bOlu bûn.
nişanlı rgd Lnişani, desguti,dergis,kesO

sozdayijı bo zevvacâ. Z nişanluri, bOlutari,
işaretkıri. /_hk M. nişaniti. /_sız rgd bO-
nişan, bâişaret

nişasta M. P. devti, tevti, nişast, nışast
nitekim GAfc bı rasti, çavva ko.
niteleme M. vvesfin, çavvanki. /_ sıfatlan

MA. rengdêrOn wesfin.
nitelemek L vvesıfandm, celeb tann, ba¬

bet kınn.
nitelenmek /.hatin vvesıfandm, hatın ce¬

leb tann, hatin babet kınn.
nitelik M L vvesıf, celeb, babet, çılobûni.

Z kaüte. 3. keyfiyet, cryavvazi.
nitrikasit M. tOzav, kezab.
nltroselüloz M. Fr. kân nitroseüloz.
niyaz M.hewdı,lava,nıyaz./_etmekZ.he-

vvta tann, lava tann.
niye rgp çana, çavva, qey, çıre. * niye

yaptın bunu? Avv. te ev çıma vvısa tar.
niyet MAL nêt, niyet, fâl, mebest niye¬

ti bozuk Avv. mebesta xwexirab e. * niyeti
bozmak L. dd xirab kınn, nOta xvve xirab
kınn. Z nOt, niyet, fêl, tıştO ko tu ddO xwe
de dıgıri û fala xwe meze diki. /- çekmek
L nOta/fOla xwe meze tann. 3. jı bo mmOj
û roji de destpOka dıa ye.

niyetlenmek Z. nOt/nryet kırm, alaz bûn.
niyetU rgd alazı, bınıyet
niyubyum M. Fr. kân niobryûm, elemen¬

teki bı jımara atomi 41, gıramya atomi
92.91, sıftıya xwe 857 e. sân Nb.

niza MA gelş, gelemşe, geleş.* araya ni¬
za sokmak fivv. gelşi kirin navberê.

nizam M. rOk, nizam. * her şey ni¬
zamında Avv. her tışt di râka xwe de. /_
intizam Avv. rOk û pêk, ser û ber. * nizam
intizama sokmak bvv. ser û ber kınn,
rOk û pêk tann.

nizami rgdA nizami, buOk.
nizamlı rgd rêkûpOk.
nizamname M. A P. rOzname, destûma-

me.
nizamsız rgd bênizam, bêrêkûpOk. /_hk

M. bênizami, bârâkûpâki.
nodul M zrxt, mixê mesasO.
Noel M. Fr. Gaxend,Gaxend, roja cejna za-

bûna isa. /_ ağacı M dara noelO. /- baba
M.XizirONoeie.

nohut MF.nok,nik.

noksan MrgdA kâm, nuxsan.
nokta lN.A quhx, evıya cUıâ ko nobetdar

an inzibata eskeri dısekuun re dıbejın.
nokta 2 MA L Grm ravvest, ntqte Q. Z ba¬

bet, mevvzû. * bu noktada anlaşamadık
Avv. em h ser vâ niqteyi h hev nehatın.

noktalama M. xalbendi. /_ işaretleri N.
nişandek,xalbend.

noktalamak L. mqte tann, ravvest danin.
noklah rgd bintqte, bıravvest
noktah virgül M Grm. ravvestbdınok.
norm M.Fr. norm.
normal rgd Fr. normal. /-Ieşmek /.nor¬

mal bûn.
Norveççe MNorvveçi
Norveçli MNorvveçi.
nostatii M. Fr. L bihri ya welêt kum, no¬

stalji. Z bUuiya üştâ mâjveyi kuın.
not M. Fr.İng.L not, nişe, sennc, di xwen-

degehan de qimeta zaninOko bı hêjmar tâ
şani tann. Z tObuıi, not, kurtenrviseke jı
bo biranina tıştekiye kodi davvi an pâşrya
nrvisarekO an nameyekê de tâ karandı. /_
almak L not gırtın, nişe gırtın. /_ etmek
L not kınn, nişe tann. /_ tutmak Z. not
gutm, nişe girtm./-vermek/, not dan./-
yazmak L sennc dan, not nıvista.

nota M. İt note. L işaretân ko denge mu-
zdcOşani didin. Z danasina kodevvlet dıde
devvlet an balyoza dewletêya di.

noter M.Fr. noter.
nöbet MAgoyta,gori,nobet,heras./_be-

klemek/tutmak L gori gutm, nöbet
gırtm.

nöbetçi M nobetdar, pasban, heras. /_Uk
M. nobetdari, pasbani. /_ tutmak L nö¬
bet gutm.

nöbetleşe rgp. bı nöbet, bı goyin.
nöroloji M. Fr. nevvroloji, bınknasi, tûre-

nasi.
nötr rgd Fr. nötr, nâtar.
nötron N.Fr. İng. nötron.
Nuh N.A Nûh,peyxamberâçaremin eko

jı pey Adem, Şit û idris te dıhOt
numara M.jtFr.hejmar,numre,nuırıare,

junare,jmare,jımar, jmar. L nav û sıre yâ
reqem e. Z numre, numare, pivana tışte¬
ki. * 42 numara ayakkabı fivv. pOlava 42
numre. 3. nota ko didin xwandekaran. 4.
numare, hejmar, hOjmarOn telefon û ttştâ
vvısa. 5. numre, numare, dek, dolav, fen û
fenekOn listdcan. * oyunda bir numara
yaptı amma fivv. numarek di listikê de
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numaralamak 718

kıremma.
numaralamak Z. numare kınn, jımar(ej

tann.
numaralı rgd bınumare, bıjmar.
numarasız /gd bOnumare, bêhêjmar.
numune MA çOü, gelale, mastar, nunûne,

vvekok, minak, numune, çel ev sinonima¬
na lı gor devokan dıkann di cttıâ hev de
bıkar bOn. /_lik M gelaleyi.

nur M. A revvneq, nûr. /_lu rgd
rewneqdar, bınûr.

nurani rgd nûrani.
nurlanmak L rewnaqdar bûn, bınûr

bûn.
nurlu rgd nûrani, rewnaqdar.
nutuk MAL gotar. Z aicaftın./- çeken

Nh gotarvan. /_ çekmek L gotar dan. *
uzun bir nutuk çekmek Avv. axaftınek
dûr ûdırOj kınn.

nüans M Fr.ferq, cryavvazi, cûdayl
nüfus lMA rûhıştvan, mfûs, gedıe. Muş

şehrinin nüfusu Avv. Gelheyi bajarâ
Mûşâ. /_ patlaması Avv. pırbûna mfûs.

nüfus 2 M. gevvri, mfûs, kes, evrya bı tenOjı
boendamên lOzımekO tâgotm,vveki: evde
dört nüfus besUyorum fivv. di malde çar
gevvnyan (te>xwedi dikim.

nüfuz M bandûr, destdırOji, desthelati,
hıkm, hukm. /_lu rgd destdırOj, hüküm¬
dar. /_ ticareti Avv. keyspensuya desthe¬
lati. * bir kimseyi nüfuzu alfanda
tutmak Avv. keseki di bm bandûra des-
thelatrya xwe de gutm.

nükleer rgd nukhyer, dendıki. /_ enerji
Mvejenadendıki/nukhyeri. /-santral M.
sentrala nukhyeri. /_ silah M çeken
nukhyeri.

nükleon MFr.fiz.nuklryon,navâhevpari
ya proton û nötronaye ko pev redendikê
atoma pOk urun.

nüksetmek L şuve hatin, heldaneve,
evrya jı bo nexwaşi û üştâ vvısa ye ko disa
16 vedıgere.

nükte N.Aqerf, espri, nükte. /_ciM. nuk-
tedan, pesqele, delû. /_U rgd qerfok,
bınukte, bıespri.

nüktedan M. pesqele, delû, qerfok.
nümayiş MF.nımayişt,xvvepOşandm.
nüsha MAL nusxe, çel, çêl. Z hêjmar,

evryajı bo vvOşanan e.
nüve MA pûxt, dendu.
nüzul M. /?}'. şeple, kûdi, felç. /Su rgd şe-

pleyi, kûd.
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o
O M. di elifba ya tırki de tipa hejdemin e.

18. mta.
O M. kurtenrvisa oksijene ye.
o pro. L m (jıbo nârza), wâ (jı bo miza),

kesO sêhemin ya yekejmar şani dıde,vvi, jı
bo nOrza ye û vvê jı bo mâza ye. Z evv, du¬
du an putu* tıstan de ya ko peşi derbaz
dibe re tO gotm. * o iyi değil bu iyi Avv. evv
baş nine evıya baş e. * oondan üstün Avv.

evvjı vvê/wi çêtir e. 3. rgdevvi, vvi, (jıbonir-
za), ev/ê, wê (jı bo miza), ger ko derbara
tışteki dûr de tê axaftin. * o adamı
tanumısımz Avv. tu vvi/vvO mırovi nas
diki. /_ denU Avv. vvısa, evqas. * o gün bu¬
gündür ki Avv. evv rojva rojaye ko./_hal¬
de Avv. hıngavi, hınge, tandı, taca, ango. /_
kadar Avv. evv qas, ew qeder, hevqas, ev
hinde. /_ ki evv ko, ya ko. /_ vakit Avv. vvê
vvextO, hıngi. /- zaman Avv. vvi zemani,
evende,wêgavê.

oba N.zom,zome,koç,obe.
obelisk N.Fr. obelisk.
obje M. obje, bıreser, serve.
objektif rgd Fr.L objektif, kohk. Z objek¬

tif, cama mekina fotoxraf û wOnekêşan e.
obruk M. kov.
observatuar N.Fr. resedxane, didevanxa-

ne.
obur rgd kencur, pirxwer, tOrnexur, zûx-

vver, ferexur, farzık, kerxur, çdek,
çavçdûs, ev sinonimana h gor devokan
dıkann di cihê hev de bıkar bOn. Jı van si-
noniman de "pirxwer, tOrnexur, zûxwer,
ferexur" zêde tO kar anta.

oburca rgp. bı pirxweri, bı ferexuri.
oburlaşmak Z. têrnexur bûn.
oburluk MtOrnexuri.
ocak lM çde, çdeya navin, navO meha ye-

kemvasalêye.
ocak M L kan, hâtûn, ocax, evrya cüıâ ko

maden û kus û tışte vvısa derdıkeve. Z kü¬
re,ocax, üfık, agırdank, evrya cihO ko ma¬
den, nji tışte vvısa ko tâ semtin an
helandın.

ocak M. Ufık, war, ocax. L cihO ko agu
dışevvıte û nan û aş tOte patın. Z tıfık,
ocax, malan de cihâ ko agu- dışevvıte, şö

mine. 3. ocax, tıştO ko bı gaz û ruftê germ
dibe. * gaz ocağı Avv. ocaxa gazO. 4. ocax,
çay û qehwexanan de cihâ ko çay û qeh-
vve tâ çâkınn. 5. ade, lâzım. * ocağı sön¬
mek Avv. mala xwe xıra bûn. 6. cihâ ko
zehf kes kom dıbm. * asker ocağı Avv.

ocaxa leşkeri. 7. ocax, din û bavveri de ci¬
hâ ko şifa dıde. * şeyhin ocağı fiıv. ocaxa
şêx. /_ eşeği M. distan. /_ kaşı M. kuçık,
kuçikên bixOrigO.

ocakçı M. 1. agırvan, kûrevan, ya ko ocâx
vêdrxini. Z ya ko brxOrig û quhkan paqij
ddce.

ocumak Z. 1. jı tışteki tirsin, jO kişin. Z jı
tışteki sar bûn.

od Magır.
oda N. Ljûr, menzel, ode, urfe,xurfe, jı bo

her çaviyOn xani û avaldyan re tê gotm. Z
divvan, jûr, jı bo cihâ rûnişünân hinxwedi
meslek re tâ gotın. * ticaret odası Avv. di-
vvana ticari.

odacı Mxademe.
odak M. L fiz. niskok. cam û mercekan de

cihê ko tirOj komdibe. Z mişraq, mihraq.
odalı rgd ode, çavi, jûr. * üç odalı ev Avv.

xanrya sê çavi, an sâ ode.
odalık M.canye.
odun M Ozıng, dar. /_cu M. Ozmgvan,

darbır, darevvan. /-culuk M. Ozıngvani,
darevvani. /_ kömürüM. xijdeg, nji. /-hık
M. lod. Ozıngdank.

of B. ol.
ofis M.Fr. ofis.
oflaz rgd baş, çetır, hêja.
ofsayt M. İng. ofsayt.
ofset M. İng. ofset
oftalmolog M. Fr. oftalmolcoc, bıjijkO çav.
oftalmoloji M. Fr. oftalmoloji.
Oğan M Xwede, Yezdan.
oğlak M kank, gidile.
Oğlak burcu N. Seholbendan, 21 berçde

20 çde.
oğlan N.Llaw,kur,kunk,gede,lac,lawde.

Z vale, di listıka iskambile* de. 3. levvate,
qûnde.

oğlana M.qûlampara.
oğmak Z- Art ovmak.
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Z vale, di listıka iskambile* de. 3. levvate,
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oğlana M.qûlampara.
oğmak Z- Art ovmak.
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oğul l N. 1. za, zade, pis, lavv, kur, zarokO
mêr. Z kur, lavv, kesen mezm ko gazi ku¬
ran dikin. * oğul ne yapıyorsun? Avv. ku¬
ra çt dua? 3. tan cara maneyi ern û
hışkıye dıde. * it oğlu it Avv. seg kura seg.

oğul 2 M. bars, püre, gava mOşO hıngıvi ko
jı hev cO dıbm, paran ko h pey dıya nû
dıçın. /_ vermek L bars dan.

oğulduruk M. ant malbOçi, kardank.
oğullanmak L bars dan, bars gırtın.
oğuUuk M. L lavvti, kıuti. Z zırkur.
oğuşturmak L. surandın.
Oğuz M.Qxûz,navegelekiyekoqırnaXL

de h herêma HarezmO dıjin, pışt re ber bı
roava çûn û himê Tirk û Tırkman û Aze¬
ri û Gagavvûz û TırkOn lı Tırkıya nıhani
danin.

Oğuzca MOxÛzki.
oh! F.ox! /-çekmek Z.OX kısandın. /-ol¬

sun! Avv. ox be!
. oha! B. o he! denglêkmna jı bo ga ye.
oje MFr.cdayintaûkane.
ok N. L tir, ya ko bı kevan tâ avêtin û di

cihO çek de tO kar andı. Z tir, morsele,
evıya darO hevvcar ko dıçe nir, an hesmO
kotanO û tışte vvısa re tO gotm. 3. tirık, tirk,
yOn vveki saet û tışte vvısa de ko dereke şa¬
ni didin. 4. trafikê de an nrvis û vvêne de
ko yOn ko aliki şani didin. /- atmak Z. til¬

avetin. /_ demiri M morsele, tir. /_çu M.
tiravêj, lirbaz, tirevan. /-çuluk M. tirbazi,
tirevani.

okalüptüs N. Fr. Gr. tadar, okaliptüs, ka-
üptûs.

okapi M. Fr. İng. okapi, di familıya antilo-
pO de heyvvaneta ye.

okka M. A oqqe, hoqqe, pivaneki gıranıye
ko bı qasi 1283 xram e, yane 400 dirhem
tO.

okkalı rgd 1. ttştê gıran û teql Z tışte girse
û mezın.

oklava N. ürik, kırtnak.
okluk Mtirdank.
oklu kirpi Mjûjiya tiravOj.
oksijen M. Fr. Gr. oksijen, gazeki ye ko

hgel hidrojen bıbe avâ pOk ttae. Jımara
atomi 8, gıramya atomi 16 ye. sân O.

oksit M. Gr. oksit
okşamak /.mıst dan,dest 10 gerandm, pe¬

kindin, 10/p0 şabûn.
okşanmak Z. mıst dan, hatm mıst dan. *

çocukokşanmak isterAvv. zarok mıstda-
nO dixwaze.

okşatmak /. dan mıst dan.
okul N. Fr. xwendegeh, xwandegeh,

dıbıstan. * hazırlık okulu M. xwendege-
ha amadeyi. * Uk okul M. dıbıstan, xvven-
degeha destpOki. * orta okul M.
xwendegeha navin. * sanat okulu M.
xwendegeha pişesazryO. * tıp okulu M.
xwendegeha bıjijki. * veteriner okulu M.
xwendegeha dambıjijki. * yüksek okul M.
xwendegeha bdınd. * ziraat okulu M.
xwendegeha çandıni.

okuma M. xwandin, piti. /_ yazma fiıv.
xwandin û nıvisandın.

okumak Z. xwandin. L xwandina tışteki.
Z tehsil tann. * bu çocuk okumuyor fiıv.
ev zarok naxwine. 3. tışteki hin bûn. * iki
yü teknik okudu fivv. du sal vvi teknik
xvvand. 4. stırin, kılanı gotın. * türkü oku¬
mak Avv. kıiam gotın. 5. lı ser mırıyan
Qur'an xwandin.

okumuş rgd.xwandeh,xwandi.
okumuşluk M. xwandin. * benim oku¬

muşluğum yok Avv. xwandina nun lune.
okunaklı rgd paknrvis.
okunmak Z. hatın xwandin.
okuntu M. vexwandin, davvet.
okur M.xwandryar,xwandewar. * bu söz¬

lüğün okurlarına teşekkürler fiıv. zor
spasjı boxwandewarên v0 fcrlıcngC.

okuryazar Nk xvvandi, pilnas.
okus pokus fivv. hokûs pokûs.
okutmak Z. dan xwandin.
okutman M.mamosta./_hkM nıamosta

ti.
okutulmak M. hatm xwandin.
okuyucu N.xwendeyar,xwendewar.
okyanus MGr.oqyanûs,ummaıı.
ok yılanı N. tiımar.
olabUir rgd dibe, dıbıt.
olacak M. ko dibe, ê ko dibe. * olacakla

öleceğe çare olmaz fivv. 0 ko dibe û 0 ko
dımıre re çare nine. * bu olacak iş mi?
Avv. va evv kare ko dibe evv e?

olagelmek Z.domadın.
olağan rgd l. pırçObû, tışte ko zû zû dibe.

* bu işler olağandır Avv. ev tıştana pır
çâdıbın. Z taybeti, normal. * olağan to¬
plantı Avv. cıvina taybeti. 3. normal. *
IloIIandada sık sık yağmur yağması
olağandır Avv. ev normale ko lı HolahdO
zû zû baran dıbare.

olağan dışı rgd Ljı derveyi pırçâbÛnO. Z
netaybeti. 3. anormal, xeyri tabu.
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olağanlaşmak L taybeti bûn, normal
bûn.

olağanüstü rgd jı dûri pirçObûnO, anor¬
mal, fewqalede, hariqûlade.

olamaz rgd nabe, nemımkûn.
olanak M keys, mecal, imkan. /Sı rgd

mımkûn, qabil. /sız rgd bêimkan, xeyri
mımkûn.

olanaksızlık M. bOimkani, bêmecali.
olanca rgd hemû, heta kojı dest tO.
olası rgd bûyi, muhtemel.
olasılık M ihtimal, bûyine.
olay M. bûyer, bûnebûn,jev. * her gün ye¬

ni bir olaya gebedir Avv. her roj lı bflye-
rekenûveavıse.

olaylı rgd bûyerin, bıhedise.
olaysız rgd bêbûyer, bâhedise.
olcum N.K. olçım.
oldu rgp. bû. /- bitU Avv. bû û çû.
oldukça rgp. epey, heta bê. * oldukça yo¬

rucu bir gün Avv. rojcke heta bO gıran bû,
rojeke epey gıran.

oldurmak L 1. dan buyin. Z dan gehiştın.
ole ft olcy , jı zmanO Spani de baneşaneki

di mana adey de ye.
olgu M. kırû,waqıa./_cu/gdpozitivist
olgun rgd Lgehişti,gişti, evıya jıbofOkiû

hOşınati ye. Zgehişti, pitnas, gOran, kamil,
evıya jı bo insan an gryandaran e.

olgunlaşmak L 1. gehiştın, giştın, gıha-
ştm, stevvin, evryajı bo fêki, hâşuıati û tışte
vvısa. Z gehiştın, giştın, gıhaştın, evryajı bo
insan e. 3. gOrani bûn, jı bo keç û xortan
ko tOn dema zevvacO. 4. pitnas bûn, kamd
bûn, kesO ko bı dm û zanayi pOşye dıçe.

olgunlaştırmak Z. L stevvandm, dan ge¬
hiştın, jı bo fOki Û tıştO vvısa. Z dan gehi¬
ştın, kamil kınn, kamdandın, jı bo tasan.

olgunluk M. L gehiştıni, gihahi, jı bo fOki.
Z kemali, pitnasi, gOrani, jı bo insan.

oligarşi M. Fr. Gr. oligarşi, idara ko des-
thelati di deste çend kesan de ye.

olimpiyat M. Gr. oümpryad.
olmadık rgd nebûyi. * basma olmadık

şeylcrgeldi Avv. tıştân nebûyi hate seravvi
olmak /. bûn, bûyin, qewimin. L bûn, he¬

bûn, hatin hole, çebûn. * bir oğlu olmak
Avv. lavveki xwe bûn, kureki xwe çâbû. *
harp olmak Avv. şer bûn. Z xvvedi erk û
meqam bûn. * doktor olmak Avv. bûn
bıpjk. * adam olmak Avv. bûn mırov. 3.
tıştek dest ketin. * haberi olmak Avv.

agahdar bûn. * parası olmak Avv. dırafO

xwe hebûn. 4. xwe guhartmO de tâ kar
anin. * erkek kadm olmuş Avv. mêr bûye
jın. 5. revvşa haleki şani dıde. * sabuh ol¬
mak Avv. aramdar bûn. * hasta olmak
Avv. nexvvaş bûn. 6. tışte bı semt Û bı rO. *
böyle şey olmaz, gitmesekte olur Avv.

tıştâ vvısa nabe, em neçın ji dibe. 7. der¬
ketm. * üzümler oldu Avv. tiri derketm. 8.
patinO re 10 gotin. * yemek oldu Avv.

xwann bû. 9. halın ditin, h ciheki amade
bûn an geniştin ciheki. * sabaha orda
oluruz Avv. em sıbO dO h vvu bm. 10. hgel
kirdeyi, zemanşani dıde. * İkiyd oldu fivv.

evv bû du sal an evv du sal bû. İL do-
mandınO de tâ kar anin. * dosluğumuz
uzun olsun isterim Avv. docvvazım do-
stanrya me dê dırejdom bıke. İZ bı avvaki
rengdêr tO kar andı. * dindar olmak Avv.

dindar bûn. 13. serxoş bûn. 14. IOhalın. *
bu ayakkabı ayağuna oldu Avv. ev sol di
hngâ nun re bû. 15. jı dest derketınOde *
canından olmak Avv.jı canOxwe bûn. 16.
hgel daçeka "çı"ve peyvvendi şani dıde. *
size ne oldu ki bana ne olacak fivv. h vva
çı bû ko lı mın çı bıbe. 17. lOkera arikarda
kar t6. * su buz oldu Avv. av bû cc-
med/qeşa. * o bu İşi yapmış olacak Avv.

evv vi karidâ kiri be.
ola ö.l.eceb,gelo.Zdıbe.*olakiAw.dıbe

ko.* ola ki oda gelir Avv. dibe ko evv jitO.
olan rgd bûye, bûyi, dema mho ya lOkera

"olmak" ya rengdâri ye. * üç çocuğu
olan adam Avv. mırovâ ko sO zaroJO bûye.
olan biten Avv. 0 bûyi çûyi. »olan biten¬
lerden ne haber? fivv. çı xeber ya bûyi û
çûyi heye? * olan oldu Avv. çı bû, bû. *
olan bana oldu Avv. çı bû lı mın bû.

oldu rgd bû. * oldu bitti Avv. bû û çû. * ol¬
du olacak Avv. L ha bû ha dibe, tışteki h
devdevi bÛytaO de şirove dike. Z bû û çû
an çı bûye bûye tışteki âdi tu mebest û xe-
teri nemaye an ji drxwaze büa bımine şi¬
rove dike. * oldu olacak yapalım gitsin
Avv. çı bûye bûye em bıkın bda here. * ol¬
dum olası veya oldum bittim Avv. ez bû-
me nebûme yana jı hatına minâ dınyayâ
vır de. *oldukolasıba Kürtçeyi düq>ün
konuşamıyoruz Avv. em bûne nebûne
nıkann vO KurdiyO bı durusu biaxrvm.

olmamak L nebûn. * olmak olmamak
bvv, bûn û nebûn.

olmamış rgd L nebûyi Z negehişti,
negüıaşti. 3.xam, lavv.
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olmayacak rgd dO nabe, 0 ko naçe seri,
çOnabe.

olmaz rgd nabe. /-olmaz Avv. nabe nabe.
olmazsa GA/t dena, qe ne, qet nebe, ko ne

be.
olmazlık Mnebûni.
olmuş rgd L bûyi, qewimi. Z gıhaşti, ge-

hişti, gişti, jı bo fêki û tışte vvısa.
olsa rgp. bıbe. * olsa olsa Avv. bıbe bıbe,

kêm û zêde. * olsa olsa üç kişilik yerim
var Aıv. bıbe bıbe cihO sO kesen nun heye.

olsun rgp bıbe, be, bera, bda, bda be, qet
ji. * olsun olsun Avv. L bda bda. *yerimiz
yok, olsun olsun sende gel Avv. cihê me
nine, bda bda tu ji vvere. Z be be, bıbe
bıbe, dibe dibe. * erkek olsun kadm ol¬
sun eşit hakları olmalı Avv. mOr bejm be
mafê vvekhevi drvOt an mêr dibe jm dibe
mafê vvekhevi dtvêt

olta N. Gr. şevvk.
Oltu taşı M. kevuê OltûyO, kehnbara reş.
oluk N. L çınk, çırtık, pdûsk, şûrnk, şıri-

nek, ev staonimana lı gor devokan
dıkann di cihO hev de bdcar bên. Z zur-
nax, evrya di aşO avO de cdıe ko av
derdıkeve. * oluk gibi akmak Avv. vveki
çınk henkin.

olumlu rgd l.bıhawe,bıkerhati, pozitif. 2.
erini, erOni * olumlu bir cevap Avv. ber-
siveke erOni. /-hık M. ereni, bıhavve.

olumsuz rgd neyini, nerOni, negatif. /_
cümle Grm hevoka neytai. /_ fül Grm
lêkera neyini, /-hık M. neyindi, nerOniti.

olunmak L hatm bûn, hatm bûyin.
olupbitti M. An oldu bitti
olur 1. rgd dibe. * bu iş olur mu? Avv. ma

ev kar dibe? Z rgp. dibe, baş e. * olur ol¬
maz Avv. L dibe nabe. Z bı rasthati, bı paş-
pOkl * oluruna bakmak Avv. çare 10

gerin. * olunma buakmak Avv. di halO
xwe de hışün/berdan.

oluş M. bûn, bûyin.
oluşmak Z. L bûn, bûyin. qewimin. Z

afirin, dırûv dan, çebûn. 3. hatm holO, ava
bûn.

oluşturmak L L anin hole, dırûvandın,
afırandın. Z pêkanin.

oluşturulmak Z. hatın holO, hatın dırû¬
vandın, pOkhatın.

oluşuk rgd pOkhati, bûyi.
oluşum Ml.karO"oluşmak"e.ZjeolojiyO

depâvajoya teşebûnOye.
om N.ant kot, kota hestryan, yana serö

kot ya hestryan e.
om.ohnı M. Ger. tiz. om, ohm.
oma M. ant hestryâ kemaxO, qormatix.
omaca M. L gonc Z hestıyOn gırs.
omlet MFr.h0rûn,h0krûn,nan0şddu.
omur M. ant hestUeOn maripiştê.
omurga M. ant maripışt, pırusk.
omur ilik MAl anı mêjûyê maripıştO, mê-

jûyO hestryan.
omuz N. ara. şan, pi, pU, pol. /_ başı M.

sermd, kolan, /-daş M. hevalbend. /_
omuza Avv. şane şan. /- silkmek L guh
nedan. /_ vermek Z. nul dan.

omuzlamak Z. gutm ser milê xwe, md
kuın, kolan kuın.

on Mrgddeh,dehe./_birM.rgdyanzdeh.
/-birinci rgdyanzdehemin. /_cu rgd de-
hem, dehemin. * birini on paralık et¬
mek Avv. yeki anin pênc peran.

ona pro. vvi, vvO, evvi, evve.
onama M. enyandın, tesvvib.
onamak Z. enyandın, xetme tann, tesvvib

kınn.
onarılmak L L hatın tamir kırm, hatın

selıhandın. Z haün pine kırm, evrya jı bo
cd û qumaş û yên vvısa ye.

onarım M. tamirat, tamir.
onarmak L. selıhandın, tamir tann, pine

kınn.
onartmak Z. dan tamir kırın, dan

selıhandın, dan pine tann.
onat rgd L rast, havve. Zkêrhati. 3. durust.
onay Mxetme, havve ditin, tesdiq.
onaylamak L xetme tann, enyandın, tes-

diq tann.
onaylanmak L hatın xetme kınn, hatın

enyandın, hatm tesdiq kuın.
onbaşı N.serdeste.
onca rg//.Lhgorvvi/wO.Zevqas,evqeder,

jı bo tıştOn zOde.
ondalık M. jı dehan, jı dehan yek.
ongun 1 rgd L berdar, zêde, bOkOmasi. Z

bdeOrhati, ava. 3.kamıran.4. piroz, bıyom.
ongun 2N. L totem. Z dırefş.
on iki Mrgd drwanzdeh./_ci rgd dtvvanz-

dehemin. * on iki parmak bağırsağı MA.
ant riviyO drvvanzdehgırO.

onlar l pro. vvan, evv.
onlar 2M mat. dehan./- hanesiM. malıka

dehan.
onlann pro. yân vvan.
onmak L L hâja bûn, çatır bûn. Z

kamıran bûn, bextryar bûn. 3. şifa ditin,
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723 orta

çObûn.
onmaz rgd iflah nebûn, xelas nebûn.
ons M Fr. ons, navO pivaneke gırani ye û h

her vvelateki de cüda cüda tO xebitandin.
Lı FransO 30.59 gr. Lı ingılistane 28349
gr. LıHolande 100 gr. e.

onsuz rgp. M. bOi vvi, bOi wê.
onu pro.wâ,wl
onun pro. LvvO, evıya mêza ye. Z vvi, jıbo

nêrza.
onur M L haysiyet, serbuindi. Z xavvOn,

şahnazi, rûmet, şeref.
onurlandırmak Z.xawêntann,xwedii-û-

met kırın.
onurlanmak Z. xavvOn bûn, xvvedi rûmet

bûn.
onurlu rgd. serbılınd, xavvên, şahnaz,

bırûmet
onursuz rgd bêzawOn, bOrûmet.
oparlör M. hoparlör, dengvveş.
opera N. İl opera.
operasyon M. Fr. operasıyon, amehye, ça-

laki.
operatör M. 1. operatör, kesO ko hin hace-

tOn tekniki dıde xebitandin. Z nışdar,
operatör, kesO ko can de ameliyat dike.

operet M. //.operet.
oportünist rgd Fr. oportonist, keyspenst.
oportünizm M. Fr. oportonizm, keys-

pensti.
optik rgd Fr.Gr. optik.
optimist rgd. Fr. xweşbta, nıkbta, opti¬

mist.
optimizm M. Fr. xweşbini, mkbini, opti¬

mizm.
ora M. evv der, vve derO. * oranın havası

nasıl? Avv. hevvayO vvê derê çavva ye?
oracıkta rgp. hema lı vvO, hema di cih de.
orak N. L das, kasox, şalok, şalûk. Z vaş-

tûri, Kurdıya Zazaki de dıbejın./- böceği
Avv. temoj.

orakçı M. daskOş.
oralı rgd ti vve, xelke vvO derO. /_ olma¬

mak Z. guh nedan, avetın paş guh.
oramiral M amiri derya.
oran M L çavvani, nispet Z tenasub, tex-

min.
orangutan N.Fr. orangutan.
oranla rgp nispeten.
oranlamak Z- Lpivan,hesêb kırın. Ztcx-

min kına 3. dan ber hev. 4. vvekhevi
gırtın.

oranlı rgd bınispet, mutenasıb.

oranlı M. tenasub. /_ta rgd mutenasıb.
orası Mewder,wOderO.
ordinaryüs M. Lal ordinanyûs.
ordu M. ordi, ceyş. /-gah M ordigeh. /_

komutanı Avv. serleşker.
org N.Fr. Lal org.
organ M. Fr. L ant hbat, lebal, orxan. * iç

organlar Avv. henav, pızor. Z M lıq,
dezgeh. * devlet karar organları Avv.

dezgehên dewletêya biryargirtinê.
organik rgd Fr. organik, oneanik.
organizasyon M. Fr. sazûman, rOkxiraw,

organizasıyon.
organizatör M. sazgOr, organizatör.
organizma M. Fr. bio. organizma.
organ nakli N/ı orxan guhaztın.
orgazm N.Fr. orgazm.
orijin M. Fr. L nh, nıfş. Z jOderk, serkani.
orijinal rgd. Fr. 1. xvverû, xurû, nûser. Z

taybeti. * onun kendine göre orijinal
bir hareketi var Avv. vvi lı gor xwe here-
ketekexvve ya taybeti heye. 3. esd, resen,
orijinal. * bu mal sahtesi değil, orijina¬
lidir Avv. ev mal sexle nine, ya resen e an
ya orijinal e.

orkestra M. Fr. Gr. orkestra.
orkide M. Gr. orkide
orman M. »01, danstan, bûş, bûşelan,

cıngal
ormanlık M. rOhstan, danstan.
orman tavuğu N. sûsık.
ornitoloji A'. Fr. ornitoloji, teyrnasi.
orospu M. rgd P. onspi, gandan, tol, tole,

oryat. 1. jına ko xwe bı pare dıfıroşe. Z
jına ko dosta dike. /_luk M onspıti.

orla M. navend, navendi, nav, navin, çat,
beyn. L çat, navend, niqteya ko lı her
aliyan de qasi hev dûr e. * yolun ortası
Avv. çate rO, navenda rO. Z nav, navin, jı bo
dem û zeman tO karandı. * haftanın or¬
tası, ayın ortası Avv. nava hcflâ, navina
nıehO. 3. niv, nivi, tışteki ko di navendi de
ko parçe bıki. * elmanın ortası, karpu¬
zun ortası Avv. niva sOvO, niva zebeşi. 4.
derketm holO, andı ber çav. * yalanlar
ortaya çıktı Avv. derevv derketm hole/ra-
stê. S. tıştO ko di navberO de ye. 6. hol,
meydan, tışte ko lı ber çavan e. * orta
parmak, orta kat Avv. tılrya navin, qala
navin. /- dalga M pOIa navin. * ortada
bırakmak Avv. lı rasta hıştın. * ortada
kalmak Avv. lı rasta man. * ortadan
kalkmak fivv. lı holO rabûn. /_nın sağı
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ordinaryüs M. Lal ordinanyûs.
ordu M. ordi, ceyş. /-gah M ordigeh. /_
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org N.Fr. Lal org.
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nıehO. 3. niv, nivi, tışteki ko di navendi de
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Avv. h rasta navendi./_nm solu Avv. h çepa
navendi. * ortasını bulmak fivv. navin
ditm, navık ditin. * ortaya almak Avv. dan
pOş, andı ber çav. * ortaya çıkarmak Avv.

denustin meydanO, derxistin rastO. * or¬
taya koymak Avv. L danin ber çavan. Z
afırandın, pOkanin. * ortaya sürmek Avv.

berpeşkınn.
orta ağırlık M. sikleta navin, sportO de ke¬

se ko 72 û 75 kg. de pêşbtrkO ddce.
ortaç M. Grm çêbrwar.
orta çağ Nk vedora navin, dirokO de de¬

ma jı destpOka 476 heta 149Z ya ye.
orta deri M çermıka navin, mezoderm.
orta direk Nk çina navendi.
orladoğu Mı rohelata navin, rojhelati

naverst.
ortak rgd. hevbeş, hevpışk, hevpar, beş-

dar, behremend, nivi, pardar, şerik, hOse-
dar, ev sinonimana dıkann di cihO hev de
bıkar bOn. L kesö ko sermaye an samane-
ki de para xwe heye. Z tışt an kesO ko pev
re kar dikin. * hepimizin ortak bir yönü
vardu Avv. me hemûyan ji layOn me ya
hevbışki heye. /_ olmak L ev sinonunen
pOşıya "ortak" bı lOkera arikar "bûn" tO¬
ne kar anin vvek: beşdar bûn.

ortakçı M. mırOba. /-tak M. mırObati.
ortaklaşa rgd evv sinonimOn lı pOşıya "or¬

tak" bı daçeka "bı" û pareka "i" tOne kar
anin vvek: bı beşdari, bı parmendi, kollek
tif . /- çalışmak L bı hevpışki kar kınn,
bı pardari xebitin.

ortaklaşmak Z. ev sinonimên pêşiya "or¬
tak" bı Iêkera arikar "bûn" têne kâr anin
vvek: beşdar bûn.

ortaklaştırmak L ev sinonimOn pOşıya
"ortak" bı lOkera arikar "tann" têne kar
anin vvek: beşdar kırm, pardar tann.

ortaklık M. evv sinonunOn lı pOşıya "or¬
tak" davvrya xwe ve pareka "i" dıgırın
vvek: hevpışki, hevpari, behremendl

ortak yaşama Mı jryina hevpışki.
ortak yönetim Mİcoalısıyon.
ortalama M LkOraûzêde.* ortalama bir

hesap yapmak Avv. kOmûzâde hesObek
kırın. Z dûrûnOzik. 3. nivi re, rdvi de. ku¬
maşı ortalama kesti Avv. qumaşdi nivi re
bırri. 4. vvasati. * dörtle ilcinin ortala¬
ması üçtür Avv. vvasatiya çar Û du sısO ye.
S. teqribi.

ortalamak /. nivi kınn. * bu harfle söz¬
lüğü ortaladık Avv. me bı vO tipa de fer

heng nivi tar.
ortalık M. L qad, hol, meydan. Z derûdor.

* ortalık yeşermiş Avv. der û dor hOşin
bûye. 3. dınya, dever. /- ağarmak Z. sıbe
roni bû. /_ kararmak L dmya tari bû. /_
yatışmak Avv. aram bûn.

ortam M. nav, navendi, hal.
ortanca M. rgd navin. /_ kardeş M. bırayO

navin.
ortaokul MA. dtbıstana navin, xwandcgc-

ha navin.
ortaöğretim M. xwandina navta.
orta parmak Nh ant tdrya navin.
orta sikici Nk sikleta navin.
orta yuvar MA. ast mezosfer.
ortodoks M Ortodoks.
ortopedi M. Fr. Gr. ortopedi.
oruç M. F. K. roji. /_ açmak Z. fıtar kınn.
/- bozmak L roji şkandın. /- tutmak /.
roji gırtın. /_ yemek Z. roji negırtın.

oruçlu rgd roji, buoji.
oryantal rgd Fr. rohelatl/_ist M. rohelat-

nas. /-izm M. rohelatnasi.
Osmanlı MOsmani.
osteoloji M. Fr. hestinasi, osteoloji.
osurgan rgd tırrek, fısek.
osurgan böceği MA buxikO genû, buxıkâ

fısek zoo. ftrachynus crepitans.
osurmak L. 1. tırr kınn, ya bıdeng. Z fıs

kırın, ya bOdeng.
osuruk N. tırr, fıs.
oşinografi M İng. osinoxrafi, oqyanûsna-

si.
ot M. 1. gıya. Z derman. 3. rgd tışte ko jı

gıya çedıbe. /_ biçer makinası Nh
gıyabır. /_ biçmek L gıya çmin. /_ bilim¬
cisi Nk gıyanas. /_ rengi Nk rgd gıyayi,
kesk. /_ yiyenler Aıv. gryaxur. * kuru ot
Avv. pıjûn.

otacı M pıjijk, bıjijk, hekim, /-cılık M.
bıjijki.

olax N. seywan, xhve, xive, kona mezm û
xemdandi.

otamak L tedavvi kırın, xvveş kırm.
otantik rgd rasteqini.
otarmak /.çOrandın.
otçul rgd gryaxur, gıyandarOn ko bı gıya

dıjin.
otel M. Fr. otâl, hotOl /-d M hotOtvan.

/-dUkM.hotâlvani.
otlak N.zozan,çêregeh, goran, pavvan, 1.

vver, bane. /_ ücreti Nh kode, koder.
otlakçı rgd. sımsık, kelepûr. /_uk M
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sımsıki, keıepûri.
otlakiye Mkode, koder.
otlamak Z.L çêrin, çêran, lekıtin, Ievvırin.

Z sımsıki tann, kelepûri kınn.
otlanmak Z.LçOrin,jıbo heyvvan.Z hatın

çerin, jı bo çOregehi ye.
otlatılmak Z. dan çêrandin.
otlatmak L çOrandın, lekıtandın,

levvırandm.
otlu rgd bıçere, bıgıya.
otluk M 1. gıyagelî, çêregeh. Z kadina

gıye. 3. loda gıyO.
oto ' M. Fr. Gr. xweûxwe, xurdepêşeke ko

mana "xweûxwe" dıde.
oto 2 M. Fr. kurtenrvisa otomobdê ye
otoban M Gr. Ger. otobahn, şahrö.
otobiyografi M. Gr. Fr. otobryoxrafi, çiro-

ka serhati ya keseki.
otobüs A'. Fr. Lat Gr. otobüs, bus.
otokrasi M Fr. Gr. otokrasi, şaheti, idara

ko desthelati di bm bandûra key de ye.
otomat M. otomat, xvvemeş.
otomatik rgd. Fr. xweger, xwemeş, oto¬

matik.
otomobil M Fr. Gr. tırambOl, otomobil,

seyare.
otonom rgd Fr. otonom, xudmuxtar.
otonomi N. Fr. xudrauxtari, otonomi,

hukmizati.
otopark M.Fr. otopark.
otopsi M. Gr. Fr. otopsi, qelaştin.
otorite M. Fr. ray, desthelati, otorite.
otoriter rgd Fr. desthelat, otoriter.
otostop M. İng. otostop. /_çu M. otostop¬

ken
otoyol M. otobahn, şahrO.
oturacak M. kursi.
oturak M. L rûnıştek, kursi. Z bınO tışteki,

bini. 3. hin cdiOn tırkiyO de dilana bı jın û
vexwanna alkoli.

oturaklı rgd L himi, zexm. Z kesO gıram-
bar, bıhurmet

oturma M. rûnıştın, nişin./- odası M.jûra
rûnıştınO.

oturmak L rûnıştın, nişin, danışta. L İaşe
xwe lı ser qûnO deyni dereke. Z bı vi
avvayi bOhna xwe gutm. 3. lOhatin, şıkin. *
kapı yerine oturdu Avv. deri cihO xwe de
rûnışt 4. ciheki an h dereke de bı domda-
ri ikamet kınn. * biz Hülümanda
oturuyoruz Avv. em lı Hulmanâ rûdımn.
S. vala selemin, kar nekınn. 6. man,
sekinin, hgel keşi h malekO de setanta. *

ben ninemle oturuyorum Avv. ez lı ba
dapira xwe dısetanım an rûdınım an
dundum. 7. mal bûn, rûnıştın. * bu bize
pahalıya oturdu Aıv. ev jı me re pır bıha
rûnışt. 8. cih gırtın, xwe şûnd kırın,
rûnıştın. * yüksek makama oturmak
fivv. di meqamO bıhnd de rûnıştın. 9. cih
bûn, cih gırtın. * modern hayat köylerde
kolay kolay oturmuyor fin. jryina nûjen
lı gundan vvısa bı asani rûnan c. 10. kelin
xetekO an rOyekê. * tren rayına oturdu
fivv. trOn di rOhesma xwe de rûnışt.

olurmuş rgd. rûmştandi, cihbûyi, cihgırti.
oturtmak L L dan rûmşlandın, dan

rflnışlkandın, dan nişin. Z tO de cih kırın.
tO de şund kınn.

oturulmak I. haün rûnıştın, hatın nişin.
oturum M. rûnıştdem, rûnıştın. rûnin.
oluz N. rgd si, sih (30). (xxx). /-uncu rgd.

sinemin, sihem.
ova M dest, mexer, zOlat. /_lı rgd. deşti.
oval rgd Fr. hOkani, helkeyi.
ovalamak L 1. mışt dan, surandın. Z he¬

rin, hOnfandın.
ovalanmak Z. hatın mıst dan, halın su

randın.
ovdurmak L dan mıst dan.
ovdurtmak (bıyeki) dan mıst dan.
ovmak L mıst dan, şuran, tışteki bı destan

lı jor de p010 ki Û brsurO, mıst di.
ovulmak Z. hatın mıst dan, hatın sunin.
ovunmak L xwe mıst dan, lı xwe şuran.
ovuşturmak LI. 10 sunin, 10 mıst dan. Z

mıst dan, jı bo destOn xwe ye.
oy M ray, deng. /_ birUği Avv. bı yekıtıya

dcngdayine. /_ çokluğu Avv. pıranıya dcn-
gan/rayan. /_ hakkı Avv. mafO dcng/ray.
/_ sandığı M sindûqa rayan/dengan. /_
vermek L ray dan, deng dan.

oya M çin, çina ko bı nikO tO çOkırın.
oyalamak /. I.ewiqandin, dereng xislm.

2. ddgernı kınn,xapandın. 3. mıjûl kırın.
oyalanmak L L evviqin, xvve dereng

xtstin. Z zeman derbaz kınn, xwe egle
kırın.

oydaş rgd hemfikir, heraray.
oydurmak L dan vedan, dan kolan.
oylamak Z. kırın rayan, kırın dengdayine.
oyluk M. ata teşk, hOt, pal. /- kemiği MA.

ant sâvanık, kuümek. bn uyluk.
oylum M 1. qebare, tiyen, banst. Z rgd

çal, çalık, vekoli, tışte ko hatiye vedan û
têdeçalçObûye.
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gan/rayan. /_ hakkı Avv. mafO dcng/ray.
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oya M çin, çina ko bı nikO tO çOkırın.
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oylamak Z. kırın rayan, kırın dengdayine.
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oylum M 1. qebare, tiyen, banst. Z rgd

çal, çalık, vekoli, tışte ko hatiye vedan û
têdeçalçObûye.
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oyma M kolin, deranin, vedan.
oymak l L vedan, vekolan, qewartin,

necırandın, kolan.
oymak 2 M. aşiret
oynak rgd 1. hvok, leq, bızOvv. Z lotıkvan,

jı bo jına ko cüvve dike. 3. duru, çrvanok,
jı bo kesê ko h ser soza xwe nasetane. 4.
M. ant movık.

oynama LM.listın,leyisün.ZZ?.meleyize!
oynamak L lisün, leyistm. Ljı bo kOf û şa-

hiyê hereketOn taybeti tann. * halayda
üç adım oynamak Avv. heücotok listın. Z
tevgerek jı bo kar û armanceki. * kumar
oynamak Avv. xumar listın. 3. Iıvin, leqta,
bızıvin. * masanın ayağı oynuyor fivv. pe
ya mêzê ddeqe. 4. pO lisün, tev dan. * ra¬
dyo Ue aynamak Avv. bı radyoya listın. S.
şano de rol gırtm. * tiyatroda oynamak
Avv. di şanoya de listın. 6. film şani dan. 7.
hvin, leqta, jı bo çıql û laş û lebatan. * ha¬
stanın kolu oynamıyorAvv. mdO nexwaşi
nalrve. 8. hejin. *yer yerinden oynadı Avv.

erd di bm de hep an lenzi. 9. sport kınn.
* futbol oynamak Avv. futbol listın. 10.
xapandm, ü ser kenta. * el alem bizimle
oynuyor Avv. êl alem bı me ddeyizi. İL xe-
teri karxistin. *birinin ekmeğiyle oyna¬
mak Avv. bı nanO yeki leyistm. İZ ferqi
ava tann. * fiyatı mı? yüz ile iki yüz
arasmda oynar Avv. bihayê xvve? di nav¬
bera sed û dusedi de ddeyize.

oynanmak Z. hatın listın an leyistın.
oynaş M. L dost, kelte, jt bo mêr. Z dostdc,

jı bo jın, evana peyvvendi ya evini ye di
navbera jın û mOrOn bOmehr.

oynaşmak Z.L kelte kınn, pev re listın. Z
peyvvendıya dost û dostıkan e.

oynatılmak L haün listikandın, hatm
listın, haün leyistm.

oynatım M.üstkvani.
oynatmak /.lêkerOnh pâşrya "oynamak"

bı lOkera arikar "dan" tOne bıkaranin
vvek: dan listın, dan listikandın, dan ley¬
istm û/nvd

oysa B. evv ko, ditki.
oyuk 1. rgd çal, çalbûyi, qef, vedayi. Z M.

zaxe, lı baxir û şaxê çıyan de. 3. kumbır, jı
bo çalOn çıyan tO gotın.

oyulga M. şûl, cûre dûnneki gır û jı hev
dûr e. /-lamak Z. şûl kınn.

oyulganmak L kunsta, fırrısin.
oyulmak L lêkerOn lı pêşiya "oymak" bı

lOkera arikar "hatm" lêne bıkar anin
vvek: hatın vedan, hatın çal kuın.

oyum M. vedan, kolan, vekolan.
oyun M. lislık, leyistın. 1. tevgerOn jı bo ken

û şahiyê. Z xumar. 3. hüner. 4. rola şa-
noyO. 5. govend û tevgerOn bı an bO mü¬
zik. 6. hereketOn jı bo bedenparêziyê,
sport. 7. fend, dek û dolav. /- almak L
listık gırtın, listık qezenc kırın. /_ çıkar¬
mak Z. listık derxistin. /_ ebesi M. dapir.
/_ havası M. hevvayâ üstıkO, meqama
listikê. /- kağıdı M. iskcmi. /- oynamak
Z. listık lisün. * oyuna gelmek Aıv. hatın
üstıkO, hatınxapandin. * oyuna getirmek
Avv. yeki anin fende, »oyundan ihraç et¬
mek Avv.jı üstıkO derxtstin, lut kırın.

oyunbaz M L Iistıkvan. Z hilebaz. 3. cam¬
baz.

oyunbozan Nh cıxız.
oyuncak M ' . istok, listık, pOlistık. /_ be¬

bek M. L. Kik.
oyuncu M. L Iistıkvan, leyislıkvan, kesO ko

ddeyize an ji jı ÜstıkO hez dike. Z aklor,
aktris. 3. hilebaz, fenek.

oyunlu M. çal, korm, cihOko hatiye vedan.
ozan M.ZCLhozan,dengbOj.Zhelbestvan,

şair./_hk M hozani, dengbOji, helbestva-
ni.

ozon N.Fr. Gr.kânozon./SamakL ozon
tanı.
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o
Ö M. di elifba Tırki de tipa nozdemin e û

dengdar e.
öbek MLtıhk,jıboberûkevırOnkokomi

ser dıtan. Z gumlat, tol, püre, gele.
öbür pro. din, adın, evvO di, vvê. /-dünya

M. wâ dınâ. /_ gün rgp dusıbe. /_ seneM
saltıra din, du salan şunda.

öbürü pro. evvO din. a din, ya dm.
öcü M. pirO, kuleşûtık.
öç M. tol, heyf, evvd. /_ almak/, tol gutm,

heyf gutm. * öcünü almak Avv. tola xwe
gırtın.

öd M. azılzuavdc, zendeq,sefre./_ kesesi
Nh ant zıravdc, zare, fuşde. * ödü kop¬
mak Avv. zıravıkO xwe bizdin, fırşik jO ne¬
man. * ödünü koparmak Avv. zıravdc 10

hızdandın, fırşik 10 de nehıştm.
ödem M. Bj. perç, hin nexwaşryan de ko

dest û rûyê mırov diwenmin lObelê nOm
nague.

ödemek Z. pare dan, dan. L h beramberi
tarrinû de bihayê vvê dan. Z dan, bertil
taşandın, h beramberi kar an tevgerekO
de keda vvO dan. * bata yaptık amma ce¬
zayi da ödedik Avv. mexeleti tar lObelâ ce¬
za ji da

ödenek M. dırafdani, tehsisat
ödenti M. aidat fin. aidat
ödeşmek Z. fit bûn, vveki hev bûn.
ödetmek Z. dan dayin, pare bı vvi dan day¬

in.
ödev M 1. erk, vvezife. Z kar, xwandinO de

karê ko dersdar daye xwandekar. /_ bU-
mckZ-jıxwe re erk zanta, jı xwe re kar
zanin. /_U rgd. erkedar, vvezifedar.

ödlek rgd bızdok, bızdonek, bezırav,
befırşık, ev sinonimana h gor devokan
dıkann di cihê hev de bdcar bên./_Uk M.
bızdoneki.

ödül M. şabaş,bexşiş,xelat,padaş, ev stao¬
nimana h gor devokan ddcann di cdiê hev
de bdcar bOn. /_ almak L bexşiş gutm,
şabaş gırtın, xelat gırtm. /_ vermek Z. be-
xşiş,xelat an şabaş dan.

ödüllendirilmek Z. hatm bexşişandm,
hatın şabaş kınn, hatın xelat tann.

ödüllendirmek L bexşişandin, şabaş

tann,xelat dan an xelat tann.
ödün M. pOveberdan, tavviz./- vermek/.

pO ve berdan, tavviz dan.
ödünç rgd rgp dOn, deyn, qerd,destyaw.
ödünçleme rgd bıdeyn, biqerd.
öf! floff!
öfke M xişm, qar, qehr, kerb, ern. * öfke¬

sini çıkarmak fivv. erna xwe danin.
öfkelendirmek L qeturandin, beıcandın,

qarandin, enırandın.
öfkelenmek L. tengızüı, enirin, qeturin,

qarin.
öfkeli rgd ernok, qarok.
öğe M Lsereta, regez. Z eleman.
öğle, öğlen M nivro, navroj, dan. * öğle¬

den önde fivv. dana sıbO, dana beyarii. *
öğleden sonra Avv. dana evarO. /_ üstü M.
berâ nivro.

öğleyin rgp. nivroyl
öğrek M. revo,jıbonaxıra hespan tê gotın.
öğrenci M. Lxwandekar.bt gelemperi he¬

mû kesân ko dixwtae. Z şagırt, suxte, jı bo
xwandekarOn oli/dini û ya pişekari tâ
gotın. /_lik M. xwandekari, şaguti

öğrenilmek L hatın fâr bûn, hut bûn, hin
bûn an şareza bûn.

öğrenim M. L xwandin, tehsd. Z hubûni,
hinbûni.

öğrenmek /. hu bûn, hut bûn, hin bûn, fêr
bûn, elimin, şareza bûn an ji hu kum, hut
kuın, hta kirin, fOr kınn. *Wısa ev hınek jı
vvan bı "tann" ji tOn bıkar anin, ev sinoni¬
mana lı gor devokan dıkann di cüiâ hev
de bıkar bOn.

öğreti M. meslek, doktrin.
öğretici rgd tanker, hutker.
öğretilmek Z. ev staonimOn h pâşrya

"öğrenmek" bı lOkera arikar "hatm" tOne
kar andı vvek: hatin hin bûn/tann an fêr
bûn/tannûAvvd

öğretim M amojgari, tedrisat, talim.
öğretmek Z. L elımandın, şareza tann. Z

evv sinonimên h pOşiya "öğrenmek" bı lâ-
kera arikar "dan" lâne bdcar anin vvek:
dan hin bûn/tann, dan fâr bûn/kınn û
Avvd

öğretmen M. L dersdar, xoce, fOrmend,
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amojgar. Z mamosta, zadeyi jı bo
xwandina bdıd e. 3. seyda, jı bo xwandina
oU yanêdiniye./_UkM ev sinonimana bı
paşkoka "i" tane kar anin vvek: dersdari.

öğün Mdan,car,jıboherdemekxwarme
tO gotin. * günde üç öğün yemek fivv. rojO
sO caran xvvann an rojO sâ danan nan
xwann.

öğünmek /.Arı övünmek.
öğür rgd L hemsal, hemjta. Z hulbûyi. 3.

M. konuk, crvak.
öğürmek L L hêhncin, qurtandui, vveko

tışteki daquUni an veresi ko dengO ko der
te. Z burrin.

öğürtlemek L bıjartin, helbıjartın.
öğürtü M. L qurtta, hêunc. Z burrin.
öğüt M. pend, şiret, nesüıet /_ tutmak Z.

şiret gırtın. /_ veren M. şiretgâr, şiretker.
/_ vermek L şiret tann, şiret dan.

öğütmek Z.hârdm,hOrrin,hOrandm,hOr-
ran.

öğütücü diş N.anLdaan6xır6.
öğütülmek L hatm hardın, hatin hOrin.
ökçe N.Lant pehnl pajne, guhış. Z M.

pehnıyO solO, pajne i sola.
ökse Mmuxur./_otuM.dêkane.
öksürme M. kuxin, kux, kuxik.
öksürmek /.kuxin.
öksürtmck Z. dan kuxta, kuxandm.
öksürük M. kux, kuxik. L navO kuxdcê ye.

Z navO nexwaşrya kuxdcê ye. /_lü rgd
kuxikini, kuxikgûti

öksürük otu MpOcamk.
öksüz M. rgd sêwi, smtır, hetivv. /_ kal¬

mak Z. sêwi man. /_lük M sêwiti.
öküz M. ga. /- çobanı MA. gavan. * ökü¬

zün trene baktığı gibi Avv. gayê ko bı ke¬
re dımhOre. * öküzeboynuz agu gelmez
Avv. Kurdi de evrya: " beran re qlonç gıran
naye" tO gotın. * öküzün alfanda buzağı
aramak fivv. di bin gê de golde gerin.

öküz dili M. gûnz, gvvuız.
öküz gözü otu Nh gula çavêşê, gu-

lepıjmta.
öküz gözü üzümü MA, çavga, çavgay.
öl M. piş, tevvlis, evrya jı bo rewaya erdê 10

gotın.
ölçek M. ölçek. L pivaneke gırani ye ko h

Kurdıstane bı cûre cûre miqdar dıde. Z
pivana aqaraxeritan e.

ölçmek L. pivan, pivandın, peyiftın,
vvezınandın. * ölçüp biçmek fivv. helanin
danin.

ölçtürmek L dan pivandın.
ölçü MLpivan,qebare,qeys,endaze,jıva-

na de "pivan" zade tâ kar andı. Z vvezn, di
helbest û kılaman de tâ kar andı.

ölçülmek L hatm pivan, hatın pivandın.
ölçülü rgd L pivi, pivangi, pivayi. Z

brvvezn.
ölçüm M. pivan.
ölçüsüz rgd L bOpivan. Z bOdavvi, bO he-

sOb û kitêb karek tann.
ölçüşmek L L yeki re bejna xwe dan ber

hev, û bejna peyiftın. Z pOşbırki tann.
öldüresiye rgp. bı kuşuna re.
öldürmek L kuşun, kujandıneve,

mu-andın.Ldavvianinajryanajryandareki.
Z bûn ûşta hışktanna rehekan. * soğuk
bağlan öldürdü Avv. sermaye rez kuştın.
3. zor mandi kınn/bûn. * bu sözlük beni
öldürdü Avv. vi ferhengi ez kuşt un. 4. ze¬
man derbazkınn. * zamanımızı boşuna
öldürdük Avv. me bı valayi dema xwe ku¬
şt. 5. bûn mebesta muine. * sigara beni
öldürdü Avv. cixarê ez kuşt un. 6. betal
kınn, jı navtaO rakuın, tüne kirine reji tê
gotın. * pasaportumu öldürdüm Avv.

mın pasaporta xwe kuşt. * soğuk zi¬
raatımızı öldürdü Avv. sermaye
çandııuya me kuşt.

öldürtmek L evv sinonimOn h pOşıya "öl¬
dürmek" bı lOkera arikar dan tOne bıkar
anin.

öldürücü rgd serxur, cankuj, kujyar.
öldürülmek L evv sinonimOn lı pOşıya "öl¬

dürmek" bı lêkera arikar hatin tene
bıkaranin.

ölgün rgd L çdmısi, pançdoki, tarmıli. Z
lavvazbûyi, bêtaqet.

ölme Mnunn.
ölmek L muin, mirdin. L davvrya temena

xwe hatın. Z hışk bûn, jı bo dar û grya. 3.
betal bûn, Odi derbaz nebûn. * pasapor¬
tumun zamanı ölmüş Avv. dema pasa¬
porta mm miri ye.

ölmez rgd nemır, ebedi, abadin. /-leştir-
nıekZ. nemır kınn, nemırandın./_lik M.
nemırın.

ölü rgd 1. miri,jıbo insan. 2. miri, term, ke-
lax, leş. 3. miri, jı bo rehek, dar û ber û
tıstan. * ölü şehirler Avv. bajarOn miri. /_
deniz fivv. behra mıri/meyi./_ gibi fivv. vve¬
ko mınyan. * ölüsü ortada kalmak fiıv.
miriyê xwe lı rastO man.

ölüm M.muın,wefat.LdawihaunajinO.Z
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amojgar. Z mamosta, zadeyi jı bo
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cezayi idam. 3. tengasrya mezm. * işkence
benim için ölüm günleriydi Avv. işkence
jı bo mın rojOn nunnê bû. 4.R tışt an kesê
ko nurov drxwaze bımre. * zalimlere öl¬
üm! Avv. mınn jı bo stemkaran! /- cezası
M. cezayi mirine. /_ döşeğinde Avv. ti ber.
mirine. /_ fermam M. fermana mınnO. /_
kalım Avv. mınn û man. * ölümü göze al¬
mak Avv. muin gutm çavOxwe./- uykusu
M. tamara mınnO, xevva minnê.

ölümlü rgd mınnok, fani.
ölümsüz rgd nemır, bOmuın, abadin.

-leştirmek L nemır tann, nemırandın.
/_Iük M. nemıri, bOmınni.

ömür M. temen,jta,jryan,jinsal, enur, ev si¬
nonimana h gor devokan dıkann di cihO
hev de bıkar bOn./- boyu Avv. bı duOjalıiya
temenO. /- çürütmek Z. emrê xwe dan,
temenaxwe dan./_ geçirmek Avv. temena
xwe derbaz tann. /_ sürmek Z. jıyan
kınn, temena xwe domanduı, emra xwe
derbaz kınn. * ömürler olsun Avv. Xwe-
dOjina te dırOj ke, herbıji.

ömürlü rgd enurdırej, temendırOj.
ömürsüz rgd emtrkurt, temenkurt.
ön M. pêşi, pOşber, ber. L jı bo tışteki ahyO

rû, beramberi paş. * kapının önü Avv.

pêşiya deri, ber deri. Z ber, rû, pOşi, rûyO
tışteki ko lı hember duuhêre. 3. pOşi,
hember, layi an tışte lı pêşiyê. * önümüz¬
deki dere Avv. nevvala h pÖşiya me. * önü¬
müzdeki dağ Avv. çryayO h hember me. 4.
pêşi, dema pêşi ya nêzik. * önümüz yaz,
korkmamalıyız Avv. pOşiya me havine,
netırsın. 5. pêşi, ber, jı bo çek, tane û cilan
qismê pOşiyO. * önünü ilikle Avv. pOşiya
bıjkojOn xwe hev xın. 6. peşi, pêşin, jı bo
cih, şer û cengO de * ön cephe Avv. enıya
pOşın. 7. pêş, gramere de vveki xurdepOş
an pOşdank tekaranin./_sözM.peşgotın.
* önder Avv. pOşder. * önde gelmek Avv.

pOş de hatın. * öne almak Avv. gırtın pOş.
* öne düşmek Avv. ketm pOş/pOşiyO. * öne
sürmek Avv. xistin pOş/pOşiyO. * önü
alınmak Avv. peşi hat gırtın. * önü sua
Avv. h pOşiyO. * önüne arkasına bakma¬
mak fivv. lı pOşi û paşıya xwe nemhOrin. *
önüne bir kemik almak Avv. hestıyek
avOtın ber. * önüne dikilmek Avv. h
pOşiyO rast bûn. önüne geçmek Avv. peşi
gırtın. * önüne katmak Avv. dan ber xwe,
dan pOşiya xwe. *önünü kesmek Avv. peşi
bırrin.

ön ayak olan M serkeş, pOşder. * ön ay¬
ak olmak Avv. serkOşi tann, pâşderi tann.

önad M. Grm bernav.
önce rgp. rgd beri, pûş de, pOşta. * önce

dinle sonra konuş fivv. pasta guhdari
bdce, paşe biaxrve. Z beri, peşi evrya jı bo
ko dem û zemanâ rave bıke tâ gotin. * o
benden önce gitti Avv. evv beri nun çû. *
dört yü önce okuldaydım Avv. ez çar sa¬
lan bere lı xwandegehO bûm.

önceden /gpıjıpâşta,jıberâ.
önceki rgd a pêşi, a berê, a peşin.
öncel rgd L peşine, selef, ya ko d ber i me

cih gırti ye. Z pöşane, pâşiyâne, yân ko ü
ber i me jrytae. * bizden öncekiler Avv.

yân pâşaneyOn me.
önceleri rgp. di mOj de, di berâ de.
öncelik M. pOşani, pOşiti. /_ tanımak L

pOşiti dan.
öncelikle rgp. bıpeşani, benya ko.
öncü M. pOşajo, pOşder, pOşker, serkeş, râ-

ber, ev staonimana h gor devokan
ddcann di cdiê hev de bıkar bön. L pOş¬
ker, kese ko h pOşiyO dıçe ûxeber dıgchi-
ne. Z pOşajo, pOşder, kesO ko di pişekari
an zanısti de tışten nûjen dibine. 3. pOşder,
serkeş, rOber, kesâ ko di tevger an here-
ketO de pOşryê dıkşine. 4. pOşder, sereta,
leşkeri de kesOn ko lı pOşiyO dıçın. /_ bir-
Ukleri M. selefOn sereta.

ön çalışma MA pEşhazıri.
önde "- ' ': pOş, lı pOşiyO, d ber./_ki Avv. ya

-$ıyO, ya pêş, ya h be. ,

öndelik M peşinat, avans.
önder M L pOşder, pOşeng, jı bo tevgerân

siyasi û leşkeri. Z lêder,üder, şef, bı zma¬
nO ingdizi hatme û bı cûre cûre mane de
tOn xebitandin. 3. pêşandar, rahşan, rê-
ber, zêdeyi di dm û zanısti de rOberi dikin.
4. serok, di naverokaxwe de nun "önder"
hım ji "başkan" şirove dike.

önderlik M ev staonimOn lı pOşrya "ön¬
der" bı parekO "i" tO kar andı vvek: pOşde-
ri.

ön ek M. Grm xurdepêş, pOşdank, piâş-
bend.

önel M. pOşdesti, mehil
önem M. gınngi, dıhn, qedr. /_ vermek L

gırıng gırtın, qedr zanin, ddun dan.
önemli rgd L gırıng, berketi, bı gelemperi

tO gotın. Z gırane, bujryan, gıranbıha,
evrya jı bo tışten bdiadar tO gotm.

önemsemek Z. gınng gutm, berketın,
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birjryani kınn.
önemsiz rgd negırıng.neberketi. /_llk M.

negınngl
önerge M pOşnryar. /_vermekZ. peşnıyar

tann.
öneri M. peşnıyar, peşkeşi, bencısti.
önermek L pOşnryar kıtın, benostın, pêş-

kOş kınn.
öne sürmek L xistin pOş, pOşxtsun.
öneze M. antaq, meteris, kemina ko nOçir-

van xwe 10 de vedtşênn.
ön göğüs Nh ant qefel.
öngörmek Lderpêş kırın.
öngörü Mpeşditın.
ön kol N.ant zend.
öh koşul NH. hoyOn pêşm, merca pOşın.
önlem M. tedbir, levdır. /_ almak L ted¬

bir gırtın.
önlemek Z. peşi gırtın, mani bûn, astengi

kuın.
önlenmek Z. hatm peşi gutm, hatm mani

bûn.
önleyici rgd maniker, astengin.
önlük MLpOşmal, pOştemal.Zberkoş,jı

bo zarokan e.
önseçim M. pOşbıjarünl
önsezi M. hes, hest
önsöz M/ı pêşgohn.
ön şart Nh bn ön koşul
ön yargı Nh berban, berderazi, pêşdara-

zi, hukm i pêşin. /_lı rgd berbaner, pOş-
daraz.

öpme M. paç, maç, ramûsan, buse.
öpmek Z. ramûsan, ramûsandın, maç/paç

kınn, buse 10 dan.
öptürmek Z. dan ramûsandın, dan

paç/mac kınn.
öpücük M. ramûsan, buse.
öpülmek L hatın ramûsan, hatm paç/maç

kınn.
öpüş M. maç, paç, ramûsan.
öpüşmek Z. hev û du ramûsan, hev û du

maç/paç kınn.
ördek Mwerdek,sone,xarxarik, mıravi.
ördürmek L dan hûnandın, dan mû-

nandın.
örek M. divvar.
ören M pag, xopan, xirbe.
örf N.A orf , adet, reftar. /_ adet fiıv. orf û

adet, adeta rabûri.
örfi rgd adeti, örfi. /_ idare Nk avvarte.
örge M motif.
örgen M. ant hbat, lebat, orxan.

örgü M. mûnin, hûnan, köre. /_cü K. kors-
ker, hOker. /_Iü rgd korskıri, mûnandi. /_
şişleri M sıngık.

örgüt M komel, sazûman, hevdesazi, giha-
hevi, rOkxiraw.

örgütçü rgd kometvan, hevdesaz, honan-
ker. /-çülük M. komelayeti.

örgütlemek L gihandın hev, hûnandın,
rOkxu-awneve.

örgütlenmek Z. kom bûn, gihan hev, hu¬
nin.

örk M. K. ohr. /-lemek L ohr kırın.
örme M hunin, mûnin.
örmek L 1. hûnandın, mûnandın, kors

kırın. 2. çinin, veçınin, veçınandın, jı bo
tıştûn korskıri Û mûnandi ko tOne verş-
andın. 3. mûnandın, jı bo kezi û guliyên
por ko lı hev tên badan.

örneğin rgp. minaki, vvek ko, mesela.
örnek M L vvekok, minak, embaz, model.

Znımtaek,nımûne.3.wek,mina. *bu ki¬
tabın bir örneği daha yoktur fivv. pırtû-
kek vvek v0 pırtûke di tunne. 4. rgd
hOjatır, çOtır. * bunun bir başka örneği
yok fivv. jı vi/vê çetır yeki din tunne. /_ al¬
mak L minak gutm, model gırtın, nunû¬
ne gırtın. /_ olmak L minak bûn, nımûne
bûn, model bûn.

örneklemek L minak dan.
örs M. sından.
örselemek L kutan, sından kırın.
örtbas M dapaçin, nuxumandin. /_ etmek

Z. dapaçin, nuxumandin.
örtme M star, nixûn, nuxumandin.
örtmek L. tenartın, dadan, gırtm, nuxu-

mandin/nixumandin, mxaltin,
hefıdandın, ev sinonimana lı gordevokan
ddcann di cihO hev de bıkar bên. 1. ten¬
artın, nuxumandm, jı bo tışte ko tu seri
bıgıri an tışteki bavOji ser û di bm de xuya
nebe. 2. gırtın, dadan, jı bo tışte vvek deri,
pencere ko tu bidê cih. * kapıyı örtmek,
pencereyi örtmek fivv. deri gırtın an da¬
dan, pencere an şibaq gırtm an dadan. 3.
gırtın, gava tıştek h rûyO tışteki di dinuxu-
me. * bulutlar gök yüzünü örttü fivv.
evvran rûyO ezman gırt. 4. vesaitin, nuxu-
mandın,gava tu tışteki naxwazi ko derke-
ve rastê. * birinin suçunu örtmek fivv.
sûcê yeki veşartm.

örtlüı inek /. IOkerOn pêşrya "örtmek" bı
lcl: . - aikar "dan" tOne bıkar anin vvek:
da;: c:;.iaıı,dan nuxumandm.
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örtü M. rû, rûpışt, rûber.
örtük rgd fi/ı örtülü.
örtülmek L lOkerên pOşıya "örtmek" bı

îekera arikar "hatm" têne bıkar anin
vvek: hatın dadan, hatın nuxumandin.

örtüM rgd gırti, dadayi, nuxumandi.
örtünmek L xvve nuxumandm, xvve

mxaftin.
örtüsüz rgd 1. vekıri, jı bo tışte ko vedıbe

û dıçe cih. 2. pasê, h rastê, jı bo tıştO ko tê
mxaftin an nuxumandm. 3. serqot, tazi, jı
bo dema ko dıvOt mırov xwe bıpOçe, lêbe-
10 ko nekc.

örücü M hOker, korskcr. /_lük M. hêkeri,
korskeri.

örülmek L lOkera di pOşıya "örmek" bı
Îekera arikar "halın" tOne bıkar anin
vvek: hatm mûnandın, hatm kors kırın.

örülü rgd mûnandi, korskıri, hûnandi.
örümcek M. tevnepir, pink, bılo, pındepir,

calcaloke. /_ ağı M levnık, pink, tepûtor,
kevni./- bağlamakZ. pink avetın, piriki
bûn. /_Ii rgd. piriki, tevnıki.

örümcek kuşu Nk kirkok, kirkûk.
örümccklcnmck L piriki bûn, pink

avetın, tevnıki bûn.
öte M 1. vvi ali, layû di. * suyun öle gecesi

Avv. vvi ali avO. Z dûrtır, vvO de. * binaların
ötesindeki ev Avv. xaniyê ko jı avahiyan
vvC de ye. 3. paşi, dunıayik. * ötesini bana
bırak fin. tu paşiyê mın re bıhOle. 4. rgd
bClır, pırtır. * eşekten de öle bir adam
fin', jı kerû bOtır mıroveki ye. * ötede beri¬
de fiıv. Iı vır Û vvO. * öteden beri fivv. jı mOj
ve. * ötesi berisi fiıv. tart û pırtö vvi/vvO. *
ölesi var mı? fivv. jı p0 de heye? * öteye
beriye fiıv. lı vır û vvO.

öle beri M. tcftal, kırtûpırt, hûrmûr.
öleki rgd. pro. di, din. * öleki adam fivv.

nıerovO dm.
ötekisi pro. a din. kesO din, tışte din.
ötesi rgp. jı vve pO da
ötmek L l.xwandin, jı bo teyr/bahnde û

kêzik û buxikan. Z qubin, qebqeb kınn, jı
bo kevvan. 3. bang kırın, jı bo dikan. 4.

qiştin, jı bo qinkan û hin teyr Û kOzıkOn di
ji hemn ko cûre cûre navO dengO vvan
hemn. 5. kutan, jı bo hin cûre amûrsazên
muzike ko lûne pıf kırın. * bu düdük öt¬
müyor fiıv. ev tûtık nakute. 6. mec. lalen
bêmanc kıtır;.

öttürmek /. lêkerOn lı peşıya "ölmek" bı
Îekera arikar "dan" têne bıkar anin vvek:

dan xwandtn, dan bang kuın Û Avvd
ötürü dç. tirê, kOü, jıbo ko.
ötüşmek L pev re xwandin, evıya jı bo

teyr û kOzık û buxikan e.
öveç A'. K. hogeç.
övgü M pesn, meth, evvreng. /_cü rgd

pesnker, methker.
övmek /. pesn dan, meth tann.
övülmek /. hatın pesn dan, hatın meth

kırın, hatın pesınandın.
övünç M. pesnahi, fort.
övüngen rgd. fortek, pesnok.
övünme M pesnahi.
övünmek L pesna xwe dan, pesn dan, for-

la dan, peşinin, xwe meth kınn.
öykü N. çirok, hikaye. /_cü M. çirokvan,

çirokbêj, qısebOj./_cülükM çirokbêji, çi-
rokvani.

öykünce M. fabl.
öykünmek Z. zalvO tann, teqUd kırın.
öyle rgd rgp. vvelê, vver, war,wdo, vvısa, vvi-

sa, vveki, mina. 1. rgd lêşibta an Iêçûnê şi¬
rove dike. Ev sinonimana dıkann di cihê
hev de bêne bıkar anin. * o delidir, ben
öyie olmak istemem Aıv. evv din e, ne
naxwazim vvısa bibim. Z rgp. * öyle tem¬
bel tembel oturma Avv.vvısa tıral tıral rû-
mene. 3. B. gava bersiva " çı" û "çavva"
dıde rewşeki ecObmayinê şirove dike. *
ya, öyle mi! Avv. ya, vvısa ye ha! * ne geziy¬
orsun öyle? Avv. tu vvısa çı diğeri? * öyle
değil mi? fivv. ne vvdo ye? /-olsun fivv. bda
vvısa be.

öylece rgp. bı vvısa, bı vvdo, bı vver.
öylelikle rgp. bı vi avvayi.
öylesi rgd bn öyle.
öylesine rgp. vvısa pu.., tane, evv çend.
öyleyse rgp. naxwe, balO, barê.
özl M pûxt, lıûsın, meyan, derûn. 1. derûn,

henav, dil, nefs. * sözün özüme doku¬
nuyor fiıv. gotına te h ddê nun dıkeve. Z
mec. hundur, henav. * suç adamın ken¬
di özünde fivv. sûc hundurO mırov bı xvve
de ye. * özü sözü bir Avv. gotına xwe û
hundurû xwe yek e. 3. di mana "xwe" de
navOn hevedudani dıafırine. * öz eleştiri
fiiv.xwe rexne. 4. pûxt, hêsin. * mısır özü,
bal özü fiiv. pf xteyi lazût, pûxleyi hıngrv.

öz2 rgd. 1. safi, paqij. Z rasti, rasteqini,
evıya di eqrebeti ya xvvinê de kese ko ra
ste rast gıredayi ya kesO dm e. * öz baba
fiıv. bavO rasti, bavO rasteqmi.
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ûzbekan û tıştO ko bı ûzbekan re peyvven¬
di ye.

özcesi rgp. bı kurti.
özdek M. 1. pOze, made. bn nesne, mad-

del. Z obje. bn nesne.
özdekçi rgd pOzevvar, materyalist. /_lik M.

pêzewari, materyalizm.
özdeş rgd L hevbeş, hevpışk, vvekhev, za-

nav. Zyekmana, identik. /_lik M. vvekhe¬
vi, zanavi, hevbeşi, hevpışki.

öz deyiş MA. methelok, metelok.
öze Mxwerû,xas,mexsûs.*gütanekinsa-

na öze bir olaydu Avv. kenin bûyereke
mexsûsi insan e.

özek M. navend, navendi, merkez.
özel rgd L beryeki, radi, xrsûsi, taybeti,

tıştO ko bı tenO aidi yeki an tışteki ye. *
her sözün özel bir manası var Avv. her
gotinekê bı mana xvveya radi heye. Z ra¬
di, xas, zati, şexsi. özel mektup fivv. na-
meya şexsi. 3. şexsi, zati, radi, tışte ko ne
aidi dewletê 10 ya kesan e./_ mulkiyclM
mılkıyeta şexsi. 4. taybeti. * özel durum
fivv. halO taybeti./- ad/isim M. Grm sere-
nav. /_ sayı M. hOjmara taybeti.

özeleştiri M. xwerexne./- vermek Z-xwe
rexne kınn.

özelleştirmek L sinontaıa h pOşıya "özel"
bı lOkera arikar "kınn" têne bıkar anin
vvek: taybeti tann, beryeki kınn.

özellik Mgevvşin, cryavvazi xisûsiyet.
özellikle rgp. bı taybeti, nemaze, bı radi, bı

gevvşini.
özemek Z. rvvin tann, tışte vvek mast ûaqit

ko avO lêdixini û tev dıdi.
özen M. pûte, pûtepêdan, ihtimam. /_ gö¬

stermek L pûte pê dan.
özenci M. rgd amatör.
özenç M.Lxwast,claxvvaz.Zbıjin,mıcOzta.
özengi M. zengu. /-lemek /.zengu 10 dan.
özengi kemiği N.ant zengu.
özenmek Z. L pûte pO dan, ituıa tann, (lı

ser tışteki an kareki) hûrnOrin 10 tann. Z
hevves kuın, tışte ko lı ba mırov ntae an
ndcare xwe bıgetdniyO û ddO xwe 10 dıkşi-
ne. * yazar olmaya özenmek Avv. nrvis-
kariyê re hevves dike. 3. lasayi, gOravi,
hevvldana lasayi yana teqUdO kınn.

özensiz rgd bOpûte.
özenti M. L pûtepOdani. Z hevveskari. 3.

gâravi, lasayi.
özerk rgd serbexo, serbrxwe, otonom,

xudmuxtar. /_Uk M. serbexoyi, otonomi,

xudmuxtari.
özet M. kurtayi, vebıri.
özetleme Mvebırin.
özetlemek L. vebırin, kurt tann, evıya jı

bo çirok an tışten ıuvisandi te gotın.
öz ezer rgd mazoşist. /_lik M. mazoşizm.
özge rgd bn başka,
özgeci rgd diğerkam.
öz geçmiş Nh peçveyi hal.
özgü rgd xwerû, mexsûs, xas.
özgül rgd yekceleb, yektcxlil. /_ ağırlık

M teqd, teql
özgülemek L tışteki an cdıeki keşi re: 1.

xvverû kırın. 2. tirxan kınn.
özgün rgd xvverû, orijinal.
özgür rgd serbest, aza, azad, serbixwe,

nzgar, sencvvebûn, ev sinonimana lı gor
devokan dıkann di cihê hev de bıkar bOn.
1. tu gırOdayi ya hoy û merc û keşi nebûn.
2. vvelatê ko mafi çarenûsi heye û bı serO
xwe dıji. 3.xweser,xweger, serbest, gerdc-
nazad, di tevger û bıryara xwe de serbest
bûn. 4. kesê ne gırti û dil. 5. kesê ne bende
ûkole./- olmak /.serbest bûn, azad bûn.

özgürce rgp. bı azadi, bı serbesti, bı serbe-
xoyi.

özgürleşmek L evv sinonimOn lı pOşıya
"özgür" bı lOkera arikar "bûn" tOne bıkar
anin vvek: serbest bûn, serbrxwe bûn Û

Avvd
özgürleştirmek L evv sinonimOn lı pûşiya

"özgür" bı lOkera arikar "kırın" tOne
bıkar anin vvek: serbest kırın, serbixwe
kınn û Avvd

özgürlük M. azadi, serbesti, rızgari, serbe-
xoyi, serbixweyi, serxwebûni.

özgürlükçü rgd evv sinonimOn lı pOşıya
"özgürlük" bı paşdank a "xwazan perest"
tene bıkar anin vvek: azadixwaz, nzgarix-
vvaz, azadiperest û Avvd

özgürlükçülük M. azadixwazi, scrbestix-
wazi, nzgarixwazi.

özgüven MA.xwebaweri.
özlem M. bêri, biri, hesret.
özlemek Z. bOri/biri kırın, hesret kısandın.
ödenmek Z. hatin bOri/biri tann.
ödenti M. bOri, bui, hesret.
ödeştirmecUUc M. safikınna zman, zıma¬

neki jı bâjeyân bıyani safi kınn.
ödetmek L dan bOri/buı tann, dan hesret

kışandm.
özne M. Grm tarde, tardar, pişkar, brvvar,

bare.
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öznel rgd sübjektif, pişkar.
öz öğrenim MA. xweperwerdeyi. /_li rgd

xweperwerde.
öz saygı Nk xwegirami, izzeti nefis.
özseverlik M. xwepensti, narsisizm.
özsu M/ı bio. usare.
özümleme M. gıvOr, pışaftın.
özümleme dokusu Nk tevina pışaftinO.
özümlemek Z. grvOrandm, dehandın,

pışaftın.
özümlenmek Z. grvOrin, pişêvin. jı bo

jıyandaran e ko xurekOn ko jı derve
dıgırın di İaşe xwe de dıguhOrın hevvcehi
ya oncanizmayO.

özür A'. L tıka, efû, bordin, borin. Z meti¬
ne. 3. qisûr, kêmasi. *bu elbisenin bir öz¬
rü var Avv. kêmasryeke vO tanci heye. /_
dilemek Avv. tıka tann, efû xwastin. *
özür dilerim Avv. mın bıbore.

özveri M. fcdakari,goriti./_U rgd fedakar,
gori, cangori.

öz yapı M/ıkarekter.
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N. M tipa bistenıin ya elifbaya tırki ye û
dengdar e.

P. kimyayO de kıırtenrvisa fosforO ye.
pabuç M. /'. 1. sol, pabuç, şekai, bi zcdcyi

yên kevn û hinciri re lê gotin. 2. papûç,
solê zarokan in. /_ eskitmek /. sol
dırrandın, yanê jı pır çûn halına dereke
an kareke de nıandi bûn. ,: pabucunu
eline vermek Avv. solê vvi dan dest, yanê
yeki jı ciheki qcwirandin.

paça N.K.P. ant L paçe, qac. 2. paçe, cû¬
re şorbeye ko jı paçe tû çOkınn. /- ke¬
miği MA. qitik. /_ yemeği M. kelepaçe.

paça " M. delınk. pancık. * paçaları sıva¬
mak fiıv. pancık helçınin, yanû xwe hazır
kırın û destpOka kareki kınn. * paçayı
kaptırmak fin. pancık dan dest, yanê
xwe yeki ve berdan.

paçavra A'. Gr. paç, paçık, kıncdc, ritol,
padişah M. P. padişah. /_lık M padişahtı.
pafla MP.pafte.
pagan M. rgd İng. Lat. pagan, pımıda.
paganizm N.LaL paganizm, pıneudayi.
pah L M. F.Lqêrqaş, kevi an kenara koxar

hatiye bırrin. Zxaiya di divvaran de an şa-
xe çıya ko bı qOrqaşta bdınd dibin.

Pah " M. Pax, nehrye û devereke h qeza
GOxiyOya Xarpitê.

paha N.K.P. bı'ıa, fıyat.A-lanmakZ. bıha
bûn.

pahalı rgd. bıha, gıran, gıranbıha. /_hk M.
bılıati, gırani. /-hlandumak L bıha
kınn. /_ satmak L guan fırotın, bdıa
fırotın.

pak rgd K. P. pak, paqij.
paket M. Fr. bestek, taxe, pakOt. /_ etmek

L paket kınn, bestek tann. /_ taş Z. sehl-
bend, salbend.

paketlemek Z. pakOt kınn, bestek tann.
paketlenmek hatın paket tann, hatm be¬

stek kınn.
paketletmek L dan pakOt kınn, dan be¬

stek kırın.
Pakistanca M. rgd. rdû, navc zmanO Paki-

slanê ye.
Paklslanii »V. PaKistani. xelkê jı Pakistu-

nO.

paklamak L paqij kırın, pak kırın.
paklanmak L hatm paqij kırın, hatm pak

kınn.
paklık A'. paqiji, paki.
pakt M Fr. peyman, gırOdank, pakt, ehd.
pala l A'. pala, sımbölOn qelew. /_ bıyık fiıv.

sımbâlo.
pala " N. kalanı.
paladyum A'. Fr. İng. kân paladıyûm. ele¬

menteki bı jımara atomi 46, sdtıya 11.4 e
û 1500 dereceyi de dıhele. sim Pd.

palamar A'. Gr. palamar. vverısO kcştıyan
e ko vvan bı smgê limanê ve gire didin.

palamut M Gr. berû, berri.
palan A'. lenge, kurtan./- kemeri A'. nav-

teng.
palandöken Nh kaş an evrazOn bı ber û

kevır.
paianlamak L. kurtan kırın.
palas l M. Fr. palas, otOlOn lüks.
palas 2N. merşde, kurtan, cd, edik, çûljı bo

bınbare ga û heyvvanO bar e.
palaska MpalasqeJizmanOMacariûSla-

vi tê.
palas pandıras rgp. bı lez Û bez.
palavra M. (jı zmanO Spani) fort. /_ at¬

mak L fortan dan xvve, fortê xwe dan.
palavracı rgd. zırtole, zırtonek, fortek.
palaz M. giloxe, goşt gırtm, jı bo çêhkOn

qaz Û werdek û kevokan tê gotın.
palazlamak, palazlanmak M. L gdoxe

bûn, jı bo çOlıkan. 2. goşt gırtın, jı bo zaro¬
kan. 3. mec. devvlemend bûn.

palazlaşmak L. giloxe bûn.
paldım N.K.P. qûş, paldûm.
paldım kemiği N.ant. hestiyO talOji.
paldu küldür rgp. xirm û gırm. * paldır

küldür içeri girmek Avv. xirm Û gırm
ketm hundur.

paleograf M. Fr. paieoxraf, pısporO nıvi-
sên kevnare re dibêjn.

paleontoloji A'. Fr. Gr. paleontoloji,
zanıstıya lêgerinên jı bo fosil û tışten heri
kevn.

palet A'. Fr. palet.
palmiye A'. Fr. Lat. palmiye, darqcsp.
palto A'. Fr. lng. palto, sako, qapût.
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zanıstıya lêgerinên jı bo fosil û tışten heri
kevn.

palet A'. Fr. palet.
palmiye A'. Fr. Lat. palmiye, darqcsp.
palto A'. Fr. lng. palto, sako, qapût.



735 parasız

paluze N.P. pelûl.
palyaço MZtqeşmer.
pamuk M. K. P. pembu, löke. /_ bezi M

cavv. /_ elması M. gvvizıkö pembu. /_
ipliği fiıv. dezi. /_ sulamak Z. pembu av¬
dan./- toplamak L cmO kırın./- yağı bw.
rûnO pembu.

pamukçu M. pembuvan./_luk M. pembu-
vani.

Panamalı M. Panamayi.
panayır M Gr. marez, panayır.
pancar M. K. pıncar, sılq. * kırmızı pan¬

car fivv. silqa sor.
panda M. İng. panda, cûre hırçeki pıçûk e

lı çin û himalaye dıji.
pandomima M. Gr. İt. pandomim, şanoya

bOdeng e ko bı hereketan pêşkOş dikin.
pandül Mdardarok.
panel M. Fr. İng. panel.
panik M. Gr. Fr. quıf , panik, jı bo tırsa bı

hêz tû gotm. /_ yaratmak L qurfandin,
panik kar xistin. * paniğe kapılmak Avv.

qunfin, ketin panikO.
panjur M. Fr. panjur.
pankart M. Fr. pankart, levvhayOn bı

nrvisin ko cıvin an meşinan de kar ten.
pankreas A'. Gr. Fr. anı sıpıl, sıpılak,

zıravık, pankreas, pişik.
pano M. Fr. pano.
panorama M Fr. İng. bergelı, panayi, pan¬

orama.
pansiyon M. L'r. pansiyon, dergeh.
pansuman M. Z'r.dermankari, pansuman,

paqijkinna kul û cihê birinê ye.
panteizm M. panteizm, olperısti.
panter M. Gr. panter, pıhnga çin.
pantol M. Fr. pantol, pentol.
pantomim M Fr. Gr. pandomim.
pantürkizm M. Turkayeti, Tırkayeti.
panzehir N.P. panjehr
panzer M Ger. panzer, tankO srvık vn.
papa M. İt. papa, şefO ruhani ya Xinstiya-

nan e. /_hk M papati.
papağan M. 1. papağan, bibimeto. 2. tûti,

zOdeyi cûreyeki pıçûk re tO gotm.
papağan yemi Mfiotzertik.fi/iaspur.
papatya M. Gr. gıyakOçk, naznaz, gula Çe¬

net û CehenemO, babuc, beybûn. /_ falı
M. nıyeteki dike dilê xvve û "Cennet, Ce¬
henem" tO gotın. *san papatyaM. çavga.

papaz M. Gr. L keşiş, keşa, papaz, reise ru¬
hani ya Xinstryanan e. Z jı iskambile de
nave kaxezekO ye. /_lık M. papazi, pa-

pazti.
papel M. parey ya kazez.
papirüs M Fr. Gr. papirüs, reheki ye lı qe-

raxa çcnıO Nİ16 dibe, dema berO de h cıhe
kaxez dıhate karanin.

papura M kolan.
papyon kravat M. Fr. belitaııg.
para M pare, pere, dıraf, draf, ev sinoni¬

mana lı gor devokan dıkann di cihe hev
de bıkar bOn. /_ babası fivv. kûpO peran, jı
lx) kesê ko pareyi vvi pır e û devvlemend
e 10 gonn. /- basmak /. pare derxistin,
pare çap kırın. /_ bozmak L pere hûr
kırın. /_ cezası L cezayi dırafi, beşlOdan.
/.. çekmek /. pare kısandın. /_ darlığı
fiıv. tengasıya dırafi/- dökmek Z. pare
njandın, yanê jı bo tışt an kareki zor pare
xerc kırın. /_ etmek L pare kınn. /_ et¬
memek /. pare nekınn. * dedikleri para
etmiyor fiıv. gotına xwe pare nake. /_ ge¬
tirmek fiıv. pare anin. * parasını çıkar¬
mak Aıv. pareyû xwe jû dencıstın. *
paraya çevirmek fivv. guhartın pare. *
paraya kıymak fivv. lı ber pare ketin, /_
yapmak L pare kınn. /_ yardımı M. be¬
nin, arikarıya dırafi./- yatırmak/, pare
razandın. /_ yedirmek L. pare dan
xvvann. * parayı denize atmak Avv. pa¬
reye xwc avûlın avO.

paradoks M. Fr. paradoks.
parafe A'. Fr. parafe.
parafin M. Fr. parafin.
paragraf M. gırO, bend, paraxral'.
paralamak L 1. parçe kırın, şcqebeqc

kınn. 2. kevn kırın.
paralanmak Z. l.xwedi pare bûn. 2. hatın

parçe kırın, hatın şeqebeqe bûn.
paralel rgd. Fr. Gr. paralel, rastOnhev.

/_lik rgd. paraleli, rastönhcvi.
paralı rgd 1. bıpare. kesO ko pareyi vvi

heye. 2. tışte ko bı pare ye.
pa rampa rça rgd. K. P. çarpare, şeqebeqe.

/_ olmak /. çarpare bûn, şeqebeqe bûn.
/_ etmek L şeqebeqe kırın, çarparı.
kırın.

paranoya M. Fr. Gr. paranoya.
parantez M. Fr. Grm kevane, xalbend, hi-

vok. ( O ) /- işareti M. nişandeka hivo-
kan.

parasal rgd dırafi, pareyi, neqdi
parasız rgd L bOpare. Z bOpare, bedevva,

tıştO ko bı pare naye dayin. 3. hêjar, feqir.
/_lık M. bOpareti.
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paraşüt 736

paraşüt N. Fr. çetır, paraşüt. /_cü Z.
çetırbaz, paraşûtvan./_çülükM. çetırba-
zi, paraşûtvani.

paratoner M. Fr. paratoner.
paravana M Fr. it babır, paravvan.
parazit N. rgd. Gr. bio. 1. parazit, mişexur,

sıc. 2. parazit, radyo an bOteiê de dengen
bıyani ko nedıvOt hebın. 3. mec. mişexur,
parazit, kesO ko lı pışta xelkO debara xwe
dike.

parazitlenmek L parazit kırın, jı bo ra¬
dyo, bêtOI û tışte vvısa.

parazitli rgd. 1. biparazit. 2. mişexuri,
sıedar.

parazitoloji MZ>. parazilnasi, mişexurna-
sı.

parça A'. A'. /'. 1. parçe, behre. beşO ko ji
tûni eûda bûye an ji tûni bermaye. * tar¬
lanın bir parçası fivv. parçeyi zevi. 2. beşê
ko jı lûni qetiyaye. * cam parçaları fivv.

parçeyOn camO. 3. her beşOn ya tûni. *
dört parçalı dolap fivv. dolaveke bı çar
parçe. 4. beşeki berhemen vvijeyi an mu-
zikê. * iyi bir müzik parçası fin', parçeki
baş ya muz.ikê. 5. pari, keri, zOdeyi jı bo
nan lê gotın. * bir parça ekmek fiıv.
kerıyek nan, kerik nan. 6. tike, jı bo par¬
çeyOn goşt tO gotın. 7. bir, jı bo beş an par-
çeyek pez 10 gotın. 8. pari, qım, parçe, jı

bo nuqdareki hindik tO kar anin. * bir
parça uyu fiıv. pariki raze. * bir parçada
içki iç fiıv. qimek ji vexwann vexwe. /'_
başına fiıv. bı sere parçeyi. /_ parça fiıv.
parçe parçe. * parça parça etmek fivv. ev
sinonimOn lı jor bı îekera arikar "kınn"
tene bıkar anin vvek: parçe parçe kınn,
hûr hûr kırın.

parçacı M parçel'ıroş.
parçalamak L. evv sinonimOn lı peşıya

"parça" bı lOkera arikar "kırın" têne
bıkar anin vvek: parçe kırın, hûr kırın, ke¬
ri kırın.

parçalanmak L. 1. evv sinonimOn li
pûşiya "parça" bı lOkera arikar "bûn" tO¬
ne bıkar anin vvek: hûr bûn, parçe bûn,
keri bûn. 2. carinan ji bı "hatın ... bûn" tO¬
ne kar anin vvek: * odunlar parçalandı
fiıv. Ozıng hatm hûr bûn.

parçalatmak Z. evv sinonimOn h pOşıya
"parça" bı lêkcra arikar "dan ... kınn" te¬
ne bıkar anin vvek: dan parçe kırın, dan
hûr kırın, dan keri kırın û Atvd

parçalı rgd bıparçe, bıkeri, bıpari.

pardon! B. Fr. bibexşin!, bıbore!
pare M. Zl parçê, beş.
parfüm M. Fr. bdinxweş, parfüm.
parıldamak L. L binqin, çınsın, çırû-

sandın, çırûskin, vejenin ziv tann. (rona¬
hi, tınj hvvd). Z mec. geş bûn. deng vedan.

parıldatmak L. çınsandın, çuûsandın,
çırûskandın, binqandin.

parıltı M. çırûsk, pırisk, bırq.
parıltılı rgd çırûskin, birqin.
park M. Fr. İng. L pariz, parOz, park, cihO

ko ji dar û beran şen dikin jı bo ger û he-
vvagırtına mırovan. 2. parka jı bo ereban
e. /_ etmek Z. park kınn.

parka M. İng. parka, cûre gocıkeke germ
e.

parke N.Fr. parke.
parlak rgd. ronak, ziv, geş, birq, biriq.
parlaklaşmak L ziv kırın, binqin, geş

bûn.
parlamak L. cimqta, ceniqin, cinsin,

binqin, leyisin, ziv kınn. * cam ziv dike
fiıv. cam parlıyor.

parlamenter M Fr. parlamenter, nevvOn-
ger.

parlcmcnto M. it parlement.
parlatmak L teyısandın, binqandin,

çınsandın, ziv kınn
parmak M 1. tili, emust, jı bo ya destan. Z

bOçi, bici, tıli, jo bo ya hngan te gotın. 3.
inç, pivaneke ingılizi ye bı qasi 25.4 mm.
ye. * ayak baş parmağı bw. emusti kele-
mus, bOçiya beranekê. * baş parmak M.
tılıya beranekê, tıhya mezın, emusti bala-
berze. * birini parmağında oynatmak
fin», yeki h ser tılıyan gerandm, yanO vveki
xwe dan listikandın. * bir işte parmağı
olmak fiıv. di kareki de tılıya xwe hebûn,
yane peyvvendi 10 hebûn. * ince/küçük
parmak fiıv. üü/bOçiya qdincekê. * işaret
parmağı M. tılıya işarete, tıhya nişande-
ke, emusti doşevvmıje. * orta parmak M.
tılıya navin. /_ atmak Z. tdi/bêçi avêtin,
tıli/bOçi kırın. /_ basmak Z. tdi/bOçi
10xıstın. /_ ısırmak fivv. tdi/bOçi gez tann.
/_ kaldırmak Z. tdi/bOçi bıhnd kınn. /_
karıştırmak L tiii/bêçi navre tann. *
serçe parmak M. tıhya qdinceke, tılıya
basıkan.A-sokmakZ. tdi/bêçi tO re tann.
* yüzük parmağı M. tdı/bOçiya gustdkO.

parmak boğumlan Nk ani geh.
parmak izi MA. tepl, sopa tılıyan.
parmak kemikleri Nh. ani hestıyO tıhya.
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basıkan.A-sokmakZ. tdi/bêçi tO re tann.
* yüzük parmağı M. tdı/bOçiya gustdkO.

parmak boğumlan Nk ani geh.
parmak izi MA. tepl, sopa tılıyan.
parmak kemikleri Nh. ani hestıyO tıhya.
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parmaklamak Z. bOçi an tdi avetın.
parmaklık M. L nerde, pOçdc, cax, jî bo

nerdigan an h dora bexçe û tiştO vvisa çO
dibe. Z derabe, jı bo çit, şane û balkonan.

parmak mafsalı Nh a/U. qamik.
parmak oylumları Nh. anı gırOtıbıl.
parmak uçları Nh. ant. gûmık.
parola M. İt parole.
pars M. P. pars.
parsa M. K. P. pars. /_ toplamak Z. pars

tann.
parsel M/r. l.bısam, tej,derqel, parsOl.2.

parsel, gûri, bestek, latık. kerdi, taxe, jı bo
bexçO sevvz û kulilkan e.

parsellemek Z. evv sinondnOn lı pOşıya
"parsel" bı lOkera arikar "kınn" tOne
bıkar andı vvek: parsOl kırın.

parsellenmek L evv staonimOıı h pOşıya
"parsel" bı lOkera arikar "hatın ... tann"
têne bıkar anin vvek: hatın parsOl kırın.

parşömen M. Fr. Gr. parşimen.
partal M. rgd. K. pırla», penti.
parti l M. Fi. parti. * Kürdisatn demo¬

krat partisi fivv. partıya dcmoqrati
Kurdıstan.

partici Mpartigir./_likM.partigiri.
parti 2 M. Fr. L bezm, parti. * akşam ye¬

meği parlisi fivv. bezini xvvanna şev. 2.

hm üstıkan dejı bo carekO. * bir parti do¬
mino oynamak fivv. partıyek domine
listın.

partizan M. Fr. layengir, pOşmerge, parti¬
zan.

partaynı M. niv roj, dan. /_ çalışmak L jı
bo danekO kar kırın.

pas lM İng. pas, di listıka topO de destgu-
harltna gogöye./- almakZ. pas gırtın./-
vermek Z. pas dan.

pas 2 M. jeng. /_ almak fin. jeng gırtın,
jıngarti bûn./_hrgdjengar,jengin./_ulık
M. jengi, jıngari/ti. /_ tutmak L jeng
gırtın, jıngarti bûn.

pasaj M. Fr. 1. pasaj, rêbaz. Z cox. derbend.
pasak M. qirOji, tareti. /_lı rgd quOj, tarOt.
pasaport M lng. pasaport.
pasti rgd Fr. pasif, tebati. /-Ieşmek Z. pa¬

sif bûn, tebati bûn.
paslandırmak L jıngarti tann, dan jeng

gırtın.
paslanmak L.jeng dan,jeng gutm,jıngar¬

ti bûn.
paslaşmak Z. pas dan hev.
paso M. İt paso, belgeyeke xwandekaran

e ko dıkann bı kOm fıyati ü vvesaitan
srvvar bin.

paspal M. Gr. 1. arda bıkepek. Z pejmür¬
de.

paspas M. paspas.
paspaslamak Z. paspas tann.
pasta M. İt. L kuliçe, paste. Z kuIOre, cû-

reyeki kadeye./_cıM.pastefıroş./_hane
M. pastexane.

pastırma M. bastırma.
pastörize rgd. Fr. pastörize, şir an uşlö

vvısa bı 65 derece tê kelandın kojı mikro¬
ban paqij be.

paşa M paşa.
pala »V. it pata, ÜstıkO de kovvekhevi man.
patak M kötek, ço. /-lamak L ço kırın,

kötek kırın. -

patates M. cjompir, patatOz, kartol Ev beje
bı rOgaya itali jı zınıanO gelen Amriki ya
kevn de hatiye.

patavatsız rgd çort, zırt, zırto.
patent M. Lat. İng. patent
patırdamak L teq û req kırm, qerpin.
patırtı M qerpta, reqreq.
patika A. kapan, şrverê, şrvüe, peyarC, lû-

lerO.
patinaj M Fr. badanaj. /_ yapmak L ba-

danaj kırın.
patiska »V. İt. çiftexas, patiska.
patlak rgd 1. dırri, jibocdûqumaşûliştO

vvısa. 2. teqi, jı bo tıştO ko hevva tO de ye. 3.
pencerbûyi, jı bo lekerOn ereban tO gotın.
/_ vermek L aşikar bûn.

patlak gözlü M. beloq.
patlama Mteq, teqan.
patlamak L 1. peqin, teqin.çeqin, jı bo üşt

û madde. Z dinin, jı bo tışte dûrandi an
cıl û qumaş. 3. teqin, belav bûn, jı bo tıştO
nuxumandi. *boru patladı fivv. bori bciav
bû, bori teqiya. 4. teqin, jı bo tengbûn û
ccızbûnO tO gotın. * kızmaktan patla¬
mak fivv. bı qehran re leqin. 5.der bûn, le-
qin, jı bo kul û av û tışte vvısa. * yara
patladı fivv. kul der bû. 6. pençer bûn, be¬
lav bûn, teqta, jı bo tekerOn ereban tO
gotın.

patlangaç M.siqi,cûrepOUstkekezaroka-
ne ko jı bori an jı qamiş çOdıkın û pıfO
dikin.

patlatmak L. peqandin, teqandin. * tü¬
fek patlatmak Avv. tıfıng peqandin, tıfıng
teqandin.

patlayıcı Mteqemeni.
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patlıcs-n N.A P. K. balcan, bacana reş.
patolog M Fr. patolox.
patoloji M. patoloji, zanıstıya lı ser nex-

vvaşryan e.
patrik M. Gr. patrik.
patron lN.Fr. patron, karxwer, karbıdest.

/-lukM.patroni.
patron 2 M. Fr. patron, model.
patos M. Gr. patos.
patriarkal rgd Fr. pederşahi.
pavyon M. Fr. pavyon, pavvyon.
pay N.K.beş, pışk, pay, par, hêse, ev sino¬

nimana h gordevokan dıkanndi cihO hev
de bıkar bên. /- almak Z. par standın/
gırtm. /_ bırakmak Z. pay taştın, beş
lııştın. * benim payım bvv para mın. *
kardeş payı fivv. beşi bırayeti./- etmek/.
dabeşin, pay tann.

payam N.P. behiv.
payan M. P. davvi, dumaydc, paşi.
payanda M. P. qulhe, kutek, paldank,

xerpişt, ev staoıdmana h gor devokan
dıkann di cihO hev de bıkar bOn. /_la-
mak L kutek kınn, kutek dan ber, pe-
sardın. /_lı rgd kutektari.

paydaş rgd M beşdar, hOsedar.
paydos M Gr. paydos, karberdan.
paye N.P. paye, rütbe, derece.
payidar rgd P. nemır, her maydı.
paylamak L. L par kınn, beş kınn, parve

tann. Z pekandın ser, gef 10 dan. * hoca
talebeyi payladı fivv. dersdari pekand ser
şagırti.

paylanmak L L par bûn. Z hatm gef 10

dan.
paylaşma M. parve.
paylaşmak L. par ve tann, par tann.
paylaştırmak L ti hev dan parve tann.
paylı rgd beşdar, pışkdar, hOsedar.
paylon M. Gr. payton, fayton.
pazar l M. P.K. bazar. /-başıAvv. serok ba¬

zar. * pazara çıkmak/gitmek fivv. çûn
bazarê. /_ yeri M pOşangeh, cihe bazarê.

pazar 2 M. P. K. yekşem, bazar, lehd.
pazarlık M. L bazar, bazari. axafuna h ser

bıhayO tann û fuoünO. Z axaftina h ser
nallarına meseleyekâ. * pazarlığımız
öyle değildi fivv. bazanya me ne vvısa bû.

pazarlıksız rgcLbObazar.
pazartesi M. duşemb. * pazartesi günü

fivv. roja duşembâ.
pazen M. Fr. cavv, pazen.
pazı lM.diw,sdqabıyaniye.

pan M P. anı bazû, mazû, ziper.
pazı 3 M. kund, bı "k" ya hışk tO xwandm,

gdoka hevir ya jı bo naneki re tê gotuı.
pazıbant M. P. bazûbend.
pazval M si ya goşkaran e, ya ko goşkar

dıduı ser çoka xwe û soIO h ser çOditan.
peçe M.Kİ. peçe, eyaşi,x0ü, berûk. Ev be¬

je jı paçO û paçdcê tê. ya ko jın di sûkO de
dıkşının dev û rûyê xwe. Z ya ko ddcşdun
ser tışteki.

peçete M. paçık, dısmal.
pedagog M Fr. Gr. pedegog.
pedagoji M. Fr. Gr. pedegoji, amojgari.
pedal M. Fr. LaL pedal.
peder M. P. bav. /_şahi rgd pederşahi.
pedikür M. Fr. pedikür.
pedoloji M. Gr. Fr. pedoloji, zaroknasi,

amojganya zarokan.
pedofil M. Gr. hetivvbaz.
pehlivan N.K.P. palevan,pehlewan./_lık

M. palevani, pehlevvani.
pejmürde M K. P. pejmürde, fetar, repal,

fılq, fırfat, perpût ferfût, hejale, şerpeze.
Jıvan sinonimana de "pejmürde û şerpe¬
ze" zOde têle kar anin. /Sik M. ev sinoni¬
mana bı pareka "_i an -yi" tOne kar anin
vvek: pejmürdeyi an fetari.

pek rgd. 1. hışk. Z zexm. 3. rgp. gelek, zor,
heri. * pek güzel fivv. zor crvvan. 4. rgp. bı
zûkayi. 5. değme. * ben bu tür kitapları
pek okumam Avv. ez van celeb pırtûkan
değme naxwimm.

pek ala rgd rgp. Kurdi de evrya bı avvaki
"peki hela" tû bıkar anin.

pekent M. asO, asteng, evrya bûyereke jeo¬
lojik e ko jı bo cihOn asO tO gotın.

peki rgp. L belO, dibe, bersiva tışte ko hat
pirsin û tu bıpejırini. 2. baş e. * peki, şim¬
di ne olacak? fivv. baş e, nıha vve cı be?

pekişmek L L hişk bûn. 2. zexm bûn. 3.
bıhez bûn.

pekiştirmek L 1. hişk kirin. Z zexm kırın,
3. bıhOz kuın.

pekitmek Z. hOz dan, bihêz kirin. 2. dan
bihranin, bihrê xistin. Evrya weki yek
tışteki bihr bdce û tu bı devki an bımvisi
bini bihra vvi, tekil bıki.

pekiyi MLnotaçêtirekoxwandekardi
xwandinê de dıguın. Z rgd. çêtir, hOja. 3.
fin. pek ala.

pekleşmek Z. L hışk bûn. Z bdiOz bûn,
zexmbûn.

peklik M. 1. taki, zexmi, bihêzi. Z Bj. sab-
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xor, qebz.
pekmez M. dıfs, aqit, dıms, moti. /_ kay¬

natmak fiıv. aqıt kelandın./- toprağı fiıv.
xweliyê aqit, marn.

peksimet M. Gr. bastiq, herir, nanû
hışkkıri.

peleme M. K. beleni, cûre kelekû lı ser avû
ye.

pelerin M. Fr. havvran, sermıl, pelerin.
pelesenk M. belesan.
pelesenk ağacı Nh. belesan, enzelok.
pelikan M. Fr. keravi, pelikan
pelit N.A berû, beri.
pelte M. P. K. pılite, pelte.
peltek M. tutık.
pelteleşmek L. pelte bûn, pılite bûn.
peltelemek L pelte kırın, pdite kırın.
pembe M. rgd P. pembe, gulreng, kınûşık.

/-Ieşmek Z- pembe bûn. /-leştirmek Z.
pembe kınn. /_lik M. pembeyi, gulrengi.

penaltı N.İng. penaltı, cezayeki di futbolu
de ye.

pencere N.P.K. pace, pencere, şibaq.
pencüdü M/sT-pOncûdu, tevvlûdehûjma-

reke.
pencüse M. K. pûnc û sû.
pencüyek M K. pûnc û yek.
pençe M. K. P. ata. L lep, lapûşk. Z pencık,

jı bo lepûn pıçûk tê gotm. 3. pençe, zol, jı
bo bine solan. /_ atmak Z. lep kınn, lep
10 dan, pencık kırm. /_ vurmak L 1. pen-
cik kirin. 2. zol kınn.

pençelemek L lep 10dan, lep kınn, pencık
kınn.

pençeleşmek Z. hev û du pencık tann.
penguen M. Fr. pingûin.
penis N.Lat. ata. kir, xır, penis.
penisilin M. Fr. penisilin.
pens M. Fr. mûçık, nıûçıng.
pense N.Fr. daz.
perakende P. 1. rgd perakende, belav, ax-

me, tıştû ko lı ba hev nine, lı vır û vvO ye.
ZM. malûn ko yek bı yek tûte lirotan./_ci
M. perakendefıroş.

perçem M. K. P. ata L perçem, cûnig,
tûncı, tûrçıng. Z bısk. 3. bıjiya hespO.

perçin M. P. perçin, /-lemek Z. perçta
tann, perçinanadın. /-lelmek L hatm
perçin kuın. /-ta rgd perdaxi. /sız rgd
bêperdax.

perdah M. P. perdax. /-lamak Z. perdax
kınn, seqandin, sûyta.

perde M. P. K. L perde, jı bo pOşigutına

tırOj û ronalıryO tıştek kısandın ber. * pen¬
cere perdesi fiıv. perde ya pencerO. Z tıştO
ko resmi û sinama !ı ser tOte şani dan. *
sinama perdesi Avv. perde ya sinamO. 3.
her beşOn mezın ya berhemûn şanoyu. 4.
Bj. ava sıpi, perdeyi çav. 5. havvi, perde,
her dengen li amûsazOn muzikö. * perde
akort etmek fivv. havvi kınn. 6. a/a. hin
lıngCn heyvvanan de pergiya di nav tılıyan
de 7. şerm, heya. * yüzünde utanma
perdesi kalmamış Aıv. rûyO vvi de per¬
deyi şerm nema ye./_ arkası fivv. paşper-
de. /_ arkasında fivv. d paş perde. /_
çekmek L peıdepoş kınn. * demir per¬
de Nk perdeyi hesın.

perdeci M. perdcfıroş.
perdelemek /.perde kırın.
perdelenmek L hatın perde krnn.
perdeli rgd bıperde.
perende M. P. qdozan, perende, tdqc. /_

atmak L perende kınn, tdqe avOtın.
perestiş M P. perestij, pensti./- etmek L

penstin, pır jû hez kırın.
pergel M. P. pergel, pergar.
perhiz N.K.P.parez, diyet./- etmek/yap¬

mak L parûz kırm, parêz gutm.
peri M. P. peri, pOri, jınOn cınan. /_ ha¬

stalığı L cındari. /_ kızı L peridot.
periskop M. Fr. Gr. periskop, haceteke op¬

tik e ko di bin avO de serê avO dibine.
perişan rgd. K. P. perişan, betili, aşıfte. /_

etmek L perişan kuın. /-tak M perişanı,
betılandi. /_ olmak Z. perişan bön.

periyodik rgd Fr. demi, kati, vedori.
periyot M Fr. dem,vedor, penyod, çrvane.
permi M. Fr. permi, termeki ticari ye, ka-

xeza destura mal anin Û şandıne ye.
peron M Fr. dençk, serdab, peron.
perse ağacı Nh. avokado.
personel M. Fr. personel.
perspektif rgd Fr. perspektif.
perşembe M pûneşemb.
peruk M. /(. peruk, porçe.
perva N.K.P. pervva, tırs.
pervane M. K. P. pervvane. haceteki ye ko

jı çend peran pOk tO û gava ko diğere me-
kanizmakO dıdexebitandtn./-böceği MA.
perû, pepûle, pinkâ tirijê, pinka ko lı do¬
ra roniyO diğere.

pervanesiz rgd bOpervvane.
pervasız rgd bêperwa, bOguman. /-tak M.

bOperwayi, bêgumanl
pervasızca rgp. bı bOpervvayi, bı bOguma-
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pervaz MZ'.pervvaz.perpaz.
penvaz N.P.bnperpaz.
pes B. K bes. /-demek Z. bes tann. /-et¬

mek Z. bes kınn.
pesek M.jengê dıranan.
pesimist rgd. Fr. reşbin, bedbin.
pespaye rgd P. kambax, bêrûmet.
pestil M. L bastiq, şire û ava fêtayane ko

vveki nanO şkeva çêdibe. Z rgd. mandi,
vvestiyayi, qefdi, qam de ketm. * pestUi
çıkmak Avv. zor mandi bûn. * pestile çe¬
virmek Avv. zor mandi tann, qam de
Oxistin.

peş l M. P. paş, dû, dûv, pey. * peş peşe Avv.

lı pey hev, lı dû hev. * peşi sıra fivv. lı dûv
re, lı dû. * birinin veya bir şeyin peşinde
fivv. lı dû an lı pey yeki an tışteki. * peşin¬
den gitmek fivv. lı pey çûn, h dû çûn. *
peşinden koşmak fivv. lı dû gerin, lı pey
gerin. * peşinden sürüklemek fivv. h dû
xwe gerandm, lı dû xwe kaş tann, h pey
xwe gerandm. * peşine düşmek Avv. h pey
ketin, lı dû ketin, dû ketm, dan pey, ketm
pey. * peşine takmak fevv. h dûxwexistin,
lı pey xvve xistin. * peşini bırakmamak
fiıv. paşi bernedan.

peş2 N.K. peş, davv, beşa cd û kıncan e ko
tû lı ser zık û navıkO. fi/ı önlük.

peşin rgd. rgp. K. 1. pOşın. bıhayO ko di
kırrınO de tu dest re dıdi, dıjraberi ve¬
resiye ye. Z ya berê, ya peşi. /_ para fivv.

pûşine. /_ pazarlık M bazariya pOşın. /-
yargı M. hukm i pOşın, berban, pûşderazi.

peşinat M. K. A peşinat, dırafû ko tu
pOşiyO de dıdi. /_sız fivv. bOpOşınat.

peşinen rgp. peşinen, bı pûşınati.
peşkeş M A'. pOşkûş. /_ etmek L pOşkOş

kırın.
peşkir N.K. pûşgir.
peşmerge M.İC.peşmergc,dısaıal961ivır

de gerillayOn Kürde re tû* gotın ev nav bı
ali Barzani de hatıbûn danan.

peşpeşe rgp. K. pOşpOşe, pey hev, lı pey
hev, hdû hev. * peşpeşe gelmek fiıv. lı pey
hev hatın.

peşrev M.ZC.P.l.pOşrev,pOşeng.ZpOşrew,
meqameki ye di muzika Osmani de. 3.
helhelakınna pehlevvanan e.

peştamal M K. pOşmal, pOştemal.
Peştuca N. Piştovi, zmaneki lı Efxanistan

û derdora vvO ye.
petek M. K. L petag, embar, ya ko zexire

dıkevryO. Z pêtagO mêşan, keware. 3. çiç,
şan, nanik, nanêmOşan. /_ peteğiMA. çiçO
mOşan. 4. çiç,jı bo her çavryên nanO mêşê
ye.

petrol N.Fr. Lat neft, petrol.
pey MP.ZCbey.kapora.
peyda M. K. P. peyda. /_ etmek L peyda

kuın. /_ olmak L peyda bûn.
peyderpey rgp. P. K. guva guva, pey der

pey, geh bı geh.
peygamber M. P. peyxamber, resul, nebi.

/_lik M. peyxamberti.
peygamber çiçeği MA.kanOje.
peygamber devesi Nh. balbalok.
peyk M. P. satelit, peyırk, peyk.
peynir M. P. K. penir. * baharatta peynir

Aıv. penirO sink. *beyazpeynir fivv. penirê
spi. /-hane M. penkxane. /_ suyu M jaji.

peynirleşmek L 1. penir bûn. Z qusta.
peyzaj M. Fr. peyzaj.
pezevenk M. P. pOzevveng, kodoş, peze-

vveng. /_lik M. pezevvengi, kodoşi.
pıhtı N.P. pceti, qusin.
pıhtılanmak Z. hatm meyin, hatın qusin,

ptxti bûn.
pıhtılaşmak L. meyin, qusin.
pıhtılaştırmak L meyandın, qusandm.
pılı pufa M. tart nurt, hûr mûr, tef tal. /-

toplamak fivv. teftalûxwe pêçan, hûr mû-*
rûxwepêçan.

pınar M kani.
pırasa M. Gr. pırase.
pırıldamak Z. çırûskin, jenin, vejenin, jı

bo tışte ko roni jO der tO an roni lê dıkeve.
puıl pırd rgd rgp. np û roni.
pırıltı M. çırûsk, çırisk, çde, vejen. /_ ver¬

mek L çik dan.
pırlamak L fır bûn, firin, fintan, evrya jı

bo fırbûna balındeyan tO gotın.
pırlanta N. İl niqêm, pırlanta.
pırlı N.K. putu, pertal.
pırtlak rgd beloq.
pırtlamak L beloq bûn.
pısırık rgd xewar, bapiva, cutömiz. /_laş-

mak L xewar bûn, bapiva bûn, cırtemiz
bûn. /_hk M. xewari, bapivati, cutemizi.

pısmak L bn pusmak,
pışpışlamak Z. pışpış kırın, jı bo zarokan

ko diki xewO dıbejın.
pıtudamak L pıt pıt tann.
pıtu pıtır rgp. pıt pıt.
pıtutı M. pıtpıt, bı dengeki pır nızm teq

teqkinne.
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pıtrak otu Nh. gırnûg.
pıyrım pıyrun olmak L kuncin, gmcu

bûn,jı bo tiştê ko pu helısıye tê gotm.
piç N.P.K. l.bıji,bebav, bednijad, heram-

zade, piç, pine, sinorte, jı bo zarokO ko dO
û bavên bOmefır de tOn dmyayê tO gotm.
2. biji, pine, jı bo şrvên ko lı ber koka re¬
hekan der tOn re dıbejın. 3. mec. kes an
zarokûn bOterbıye û bOar re dıbOjtn. 4.
piç, zır, tıştOn pıçûk û hûnk an tışte niv re
tê gotm. S. pûç, alozi. /_ etmek Z. pûç
tann, xtrab kırın.

piçleşmek L biji bûn, pine bûn, bObav
bûn.

piçlik M. bijiti, pinci, bObavi.
pide M. Gr. pide. /_ci M. pidefrroş.
pigment M. Fr. bio. pigment.
pijama M pijame, pûcame.
pik M. İng. pik, cûre hesmeke helandi ye.
pikap M.Z/ıg. L pikap, hacetekemuzikO.Z

cûre vvesaiteki motoru ye ko pışt vekıri
ye.

pike M. Fr. L püce. balafir ko xwe serber-
dayi berdıde jêr. Z cûre qumaşek e.

piknik M. İng. piknik, seyran. /_ yeri M.
seyrangelı.

pU M. Fr. İl pd, jı bo elektrikO ye. /_li rgd
bıpil

pilav N.P. K. gırar, pilav, savvar, lepe, heli¬
se. Jı van de "gırar Û pilav" zOde tê bıkar
anin, "savvar" zOdeyi jı bo ya savvarû ye.
"lepe" di kurdıya bakur de İcar tO.

pUiç M. ferûc, fenc, varık./- gibi Avv. mec.
vveki kevv e, jı bo keçOn crvvan tO gotm.

pilot M. Fr. balafırvan, fırokevan, pdot.
/_lukM. balafırvani, fırokevani, pdoti.

pim M. İng. qartik.
pineklemek L ponıjin, xevvoki bûn.
pingpong M. İng. Fr. pingpong, tenisa lı

ser masû ye.
pinti rgd. K. pinti, temayi. /-Ieşmek Z.

pinti bûn./_likM pıntiti.
pipi M. belik, zınıanû zarokan de kir.
pipo M. İt qelûn, korede. /_ çubuğu Avv.

asimin.
pir M. K. L pir, kal, kesO ko temena vvan

zor dırej bûye. * pir i fani Avv. kal i ferfût,
pir i fani. Z pir, serok an sazgOre teriqetO
ye.

piramit M. Zr. Gr. piramid.
pire M. kûç, branguh. /_ gibi Avv. bızOvv,

çabık. /-lenmek Z. kOç ketin, kOç gırtm.
* pireyi deve yapmak An»: niskO dike gisk.

pirelendirmek L yeki gumanbar tann,
xûlOxistin.

pirelenmek Z. L kêç ketm. Z gumanbar
bûn. 3. xû 10 ketm, şdedar bûn.

pire otu MA. guleşaxan.
pirinç l M. P. buınc, riz. /_ kabuğu M. da-

rûcan. /_ samanı Avv. belm. /_ sapı M.
belim, sûxar. /_ unu M. arda buınc, sıpiy-
avv.

pirinç 2 M. P. bınnc, navO cûre madeneki
ye-

pirzola M.Zr.qeUsêl, goştêbraşti, pirzole.
pis rgd. L gemar, dOrs, pis, pinti, tarOt,

qilûr, qirûj, qevçd, zişt, beok, cınûs, ev si¬
nonimana h gor devokan duçardı di cihâ
hev de bdcar bOn. Z gemar, dêrs, pis, zışt,
tıştO ko pisiti ketiyO. * pis sular fivv. avên
gemar. 3. pis, berbad, pinti, tarOt, qevçd,
ttştê ko mırov jê hez nake. * öyle pis blr
huyu var ki fivv. vvısa xûyeki xvve ya ber¬
bad heye. 4. pinti, taret,jı bo soz û gotınOn
neçê. * pis sözler söylüyor fivv. gotınOn
pinti ddce. S. cınûs, tışte ko nurov jO
ddcerdıe. * pis suratta herif fivv. muovâ
rû cınûsbûyi.

pisboğaz M rgd sımsık, çdek. /_hk M.
sımsıki, çıleki.

pisi M. K. pışo.
pisipisi N.K. pışo pışo, pışpış.
pişik M. K. pısing.
piskopos M. Gr. metran, mıtran.
pislemek L. staonimên h pOşıya "pis" bı

lOkera arikar "tann" tOne bıkarandı vvek:
ders kırın, qdOr tann. * işini berbat etti
fivv. vvi karO xwe dOrs tar.

pislenmek L. sinonimOn lı pOşıya "pis" bı
lûkera arikar "hatın .. kırın" tene bıkar
anin vvek: hatin dOrs tann, hatm qdOr
kırın, an ji bı lOkera arikar "bûn" tOne
bıkar anin vvek: gemar bûn, cınûs bûn, pis
bûn, pinti bûn û Avvd

pisletmek L. sinondnên h pûşry? "pis" bı
lêkera arikar "kınn" tOne bıkaranin vvek:
cınûs kuın, pis tann, qirêj kırın an ji di
forma "dan kınn" tOne kar anin vvek:
dan qdOr kınn, dan gemar tann.

pislik M. alûde (qirêjiya herri û lostıkâ
ye)- ,

pislik M L sinonimOn h pâşrya bêjeya
"pis" bı pareka _i tOne ava tann vvek:
pıntiti, tareti, qirêji Z pıntiti, jı bo gû Û
nxê re dıbOjın. 3. pıntiti, pisiti, jı bo kirya-
rên xuab tO gotın.
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pist M. Fr. 1. pist, hûvvırgeh, cihO ko balafir
10 daıûn. 2. pist, cihO ko pûşani an dans 10

dibe. 3. cihO sportû ya hesp û ereban e.
piston M Fr. piston, parçeyê ko di niva

silindir de tê û dıçe.
pişdar M. P. K. pOşder, pûşeng.
pişeğen rgd tışte ko zû dikele. * pişeğen

mercimek fivv. niska ko asan dikele.
pişi M K. pişi, kade yen ko di rûn de tOn

patuı.
pişik rgd Bj. şehqi, gava navrana mırovi

an bini çengan ko bı şevvatê sor dibin.
pişirici M. pûjker, a ko dıpûje.
pişirilmek L hatm patın, hatın pejandın.
pişirmek L. I. pıjandın, patın, pûjandın, jı

bo tışten xwannê ko di ağır de dikele û jı
bo xwannû amade dibe. * ekmek pişir¬
mek fivv. nan patın. 2. şevvılandın, jı bo
tıştû hışkkınnO. * çömlek pişirmek fivv.
xilik şevvılandın. 3. tecrübe gırtın, te de
pıspor bûn.

pişirtmek L dan patın, dan pûjandın.
pişkin rgd 1. pati. 2. xwedi tecrübe, kamil.

3. kese ko guhê xvve ker ddce Û karO xwe
rû ve dibe.

pişman M. P. K. poşiman, poşman. /_ et¬
mek/ettirmek Z. poşman/poşiman tann,
texdandin. /_ olmak L poşman/poşiman
bûn, texdin. * kör pişman geri gelmek
fivv. bı pol û poşman şunda hatm.

pişmanlık M poşimani, nedamet.
pişme M. patın.
pişmek L. pıjın, pûjin, patın.
pişmiş rgd pati.
pişpirik M. pişbirik, navO üstdeeke iskemi

ê ye.
pişti M. pişti, navO üstdeeke iskemi ye.
piton M. Gr. piton.
piyade N.P.K peyade, piyade.
piyango M. İt. piyango.
piyanist N.Fr. piyanist.
piyano M. it. piyano, argon.
piyasa M. İt L pryase, bazar. Z sOr, seyr,

seyran, lı ser rOyekO de çûn û hatın. 3.
bılıaya gırtın û fuotinê.

piyaz N.P. piyaz, xwankene pivazO ye.
piyes M. Fr. şano, pryes.
piyon M Fr. L piyon, bêg, peyak. setrencO

de heşt kevirên pêşta ta. Z mec. yOn ko bı
asani tüne xebitandui.

plaj M. Fr. plaj, kevişen.
plak MZ"r.pIaq,sOhk,qewan,jıbomuzdee

plaka M. Zr. 1. plaqe, evrya: jı bo levvhayO
madeni. 2. jı bo jimareyê erebe tê gotın.

plan M. pilan, plan.
planet M. Fr. planet, seyare.
planetaryum M. Fr. planetonyûm.
planlamak L plan kınn, plan çOkırın.
planya M. //. xûştire.
plasanta M Fr. ant. hevalok, pızdan.
plastik N.rgdGr. plastik.
platform M. Fr. platform.
platin M. Fr. kân platin. Elementeki ye bı

jımara atomi 78, gıramya atomi 19523,
sıftrya xwe 21.4 e û 1755 derecO de dıhele.
sân Pt.

plato N.Fr. dest.
plazma M. Gr. bio. plazma, beşi avi ya xwi-

nâye.
pli N.Fr. pol.
plüialist rgd Fr. plûralist, pırparûz.
plüton M. Gr. plûton, stOra nenem ya rojû

ye.
plütonyum M. Fr. kân plûtonryûm, ele¬

menteki bı jımara atomi 94 e û jı nep-
tÛnıyûmO çOdıbe. sân Pu.

plüviyonıctre M. baranpiv.
podyum M. Fr. podryûm.
pofurdamak Z. kufin, off kışandm.
pofur pofur rgd küfe kuf.
poğaça M. kade, kulOre.
pohpohlamak L dan fortan, tiz kırın, ga¬

va tu pesna yeki bı rûyO vvi buji Û vvi
bıperçıvin*

poker A. Fr. İng. pokûr.
polemik M. Fr. Gr. polemik, evıya pişe-

karıya gengeşiyek tund e, carinan bı rû-
gayi çapê û vveşan de tû karandı.

poli x Gr. xurdepOşek e û mana pır, zûde
an zor dıde.

poUgam rgd.Gr.poügam./_iM.pohgami,
jı bo jın an jı bo mêr yûn ko jı yeki zedetır
jın an mêrêxwe heye.

poligon M. poligon, çeper.
poligon taşı A'. kol, idde.
poliklinik M. Gr. poliklinik, nexwaşxana

pıçûk e.
polip N.Fr. polip.
polis M. Gr. polis, kelanler.* gizli polis M.

şofar. /_ hafiyesi M. şofar, dedektif. /_
karakolu M pousxane. /Sik M. polisti.

polisiye rgd Fr. polisiye.
politeizm M. Fr. politeizm, dtaên pır Xu-

da'ne
politik rgd. Zr.poUtik, peşar, rêzan.
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politika M Gr. poütika, rûzani, peşari. /-
yapmak fiıv. politika kırm, rêzani kınn.

polka M. polka, cûre danseki Polini ye.
polo M. İng. polo. /-sopası Nk goçan.
Polonya M. Lehistan, Polonrye./_hM Pol,

Leh, Poloni.
polonyum A'. Fr. kim piomyûm, elemen¬

teki bı jımara atomi 84, gıramya atoıııi
210 e. sim Po.

polyester M. rgd İng. polıyester.
pompa M it. avkêş, avhdkûş, pompe,

fiçqe.
pompalamak L pompe kırın, avkûşi

kırın.
pompalanmak L halın pompe kırın.
pop müzik A'. lng. pop müzik.
popo M. laqûn, tılor.
popüler rgd Fr. 1. popüler, tışte ko xelk jc

hez dike an lı gor dilê xelke ye. 2. navû-
deng.

porno M. porno. /-grafi M. pornoxrafi.
porselen M Fr. İt. çini, porselen, ferfOr,

fexfûr.
porsiyon A'. Fr. porsiyon, tasek xvvann.
porsuk M. kurbeşık, kurbeşk.
portakal M. Fr. porteqal, narmc. /_ rengi

N.rgd narinci.
portatif rgd. Fr. portetif, seyar.
Portekizce MPortekizi.
Portekizli M. Portekizi.
portmanto M. Fr. pijıke kıncan.
portre M Fr. 1. wêne, nigar, portre, şıkla

yeki ko bı vvûne hatiye çakırın. 2. bı devki
an nıviski tasvvd-tanna keseki.

posa M. 1. pegr, durd, xdte.Z (madeni) M.
gûhesın. 3. şimşire, jı bo pegrê tiri. 4. ar-
mûş.jıbopegrOfûki.

post M. P. ant L post, eyar. 2. teriqetan de
meqama şOx. 3. meqam. 4. can. /_ kav¬
gası fiıv. seri post kınn. * postu kurtar¬
mak fivv. canû xwe xilas kınn.

posta M. /(. L çeper, poste. hemû name Û

emanetûn ko tûn û dıçın. Z cihe ko name
û emanetûn ko 10 kom dıbm. 3. erebeyOn
ko van name û emaneta dibe û tine. 4.
peyırk. S. rûvvitrya ko bı keşi û balatır Û

trOnû tû kınn. * Avrupa postası fivv. poste
ya Evvropa. 6. danOn kar, vardrye. * gece
postası fivv. posta şevû. /_cı M. çeperker,
pe}'ik. /_ etmek L

poste kırın. /-hane A'. çepercane, post-
exane. /_ karlı Nk kartpostal. * postaya
atmak bw. avetın postê.

postacı M. çeperker, peyırk, posteçi.
postal M. P. postal, kundıre.
postalamak L. bı poste şandın/şıyandın,

bı poste rû kırın, bı poste hınartın, çeper
kırın, poste kıruı.

postalanmak /. hatın poste kırın, halın
çeper kınn.

poster A'. Fr. poster.
postnişin A'.Â'. postnışin.
poşet A'. Fr. kisıkû naylon.
poşu M K. pûşi, şaşdeû seri.
pot l A'. pot, qumaşO cd Û kıncan ko lı ser

hev de tûn qat kınn. fi/ı pli.
pot A'. 1. xelcti. Z gotınelee listıka pokere

ye.
potansiyel rgd Fr. potansiyel.
potas -M Fr. qelye, potas.
potasyum N.Fr.kim elementeki bıjımara

alomi 19, gıramya atomi 39.10, sıftiyaxwe
0.87 e û 62. 5 an de dıhele. sun K.

potin M. Fr. potin.
potuk rgd. K. potık.
pound M İng. pond, navê dirafê ingiliz, e.
poyraz M honıkba, zıryan, baye ko jı ba¬

kuri rohelat de tê.
poz M. Fr. İng. poz, vvuçan, ravvesta ti hem¬

ber kamera ya vvâneye./- çekmek /.poz
gırtın, vvuçan gırtın.

pozisyon M Fr. pozızıyon.
pozitif rgd. Z*r. erini, erêni, pozitif.
pozitron M. pozitron.
pöçük N.K. ant. boçık, doçık.
pörsük rgd tarmıli, helisi, çdmısi.
pörsümek L tarmılta, helisin, çılmtsin.
pörtlek rgd 1. beloq, jı bo çavOn ko lı der¬

ve ne. Z beliqi, tiştê vvek lıOkO ko qafika
xvve dışke û ava vvO jO tê der.

pösteki N.P. posteki.
pragmatik rgd Gr. pragmatde.
pragmatizm M. Gr. pragmatizm.
pranga M İt. L xirxal, qeyd, xull Z lele,

evıya jı boya koddan sto lOgotın.*pran-
gaya vurmak fivv. ü qeyda xistin.

pratik rgd. Fr. pratik, nerit.
prefabrike N. Fr. prefabriqc.
prehistorya N.Lat. prehistori, jı pûş diro-

k0.
prematüre rgd Fr. zûzayi, zarokO kojı de¬

ma peş de tû dınO.
prens M Fr. prens, şehzade, mir.
prenses M. Fr. prenses, şahbanû, dotmir.
prensip A'. Fr. prensib, serela.
prenslik N. mirnışta.
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pres M. Fr. cerrye, mengene, cendere.
preslemek L.guvaştın,guvışandın, cerrye

kuın.
prestij M. Zr. prestij.
prim M.Fr. prim.
primitif M. rgd Fr. primitif.
printer M. İng. printer.
priz N.Fr. priz.
prizma M. Gr. prizma.
problem M. Fr. problem, pırsguOk, mese¬

le.
profesör M. Fr. mamosta, profesör. /_ük

M. mamostayi, profesorti.
profesyonel M.rgd Fr. profesryonel. /-tik

M. profesyoneü.
profil M. //-.profil.
program M. Fr. L program, proxram, ber-

name. hemû amadekınna taspûkarOn h
gor rêz û mercOn kar. Z fermanOn jı bo
armanca taybeti ya xêvjmOrê/kompiterO
ne. /_cı M. proxramçêker, bernamemvis.

programlamak L proxram kınn, berna-
me danin.

programlı rgd L bıbername, bıprcoeram.
Z hatiye proxramtann.

programsız rgd 1. bOproxram, bêberna-
me. Z nehatıye proxramtann.

proje M. Fr. projekt, pOşnûma, debar.
projeksiyon M. Fr. projeksiyon.
projektör M. Fr. projektör.
proleterya M. Fr. çdıa proleter, çina tarO-

kar.
proleter M. Fr. proleter, kedkar, tarOkar.
prometyum M. Fr. kân prometryûm, ele¬

menteki bı jımara atomi 61, gıramya ato¬
mi 145 e. sânfm.

propaganda M. İt propaxande, bangeşe.
propagandacı M. propaxandist.
propagandacılık M. propaxandeti, ban-

geşeti.
proses N.Fr.pevajp.
prostat M. Gr. Bj. prostat
protaktinyum M. Fr. kân protaktimyûm,

elementeki radyoaktif e, bı jımara atomi
91, gıramya atoma xwe 231 e. sân Pa.

protein M. Gr. kân protein
protestan N.rgdFr. protestan.
protesto M. /{.sosret, protesto.
protez M. Zr. protez.
protokol M. Fr. protokol pêşwazi.
proton M. Gr. fiz. proton.
protoplazma M Zr. Aia protoplazma. '
prova M. İt provva, guncayışt.

provakasyon M. Fr. provvakasryon, pro-
vokasıyon.

provokatör M. rgd Fr. provvakator, pro¬
vokatör.

prömiyer M. Fr. cara yekem, sıfteh,
prinuyer, jı bo berhemOn sinema û şa-
noye ko gava cara yekem tete pêşkêş
tann.

psikanaliz M. Fr. Gr. psikanaliz.
psikiyatr M. Gr. psikiyatr, pısporO ruhna-

si, ruhnas.
psikiyatri M. Gr. psikiyatri, ruhnasi.
psikolog M. Gr. psikolox, nıhnas.
psikoloji M. Gr. psikoloji, ruhnasi, ruhiyat.
psikolojik rgd Fr. Gr. psikolojik, ruhi.
psikopat N.rgd Gr. psikopat.
psikoterapi M. Fr.Bj. psikoterapi.
puan M. Fr. deq, puan.
pudra M. hefkin, sıpiyavv, hefkvvdc, podre,

hevir an tışlen ko bı heviri kar tûn ko hev
ve nezehqe bınO vvan bı ard tê raxistin ko
vê ardê re tO gotm.

pudralamak Z. podre tann.
puf l M. Fr. pûf, pûfık, cûre rûnışteka

bûhng e jı çerm an jı si çOdıbe û hundurO
vvê bı avvaki tıji dibe İt ser tê rûnıştın.

puf 2B.pûff.
puf böreği M. patde, pofık.
puhu kuşu MkundObor.
pul MP. 1. pûl, pol. *mektuppulu Avv. pû-

10 name. Z pûl, xişxişik, jı bo ya heyvvan û
rehek. * bahk pulu Avv. pûlO masi. 3. pûl,
jı boya tan Ustık û cd û kıncan. * tavla pu¬
lu Avv. pûlO tevvlO. /_ pul rgd pûl pûl,
pûlıkıni.

pulcu M. pûlfıroş.
puUamak L pûl kırm.
pulluk M. Ger. kotan, hevvcarO hesıni,

gasın.
puluç M. rgd nemOr.mêrakohêzaxweya

cinsi nema ye.
puma M. Fr. puma, dırındeyeki di şdclê

ptsingOdeye.
punt M. İt tepûtor, keys an fırsend jı bo

tışteki. * punduna getirmek Avv. 10 anin,
tepûtor kınn.

puro N. İt puro.
pus M mıj, xumam, nemeş, moran /_lu

rgd bımi) (bı mıj).
pusarık rgd bımıj, brxumam, bımoran.
pusarmak L mıj gırtın, mıj ketin, moran

ketın/gutm.
pusat M K. L posat hacet, amûrsaz. Z
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navginOn vvek debabe û tışte vvısa. Z çek
û cd, kine.

puslanmak Z. mıj gırtm, mıj ketin, moran
ketın/gırtın.

pusmak Z. 1. melisin. 2. xwe lı paş tışteki
de veşartm.

pusu M kemin, antaq, bose./- kurmak/.
'kemin gire dan, kemdi gutm. * pusuya
düşmek fivv. ketin keminO. *pusuya düş¬
ürmek fivv. xistin kemine. * pusuya yat¬
mak fivv. kemin gırtın.

pusula M. İt 1. pûsıle, pusule, qiblename,
ya ko bi tırka xwe ya nuqnatisi tun sehol-
benda bakur şani dıde. Z name ya pıçûk.
3. kaxeza ko lı ser hesOba paredanê tê
nivisin.

puşi M. poşi.
puşt M. P. 1. puşt, levvate, qûnde, mOrê ko

qûna xwe dıde. Z gotınek çOr û xeweran
e. /_luk N. pûşti, qûndeti

put N.P. pût, senem.* puta tapan fivv. pût-
penst. * puta tapmak fivv. putperesti
kınn. /_ kesilmek Avv. bûdeng û bO zar
man.

putlaşmak Z. pûti bûn, zor xwedi gırami
bûn.

putlaştırmak L pûte kınn. .

putperest rgd K. pûtpenst, fetişist. /_lik
M. pûtpensti, fetişizm.

püf B. pıf.
püflemek Z. pıf kınn.
püfür püfür rgp. xuşexuşJibodengObaê

ya hOdi hOdi.
pülverizatör MZr.avpijên.
pünez N.Fr. reptrye.
pür l rgd K. pır, zor, zOde.
pür 2 M. jK*. pûrr, pûnkân derzi ya darOn I

vvek qac e.
pürçek M. bısk.
püre M. Fr. püre, fOki û hêşinati yên tên

kutandın an guvaştın û dibin malOz.
pürtük M. ZC. gızır, pırtık.
pürüz M. hejg, pırtik, gırnaz, gülüz. /_lü

rgd hejgi, gırnazi, guûzm. /-süz rgd
bêgirûz, hdû.

pürüzlemek L.LgırÛzın kınn, hejgi kınn.
2. gırran tann, evıyajı bo kevirê Oş e. Ga¬
va kevırO aşi hdû dibe evv bı avvaki taybeti
bı çakûç û miqar tete kolandın û gınan
kırın.

püskü rgd. kevn, rişi, qerpal.
püskül M. L bişi, gûfık, hişi, hêşi, lOçek,

poxik, rOşi, rişi, ev staonimana h gor de¬
vokan ddcann di cdiê hev de bıkar bOn. Z
guhk, guüfk, gmcır, evana bı zOdeyi jı bo
rişiyên dora fesâ jınan re tâ gotin.

püsküUemek L. rOşitann.
püsküllü rgd bıgûfık, binişi, birisi, gmcui.
püskürme MLpıjiqin.Zderbûn,ftştann,

jı bo av Û volkan m.
püskürmek L L pıfê tann, tûf tann, tışte¬

kijı devOxwe bı hez illi der bıki. Z pijiqin,
fış kırın, fıştudn, der bûn, jı bo çıyayân
agıri ko lavva jı dev dıpekl

püskürieç Mavpıjân.
püskürtmek L L pijiqandin, fiştrxandm.

Z der kınn. 3. şunda zrvırandın, şkandın,
evrya jı bo Onsa dıjmın e ko tu vvan bışkâ-
ni. * düşmanı s?ri püskürtmek Avv.

dıirr- ..da /..virandın, an haza dıjmın
..idin.

,/iıtür M. gırûz, hejg.
pütürienmek Z.guûzmi bûn, hejgi bûn.
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R
R. tipa 21. em ya eüfbaya tırki ye û deng¬

dar e, zırav û stûr bı du avvayi derddceve.
Rab M. Reb.Xwedê, Yezdan.
rabıta M. A 1. peyvvendi. Z girê. /_ta rgd

gırûdayi.
raca M. Fr. raca, mirOn Hmdıstani ne.
racon M. argo. rO, rObaz.
radar M İng. radar.
radde N.A rade, derece, kOrtık.
radikal rgd Fr. radikal, jı himi, jı esasi.
radikalizm M. Fr. radikalizm.
radon M. Lal kân radon, elementeki bı

jımara atomi 86, gıramya atoma xwe 222.
e.OT/ıRn.

radyasyon M. Fr. fiz. radıasıyon.
radyatör M. Fr. radryator.
radyo M. Fr. Lat. radyo, pOlvveş. L dezge-

hek bı arikanya pêlên elektriki guhaztına
deng. 2. haceta ko vi dengi dısttae û dıbe-
je. 3. izgeh, cihO ko pêlên radyoyu tOte
vvesandın.

radyoaktif rgd. Fr. radyoaktif.
radyoaktif ite M. radyoaktifite.
radyobiyoloji M. Fr. radyobiyoloji.
radyoevi M. izgeh, istgeh.
radyografi Mradyoxrafi.
radyolink M. İng. radyolink.
radyometre M. Fr. radyometre, tirêjpiv.
radyoskopi M. Fr. radyoskopi.
radyotelefon M. Fr. radyotelefon.
radyoterapi M. Fr. radyoterapi.
radyum MFr.kân radıyûm, 1898 an de di

ali Pıerre Cune û jına vvi Madam Cune
hatiye ditin, elementeki bı jımara atomi
88, gıramya atomi 226.05 e û 700 dere¬
ceyi de dıheıe. sân Ra.

raf N.A 1. ref. Z ıstûre, evrya tenêjı bo re-
fê nrvinan e.

rafadan rgd. delme, deleme, ddme, dile¬
me.

rafadan yumurta MA. dilme.
rafızi M. rgd A rafızi. /_Iik A'. beşeki jı

mezlıeba Şii'ti ye.
rafine rgd Fr. davverivvandi.
rafineri M Fr. ralineri.
rağbet A'. A 1. daxwaz. 2. revvac. /_ etmek

Z- 1. daxwaz hebûn. Z bı rewacê de bûn.

rağmen dç Alevi, dıgel vê qasû. * bozuk
havaya rağmen yine giderim Avv. tevi
ko hevva xirab e, ez disa ji dıçım.

rahat N.A dılfıreh, rehet. 1. haleki aram
û asude. Z rgd ddfireh, kesO ko tu xem û
tengasıya xwe nine. 3. rgd rehet, asan, hû-
san, tıştO ko tengi û ecıziyO nade. * rahat
bir iş bvv. kareki rehet, kareki asan. 4. rgd.
rehet, dılfıreh. * adamın yeri rahat Avv.

mırovi cihû xwc rehet e. /_ bırakmak L
rehet hıştın, yanû tekili kesi nebûn. /_
durmak Z. rehet sekinin. /_ etmek L re¬
het kınn. /_ olmak L rehet bûn.

rahatça rgp. bı reheti, bı hûsani, bı arami.
rahatlamak L rehet bûn, hûsan bûn.
rahatlık M. arami, reheti, çûyi. /_la rgp. bı

reheti, bı hOsani, bı arami.
rahatsızlanmak Z. nexwaş ketm. teng

bûn.
rahatsız rgd 1. nerehet, ecız, kesû ko hızû-

ra vvi nine. Z bêrehet. 3. zehmet, neasan,
tıştO ko kuın an desDcıstına xwe ne hêsan
e. 4. nexvvaş, nereheti. * bir az ra¬
hatsızını Avv. hmeki nerehet im. /_ et¬
mek Z. ecız tann, rehet nehıştın. I-
olmak Z. aciz bün.

rahatsızlık M. ecızi, nereheti.
rahibe N.A rehibe, keşayi kojın e.
rahim l rgdA rahim, mdırican, ddovan.
rahim 2 N.A ata. rahim, kardank, di zıkû

dayêkê de cdıO zarok. * dış rahim M. anı
zû,zih.

rahip M. keşiş, keşa.
rahle N.A relile, kursıya pıçûk e ko lı ser

pırtûk tO xwandm.
rahman M. rgdA rexman, mıhriban.
rahmani rgdA rexmani, mdıribani.
rahmet N.A rehmet. L efûtann û borina

Xwedû ye jı bo insan. 2. baran. * babana
rahmet fivv. rehmet lı bavO te. * rahmete
erişmek bvv. çûn rehmetû./- okumak /.
rehmet Iê xvvandm.

rahmet;!, rahmetlik rgd rehmeti, heqi. *
rahmetlik olmak bw. çûn heqiya xvvc,
çûn rehmetû.

rahvan A" i', rehvvan, hespa ko her du
İmgen xvveya aliki pev re davêje û dımeşu
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747 _reçeD

rakam M. A hejmar, hûjmar,jmar,jmare,
reqem.

raket M. Fr. raket. 1un listdcOn vveki tenis û
tıştO vvısa de tâ kar anin.

rakı M.vireqlaraq.
rakım M bilindi.
rakıs N.A reqs, govend, duan.
rakip N.A berber, reqib, neyar, pozber,

pozberan, dıj, ev staonimana h gor devo¬
kan dıkann di cihê hev de bıkar bOn.

rakiplik M. evv sinonimOn lı pûşiya
"rakip" bı pareka "_i" tene kar andı vvek:
berberi, pozberi û Avvd

rakipsiz rgd bêreqib, bêhempa.
rakkase M.A reqase, sozani.
raks N.A reqis, reqs.
raksetmek L.A reqisandin, reqsandin.
raUi N.İng.raVti, pêşbu-ka bı otomobü e.
ram M. P. serşûri. /_ etmek L ram kuın,

serşûri tann.
ramak M A mûfuk, ev bû./- kalmak Z.

ev bû ko, di mûfukê de man.
Ramazan M^Remezan.mehahenemta

ya qemeri ye.
rampa M. İt berkaş, evraz.
randevu M. Z^r.jivan,nışunen, qewl,rende-

vû.
randevu eri Mqexpexane.
randıman M. Fr. adanı, bıjûni, buıştl /-ta

rgd bınşt, berdar, adan.
rantabl rgd Fr. adan, berdar, bınşt, kar-

dar.
ranza M İt ranza, renze, nrvinOn ko h ser

hev tOne saz kınn, jı zmanO ürki derbazi
Kurdi bûye.

rapor M. Fr. rapor, nûsaf. /_ almak L ra¬
por gutm. /_tör M raportör. /_ vermek
L rapor dan. /_ yazmak L rapor nıvi¬
sandın.

raporlu rgd bırapor, raporguti.
raportaj M raportaj, peyivdar.
rappadak rgp. yekcar, xaftila.
rapten rgp.A bı guâdayl bı pâ ve.
raptetmek L A pâ ve guâ dan, pâ ve

zehqandin.
raptiye M^reptiye.
rasat M.X çavdârl didevani resed. /-ha¬

ne M. resedxane, didexane, dıyargeh.
rasatçı M. didevan, çavdar.
rast rgd /C rast, tûş, hqa-Lcnhê pan, pehn

û bergeh. Z tışt an gotına nederevv. 3. te¬
sadüf, tûş./- gelmekL rast hatın. 4. lâda-
na h annanceki./- getirmek Z. rast anin.

rastgele L rgd rasthati, berevki. Z rgp bı
rasthati, bı berevki * adanılan rastgele
dövdüler Avv. evv rmrovana bereki ve ku¬
tan an bı rasthati 10 dan. 3. B. rast bû! bı
xOrbe!

rastık M. P. lolçrv, tal /_ çekmek Z. tal
tann. /_ kalemi MA. talçov, talçrv.

rastlamak L. K. rast hatin, tûş bûn, hqa
bûn.

rastlanmak L haün rast hatın. * birine
rastlamak Avv. tûşi yeki bûn.

rastlantı M. tesadüf, rasthatuu, leqayi,
hqayi.

rastlaşmak L rasti hev hatın, tûşi hev
bûn, pev ditin.

rasyolalist rgd Fr. rasıyonaüst.
rasyonel rgd. Zr. rasryonel
raşitizm MZ'r.5;.ı*aşitizm,kırroti.
raunt M. İng. raûnd, dan, zadeyi lı sporta

boksO de derbaz dibe.
ravent MZer.rOwas,nb0s.
ray M. /Mg.rOhesm, ray.* raydan çücmak

Avv. L jı rayê derkeun, evıya jı bo trön û
tram û tışte vvısa ko h ser reya nesini dıçe
re tâgotm. Z mec.jı râ der keün,yan0 kâr
û xebata xvve xrra bûn. * rayına oturt¬
mak Avv. lı cdı de şund kınn, re û pûk
kınn.

rayiç M. A rayiç, di kirin û fırotanâ de
bıhaya mal e.

rayiha M./lbihn, bdinaxweş.
razakı N.A Gr. rezaqi, cûre tıriyek e,
razı rgd. A qad, qayd, dıltari, razi /_ et¬

mek Lddneım tann, erûkınn,qad tann,
razi kuın, qayd tann. /- olmak L qaü
bûn, erO gotm, erê tann, razi bûn, dd
tann. * ben istedim o razı olmadı Avv.

mm xvvast vvi dd nekır.
reaksiyon M. Zr. reaksiyon, berpeyi
reaktör N.Fr. reaktör.
realist rgd. Fr. realist
realist rgd Z*r. reaüst, rastixwaz.
realite M. Fr. rasti, rasteqine, realite.
realizm M.fr. reaUzm,rastixvvazi
reaya M.ylraya,reaya. Lxdkêkodibin

bandûra keyde.2. dema Osmamyan de
hemwelatiyên nemusulman.

rebap N.A nbab, tar.
rebiyülahu MA. A meha çaremin ya qe-

meriye.
rebiyülevvel MA.y4,mehasêhemtayaqe-

meriye.
recep M.Xreceb, meha heftemtayaqe-
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raunt M. İng. raûnd, dan, zadeyi lı sporta

boksO de derbaz dibe.
ravent MZer.rOwas,nb0s.
ray M. /Mg.rOhesm, ray.* raydan çücmak

Avv. L jı rayê derkeun, evıya jı bo trön û
tram û tışte vvısa ko h ser reya nesini dıçe
re tâgotm. Z mec.jı râ der keün,yan0 kâr
û xebata xvve xrra bûn. * rayına oturt¬
mak Avv. lı cdı de şund kınn, re û pûk
kınn.

rayiç M. A rayiç, di kirin û fırotanâ de
bıhaya mal e.

rayiha M./lbihn, bdinaxweş.
razakı N.A Gr. rezaqi, cûre tıriyek e,
razı rgd. A qad, qayd, dıltari, razi /_ et¬

mek Lddneım tann, erûkınn,qad tann,
razi kuın, qayd tann. /- olmak L qaü
bûn, erO gotm, erê tann, razi bûn, dd
tann. * ben istedim o razı olmadı Avv.

mm xvvast vvi dd nekır.
reaksiyon M. Zr. reaksiyon, berpeyi
reaktör N.Fr. reaktör.
realist rgd. Fr. realist
realist rgd Z*r. reaüst, rastixwaz.
realite M. Fr. rasti, rasteqine, realite.
realizm M.fr. reaUzm,rastixvvazi
reaya M.ylraya,reaya. Lxdkêkodibin

bandûra keyde.2. dema Osmamyan de
hemwelatiyên nemusulman.

rebap N.A nbab, tar.
rebiyülahu MA. A meha çaremin ya qe-

meriye.
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meriye.
recep M.Xreceb, meha heftemtayaqe-
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men ye.
recim rgdA recim, ncım,din de cezayeke

ko bı kevıran dıkujın.
recmetmek Z. nemi tann, bı kevıran ku¬

şun.
reçel MP.reçelnçal.
reçete N.İt reçete. /_Urgd bıreçete. /siz

rgd bOreçete.
reçine M.Ztmesteki.
redaksiyon M. Fr. redaksiyon.
redaktör M. Fr. redaktör.
rededitanek L. red bûn, hatm red tann,

hatm cavv tann, cavv bûn, derinami bûn.
redetme M. def, definandın, cavv, derina¬

mi.
redetmek L. red kınn, redandın, cavv

tann, definandın, derinami tann.
redingot M. Fr. İng. redingot, cûre çake-

tiyek e.
redüksiyon M. Fr. reduksryon.
reel rgd Fr. rast, rasteqtae.
refata M.A refah, bn gönenç.
refakat M. A refaqat. L hevalti tann. Zh

ba hatın ditm. /_ etmekZ. pere çûn, dıgel
çûn.

referandum M. Fr.Lat referandum, tışte¬
ki taştın h ser raydana gel.

refik M. L heval, dost. ZmOrOjmû.
refika M. bermaü, jın, h gor mOrâ xwe.
refleks M. Fr. bk>. refleks, gızık.
reflektör M. Fr. reflektör, tirOjvedan.
reform M. Fr. reform, ıslahat /_cu M. re¬

formist
Regaip M. A Regayib. L şeva ko Hz.

Mıhemed ketrye zdcê dıya xwe ya Hz.
Amine. Zşeva êvara iniya pOşın ya meha
recebe ko bı qandd tête pejuanduı.

rehavet N.A gırani an üralrya ko di laş de
peyda dibe.

rehber MZCrayber,reber./_UkM.rOberi.
* rehberlik etmek fivv. rOberi kınn.

rehin M. v4 banmte, gerevv, rehin.
rehine N.A gerevv, gerevvek, banmte, re¬

hine. /_ almak L gerevv tann, gerevv
gırtm.

reis N.A servver, sermryan, reis, serok. *
aUe reisi Avv. sernuyanO mala. /_lik M.
servveri, sernuyani, reisi, seroki, serokti

reisicumhur NhA serkomar.
rejim M. sazûman, rejim. L sazûman, rê-

vebuınek rast û dunısti. Z parâz, dryet,
rejim. 3. rejim, teşeyi idara devvletekO.

rejisör M. Fr. rejisör, berêweberi ama-

dekınn û kışanduıa berhemOn şano û si-
nemayêye.

rekabet M/Lpozberi, pOşbazi, berhevre-
bezıni, reqabêt /_ etmek L ber hev re
bezin, berhev rabûn, pOşbazi tann.

rekat N.A rekat, rdcat, nımöje de yek ra¬
bûn, yek xar bûn û du secde re tO gotın.

reklam N.Fr. reklam, pesn, tışteki bıvve-
ne an nivis an bı dev bıdın nasin. /_ etmek
Z. pesn dan.

reklamcı M. reklamker, pesnker.
rekolte M.İt rekolte, helanin, salê de dest-

ketına dexlya temami. * bu yılın buğday
rekoltesi fivv. helaıdna genim ya isal.

rekor M. Fr. lng. rekor. /_ kırmak Z. re¬
kor şkandın.

rekortmen M. İng. rekortmen.
rektör M. Fr. rektör, serokO üniversite ye.

/-lükM.rektori.
remil M/l remil, fala xizê ye.
remilci M. remal, remddar, remdvan.
remiz M. remz, sembol, derefş.
rencide rgd. P. rencide.
rençber M P. K. pale, reneber, reneber,

cotkar, çandryar, ev staonimana h gor de¬
vokan ddcann di cdıO hev de bdcar bên.
/_lik M. reneberi, cotkari, çandryari, pa¬
leti.

rende M. P. ... bdcar, xûştire, dartaş, dar¬
traş, rende, mecerfe, ya ko daran traş
dike. Z rende, rOşker, ya ko metbaxO de
fûta û tıştO vvısa rOş dike.

rendelemek L sinonimOn h pOşıya "ren¬
de" bı lOkera arikar "kınn" têne bıkar
anin vvek: rende tann.

rendelenmek L staommOn h pOşıya "ren¬
de" bı lOkera arikar "hatm ... tann" tOne
bıkar andı vvek: hatm rende tann.

rengarenk rgd K. P. renga reng.
ren geyiği M. Ger. ştvua kedi.
renk M. K. reng, bax. L her cisme ko di ça¬

van de bı ronahiyO xuya dibe. * kırmızı
rengi tanımıyanlar da var fivv. kesO ko
rengO sor nasnatan ji hemn. Z avva û ça-
vvabûna tışteki. *bu işinrengi değişti Avv.

vi kari rengêxwe hat guhartm. /_ almak
L reng gırtm. /- atmak Avv. reng avOtın,
reng 10 cûn. * rengi almak Avv. reng 10

avOtın, reng 10 çûn. * rengibozulmak Avv.

reng avOtın. * rengi sararmak Avv. reng
10 zer bûn./_ renk Avv. gulgıdi, renga reng,
reng û reng. /- vermek L L reng dan. Z
duhün, bax dan, zêdeyi jı bo cd û putuye.
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renk bilimi MArengnasi.
renkgideren M.ıWm.rengbu.
renk körlüğü MB/rengkorl
renklemek /.reng tann, boyax tann.
renklendirmek L. L rengin kınn. Z mec.

geş tann, kOfdar tann.
renkli rgd. rengin, rengdar./- film M fd-

ma rengin.
renksiz rgd bâreng. L tiştâ ko rengê xwe

ntae. Z kesâ ko ideolojrya xwe ya aşkıre
nine. /-Uk M bOrengi.

renk yuvan MA. ast kromosfer.
renyum M. Fr. kân renryûm, elementeki

bı jımara atomi 75, guanıya atomi 1862,
sıftrya xwe 21 e û 3150 derece de dıhele.
ron Re.

reorganizasyon L Fr. reorxanisasryon, jı
bo dezgeh an sazûmanekO ko disa rûkû-
pOktann.

repertuar M. Fr. repertuar.
replika M. İng. replika
resen rgp. Lxweûxwe. Zbı serO xwe.
resepsiyon M. Fr. resepsiyon, pêrgini. L

pejırandın, qebûltann. Z zryarela resmi.
resim N.A Lwêne, mgar, fotaxraf, resim.

Z bac, baca resmi. /_ çekmek Z. resim
kısandın. /_li rgd buesım. /-siz rgd bê-
resım. /_ yapmak Z. resun çakırın.

resimlemek L. resim kırın,wêne kırın
resimli rgd buesım, brvvâne.
resimsiz rgd bêresun, bâvvâne.
resim yazı MA. nıvisa brwêne.
resmen rgp.A resmen, bı resmi.
resmi rgdA resmi, miri, resen.*resmi si¬

lah Avv. çeke miri an çekê resmi.
resmileştirmek L resmi kınn, miri tann,

resen tann.
resmiyet M^4.miriti,reseni, resmiyet
ressam N.A wênevan, nıgarevan, resam.

/_uk M. vvOnevanl
rest M. Fr. rest, hemû dıraf0 pêşryaxweye,

kesê di pokerO de /_ çekmekL L üstıkO
de hemû pare di carê de xistin pêş. Z
meydan xwastin.

restoran MZ*r.restorant,aşxane.
restorasyon M Fr. restorasryon, ta-

mirtann.
resul MXL resul, nıvvâher, peyırk. ZPey-

xamberO xvvedi tatêb.
resuluUah Nh.A Resûlûllah.
reşit rgd.Xbubır,gOran,reşid./_ olmak

L birbır bûn, gOran bûn, reşid bûn.
ret M-dcavv, derinami, red./- etmek/. L

red tann, redandın. Z jı evvladryO
denostın.

retina M. Lat, spûçık, spûçıkO çav, retina.
reva MZ,.rewa,ieşkin,cihdc
revaç M. A revvac /_ bulmak L revvac

ditin.
revak N.A çardax, turt
revalüasyon M.Z*r. revvalûasryon.
revan N.P. revvan, rêmeşin, rûçûn.
revani MZ,.rewani,cûrexwannekebışu-

e.
reverans M Fr. serkupl /_ etmek L ser-

kupi tann. /- yapmak L ser hıngaftın,
serkupi tann.

revir M Ger. janeane, dermanxane.
revizyon M. Zr. revizyon.
revizyonist N. rgd Fr. revizyonist
revnak MArewnaq.
revolver M. Fr. İng. revolver, şeşar, şeş-

derb.
revü N.Fr. revü.
rey M. A deng, pâşger, rey. /_ vermeki.

deng dan, rey dan.
reyhan M. A reyhan, nhan, merzekevv,

fınncenuşk.
reyon M. beş, hq, moeazâ de cihO ko tenâ

cûre tıştek tâ fırotan.
rezalet M. A rezili, rezalet, hetik, hetıketi,

xaxi, gosartmeti, ev staonimana h gor de¬
vokan dıkann di cihâ hev de bıkar bên.

reze Mencame.
rezene M. nzyane, ra^ane.
rezerv N.Fr. rezerv.
rezU M. rgd A gosartme, çepel, xax, rezü,

ev staonimana ti gor devokan û dem û cih
de ddcann di cdiê hev de bıkarbân. /_ et¬
mek Z. rezil tann, gosartme tann, tann
xax. /_likM. rezili, gosartmeti, xaxl /_ ol¬
mak L rezd bûn, gosartme bûn, xax bûn.
* rezil nsva olmak Avv. xax û gosartme
bûn, hetıkin, cans bûn.

rezilce rgp. bı xaxi, bı rezili, bı gosartmeti
rıhtım M. P. keştigeh, nxlim, sdar.
nsk M.nzq.
nsva M.xax.
nza M. razibûn, rûdan, destur. /- göster¬

mek L razi bûn, rO dan, destur dan. *
rızasını almak Avv. razibûna yeki gutm,
desturjı yeki gırtın.

riayet M/lnayet,seridanin./_etmekZ.
nayet tann, seri danin. /-kar rgd riayet¬
kar.

rica M. tdea,nca,lava./_aM ükakar, la-
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vakar. /_ etmek L tıka tann, nca tann. *
rica ederim Kürtçe okuyun Avv. tıka
dikim Kurdi brxwimn. * rica olunur! R
tıka ye!

rical Nk L mêrne, mırov. Z memûrOn h
cdıû meqama bdınd.

ricat N.A veger, paşvekışin. /_ etmek L
şunda kişin, şunda çûn, paşve çûn, vege¬
rin.

rimel MFr.mesqere,tal
ring M İng. ring, cihO ko tâ de boks û tıştO

vvısa ddizm.
rint MZ'.ruKlqelender.
risale M A risale, berhevok, namüke,

vveşinek.
risk N.Fr. risk, wêrin.
ritan MZT.Gr.ritin,aheng.
ritmik rgd Fr.Gr. ritmik, ahengdar.
rivayet N.A nunho, nvvayet
riya M. nya, durûti, melaqi. /_kar rgd

riyakar, durû, melaq. /Sık durûti, mela-
qi.

riyal M. L çaran de yeki peseta (draf) ya
spanyoü ye. Z navê dirafê iran, Suudi û
Yemene ye.

riyaset N.A serokati.
riyaziye N.A matematik.
riziko N.Fr. risk, wêrin.
robot M. Fr. İng. robot, evıya jı zmanO Çe-

koslavvaki dıhOt
robotlaşmak /.robot bûn.
rodeo M İng. rodeo, cûre hştkeke h ser

pışta hesp, ga û boxe tO tann.
rodyum M Fr. kân rodryûm, elementeki

bıjımara atomi 45, gıranıya atomi 102.91,
sıfüya xwe 1233 e û 1970 dereceyi de
ddıele.OT/ı/îA.

roka M. Lût kûzele, kuzel
roket M lng. Ger. sarax, roket, layka,moş-

ek.
roketatar MA. roketavOj, saroxavûj.
rol M. Fr. pêçek, nyar, vveyn, rol. L tiyatro,

şano an sinamO de erkân kesan e. Z mec.
karekO ko dıkeve ser mdêyekl * evde er¬
kek olmazsa kadın, erkek rolünü de
üstlenir Aıv. di mala de ko mêr nebe jın,
rolê mêrji dıgıreserxwe./_almakZ. rol
gırtın, pêçek gırtın. /_ yapanN. vveynek,
ev gotin di Kurdıya kevn de heye.

rom M.//ıg. rum,cûrevexvvannekealkoü
ye.

roman M. Fr. roman. I-a N. romannvıs.
/-çıtak M. romannvisi.

romanlaştumak /.kınn roman.
romantik rgd Fr. romantik.
romantizm M. Fr. romantizm.
Romanyalı M. Rumen, Romani.
romatizma MBj. Fr.Gr. reşeba, bavvi, ro¬

matizma.
Romen M. Fr. Romen, Romayi. /_ ra¬

kamları Avv. hOjmarûn Romeni. ı = yek,
V = beş, X = deh, L = pânci, C = sed, D
= pOncsed, M = hezar.

rota M./trOgah, zûdeyijıborOgayikeştû
balafıran tê kar anin. * rotayi değiştir¬
mek Avv. rûgayi xwe guhartın.

rotatif M Fr. lng. rotatif, mekina
çaptannOye.

rozet N.Fr. rozet.
rölans M. Zr. rolans,gotineki di listıka po¬

kere de ye, bı vve zeman dıgırın an pare
zêde dikin.

rölatif rgd Fr. relatif, izafi, nısbi.
röle N.Fr. guhOrker.
römork N.Fr. römork, peydok.
röntgen M. röntgen.
röpartaj M. Fr. hevpeyivm, reportaj, rö¬

portaj. /_ yapmak L hevrıeyivin çêkinn.
rötar M. Fr. xayandin, derengketm, de-

rengmayin. /_ olmak Z. xayandin. * tren
rötarlıdır Avv. tren xayandi ye.

rötuş M. Zr.retûş, termeki wênekari ye.
rövanş M. Fr. rewanş, sportê de cara du-

dıryan ko hatm beramberi hev, tol-
standına di sportO de ye.

ruam M5/.seqav,mıqav,ufe.
rubai N.A carta, rubai.
rubidyum M. Fr. Lal Icân rubidyum, ele¬

menteki bı jmara atomi 37, gıramya ato¬
mi 85.48, sıfüya xwe L 53 e û 39 derecO
dedıhele.4im/cA.

ruble M. ruble, rûbl, navO pareye Sovvyet
e.

rugbi M. İng. Fr. rugbi, üstdeeke vveki fut-
bolO ye û bı goga vveki hOkani ddeyizm û
her aü jı 15 kesan pOk tO.

ruh M. A ruh, can, gihan, gıyan, derûn,
fıroher./- hastası M. nexwaşa ruhi * ru¬
hunu teslim etmek bvv. can kişin, cana
xwe teslim kınn. * ruhunu vermek Avv.

gryanâ xwe dan, ruha xwe dan, cana xwe
dan.

ruh bilimci MA. ruhnas, gryannas, psiko-
İCK.

ruhbUimi MA ruhnasi psikoloji
ruh göçü MA. ruhguhazün, bavvenya jı ser
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ruh ye ko jı laşeki der tâ û dıçe laşâ di.
ruhi rgd ruhi, gryani, derûni * ruhi

sıkmta bvv. gırâcan.
ruhiyat N.A ruhnasi, psikoloji
ruh ötesi MA. metapspc.
ruhsal rgd ruhi, gihani, derûni.
ruhsat NAL destur, yarmeti Z ruhsat-

name, destûrname, burunu. /_h rgd
bıruhsat, bidestûr./_siz/gdbêruhsat, bO-
destûr.

ruhsatname N.AK ruhsatname, destûr¬
name.

ruhsuz rgd bûcan, bOruh, bûgihan.
ruj M Fr. rûj, boyaxa lâvan e.
rulet M Zr. rulet
Rum M. rgd Rûm, Yevvnan.
rumba M Fr. rumba, navO cûre danseki

ye.
Rumca M. Rûmi.
Rumi rgd/lLxelkÛBizansûredıbOjın. Z

tışte ko peyvvendi h Anatoü û xelkâ »Ana-
toü re tâ gotin. 3. sataameyeki ye kojı sal-
nama Miladi 13 roj tim şunda ye.

rumuz N.A L remz, sembol derefş, sim¬
ge. Z işaret an navOn ko mana xwe yOn
dizi hemn.

rupi M. /rçg.navâ dırafâHındâ ulun vvela¬
tOn derdora HmdO ye.

Rus M. rgd Rûs,ûns./_ça M. Rûsi.
rutenyum M. Fr.kân rûtenryûm, elemen¬

teki bı jımara atomi 44, guanıya atomi
10L 07, sıfuyaxwe 123 e û 2400 dereceyi
dedıhelcamRu

ruteyla Mpezpezk,cûrepu-ıkekegıre.
rutubet N.A L kam, hênu, şdl rutubet Z

hit, tevvlis, rutubet, evrya jı bo erd û
zevryan tâ gotin.

rutubetlenmek Z.L hamin bûn, kam bûn,
rutubet gutın. Z tevvlis bûn.

rutubetti rgd hamin.

rutubetsiz rgd zrvva, berutubet
ruz N.P.K roj.
rücu N.A vegerin, poşimanbûni.
rüesa NkA reisne, serokne.
rükû M. nkû. L berevvpOş xar bûn. Z

nimêjê de dest dan çokan û xar bûn.
rüsumat M/t/l bacOn ko jı aü dewletê jı

mal tâ gırtm.
rüsup M durd, pegr.
rüsva rgd.P.nswa,xax, gosartme, rezü./-

etmek L nsvva kınn. /- olmak L nsvva
bun.An.rezU.

rüşeym N.A gorpere, goştpere.
rüşt MXgêraniti,azewl
rüştiye N.A dıbıstana navin.
rüşvet MAıuşwet,fırivv,ibûdlbertiL/_ci

M. ruşwetxur, firiwxur.
rütbe M.A paye, rütbe.
rüya MXxemd.xewn.Ltiştêko mırov di

razanâ de dibine. Z tışte ko mırov xryal
ddce. 3. hêvi, tışte ko mırov lı bendi dimi¬
ne. /- gibi fivv. vveki xemd. /_ görmek L
xemd/xewn ditin. * rüyalanna girmek
Avv. ketin an hatin xewna vvan. * rüyası
çıkmak Avv. xemda xvve derketm. * rüy¬
asında görmek Avv. di xemda xwe de
ditin.

rüzgar M. P. ba. /_ almak/, ba gutın. /_
esmek Z. ba hatin. * rüzgara kapılmak
Avv. ber ba bûn, ketin ber baya. * rüzgar
ekip futana biçmek Avv. ba çandın bahoz
çinin. * rüzgarın dinmesi/durması Avv.

ba danin, ba sekini /_u rgd badar.
riizgarlanmak Z. L te danta, ba hatın. Z

h ber baya sekinin.
rüzgarlı rgd badar.
rüzgarlık MbaparOz.
rüzgarsız rgd baba.
rüzgar ölçer M/ıbapiv.
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S M tipa 22. hemin ya elifbaya tırki ye û
dengdar e.

saadet M. kam, kanurani, bextiyari. * saa¬
dete erişmek Avv. gehişün bextryanya
xwe.

saat MAdemjmêr, katjmûr,saet Lyekjı
24 parçeyi rojê, 60deqiqe.2.dem,zeman.
* saat beşte gelmek Avv. saet pâncan de
hatin. 3. dema, vvext. * yemek saati Avv.

dema xwannê, vvexta xwannê, saeta
xwannO. /- başı Avv. sera saetê. * saata
bakmak fivv. h saetO nıhûrin. * saatim
kurmak Avv. saeta xwe badan. * saat
kaç? Avv. saet çend e? saat kaçta? Avv.

saet çı de? *saat altıya çeyrekvar Avv.sa-
et çeyrek kâm şeş, saet şesan re çeyrek
maye. * saat alfayı çeyrekgeçiyor Avv. sa¬
et şeşan re çeyrek derbaz dibe.

saatçi M.saetçOker.
saatlerce rgp. bı saetan.
saatli rgd bısaet. /_ bomba M. bombeyi

bısaet
sabah N.A beyani, sıbe, sıbO. L destpOka

rojO. Zrgp. demajı rojhelatınû hela nivro,
danO sıbâ, * sabah erken Avv. sıbâ zû, zû-
beyani * sabaha doğru Avv. devdevi sıbâ.
* sabahı bulmak Avv. sıbe tann. * sa¬
bahın köründeAvv. di tanya sıbâ de. * sa¬
bahlar hayu ola! Avv. sıbe xûr! /_lan rgp.
beyamyan. /_ sabah Avv. sıbâ sıbâ.

sabahçı Msıbeker.
sabahki rgd sıbeynl ya beyani.
sabahlamak L sıbe kınn, beyani kınn.
sabahleyin rgp. beyani, sıbeynl
saban M hevvcar, kotan. /- demiri Nh

gasm, gism. /_ okuMA. tirhevvcar, mıjane.
/_ sürmek Z. cot tann.

saban kemiği Manthesbyâpoz.
sabık rgdA ya pêşlya çûyi, ya berê.
sabıka MAL tışte berê, bûyerân der-

bazbûyi. Z demberê de sûcO ko batiye
tann û hatiye ceza dan. /-ta rgd kesê di
mOj de sûcö xwe heye. /-sız rgd bâsûc,
bâtavvan.

sabu N.A L aram, setnr, sebr, tebat Zte-
bat, baldırâjl xwegutinl * akşama ka¬
dar da olsa sabredemedi Avv. nekari heta

êvari jixwe bıguian tebat bıke./- etmek
L tebat kınn. /Sı rgd bıaram, ddfueh. *
sabn tükenmek Avv. ci 16 teng bûn. *
sabrını geniş tutmak Avv. bihna xwe
fıreh kum. /sız rgd bOaram, bOsebr,
fırşteng. /-sizlik N. bêarami, fırştengi. *
sabırsızlık etmek Avv. bihna xwe teng
kınn, xwe ranegutm, tebat nekınn. /_
taşı M kevırû aramO. * sabn tükenmek
Avv. sebra xwe xdas bûn.

sabısızlanmak L be sebır bûn, bê tebat
bûn.

sabi N.A zarok, mındal, sebi.
sabit rgd A navdêr, pêdandi, xwecUi,

cüıgırti, sabit
sabitleşmek /. cih gutm, xvvecUi bûn, sa¬

bit bûn.
sabitleştirmek L pâdandın, pût kınn,

şıdandm.
sabotaj M. Fr. sabotaj.
sabretmek L xwe ragutın, aram kınn,

sebır tann, tebat tann.
sabun M. Fr. sabun, sawûn./_lamakZ- sa¬

bun kuın. * çamaşu sabunu Avv. sabuna
reql * traş sabunu M. sabuna kurtannO.

sabunlanmak Z. hatın sabun kırın.
sabunlu rgd bısabûn.
sabun otu Mfi-kefkefok.
sac M. L sac, hesın û pola yên ko bı plaqe

bûne. Z sêl sac, jı bo nan patına ye.
sacayağı, sacayak M. distan.
saç M. a/ı£ por, gıjık.* dağınık saç fivv. gıjık.

* saçını kesmek Avv. seri kur tann. * sa¬
çları diken diken olmak Avv. por 10 gıj
bûn. * saçlarından sürüklemek Avv. bı
gıjık gutm û kaş tann. * saçlarını traş et¬
mek Avv. porûxwe gutın./- ağartmak/.
por spi kuın./- buakmak/. por berdan.
/_ dökmek L por vvesandın. /_ kepeği
Avv. kevışk, gevvnk. /_ kesmek Z. por
bırrin. /_ lülesi M. kezi, grzvanok. /_ ör-
güsüM kezi, guh, gâsû,grzvanok./- tara¬
mak Avv. por şe tann. /_ tokası Avv.
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bana ko h ser divvaran re duOj dibe. Z
rêşi, rişi, gmcır, hOşi, dora xaJiçe, kilim û
xavli ko bı ris dırâj dikin.

saçak kök M. pûnc, pûncır, xampûl,
gıyayû ko h dora koka de ta yân din aj
didin.

saçı M. Lşoşpani.Zşabaşûn davvatO ye.
saçık rgd L belav, vekıri. Zşdfû tazi.
saçılmak L axme bûn, felisin, belav bûn.

'yerlere saçılmak Avv. le erdê axme bûn.
saçma l L karO "saçmak" e. Z rgd bâvac,

moleq, tirhOw, ecâb, fişar, yavve. /_ ko¬
nuşan Avv. yavvebûj. /- sapan Avv. tene
tûrre. * saçma laflar etmek Avv. gotınOn
fişarde kuın.

saçma 2 M. saçme, jı bo tıfıngû.
saçmak L felışandın, axme kınn, belav

kutn. * saçıp savurmak Avv. vır de vvâ de
tann, destbelavi tann.

saçmalamk Z. yavve bêjtm, bOvac axafün,
terre tûrre axaftin.

saçsız rgd bOpor, zelût, keçel
sadak M tirdank.
sadaka M. A geşt, xOrat, tebank, sedeqe.

/_ toplamak Z. çûn geştû.
sadakat M/lddsozi./_li rgd dıisoz.
sade rgd P. L safi, saltgü-, sade, têkûz, tıştO

ne xeml û kokandi. Z sade, bOşetar, jı bo
qehwO. 3. rgp. saade, bı tenê. /_ yağ Nh
nrvişk, rûnê teze.

sadece rgp. bes, saade. * sadece o gülüyor
Avv. saade evv dikeni.

sadeleşmek Z. sade bûn, safi bûn, ari bûn.
sadeleştirmek Z. sade tann, safi tann, ari

tann.
sadelik M. sadegi, safıti, sadeti.
sadık rgdA dılsoz, hışpak, sadiq.
sadıkane rgp. bı ddsozi, bı hışpaki, bı

sadiqi.
sadist N. /gdZr. sadist.
sadizm N.Fr. sadizm.
sadme N.A hhevkeün, coqin.
sadrazam N.A paşdoşek, lele.
saf IM^4.saf,sef,rêze./_dişiAw.berteref.

/_ dışı olmak L berteref bûn. /_ dışı et¬
mekZ. berteref kınn.

saf 2 rgd A L safi, ari, bâhevri, ron. Z
evdal, hışsrvdc, kesê ko hde û dek û dola-
vanntzane.

safari M. »Fr. L nâçirvanıya duınde û hey-
vvanûn kovi h Efriqa. Z komnêçiivani.

safderun rgd An safdU.
safdU rgd ddsaf, evdal hışsrvık.

safha MAL hed, sefhe, merhale.*hangi
safhaya ulaşmış? Avv. gıhiştiye çı hedO?
Zfiz-faz.

safi rgdA L safi, ari, paqij. Z net 3. rgp
saade, safi

safir MAyaqûtişm.
saflaşmak Z. Ldabınstın, sef bûn. Z safi

bûn. ari bûn. 3. ddsaf bûn, hışsrvık bûn.
saflık Msafiti,evdad,dılsafitlhışsıvıkl
safra N.A ani zaferan, zefran, sefre. /_

rengiM. zaretırek.
safrakesesi MA. ant AZ", zıravdc, zefran,

zare.
safran M. A zefran, xene. * yalana sa¬

fran M. zefrani derevvin.
safran otu M. zaferan, zefran.
safsata M. yavve, tirhâvv, terre tûrre.
sağ ' rgd xweş,sax,tendurustLya ko ten-

durusuyaxwe baş e. Zya ko hâdip, h dınâ
ye. /_ kalmak Z. xvveş man. * sağ oli R
bıji!/- olmak Z.xweşbÛn.*sağolsun!/î
L bda sağ be! bda xweş be! Z mirati, mi-
rato! bı neyini tâ gotin. * sağ olsun beni
hiç dinlemedi Avv. mirato ez qet guh ne-
da mm. bı eriniya xwe ji: emrê XvvedO lê
be! * sağ olsun adam işimi gördü Avv.

emre Xvvedê 10 bemırovi kare mm dit/-
salim Avv. sağ selim, bixvveş û ç&

sağ 2rgd rast, rasta. Ldıjraberi çepe.*sağ
kol sağ göz Avv. mdO rasta, çavi rasta. Z
ali an layi dıjraberi çepê. * sağ taraf Avv.

hêla rastê, aü rasta. * sağılan sürmek Avv.
jı rastû de ajotın. 3. rast M. rgd kesê di ab¬
ori û rOzani de layi koneperesüyO dıparû-
ze. * sağa sola bakmadan Avv. h dor xwe
nenıhOrtın, çep û rastaxwe meze nekınn.
* sağı solu olmamak Avv. jı bo kesê ko
erê nerO ya xwe bâlu nine.

sağalmak Z.xweş bûn, çO bûn, sd*a ditin.
sağaltım M. xweştann, tedavvi, terapi
sağaltmak L xvveş kınn, tedavvi kuın,

tendurust kınn.
sağanak /.lafavv, rejne,rejnebaran,rehO-

le, şdoke, barana ko jı bo demeki kurt 10

hışkdıbare.
sağa M. rgd rast, rastparez,rOzani de kese

ko layi koneperesti diparêze.
sağdıç M. desthıra, buâzava, şoşban, 505-

pan,şoşbta./_takMşoşpani
sağdırmak Z-danşarleuın,dandotuı.
sağduyu Meqliseîun.
sağı Mzıriç,zârç,rıxateyrane.
sağılmak /.şarbûn, hatm gar kınn, haün
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dotın.
sağımlı rgd doşani.
sağu rgd ker. /-etmek Z. ker tann. /-ol¬

mak Avv. ker bûn. * sağu- ve dilsiz Avv. ker
ûlal.

sağırlaşmak L ker bûn, bâ deng man.
sağulaştınnak L ker kınn, bâ deng

hıştın.
sağırlık M keri, bOdengi.
sağlam rgd zexm, berk, metin, pût, xurt,

qedn, qevvdn, qevvui, saxelem, qurs, tûk-
me, ev sinonimana h gor zaravayan
dıkann di cdıO hev de bâne bdcar andı. L
tıştO ko bı hOsani naye xua tann. Z tışte
ko zerar nediti ye, xua nebûye. 3. kesO
tendurust û bısddıet 4. kesê ko bavveri pê
dibe. /_ etmek L zexm kınn. /-olmak L
zexm bûn. /_ yapmak Z. qewfa tann.

sağlamak Z. jı bo pûkaıîina kereki: L
tışteki amade kınn, temdi tann. Z dest
xistin, bûn xvvedi. * çalışarak sağladığı
parayı yine kaybetti Avv. pareyi ko bı xe-
batO dest xisti bû, disa vvında tar.

sağlamca rgd sinonimOn h pûşiya
"sağlam" legel daçeka "bı _" û pareka "i"
dıgırın vvek: bKiirtlbipêtiûAwdZ/gp. di¬
sa bı vi avvayi ye 10 daçeka "bı" cüda tOte
nrvista vvek: bı xurti, bı pêti û Avvd

sağlamlamak L sinonimOn ü pûşiya
"sağlam" bı lêkera arikar 'Tann" tOne kar
andı wek: xurt tann, pOt tann û Avvd

sağlamlaştırmak L zexm kınn, zex-
mandın, xurt kınn, xurtandin, qevvta
kınn, pât tann, şıdandın, belryandın.

sağlamlık M. staommOn h pûşiya
"sağlam" bı pareka "i" têne bdcar andı
vvek: xurti, pêti, zexmi û Avvd

sağlanmak Z. karû "sağlamak" hatm
tann an Hstın vvek: hatın dest xistin, hatm
temin kınn.

sağlıcakla rgp. ti ser xweşiyû, bundun
xvveş, bı x0r.

sağlık M. xvveşi, saxi, samani, tendurusti,
jtadari. * sağlık oisunlZiXvvedêxweşiyê
bide!

sağlıkta rgd bıcûn,xweş, tendurust
sağlı soUu rgd çep û rast
sağmak Z. dotın, doşandın, duvvitin, dos¬

ta, şar tann, dvvitın. Ev sinonimana
dukann di cihO hev de bêne bdcar anin.

sağmal Mdoşam./_aM.bOrivan.
sağn M. ant nevvq. /_ kemiği MA. ant

hestryû qortix, kortix, qormatix.

sağu M. bn ağıt
saha M. A pani, qad, rast, rastık, navçe. *

bizim sabada Avv. di navçe ya me de.
sahabe Mv4.eshabe,heval0nHz.Peyxam-

beryênnOzde.
sahaf M. kevnefiroşO pırtûkan e.
sahan N.A sehan, sehenk.
sahi rgp.^4. bı rasti, bı cih, eseh.
sahiden rgp.A bı cih de, bı rasti.
sahife N.A rûpel, sahife.
sahih rgdA eseh, rast
sahil N.A cav derav, perav, qerax, kerax.

* deniz sahiU Avv. peravO behrO.
sahip M. A xwedi, xavven, xavvên, xudan,

sahıb. /_ çıkmak Z. lê bûn xvvedi, xwediti
10 kınn. /_ etmek Z. tann xwedi /_
kılmak L tann xvvedi. * ev bark sahibi
etmek fivv. tann xvvedi mal û mdk. /_ ol¬
mak Z. xwedi bûn, 10 bûn xvvedi. * ev
bark sahibi olmak fivv. xvvedi mal û mdk
bûn. * bizim sahip çıkmamız lazım Aıv.
drvOt em İÛ bibin xwedi. * namus sahibi
fiw.xwedi namus.

sahipli rgd brxwedi.
sahipsiz rgd bêxwedl
sahne M/lLşanogeh, ciheki bdıdkojıbo

şanoye. Z her beşi jı şanoyê.3.şano, nyar,
jı bo tiyatro û tışte vvısa. 4. mec. trştê ko tO
ditm an beşi xebat. * politika sahnesin¬
den çekilmek fivv. jı şano ya rûzani xwe
kışandm.

sahnelemek Z. şano tann.
sahra M. çohstan, sehere.
sahte rgd P. L qelb, sexte, dexel Z zır. *

sahte para Avv. zırpare. /_ci rgdsextekar.
/-ciUk M. sexlekari. /-kar rgd sextekar,
derevvzta. minox. /_lik M. sexteti.

sahtiyan N.P. sextryan, si, jı bo çermê de-
baxlari dibêjm.

sahur N.A berbang, paşiv. L nanê ko di
RemezanO de h pOşıya sıbO tOte xvvann. Z
wexta v0 xvvannê.

saik M. ûşt, sebeb.
saika N.A L bırûsk, brûsk. Z ûşt, sebeb.
sair rgd di, din, a din.
sairi*itanenam rgd xewgerok, kesO ko di

xevva xwe de diğere.
sak L rgd wurya, şryar. Z xewsrvik. 3. M

lask, pike, oran.
saka M/tavkêş.
saka kuşu Mzengdok,zerole.
sakağı M. Zl/ ufe, seqav.
sakal M. nh, ndân, ri. /_ bırakmak L ri
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dotın.
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"sağlam" legel daçeka "bı _" û pareka "i"
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sa bı vi avvayi ye 10 daçeka "bı" cüda tOte
nrvista vvek: bı xurti, bı pêti û Avvd
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* deniz sahiU Avv. peravO behrO.
sahip M. A xwedi, xavven, xavvên, xudan,

sahıb. /_ çıkmak Z. lê bûn xvvedi, xwediti
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berdan. * sakata ele vermek Avv. ri dan
dest./- uzatmak Z-ridırOj kınn. * sakata
gelmek Avv. ri hatin. * sakalım değir¬
mende ağartmak Avv. riyû xwe di aşO
Mirzo de spi kınn. * sakata ele vermek
fivv. ri dan dest * sakalım yok ki sözüm
dinlensin Avv. riya nun tüne ko gotına
nun pere bıke. * sakalını sıvazlamak
Avv. riyaxwe mıst dan. * sakal traş etmek
Avv. ri kur tann.

sakallanmak Z. riyû xwe hatın.
sakallı M.riko, biri.
sakar M. L beş, heyvvanO ko enrya w0 de

spiti heye. Z M rgd tepışkor, kesâ ko zû
zû xeleti an qeza dike.

sakarmeke M nurişka avi, qazabryani.
sakaroz N.Fr. kân sakaroz.
sakat Mrgd^4seqet,jano,kûd,eUl,dexel

/- etmek L seqet kınn, kûd tann,
seqitandin. /_hk M. seqeti, kûdi. /_ ol¬
mak L seqet bûn, kûd bûn.

sakatat Nk sakatat, dd û ciğer û gurçık û
kelepaçe yên heyvvan. /_çı M. saka-
tatfıroş.

sakatlamak L seqet kınn. kûd kınn,
seqitandin.

sakatlanmak Z. seqet bûn, kûd bûn.
sakın B. zinhar, teqez.
sakınca M. zerar. * sakıncası yok fivv. ze-

rara xwe nine. /_ta rgd bızerar. /-sız rgd
bOzerar.

sakınma M. gurOz, heVışandıni.
sakınmak L gurOzandın, xwe jO

hevışandın, h berxvve ketin.
sakırdamak L lenzta, ncıfin, jı ber tırsû

an jı sermayO.
sakırga M. zıç, temi, gene.
sakıt L rgd keti. Z hukmO xwe der-

bazbûyi, betal. 3. pâr, kesê ko jı meqamê
derkeüye û yeki di keüye cdıO wi. /_ ba¬
kan M. pêrvvezir, pOrşalyar. 4.N.astme-
rix,mars.

sakız M. benişt./- çiğnemek/, benişt cûn.
sakızağacı Nh darbenk, kezvvan, qrzban,

ben.
sakızlaşmak /. vveki benişt bûn.
saki MAmuxbeçe,meyger,saki
sakin rgd AL aram, hamin, bêdeng, re¬

het,xamoşan, haş, tebıti. * ortalık sakin-
dtaAvv.dinyarehete.Zrılnıştvan,vvarniş.
3. meyi hânin, kes an tiştâ kojı cihaxwe
nahve. 4. bOdeng, xamoşan, cihâ rehet û
asude. * sakin bir otel Avv. hotdeke xa-

moşan. 5. haş, aram. * çocuk sakinleşli
Avv. zaro haş bû.

sakince rgd evv staonunOn h pûşiya
"satan" daçeka "bı" dıgırın û bı pareka
"i" tenekar anin vvek: bı arami, bixamoşi.

sakinleşmek L hedınin, hedûrin, haş
bûn, bOdeng bûn, rehet bûn.

sakinleştirmek L haş tann, hedınandın,
hedûrandm, tebıtandın.

saklama M veşûrin, veşarin.
saklamak L L helanin, talandı, bı cdıki

bOlû de destâ xwe de niştin. * kita¬
plarımı saklıyorum Avv. putûkên xwe
heltinım. Z helanin, talandı, jı bo ko
vvında nebe ratann cihki nepeni * para¬
larım saklamak Avv. pareyOn xwe hela¬
nin. 3. jı bo ko xıra nebe an genû nebe
rakınn cihki evvlekar. * yağı buz do¬
labına saklamak Avv. rûn di sanncO de
helanin. 4. vesaitin,vûşartm, sardın, tışte¬
ki bı su zanin an dizi gutm. * su- sakla¬
mak Avv. sır veşartm. * paralarını
saklamak Avv. pareyâ xwe vasattın. 5.
talandı, helaıun, jı bo dayinO kes an tışteki ..

re tirxan tann. * bu yemeği sana sa¬
kladım Avv. nun evxwann jı te re helani.

saklambaç M pitros, çavgırtık, veşartok,
diq.

saklanılmak L evv sinonimOn h pûşiya
"saklamak" bı lêkera arikar "batin" tane
bdcaranin vvek: hatinveşartm,hatin hela¬
nin.

saklanmak L L xwe vûşartm, xwe veş¬
artm,xef bûn. Z hatin helanta, hatin hüa¬
nin.

saklatmak L dan vûşartm, dan helanta.
sakta rgd L nepeni, nıhân, tiştâ cüzi yana

nayê xuyatann û ditin. * sakta bir yerde
gizlenmek Avv. ciheki nepeni dexwe ves¬
aitini, veşarti, tışt an kesâ ko hatiye ves¬
aitin an xwe vâşartı ye. 3. pansti veşarti,
jı bo mafi çapOan patentêye. *her hakkı
saldıdırfiiv.hermafixvvehaüyeparasün.

sako Mıtsako.
saksağan Mqelebask,qelabaçke,quık.
saksı M incane, guldank. /_hk M gul-

dank.
saksofon M./rac:saksafon,hacetekemu-

zdcâye.
Saksonya M. Saksonıye. L ciheki lı H-

manıye. Z navâ cûre ferfûreki ye.
sal M. kelek, cum,ya ko bO meşk in.
sala N.A bang, baigi nunOjOye, sela.
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salacak M. teneşir, meşûn, kevıre meşûnû.
salah rgdA baş bûn, çâ bûn.
salahiyet M. .4 desthelati, raye, selatayet

/_U rgd desthelat, rayedar.
salak rgd selexane, ftstoqi, üral. /_hk M.

selexaneti.
salam M it salam.
salamura M. it kesat/- peynirMpenirO

kesıdandi. /- yapmak fivv. kesıdandın.
salat M/tnımOj.
salata M. it selate, zelate. /_ yapmak Z.

zelate çûkınn.
salatalık M. Lxiyar. Z tışte ko dibe selate.
salavat MA selavvat
salça M. it salçe, avdonk.
saldırgan M rgd destavêj, destdırOj, kovi.

/-tak M. destdırOji, destavOji, nkêv.
salduı M. êriş, pelemari.
saldumak Z.dabenzin,destavÛtın, bera-

dan, eriş tann, duêji - kınn, radan, ber¬
dan ser, lê rabûn. L Oriş tann, dabenzin,
jı bo zerareki bigêhini tışteki an keseki. Z
êriş tann, dabenzta, jı bo rexneyeki ü dıj
yeki bdd. 3. dest avOtm,jı bo tevgera ü dip
namûsO ye. 4. berdan ser, 10 rabûn, jı bo
keseki bıtırsini an jı bo sey û nêçirê êrişi
tışteki bıki. 5. bera dan, evrya bı çek û güle
ko h ser yeki biteqini.

saldırmazlık M evrya evv sinonimên h
pOşrya "saldırmak" bı daçeka "ne, me" tO¬
ne kar andı vvek" danebenzin, bera nedan
ûAvvd

saldırmazlık antlaşması Nk peymana
aşıtiyO.

saldutmak L evv sinonimên h pâşrya
"saldırmak" bı lOkera ankar "dan" têne
bıkar anin vvek: dan êriş tann, dan da-
benzandm û Avvd

salep M.A salep.
salgı M. ina tik, nOm, avzê.
salgılamak Z. nêm hatm, Uk jO derketm,

avzêbûn.
salgın rgd perok,nexwaşryako di demeki

kurt de tûşi pu- kesan dibe. Z M nexwaşi,
tışte ko di aü pır kesan de bâlu dibe. *
nezle salgım, kumar salgım Avv. nex-
vvaşrya zekemO, nexwaşrya xumarO. 3. M
pOregırtın, istda. * çekirge salgını Avv. pê-
regutına kultyan.

salhane M/tZ'.selaxane.mezbehe.
sata Msâşemb.
salık Magahi,şüet,pend./_vennekZ.L

agahdar kınn. Z şiret dan, penda dan.

salıncak M L daraç, deydık, hOlanek,
hOlkan, çinçolek, zerzanik, çımçır, doü-
dang, colane, dilanê, evrya hOlanekên h
parkan de ne. Z hOlanek, halkan, deydık,
jı bo zarokan vveki dergûş tête kar anin.

salınmak L L kara "salmak" haün tann.
Z vetevvışin, meşina ko h ser kûlekan xwe
ddeqini.

sahverUmek L hatin berdan, hatin azad
tann.

salıvermek L berdan, azad kuın.
salim rgdA xvveş, seüm. * sağ saltan Avv.

xıp û xvveş.
salimen rgp.A bı selameti, bı xvveşL
saUp N.Axaç.
salise M. selise, jışûştite yeki saniye ye.
salkım M. gûşi, ûşi, gvvOşl
salkım ağacı M/ı gûşidar, akasıye.
salkımak Z. tarmılin, pançdoki bûn.
salkınılaşmak Z. gûşi dan, gûşi gırtın.
saUcun söğüt M. şorebi, bizer, bişeng.
sallamak L L daqutandin, colandın, le-

qandin, tekandın, qehqandm. Z hejandm,
zOdeyi jı bo daran û erdê tê kar andı. *
ağaç saUamak Avv. dar hejandm. 3. ba-
vveşandın, jı bo dest û dısmal û Avvd 4. ra-
jandm. * beşik saUamak Avv. dergûş
rajandm. S. bavveşta, zêdeyi h ber bayê tâ
bavveşm.

sallanmak L L sıst bûn, leqta. * dişim
sallanıyor fivv. dıranû nun dileqe. Z hejta,
leqta, bavveşta, ba bûn. * lamba sal¬
lanıyor fivv. lambe ddıeje, lambe ddeqe,
ba dibe an badrvveşe. 3. xwe rajandm, xwe
bavveşandm, xwe leqandin. 4. vetevvışin,
ya ko di rêVeçûnê de xvve h ser kOlekan
xar ddce. 5. hejin, bı avvaki tund ko ddeqe.
*yer saUamyorAvv.erd ddıeje. 6. hejin, le-
qta, kesê ko cih û meqama wi keüye xe-
teriyê.

saUanfa M. lerz, leq, hejin.
saUapati rgd rgp. L terre tûrre. Z tane

mine, karO ko baş lê hûr nehatıye nıhOrin
û jı rû xwe hatiye tann.

salma M. L bOş, bac, demani, baca ko h
gundıyan tâ par tann. 2. navO xwanneke
bıbınnc e. 3. kara "salmak" e. 4. xweser,
beredayi, heywanê ko bı xweseri tâ ber¬
dan.

salmak Z. L berdan,azad kırm.* hayvan-
lan çayu-a salmak Avv. pez berdan mâr-
gâ. Z şandm, hOnarün, rê kuın. * haber
salmak Avv. nûçe rû kıruı. 3. dan, der-
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salmak Avv. nûçe rû kıruı. 3. dan, der-
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ketin. * dalbudaksalmak Avv.çiql û güm
dan. 4. berdan ser. * tazıyı tavşana sal¬
mak fivv. taji berdan ser kerguh.

salmalık Mçêregeh.
salon M. Fr. eyvvan, bennal, hol, barigeh,

divvan, salon.
saloz rgd bn salak.
salpa rgd tirat
salt rgp. L bı tenO, sırf. Z rgd safi, ari.
saltanat M.Aseltenet,hukumdari.
saltık rgd teqez, mutleq.
salvo M. it agubarandına bı bombO.
salya M. bkx kefşü, kepûr, kefa dev, Uk,

gdej, xazi, xwizi. /Sı rgd gdêjjn.
salyangoz M. Gr. balifû mâr, hâlkeyi şey-

tanoke, şeytanok, qepûşk.
sam M. kerrehû, sebûn, semûr, baya kojı

çolâtâ.
saman M. ka. * iri saman Avv. gızır, koze-

re, xız. * samanın alfanad su yürütmek
Avv. ağır di bm ka re bınn, agıri bm ka./_
rengi M. kareng. /_ vermek L ka dan.

saman kağıdı MeUqurne.
samanlık M merek, kadm.
Samanyolu MA. kakûşan.kadız, reya kav¬

ran.
samaryum M. Fr. kân samarryûm, ele¬

menteki bı jımara atomi 62, gıramya ato¬
mi 150.4, sıfüya xwe 7.75 e. sân Sm.

samba M samba, cûre danseki Emrika
Latiniye.

Sami M rgd A Sami xwe bavvenn ko jı
mfşâSam a kura Hz. Nuh hatme. Ev Ere¬
bi û Asûri û ibrani û Hebeşi û Cıhû yân
unytam.

samimi A Lrgd bıdıljıdıl serrumi, xerib-
dost. Z rgp. bı dd û can.

samimileşmek L pevre sendim* bûn,
pevre bıdd û can bûn.

samimiyet M. A semimiyet, bıddûcani,
xeribdosti.

samur M. A şeyi deryayl samur, semûr,
sıfori.

samura! MSamûraidiJaponandeaxay-
ên duhemin.

samyeU M/ı kerrehû, sebûn, semûr.
san MLnav, navûdeng.Zzan,zen.
sana pro. te, tere, jı tere.
sanal N. mat texmtai, farazi
sanat N.A L pise, karbendi hüner, senat.

/- okulu Nh xwandegeha pişesasiyê.
sanaata N. pişekar, hunermend, kar-

bend, senatkar.

sanaatkar M pişekar, hunermend.
sanatkarane rgp. bı pişekari, bı huner-

mendi, bı senatkari.
sanatoryum MZ*r. senatonyûm.
sanayi M/lpişekari,senayi,sınayi./_ciM

pişekar.
sancak M. Ldırevvş, derefş, ala leşkeriye.

Z al, ala. 3. dever. /-tar M. derefşgir.
sana M. jan, Oş, canOşi, zûria /_ tutmak

Avv. Oş gutm,jan gutın.
sancılanmak Z. jan gutm, êş gırtın, âsin.
sanata rgdjandar, Oşdar.
sancımak Z. jan dan, âsin.
sandal 1 M. Fr. filal cûreyeke sol m.
sandal MAl.belem,sendel,cûrekeleke-

ki vveki cunı e. Zguıû, cûre dareki hışk û
bduKvveşe.

sandalya M/lLsendeu,kurslhaceteke
rûmşünO ye. Z meqam, kursi * sanda-
lyesiz bakan M. vvezire paşdoşek.

sandık M.4sandıq,sendûq,sındoq. Lha-
ceteke jı text û çargoşe ye jı bo tışt mıştâ
xvve ddanê. Z tan dezgeh Û sazgehan de
cihO pareye. 3. banqe./- düzmek Z.cêza
xwe hazır kırın.

sanduka M/t sindoq, ya koddan ser go-
rO.

sandviç M. ing. babole, balolk, sandvviç.
sanem MALpûtZjinaliserxwe.
sangı rgd şewışi,sevvsi.
sam M zen, zan, say, hızu-. * sanısına

kapılmak Avv. luzra _ kınn, zeni kuın.
sanık M. rgd bersûc, meznûn.
sanılmak L sinonimên h pêşrya "sanı" bı

hatin tOne temam kınn vvele: hatin hrzır
kınn.

saniye N.A çırk, dûvık, saniye.
sanki rgp. L yana, say ke, tu dıbâ, bâi ko.

L di hevokên pirsêde bala rmrov ddeşine.
* ne olur sanki? Avv. çı dibe yana. Z he-
vokûn bâ pirse de gumanbari çêddee. *
teşekkür ederim, sanki yedim Avv. zor
spas, say ke mm xvvari ye. * sanki ağa ol¬
muşta böbürleniyor bw. tu dıbâ ka bûye
axa vvısa pesnaxwe dıde.

ganmak Z. guman kırın, zan kınn, hızır
tann.

sansar Mkûze.*kusansanMA.boken-
ge-

sansasyon MZr.sansasryon
Sanskrit M. Sanskrit, öl ûvvijeyiya Hmdi

ya klasik û gruba zmanOn Hmd û Ewro-
pa.
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sansür M Fr. sensor, qedexi, qedexrya h
ser çapameni û vvOşanO ye. /_ etmek Avv.

sensor tann.
santi xZr.Iötsanti.xurdepOşekiyekotO

pâşrya amûrOn pivanO, vvan bı sedi parve
dike.

santigram MZr.santixram.cgr.
santilitre MZr.santiliür.cl.
santim M. Fr. santim, jı sedi yek a pivanâ

ye. /_etre M. santimetre, cm.
santral M Fr. santral sentral. L dezgeha

ko elektrik jû tâ deranin. Z navenda tele¬
fona ye. 3. navend, merkez.

santrfor M. ing. santrfor, futbola de ya
peşiyâûnavta.

santrifüj rgd Z*r. sentrifûj.
santur M. P. sentûr, cûre amûrsazeki ye.

/-cuM.sentûri.
sap l N.ant lask, fuêze, frâze, qarot, sap,

oran, jı bo dexl û zadêye. * bitki sapı Avv.

qaroti rehek. * ekin sapı Avv. oran.
sap 2 M. dux, basqende, deştik, sap, evrya jı

bo hacetim e. * kürek sapı Avv. duxû bâra.
* kazma sapı Avv. duxtevir. /_ takmak Z.
duxpavetann.

sapa rgd çepe.ndıOn, nepeni, sape.
sapan M. berkani, qandc.
sapanlamak Z. qanik kırın.
sapasağlam, sapsağlam rgd xipûxweş.
sapçık M. boçık, doçık.
sapık rgd reşaş, pdûç, buluş. /_uk M.

reşaşi, pdûçi, bûhışi.
sapmç Mxwedanlayi,xwedanall
sapıtmak L xwe şaş tann, reşaş kınn. L

ketin xuabryeke ruhi. Z terre tûrre
axaftın. 3. şaş tann, şaşmi bûn. 4. eqlO xwe
vvmdakuın.

sapkın rgd rOderkeu, fdıti,
saplamak L hıngaftın, tâ de tann xar. *

bıçak saplamak Avv. kâr tâ de tann xar.
saplanmak L hatin hıngaftın, tO de çûn

xar.
saplantı M. fikri sabit
sapmak L rû berdan, sape bûn. L rû gu¬

hartın, jı rû derketm. Zjı rastiyOanjı pla-
nû texdin, poşiman bûn.

sapsan rgd zer zepaü.
saptamak L helsengandın, tesbit kınn.
saptanmak L hatm helsengandın, hatan

tesbit kınn.
saptırmak /.jırâdenastin, sape tann.
sara MAZ?;.fâ,edr,tep./.Jı/gdfâdar.
saraç M..4seraa/_haneM.seracxane.

sarahat M.A aşıkari.
sarahaten rgp bı aşıkari.
saraka M. henek, leq, galte.
sararmak L L beyi bûn, zer bûn, evrya jı

bo rehekan tâ gotm. Z zer bûn, zerikûı,
bengzâ xvve avâtin. 3. Bj. zenki bûn, nex-
vvaşrya zenki gırtm. 4. reng avâtin, zer
bûn, evrya ji bı ursa re ye. * saranp sol¬
mak Avv. zer zepaü bûn.

sarartmak /.zer tann, zenkandın.
sarat N.K. serad.
saray MZ>..K.qesr,sera,seray.
saraypatı otu M stêra çin, stOregul.
sardalye M. it masivvûrk.
sardırmak Z. dan paçan, dan lefandın.
sardunya çiçeği Nk derzdok, tolgta,

sardmye.
sarf M^.xerc,serf./_etmekZ.serftann,

xerc kınn, mezaxtm.
sarfmazar rgp.A serf i nezer,jı avvuê der.

/_ etmek Z. serf i nezer tann,jı avvuê der
tann.

sarfiyat N.A serfryat, mesref.
sargı MpOç,pêçui,paç,gûsdc/_targdpe-

çandi. /-sız rgd nepOçandl
sargı bezi MA. gûsdc, teriş.
sargılamak L paçan, pûçandın, paçık 10

pêçan.
sarhoş rgd P. K serxoş, sermesi L bı al¬

kole sera xwixweş bûn. Z bı kâf û zewqê
dejuBv ...2 çûn./- etmek /.sencoş tann,
mest kum. /_ olmak Z. sencoş bûn, ser-
mestbûn.

sarhoşhunak, sarhoşlaşmak L sencoş
bûn, sermest bûn.

san M. zer, zerd, çiq.* açık san renk M.
çûr.

san asma kuşu MA. çûçkê zerde, zerdêle.
san humma Nh Bj. zenki
sarık M. lıhafe, şaşık, egal, cemedani.
sanlaşmak Z. zer bûn, zenki bûn.
sarılgan rgd pêçander, rehekOn koxvve 10

dipêçin û mezm dıbm.
sardı rgdLtiştêkorengOxweya zer heye.

Z pâçandl lefandi.
sanlık M.Lzeri,zeritlZ/i/'.Oreqan, zeri,

zenk,xasakıni.
sarılmak Z. L lefın, lOgerin, lêgenyan,

xwe 10 pOçamZ hatm pûçin, haün pOçan,
hatan lefandun. * ydan ağaca sanldı Avv.

mari xwe h dara pêça/gerand. 3. hemâz
tann.

sarımsak M.sir./_acısıM.svvu-.*yabani
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sapçık M. boçık, doçık.
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sapıtmak L xwe şaş tann, reşaş kınn. L

ketin xuabryeke ruhi. Z terre tûrre
axaftın. 3. şaş tann, şaşmi bûn. 4. eqlO xwe
vvmdakuın.
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saplantı M. fikri sabit
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hartın, jı rû derketm. Zjı rastiyOanjı pla-
nû texdin, poşiman bûn.
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saptanmak L hatm helsengandın, hatan
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saptırmak /.jırâdenastin, sape tann.
sara MAZ?;.fâ,edr,tep./.Jı/gdfâdar.
saraç M..4seraa/_haneM.seracxane.
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saraka M. henek, leq, galte.
sararmak L L beyi bûn, zer bûn, evrya jı
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mak Avv. zer zepaü bûn.
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sarf M^.xerc,serf./_etmekZ.serftann,
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zenk,xasakıni.
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mari xwe h dara pêça/gerand. 3. hemâz
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sarımsak M.sir./_acısıM.svvu-.*yabani



n59 satmak

sarımsak Avv. sua mara.
sarımsak otu MAstirilok.
sarmmak L h xwe paçan, kışandm xwe,

taşandın ser xwe.
sansabuotn MtaUjari
sarışm rgd kej, kerenzer, zeri, porzer.

/_takMzeri,keji.
san tükürük otu MstOrkok.
san yonca M.tanêr.
sari rgd perok. /_ hastalık M. Bj. dırm,

perokt
sari 2 M. bızûn,jı zmanâ Hindi tO.
sarih rgdA aşikar, b01u,zalur, vvekat.
sarkaç M L fiz. dardarok. Z hişi, jı bo tışte

ris û qumaş e.
sarkık rgd mivvek, pançdi.
sarkıntı M tıştO ko bı serberjOri darda-

bûyiye.
sarkıntılık M destavOtın, devaveün, jı bo

ko rO de an bı avvaki tOtahya juıan bûn.
sarkıt M bızmdûg, jeolojiye de kaUeerên

ko jı şkeftan de serberjêrki dırûj dıbm.
sarkıtmak Z. L dahelandm, berdan jOr.Z

mivvek tann, pançdandın. * dudaklarım
sarkıtmak Avv. lOVOn xwe pançdancun.

sarkmak L dahelta, berjer bûn.
sarma M L karO "sarmak" e. Z Oprax,

evrya navê xwannekOjı pelgan e.
sarmak Z.Lpêçan,pêçui,pêçandm,iepê-

çan, fıtılandın, alandın, rapOçan, lefandın.
Z gemaro kınn, dor 10 bırrin. * şehrin
etrafun sarmak Avv. bajar gemaro kınn,
dora bajOr burin. 3. pO re gutm. * ateş her
tarafı sardı Avv. agui bı her aU re gut 4.
gdok kınn, peng tann. *yumağı sarmak
fivv. gdok lê pêçan, gdok tann. S.xvve lê pê-
çan. * yılan ağaca sarıldı fivv. marixwe ü
darêpêça.

sarmal L rgd tiz. helezoni. Z M. ant
serçımdca guh.

sarmalamak L pOçan, h hev badan, le-
fandm, rapOçan.

sarmaş dolaş rgp. bı hev û du he-
mûzkınni,xweh hev pûçandın./- olmak
L ketin hemâzâ hev, xwe h hev paçan.

sarmaşık M. pêçek, badak, daraünk, ba-
dak, laflafokJavlak, lavlav, lavvlavv.

sarmaşık üzümü MA deli
sarmaşmak /.xvve hhev paçan, ketin he¬

mâzâ hev.
sarnıç MA sanne, bir.
sarp L rgd zaxor, şax, kêrre. Z M. mec.

zehmet, zehmeti. * sarpa sarmak Avv.

ketin astengh/â.
sarpın M. Gr. L çala dexlû. Z ambar, sdo.
sarplaşmak /.zaxorbûn,kârrebûn.
sarraf M/4.seraf,zârker./_takMserafl
sarsak rgd lerzok./_lıkM. lerzota.
sarsalamak L bn sarsmak.
sarsılma M. hejin, lerzin.
sarsılmak L L kara "sarsmak" e, ev ji bı

du avvayi tâ gotin: a) hejin, lerzin, lenzta.
b). hatin hejandın, hatan lerzandın. * yer
sarsılması Avv. erd hejin, erd hate he¬
jandm. Z bûtaqet û hOz man. * adam kor¬
kudan sarsddı Avv. mırov bı ursa re hate
hejandm. 3. di bm bandûra tışteki de man
kojê hêvi nabe.

sarsıntı M. L hejin, hejan. Z lenzin,
gıcgıcin. 3. erdhejdı. 4. hejdıa erdû.

sarsmak L L hejandın, lerzandın,
gıcgıcandın, davveşandın, daşandın, da-
qutandm, tekandın, vveko tışteki pâ bıgıri
û bı hışkahi bdeqini. Z mec hejin, helşin,
xua bûn, di bm bandûra zerarekO de
man. * ekonomi durumu sarsıldı Avv.

revvşa abonya vvi helşıya/xıra bû.
sası rgd genû, genûbûyi
sasımak Z. genû bûn.
sataşmak Z.L dest avêtin,destdirêji kuın,

zmandırûji kınn. Z destavâtina namûsû.
sateUt M. sateUt, peyk.
saten M. Fr. saten.
sathi rgdA sathi, sınûde, banegehi, di rû

de. /-Ieşmek L tenık bûn.
sathı mayii MavrOjk.
satıcı M. fu-oşer, fu-otker, bayi. /_uk M

fuoşeri, fırotkeri bayiti.
satıh Mbanegeh,nL
saldık rgd tâ fırotan, bo fırotinâ.
satılmak Z. hatin fırotın. L tışteki bı be¬

ramberi bdıa ya pare de haün fıroün. Z
kesO bı berjewendiyaxwedejı bo kesâ dm
xryaneti kınn.

satım M. fırotın, fıroşün.
satan M. kinin. /_ almak Z. tarrin. /_

alınmak Avv. hatin kirin.
satar IMA.Lsikard,brvuOduxtane.Zsa-

tor, kâra qesaban e.
satar MAnste,reZ:/_arasıMııavTâz.
sataş M. fuotın, fıroştm. /- yapmak L

fıroün, fuoştin. * safaşa çıkarmak Avv.

tann fırotanâ, nstm fuotanâ. /_ yeri/VA.
funşgeh.

satlıcan Mzatûlcenb.
satmak L L fırotan, fıroştın, h beramber
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bıhayekO malek fıroün. Z kesâ ko tışteki
pâşkâş dike û lâ h ba ji ntae. * akıl sat¬
mak Avv. eqd fırotın. 3. cih tuşun, dev jO
berdan. * arkadaşını sattı Avv. hevalâ
xwe frrot

satranç M. P. satranç, setrene.
satrap MZ'r./'.diPersandewali
sattırmak Z. dan fırotın, dan fıroştın.
Satürn M. Fr.Lat astAstan, Kiwan,Key-

vvan, Zuhal, Satürn, stara şeşanya rojO ye.
sauna N.Fr. sauna.
sav M.şeb.thêz.
savaş M. L şer, ceng. /- açmak L şer

vekınn. /_ çıkarmak L şer derxistin. /_
hali Avv. şer hebûn. * birinci cihan sa¬
vaşı Avv. seri cihana ya yekem. Z tOkoşin,
koşin. * hastalıklarla savaş Avv. têkoşina
h dıji nexwaşryan.

savaşçı M. cengavver, cengdar, şerkar.
/-tak M. serkari, cengdari.

savaşım M. tOkoşin, koşin, koşan, /-a M.
rgd tâkoşer.

savaşkan rgd cengavver, şerkar.
savaşmak L L ceng tann, şer tann. Ztê-

koşin, nucadele kuın.
sava M. dadstOn, dadısten. /_hk M. dad-

stOni.
savmak Z. L def kınn, definandın, nijün,

qeşitandm. Z derbazkınn, tışt an demeki
xuab jı xwe dûr xistrnê re tO gotin. * ha¬
stalığı savmak Avv. nexwaşiyê derbaz
kınn.

savruk rgd L desbelav.
savrulmak L L belav bûn, aleme bûn. Z

karO "savurmak" tann.
savsak rgd sıst, ihmalkar.
savsaklamak L L vız bûn, ihmal tann,

guh nedan. Z dereng xistin.
savulmak Z. qeşitin, hatin nijtin, def bûn.
savunma M. L parêz, berevani, parasüni.

ZparOzname.
savunmacı M. berevan, parOzker.
savunmak Z. L parastın, dest helanın. Z

berevani kınn, bı devki an nrviski pa-
rastina yeki tana

savunmasız rgd bOparastın, bOparêz.
savunucu rgd berevan, bervêder, pa-

rêzger.
savunulmak L hatin parastın.
savurgan rgd destbelav, müsrif. /_ca rgp.

bıdestbelavi./_hkM.destbelavti, müsrif¬
ti.

savurmak L L vu/vir tann, berhevva

kınn, tışteki bavâp hevva û jı hev belav
bıki. Z avâtin, vu kırın, üsteki bıgui û ba-
vejijı dûr ve. 3. ba kınn, ber ba tann, dişte
vvek ka ya dexl û zada kojı bo paqijkinnO
h ber bayi diki. 4. daşandın, davveşandın.
* kdıç savurmak Avv. şûr davveşandm. S.
tann, jı bo çâr û derevv Û tiştâvvısa. * kü¬
für savurmak Avv. çâr tann. 6. njandm,
vvesandın,jı bo pare Û dıraf û tiştâvvısa ko
zor xerc bıki. * parasını sağa sola savu¬
ruyor Avv. pareyi xwe h vu û vvâ de bela
dıkeandınjdıe.

savurtmak L lOkerên h pûşiya "savur¬
mak" bı "dan" têne xebitandin vvek: dan
belav tann, dan vu tann.

savuşmak Z. qeşitin, nijtin, def bûn, hd
bûn.

savuşturmak Z. derbaz tann.
saya M. K. si, sih, sextiyana pışte sola ye.
sayaç MjunOrker.
saydam rgd hdû, zebloq. /_ tabaka MA.

ant gdêne, jı bo çav.
saydamlaşmak L hdû bûn, zebloq bûn.
saydamlaştırmak L hdû tann, zebloq

tann.
saydırmak L dan hejmartın, dan jmartın.
saye M. P. L si, sih, sa, saye, cdıO tari ko h

paş tavO de dimine, z saye, arikari.
sayeban M..P. sivan, cihê si.
sayfa M. A rûpel. /-landumak Z. rûpe-

landın, rûpel kınn. /_hk M. rûpel. * 400
sayfalık kitap Avv. pırtûka bı 400 rûpel.

sayfiye M^tladO, havtageh, pOşkenar.
saygı M. guami, serkupi, hürmet, ihtiram.

/- duruşu fivv. ravvesüna guami. /_ gö¬
stermek Z. hürmet tann, gırami tann,
serkupi tann.

saygıdeğer rgd eziz, berketi.
saygılı rgd hürmetkar, guamgu.
saygın rgd berketi, bırOz, berOz, rOzdar,

torm, xwedi qedu. /_h rgd qedirbdind,
gırambar.

saygınlık M. qedirbdindi, gırambari,
rOzdari.

saygısız rgd bûrêz, bâgıram, bêhurmet,
nrxay. /_hk M. bârOzıti, bOgırami, bOhur-
metl

saygızızca /gp.bıbâ hürmeti, bı be gırami
sayı M. L mat hêjmar, hejmar,jmar.Z her

hêjmaren çapemeniya vvek rojname û ko¬
var, nusxe. * sayı isimler Nh jmarnav. *
asal sayılarNh jmareyi jmarda. * belir¬
siz sayılar Nk jmarnaven. * belirti
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vvek ka ya dexl û zada kojı bo paqijkinnO
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für savurmak Avv. çâr tann. 6. njandm,
vvesandın,jı bo pare Û dıraf û tiştâvvısa ko
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sayfalık kitap Avv. pırtûka bı 400 rûpel.
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/- duruşu fivv. ravvesüna guami. /_ gö¬
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hêjmaren çapemeniya vvek rojname û ko¬
var, nusxe. * sayı isimler Nh jmarnav. *
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sayılar MA. jmarnavûn. * kesirU sayuar
Nh jmareyi pareyi. * sıra sayılan MA.
jmareyi râzda.

sayıca rgp. bı hêjmar, bı adet
sayıklama MvvuOne.
sayıklamak Z.wirênetann,jiberxewêde

axaftin, ber xwe de axaftin. L di xewO de
axaftin.Z kese ko tışteki h berxwede üne
û dibe û wû bı dengeki ko tO biniştin
diaxtve.

sayılamak L hêjmar tann, jmar tann.
sayılı rgd Lhêjmarti*on sayılı kitap Avv.

pırtûka bı hOjmar deh. Z hatiye
hejmartın. * kitaplar sayılıdır Avv. pırtûk
hatme hâjmarün. 3, tıştO ko kêm tOte
ditm, kûm dest dıkeve.

sayılmak L hatm hejmartın, hatm
jımartin.

sayım M. hêjmartin.
sayımlama M. statistik, hOjmartuı.
saym rgd buOz,berOz,eziz,xoşewist*he-

valê eziz Avv. saym arkadaş. * sayın arka¬
daşlar! Avv. hevalOn xoşewist!

sayısal rgd hêjmarki.
sayısız rgd bêhêjmar, tışte ko bı pubûna

xwe ve naye hejmartın.
sayıştay M. divvanO muhasebat
saymaca rgp. qestitani, itibari.
saymak Z. L hOjmartuı, hejmartın,

hejmırandın, jımartin. * bu kelimeler
saymakla bitmez Avv. ev bêjeyana bı
hêjmartmê davvi nayên. Z guami tann,
hürmet kınn, saye tann. * adam kimseyi
saymıyor Avv. muovi keşi saye nr'
nurovi guamrya keşi nake. 3. tann hesc
bO,jmartın. * o isimleri söyledin amma,
beni saymadın Avv. te evv navana gotın
ema tu mm saye nata an tu nun nahûjmû-
ri. 4. hesêbandin, pejırandın, tOvv kuın. *
ben bu ziyareti saymam, bir daha gele¬
ceksin fivv. ez vO zryaretâ tâw nakım, tu
drvOt careke dm vvO bâ. 5. hesıbandın. *
artık kış geldi saydır Avv. ûdi halına
zrvıstanO tâ hesıbandın. 6. h pey hev
hêjmartin. * onun yaptıklarım sayma¬
kla bitiremem Avv. ez bı kırına vvi
bıjmânm naqedirum.

sayman M. jmaredar, hesâbgâr. /-tak M
jmaredari, hesâbgOri.

saymaztak M. gırami nekınn, hunnet
nekınn, guh nedan.

sayn M. rgd nexvvaş. /-tak M. nexwaşi.
sayrımsak rgd xvve h nexwaşryû danin,

kesâ ko nexwaş ntae lObelâ bm xwe nex-
vvaş şani dıde.

sayvan Mi'.ZCsivan.
saz l M. /rac 1. amûrûn muzikO ne. Z saz,

tembûr, heceteki muzikâya bı tûl e. * saz
çalan Avv. sazbend. /_ perdeleriNh havvi.
/_ şairi Avv. tembûrvan.

saz M kamu, qanur, delavgrya. /_ otu le-
ven.

saza M. Arı sazende.
sazan baliği Mmasipank.
sazende M. sazbend, tembûrvan.
sazlık Mqamirgeh.
seans M. Fr. seans.
sebat M.A sebat, tebat /-etmek /.sebat

kuın. /-kar rgd sebatkar. /Sı rgd sebat¬
kar, /sız rgd bêsebat

sebayüdü M. /Csâ bay ûdu,sêûdu, listıka
tevvlâ de hêjmarek e.

sebep N.A ûşt, sedem, sebeb, hOncet, seb.
* sebebi nedir? Avv. sedema xwe çı ye? *
sebebi nedir? Avv. sebeb çı ye? /_ olmak
L sebeb bûn, sedem bûn. /-11 rgd bıûşt,
bısedem. /siz rgd bûsedem, bûsebeb,
bâûşt

sebebiyle rgp bı sedema, bı sebeba.
sebeplenmek L bı avvaki jO bıkar bûn, jâ

istifade tann.
sebU etmek Z. zor xerc tann.
sebze M. P. hêşinati, sewz, sebz, zerzevvat.

/_ci M. sebezefıroş.
sebze--' ' .'. dıkak, hOşınati.

.ae M/lsecade,sıcade.
occde M. sucde, secde. /-etmek /.secde

tann.
seciye M.4 xû, xûy, afrandıni.
seçenek M rûga, metot, azdı, alternatif.

seçilmek L hatan bıjartin, hatin
helbıjartın.

seçdmış rgd bıjafcte, IhiHkgtûw.bnazte. 2
selrribnişh^taylebıjarün. *seçUnmişbulgur

Avv. savvara ko hatiye bıjartin, savvara
bıjarti.

seçim M. L kare "seçmek" e. Z helbıjartın,
jı bo aımanca siyasi an idari de tay-
intanna kesan de raya gışti gutm.

seçki M. berhevok, antoloji.
seçkin rgd bıjarte, hdbıjravv, puxte, elit

/_lik M. bıjarteti, helburavvl
seçkinler Mit guegu, elit
seçme M.LkarO "seçmek"e. Zin seçkin.

* seçme hakkı bw. mafi hdbijartinê.
seçmece rgp. bı bıjartınl
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seçmek L hılbıjartın, helbıjartın, bıjartin,
vebıjartm, di nava tıştekiyân ko kâri te tâ
dıgıri û a dınO cdı ddıOU. Z helbıjartın,
bıjartin, arınanca siyasi û idari de ko en-
daman dıbıjOri. * derneğe başkan seç¬
mek Avv. serokû komela helbıjartın. 3.
gava yeki jı a din çeür dıbûıi. 4. jı hev de¬
ranin, h ser hev re nas tann. * karanlıktı,
kurtla koyunu birbirinden seçeme¬
dim Avv. tari bû, nun gur û mih h ser hev
re nas nekır. 5. bıjartin, vebıjartm, yeki jı
ya dm guuıgtir an hûjatır ditınû re tâ
gotm. * adam seçer, yemek seçer Avv. evv
mırovan dıbıjâre,xwannâ dıbıjOre.

seçmen MhelbıjOr.
seçtirmek Z.10kerênhpêşiya "seçmek" bı

lOkera arikar "dan" têne kar andı wek:
dan helbıjartın.

seda N.A pejn, deng, gal, seda. /_h L rgd
bıdeng, dengdar. Z rgdM Grm dengdêr.
/sız L rgd bêdeng, asude. Z rgd M. bâ-
deng, dengdar.

sedef M A lûl, sedef. /_ hastalığı MA. Bj.
birove.

sedef otu M. sıpend.
sedimantasyon M. L Bj. sedimentasryon.

Z dapalin, davverûı.
sedir N.A divvan, nrvinok.
sedir 2 Nk dara serwizadO, wurz, sedir,

selvv.
sedye M. it darterm, kejave, darbesi, çar-

dar.
sefa M.A sefa, kêf. /-geldin Avv. tu bixêr

hati, bı xêr bOt, ser çavan hati. /_ sürmek
L kOf ajotın.

sefahat N.A kOfdari, sefahat.
sefalet M.A şerpezeyi, hOjari, sefalet.
sefaret N.A balyozxane, sefaret
sefer NAL çûn, rOvviti, sefer. * sefere

çıkmak Avv. rûvvi bûn. Z ceng, şer. 3. car.
* bu seferde böyle olsun Avv. vO cara ji
bda vvısa be.

seferber rgd A P. seferber, nefiram, rO-
ketın. /_ etmek/.sef erber kuın, nefkam
tann, rê tann. /_ olmak Z. seferber bûn,
nefiram bûn, râ ketin.

seferberlik M seferberi, nefiraml
seferi rgdA seferi.
sefer otu M. gıyarevink.
sefil rgdA hejar, hêjar, pêxas, sefil şerpe¬

ze.
sefine MAkeşt
sefir M.A balyoz, sefir.

sefire M.^lbaryoze. Lbah/oza kojmcZ
juıa balyoz.

seğirmek L lrvin, gızgızık hatın, gava di
laşâ mırov de parçeki vvısa ddenze.

seğirtmek L baz dan, lulo dan, teqrzin,
baybezû çûn, vvısa zû û bı gavûn lez ko
mırov dıçe cihki nêzik.

seğmen M P.K. segman, segvan, snvarOn
ko dıçın neçirâ an legel vexwandryan lı
davvatO pey bûkO dıçm.

seher N.A berbang.
sehpa M. K. sâpâ, sehpa. L maseyâ pıçûk

e. Z sâprya idama ye. 3. haceteke wêne-
van e ko h ser vvâne çûdıtan.

sehven rgp.^ibıxeleti.
sekban M. P. sekban, dema Osmanryan de

cûre leşkerên h tixûban de bûn.
seki lN.K. seku, dik, berbanık. * seki üze¬

rine oturmak Avv. lı ser ddcan rûnıştın.
seki 2M çal, heyvvanOn vvek ker hespan ko

hngên vvan de ta h ser gvvizıkâ ve rengO
spi heye.

sekilemek Z. seku tann.
sekiz M. rgd heşt, heyşt. /_ind rgd heyş-

temin, heştemin.
seklem M L cevval, çal. Z pivaneke gırani

bı 80 kilo ye.
sekmek L L baz dan, h ser yek an du

hngan baz dan. Z terpddı, pijiqta, pekin,
tışteki davûji ko h dereki dıkeve û h ser
divijiqi dıçe. 3. terpıün, tilpeki bûn, gava
hngê te h paş dereke ddceve û tu h ser seri
dıçi. 4. pekin, pijiqta, gava tışteki davûji h
derekO ddceve û şunda tê.

sekmen M. L kursi. Z pOhng, pOpelûk.
sekreter M. Fr. ing. sekreter, nrvisevan.

/_lik M. sekreteri, nıvisevani.
sekreteriya M. Fr. mvisxane, sekreteri,
seks M. Fr. seks, cuısryet IS rgd seksi, ke¬

sO ko cazibeyi cinsi heye.
seksen heyştO, heştê (80). /-inci rgd heş-

tûyemin.
seksiyon M. Zr. beş, hq.
seksoloji M. seksoloji cınsdıasi.
sekstant N.Fr. Lat sekstant.
seksüel N.Fr. seksüel cinsi
sekte N.A ravvestin.* kalp sektesi Avv. ra-

vvesünadd.
sekter rgd M Fr. sekter, ya ko h tim dip

bihr û bavvenya xelkO ye.
sektirmek Z. L karO "sekmek" dan kınn.

Z pengızandın, pıjıgandın.
sektör N. Fr. sektör, beş, lıq.
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sel N.A L lehi, lesar, laser, cdfÛ, lefaf, lem-
late, IÛmışt, şOlav, seylav. Ev sinonimana
de "lehi, lesar û lOmışt" zade bıkar ten. /-
kalkması M. lesar rabûn, av rabûn. /-
taşması M. lehi rabûn. Z mec tiştâ pu Û
zade ko pev re dıhenke. * göz yaşlarım
sel gibi akıyor Avv. hısterOn çava nun vve¬
ki çem/lesar dıhenke. * sel Ue gelen yel
Ue gider Avv. bı baya hatiye bı barana dıçe.

selam M/tsdav, selam, pate. /-atanakZ.
sdav gırtm. /_ çakmak L pate 10 dan. /-
göndermek L sdav şandın. /_ söylemek
Avv. sdav gotin. /_ vermek L sdav dan. *
candan selamlar Avv. sdavûn germ, sıla-
vOn jı dd. * selam verdik borçlu çıktık
Avv. me sdav da em deyndar derketm.

selamet N.A xvveşi, sdamet, selamet /_le
rgp. bı selameti.

selametlemek L rO tann, jı bo râvvi an
mâvanan.

selamlamak Z. sdav kırın, pate 10 dan.
selanlanmak L hatin sdav kınn.
selamlaşmak L hevûdu sdav tann, sdav

dan hev, jı ber hev rabûn.
selamlık M. hOre, koçık, qesr û seray an

mal û konun mezm de cihâ ko mûr
rûdımn.

sehunünaleyküm B.A selamunaleykum.
Selçuklu M. devvleteki ye di qirnaXi.de b

AnatolryO, Asiye û heta çolâ Erebıstanâ
duOj bûbû.

sele l N.A selde, qufe.
sele 2 M. çapan, bn, sere.
selef Mpe^ewar,selef.
selektör N.Fr. selektör. LbOjingakodexlO

jı hev vedıbıjOre. Z lambeyO ereba ya
pOşm i heri mezm in.

selen M. deng, nûçe, agahi.
selenyum M. Fr. kân seleıuyûm, elemen¬

teki bı jımara atömi 34, stftiyaxwe 4.8 e û
217 dereceyi de dıhele. sân Se.

setiservis M. ing. şelfservis, xvve û xwe re
xizmet, 1un cûre aşxanan de ko taryar
dıçm bı xvve xwanna xwe dişlinin

selim rgd.4 selim, rast, durust
selofan MZr.uıg.selefon.
selüloit M. baxe, seüloit
selüloz MZr.seldoz.
selvi MsdwO,selwL/_ağaaMA.darasel-

wö.
sema 1M.helake,sema,çerx,evıyajıbose-

mayOndervvOşan e. /-hane M. semaxane.
sema 2N. çene, ezman, asiman,erş, azman.

semai rgdA semam.
semantik M. Zr. semantik, manenasi,wa-

tenasi.
semaver Msemawer,evbâjejıRûsitâ.
sembol M Fr. Gr. işaret, davver, derefş,

sembol/_lik rgd sembolik, derefşi. /-ist
rgdM. sembolist

semboUeşlirmek Z. sembole kınn, dere-
fşandın.

seme rgd sersem, bomık.
semender M.Z'.qurnewOlk.
semer M. P. K kopan, semer, palan. Z

pahk, evrya jı daran çOdıbe û zadeyi jı bo
keran e. /_ sapı bw. mıncele, çil /_ vur¬
mak Z. semer tann, pahk kınn.

semere N.A ber, hdber./- vermek/, ber
dan, lıılberin.

semerlemek Z. semer tann, pahk kınn.
semi MA bdüstin. .. .

semih rgdA destvekıri, comerd.
seminer M. Fr.Zıat seminer, komcıvin.
semirgin rgd qelew, bezgutl
semirmek L don/dıhn gutın, bez gutın,

qelew bûn, kel bûn.
semiz rgd L qelew. Z bezguti, donguti,

kel,kelbûyi
semizlemek /.qelew tann, kd tann.
semizotu M. pımpar, pdpine
sempati M.Gr.Z*r.sempati,xwtagerrru,de-

styari, şirini, beşûşi.
sempatik /gd riken,agmweş,xvvuıgerm,

destyar, şirin, beşuş.
sempatizan M. sempatizan, hevalbend.
sempozyum M Fr. Gr. sempozryûm,

komervin.
semptom N.Fr.Bj. semptom
semt M/tLsemt,taxe,herem.Zla,aü,pi

* semtine uğramamak Avv. hiç layi yeki
de neçûn, pi yâ ve neçûn.

sen pro. tu, te, pronavê kesta ya duhemin
e. * sen bilirsin Avv. tu dızani. * sen sağ
benselametAvv. tuxweşûezsdamet* se¬
ni gidi seni! Avv. ax gtdryo!, lo gıdıya 'se¬
ninki can da benimki patlıcan nu bw.
ya te can e, yan mm baUcan e.

sena MA pesn.
senarist MZ'r.serıarist,şaıı«ııvis.
senaryo N.Fr. il senenyo.
senato N. it dhvana pirmenda, senata
senatör M. rjinnend, senatör. /_lük M se¬

nateri, pirmendi
sendelemek Z.hullatrmrı,ülpeta bûn, tera

b<ta,teq)dirı,şevvısnı,şew5İbûn.
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sendika MZr.sendiqa.
sene M. A sal. * bu sene Avv. isal. * geçen

sene Avv. par, sala parin, sala bori, sala
çûyi. * daha evvelki sene Avv. pêrar. * ge¬
lecek sene Avv. sal dm, sala ko bâ. * sene¬
den seneye fivv. sal bı sal. * üç sene önce
fivv. betır pârar.

senelik rgd saU, sahni.
senet M.A gutek, bavvername, qoçan, se-

ned. /_U rgd bısened. /_siz rgd bOsened.
/_ yapmak L sened çOkınn.

senfoni M. Fr. Gr. senfoni. /- orkestrası
M. orkestra ya senfoni.

senin pro. te.
senit Mxonçe,xonçeyahevir.
senli benli rgp. can û ciğer. /_ olmak L

pev re can û ciğer bûn.
sentaks M.Fr. G/m hevoksazihevoknasi.
sentetik rgd Fr. sentetik.
sepet M P. K. melkeb, selde, cem, qetûf,

kelde, xanik, edil, qufe, sepet, qufik. /-
yapmak L selde çOkırtn.

sepetçi M. sepetçâker, sepetsaz. /_Uk M.
sepetsazi, sepetçêkinn.

sepetçi söğüdü MA. brya qufikan.
sepeUemek L L kınn sepetim. Z mec.

qewirandin, tann der, hdo tann.
sepet topu MA. basketbol.
sepi Mdebaxl
sepilemek Z.debax kırın, hesd kırın.
sepken Mxdolik, şdope.
septisizm M. Fr. septisizm, cûre felsefey-

ek e ko gumanbari û şdcdariyû dıparâze.
ser N.K.P.Lant ser. Z ser, serok, * ser

verip su vermemek Avv. ser dan su ne¬
dan.

sera M. it sera, camekan.
seramik M. rgd Gr.Fr. seramik, ferfûr.
serap M. P. leylan, dOmcame, serab,

revrevık.
serasker MÜT.serleşker.
serazad rgd A'. serazad, serbexo.
serbaz N.K. serbaz
serbest rgdKP. serbest, aza, azad, gerde-

naza. L hiç derekO an keseki ve gtrOdayi
nebûn. Z dd û gırti nebûn. 3. bê kar û xe-
bat bûn. /-buakmak Z. serbest berdan,
azad tann. /_ etmek L serbest kınn. /_
olmak L serbest bûn, azad bûn.

serbestçe rgp. bı serbesti, bı azadı, bı ser-
bexoyi.

serbestlemek /.serbest bûn, azad bûn.
serbestlik M. serbesti, azadi, serbexoyi,

seixwebûni.
serçe M. çûçık, çûik, çıvık./_pannakMAL

qdiç, qdincek. * serçeden korkan dan
elemez Avv. kesê ko jı teyran dıtırsi gdgd
najoyi.

serçegUIer M. çûk, çûik, çûçık.
serdar M. K. serdar.
serdengeçti Mfedayi,canfıda./_lUcM.fe-

dayiti, canfıdayi.
serdetmek Z. pOşkOş tann.
serdirmek Z. karO "sermek" dan kuın.
sere M. çapan, pivana duOjiye ko jı sera

üüya beraneki ta sera tihya işareta ye.
seremoni M Fr. seremoni.
seranat Mit. seranat.
serencam M. K P. serencam. 1. serhati. Z

davvrya kar an bûyerekâ.
sere serpe rgd palepal. * sereserpe geUp

oturmak Avv. bı palepal rûnıştın.
serf M. Fr. serf, dd, köle, ya ko hgel mal tO¬

te tarrin û fırotan.
sergen KL sergin, ref. Z camekan, vitrin.
sergerde M. K. sergerde, ebeboz.
sergi M.Zr.feraş,pâşangeh,marez,jı Kurdi

"sergin" 0 ddiêt
sergUemek Z. pusandın, feraş tann.
sergüzeşt M. K. P. serhati, serpêhati, ser¬

güzeşt, macera. /_çi M. serhatiperest
serhat MZCAserxet,sersinor,sertıxûb,jı

bo ya devvletan tO gotin.
seri M. Fr. seri, rêze. * kitap serisi fivv. se-

riyOn pırtûkan. /_ yazı M. rOzenrvis.
seri 2 rgdA zû, çabık.
seriU rgd raxisti, ramedi.
serilmek Z. L karê "sermek" kuın. Z

haün raxistin. 3. rhrêj bûn,xwe duOj tann,
ramedta. * serilip yatmak fivv. xvve duOj
kuın û razan.

serin rgd hOnık, hinde, hondc,jıbo av ûhe-
vvayO tê gotin. /Jtik M. honıkahl /_ ol¬
mak Z.honık bûn.

serinlemek Z. honık/hOnık bûn.
serinlenmek Z. xwe tanık kuın, xwe

honde kuın, ddO xwe sar kuın.
serinleşmek /.homkbûn.
serinletmek Z. hOmk/honık tann.
serkeş rgd K serkûş, berevan.
serlevha M K.P. senuvis, jıbo navânıvi-

sara tâ gotin.
sermaye M. K P. kapital, sermaye, dest-

maye. /_ci M. sermayedar.
sermayedar N.KP. sermayedar.
serme MLkarâ"sermek"e.Znanâsâlâ,
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serinlemek Z. honık/hOnık bûn.
serinlenmek Z. xwe tanık kuın, xwe

honde kuın, ddO xwe sar kuın.
serinleşmek /.homkbûn.
serinletmek Z. hOmk/honık tann.
serkeş rgd K serkûş, berevan.
serlevha M K.P. senuvis, jıbo navânıvi-

sara tâ gotin.
sermaye M. K P. kapital, sermaye, dest-

maye. /_ci M. sermayedar.
sermayedar N.KP. sermayedar.
serme MLkarâ"sermek"e.Znanâsâlâ,
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nanâ hevirtırş.
sermek Z. L rajastın, râasün, üsteki h er¬

da dırâj bda. * yataktan sermek Avv.

nıvin raxistin. Z damstın, darda kuın,
tışteki jı bo hışkkınn û hışkbûnû h üsteki
de daleqinl * çamaşu sermek Avv. tane
rûxistin. 3. raxistin, râastin, tışteki jı bo
zrvvakınnO h erdê belav bıki * bulguru
sermek Avv. savvar raxisun/rOxistin. 4. h
erdû vetann. * paralan masanın üzeri¬
ne sermek Avv. dırafi h ser masa raxistin.

- sermest rgd K P. sermesi /_ olmak Z.
sermest bûn.

sermuharrir M/CAsenuvisar.
serpelemek L L pışk vvesandın, jı bo ba¬

rana ko hb û hb dıbare. Z 10 reşandm.
serpilmek Z. L karO "sermek" hatın kırın

wek: hatın reşandın.Z geş bûn, bejn û bal
bûn.

serpiştirmek Z. L piş avâtin, jı bo berf û
barana ko tandık tandık dıbare. Z de¬
rsindin, reşandm.

serpmek L reşandın, lê reşandın. L tışteki
bı avvaki belavkınnû njandın. Z tışteki h
derekâ tann an h ser njandın. * fidelere
su serpmek Avv. av h sadıre reşandın. 3.
belav tann. * paralan serpmek Avv. dıra¬
fi reşandm. 4. hOdi hûdi barin.

serptirmek L lûkerûn h pâşrya "serp¬
mek" bı lOkera arikar "haün" tane bdcar
andı.

sersem rgd P.& gâj, bâhış, sersem
sersemlemek, sersemleşmek /. gêjbûn,

vetevvşuı, bâbış man/bûn.
sersemletmek L gûj tann, vetevvşandın,

bêtaştann.
sersemleştirmek L gûj lanBeAdlktandm,
vetevvşandın, bOtaş kuın.

M.
bûhışi, gûji, sersemtl

serseri rgdK.P. gevende, çuxti, beredayi,
sator, serseri. /_Uk M. serseriti, gevende-
ti, beredayiti, satoretl * serserilik etmek
Avv. serseriti tann.

serserice /gp. bı serseriti, bı gevendeti, bı
beredayiti

serserileşmek Z. serseriti tann, gevendeti
kuta beredayiti tann.

sert rgd P. hışk, za. L tiştâ hışk û zıvva,
dıjraberi nerm. * sert tahta Avv. tekteyi
hışk. ZuştêkovenayOÛxar nabe.* sert
bir deri Avv. çermeki hışk. 1 hışk, tund,
tiştâ ko tin bandûra xwe zade ye. * sert

hava Avv. hevvayi hışk, hevvayi tund. 4.
hışk, tiraki kesûko ern û tiraki ye.* sert
huylu adam Avv. mırove xûyi hışk, xûyi
tund. 5. bdıûz, hışk. * sert adımlarla yü¬
rümek Avv. gavOn bıhâz meşin.

sertehnek /.hışk bûn.
sertifika M. Zr. lisans, şehadetname.
sertleşmek Z. hışk bûn, tund bûn.
serieştirmek Z. hışk tann, tund tann.
sertlik M. taşta, tundi L tiştâ ko hışk û

tund dibe. Z kesâ ko hışk û tiraki dibe re
tâ gotin.

sertlikle rgp. bı taşta, bı tundi, bı hoviti.
serum M.Z*r.Zûtserom,xedeng,xwinav,jı

xwuiûçûdibeû disa vveki xvvtadidmenex-
vvaşan.

serüven M. ZC.P. serhati, serüven serpûha-
ti, serbori, macera. /_ci M. serhatiperest,
maceraperest

servet MAmaLheyi,serwet,saman./_sa-
hibi Avv. maldar. * servet sahibi olmak
fivv. xvvedi mal bûn.

servi N.P.K. bn şerri.
servis M.Fr.karguzari,serwis.Lxızmetah

srfrO ye. Z hesk û kefçi û fîraqên jı bo
xvvann û sıfrû ne. 3u dezgeh an sazûmane-
k0 de hqixizmetêye. 4. navgtaên xizmete
ya dezgehOn resmi ne. 5. tan cûre sportan
de vvek voleybol û tiştâ vvısa de gog
avutma h herdu aliyan.

seryum M. Fr. kân seryum, elementeki bı
jımara atomi 58, gıramya atomi 140.1, û
sıfüyaxwe 6.7 e û 810 dereceyi de dıhele.
sânCe.

serzeniş M. P. lom, lome, gazin, gazmd,
serzeniş. * serzenişte bulunmak Avv.

gazmd kuın, lom kınn
ses M.deng,awaz,dey,bang.LyakoguhO

mırov dıbdıise. Z ya ko i vejenüıa tOlOn
qinka mırov tê ûjıdeva mırov derdıkeve.
3. ya ko lıguhO mırov xvveş tê. * adamın
güzel bir sesi var Avv. dengeke mırov iya
xvveş heye. 4. seh û fder û raman. * sesi¬
mizi duyuramıyonız Avv. em denge xwe
nıkann bıdın bdiisüa 5. aheng û avvazân
muzdcê. / çücarmamak L deng ne
kuın. /_ çıkartmak L deng denostin. /_
akmak L deng derketm, deng jS der¬
ketm, deng pâ ketin./-, etmemekL deng
ne tann. /_ gelmek L. deng hatm. * sesi
çıkmak Avv. dengjO derketm* sesi düş¬
mekAvv.dengkenn.*sesigüzel Avv.deng-
xoş, deng şjrrin. /_ kesmekL deng burin,
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deng gutm. /_ seda Avv. deng û beng, deng
meng. * ses seda yok Avv. deng û beng tü¬
ne (nâıe). /_ tanımak Z. deng nas kınn.
/_ vermek Z. deng dan, deng vedan.

ses bilgisi M. fonetik.
ses bilimi M. fonoloji.
sesçil rgd fonetik.
seslem M. G/7/1 kite, çeku.
seslendirmek Z. deng dan/dayin.
sesleniş M. dengdan, dengkuın.
seslenmek Z. L bang kınn, deng 10 kınn,

deng tann, deng dan. Z deng kınn, bersiv
dan. * çağırıyorum, adam seslenmiyor
Aıv. bang dikim, mırovi dengO xwe nake.

sesU rgd 1. bıdeng, dengdar, dengüı. Z M.
rgd Grm dengdêr. 3. rgp. bı deng, bı avvaz.

ses sanatkarı M/ıdengbOj.
ses sanatkarlığı Avv. dengbOji.
sessiz rgd 1. bOdeng, ker. Z M. rgd Grm.

dengdar. 3. rgp. bı bêdengi. /_Uk M. bê-
dengi, kerbûni. /- kalmak L bOdeng
man, ker man. /_ sedasız L bOdeng û
beng. * sessiz sedasız kalmak fivv. lal û
bOdeng man.

sestaş, sesteş M. rgd Grm homonim,
hevdeng.

ses uyumu Nk hevdengi
sesyazar M. dengmvis, denggir, fonoxraf,

gramofon.
sel l M. ing. tan cûre sportan de her beşOn

maçê ye. * birinci set Avv. seta yekan.
set MÂL bend, berbest, pındam, tegere,

zOdeyi jı ber avê tê çâtaruı. * su seti Nk
benda avû. Z bend, seku, diwarên h
pâşrya tışteki re tê gotin.

sevap MAsewab./_kazanmakZ.sewab
gırtm.

sevda N.A sevvda, evin. /_ta rgd sevvdayi,
evindar, ddketi, ddevin.

sevdalanmak Z. sevvdayi bûn, evtadar
bûn.

sevdirmek Z. dan hezkınn.
sevecen rgd ddovan. /_Uk M. ddovani.
seven M. L aşıq, ddketi, jı bo mOr e. Z

maşiq, dıldayi, jı bo jm e.
sevgi Mevta, hez, hezkınn, şadunani.* ki¬

tap sevgisi Avv. evüuya pırtûkan.
sevgUi rgd eziz, deİal dedi delüo, yar,

xoşewist, tışt an kesâ ko hezkınn an gua¬
mi 10 dibe. * sevgUi anneciğini Avv.

dayılca mm a xoşewist Z ddketi, yar,jı bo
mêr e. 3. dddayi, yar, jı bojinO ye.

sevi M.evin,eşq.

sevici M. panik, panpanok. /-Uk M.
pandcâ, panpanokû.

serilen Mdddar,maşıq,jıbojınetegoün,
ya ko hez dike.

sevilmek Z. hatm hezkınn, hatın dılketm,
hatm dddayin.

serindi rgd ddovan, givar.aguxweş, oflaz,
xvveşik, serin, şirin.

sevimlileşmek L evv sinonimOn h pûşiya
"sevindi" bı lOkera arikar "bûn" têne te¬
mam tann vvek: şuta bûn.

sevimlileştirmek L evv staordmOn h
pêşrya "sevimli" bı Iêkera arikar "kuın"
têne temam tann vvek: şirin tann.

sevimlilik M. evv sinonimOn h pOşıya
"sevımh" bı pareka "i" tOne temam kum
vvek: şirini, xweşdci, ddovani û Avvd

sevimsiz rgd xwinsar, tal, tehl, neşirin,
nexweşik.

sevinç M. dılşayi, ddgeşi, şabûni, şadi,
şadunani. * sevinç göz yaşları dökmek
Avv. hıstûrOn/rondıkOn şabûnryê njandm.

sevinçli rgd evv staonimOn lı pOşıya
"sevinç" pareka "i" davOjtn vvek: dılgeş,
ddşa, şad û Avvd

sevindirmek Z. ddşa kırm, ddgeş kuın, şa
tann, şadıman kınn, kOfxweş kınn.

sevinmek L kûf tann, ddşa bûn, dılgeş
bûn, şa bûn, şadıman bûn, pêxweş bûn.

sevişmek Z. hev şa bûn, h hev şa bûn, hev
û du hez tann.

seriye N.A dûş, tax, hengûf. * av gehişte
duşa bêxçe Avv. su bahçe seviyesine geldi.
* su duvar seviyesine çıktı Avv. av gehişte
taxa diwOr.

sevk M. A 1. şandın, hênartin. Z bızav. /_
etmekZ. L şandın, hOnartm. Z bızavtın. *
hoca bizi iyilik yerine kötülüğe sevk
ediyor Avv. xoce me bı şunda başiyê de
dıbızOvıni xuabryO.

sevkıtabii M A dozin, dozina xwezayi,
sevvk i tabu.

sevkıyat N.A sevvtayat, nefirami
sevme M. hep, hez.
sevmek /.Lheji kuın, hez tann, hebandın,

tışteki pejırandın û 10 xvveş hatin. Z dd
dan, hez tann, hebandın, evdıdarO yeki
bûn û jâ hez tann. 3. hez kınn, tiştâ ko pu
xvveşa nurov dıçe. * kitap okumasını
sevmek Avv. jı xwandina pırtûkan hez
kınn. 4. 10 şa bûn, mıst dan, şabûna jı bo
evine ye.

sevr MAsevvr.
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tışteki pejırandın û 10 xvveş hatin. Z dd
dan, hez tann, hebandın, evdıdarO yeki
bûn û jâ hez tann. 3. hez kınn, tiştâ ko pu
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sevr MAsevvr.
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seyahat M. A geşt, ger, seyahat, sefer. *
seyahata çıkmak Avv. çûn geştâ. /- et¬
mek/, genyan, gerin. /-name M. geştna-
me.

seyek MİC.sâyek,Usükabızardesâûyek.
seyir M. L sOr, seyr, revvşeke çûnâ û meşi¬

ne dryardike. Z seyr, sefer, evrya revvşeke
hereketO şani dıde. 3. sûr, seyr, temaşa,
mêzetann û 10 mhOrinO dıde ber çav. *
düğün seyretmek L davvat temaşe tann,
sêr tann. * seyre dalmak Avv. ketin te¬
maşan.

seyirci M. temaşegâr/ker.
seyis M A mehter, meyter. /_IUc M mey-

teri.
seyit MAL Seyid, di Elevviyan de Uderâ

dini. Z kese ko jı mfşê Hz. peyxamber
hatme.

seyran M. seyran, ger, gerin. /_ etmek Avv.

seyran tann, gerin. * seyrana çıkmak
Avv. çun seyranO, çûn gere.

seyrek rgd L hevdûr, fırk, tiştê ko di nav¬
bera vvan de zêde fireni heye. Z kesad,
değme, tışte ko tun û zOde naye ditm. 3.
rgp. carcaran, geh geh, tıştO ko bı dem û
zeman jı hev dûr m.

seyrekleşmek L tırk bûn, hevdûr ketm,
kesad bûn.

seyrekleştirmek Z. hev dûr xistin, fuk
kuın, kesad tann.

seyretme M. mêze, temaşe, sOr. * seyret¬
meye gelmek fivv. hatm sOrO.

seyretmek L fencandın, fencta,
meyızandın, mOze tann, meyizta, seyr
kuuı, sOr tann, temaşe tann. L bı hal û re¬
vvşa tışteki bı çavan 10 nıhOrin. Z bOi tO-
kelbûn h ndiêrina bûyerekê. * kavgayı
seyretmek fivv. h şer temaşe tann. 3. jı bo
kêf û sahi an fOrbûn û agahdarbûnOjı xwe
re 10 nihOrin. * televizyon seyretmek fivv.

temaşeyi wêneguhOzê tann. 4. seyr tann,
jı bo keşti ko di avê de dıçe.

seyret! B. ka mOze ke! ka temaşe ke! evıya
baneşaneki ye gef û xetenyû şani dıde.

seyrüsefer MA çûnûhatın,çowar, trafik.
seyyah N.A râbrvvar, râvvi, râvvmgl
seyyar rgd A L seyar, gerok, tışt an kesâ

ko cdı û vvarû xwe ya bulu nine. Z seyar,
portatif, tiştâ sıvık û bı hâsani h hev dıke¬
ve û jı hev der tâ û tâte gerandm.

seyare MA Lostseyare, star. Z di Kurdi
detemanaerebûji.

seza M. P. havve, seza.

sezaryen M. Fr. sezanyen, amehyateki jı
bojman e ko gava zarok nayâ der.

sezdirmek Z. dan seh tara, hayedar tann,
dan agahdar kınn.

sezgi M hay, feraset, hest, seh.
sezilmek Z. seh bûn, hatin seh tann, hatin

hayedar kınn, hatin agahdar kınn.
sezindirmek Z. fi/ı sezdirmek.
sezinlemek Z. fi/ı sezmek.
seziş M. feraset, seh.
sezme M. seh, feraset
sezmek L dericandın, hesryan, hest i 10

bûn, seh tann, hayedar bûn, hay jO bûn,
agahdar bûn. Ev sinonimana h gor devo¬
kan carinan di cihO hev de tOne kar anin.
* min seh kir ko üı tê* Avv. sezdim ta sen
geliyorsun.

sezon M. Fr. ing. sezon, dem, demsal
sezü M. dara tama.
sezyum M. Zr. /amsezıyûm, elementeki bı

junara atomi 55, gıranıya atomi 133. ye û
sıftıya xwe 1.90 e û 28 derecâ de dıhele.
sânCs.

sfenks M. Gr. Fr. sfenks. L di Mısıra kevn
de heykelOn ko sera vvan insan û Iaşâvvan
heyvvan bûn. Z di bavvenya mitolojıya
Yevvnani de afrandâreki efsanevvi bû ko
jı râvvryan mamık dıpırsin, yân ko nedıza-
ni dadiquland.

sıcak rgd germ. L dıjraberi germ e. Z tiştâ
ko germbûna xwe zade ye an zade germ
bûye. * sıcak bir yaz günü Avv. rojeke ha-
vtaê ya germ. 3. tiştâ ko hez û evin tâ de
heye * sıcak bir karşüama Avv. pârgûıe-
ke germ. * sıcak bir yuva Avv. maleke
germ. 4. M. germahi, germahrya di he-
vvayê de. * yaz sıcağı basfardı Avv.

germrya havtaO destpO tar. 5. cUiê germ.
* sıcak oda Avv. jûra germ. /_ bastırmak
Z. germ bûn. /_ olmak Lw. germ bûn. /_
savaş Avv. seri çekdarl * sıcağı sıcağına
Avv. vvısa bı germi. * sıcak yüz göstermek
Avv. bı rûyeki nerm hevvandın.

sıcacık rgd vvısa germ.
sıcakça rgp. bı germi
sıcakkanlı rgd ddgerm, xwingerm, sem¬

patik, /-tak M xwdigermi, dılgermi, sem¬
pati.

sıcaklaşmak /.germ bûn.
sıcaklaştırmak /.germ kınn.
sıcaklık M. L germi Z germahi evıya

germrya tışteki ye. * vücut sıcaklığı bw.
germahiya laş. 3. germahi, peyvvendrya
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dosti û hevaltiyO de şani dibe. * kalbinin
bütün sıcaklığıyla Avv. hemû bı garma-
hiya dil /_ vermekL germi dan, germahi
dan.

sıcak ölçer MA. germjmâr, termomeür.
sıçan Mmışk.evryacûremışkekiyekojı

mışkû malan mezınür e. * ku sıçanı M
mışki kOlge.

sıçancükuşu Mşelaqe.
sıçankulağı Mzucatir.
sıçanotu M zernix, arsenik.
sıçırgan rgd vuık, vınkıni.
sıçmak Z.gû tann, ritm,rryta, reydi, rêtm.

L pisiti avêtm jı der ve. Z berbad tann.
sıçrama M. deqelûz, deqlûz, tûl qefz, xd,

loük.
sıçramak Z.Lbazdan,hdbehta,qefzdan,

xd dan, tûl dan, lı ser lıngan xwe bıdi erdO
û bı hışki xwe bıhnd bdd * pire gibi
sıçramak Avv. vveki gêle tûl dan. Z
ceniqin, hdperin, tulcuuqta, vveki bı tırs
an heyecanO ve yekcar di cihâ xwe de
bdenzi. 3. pekin, pengızüı, pihqin, gava
tıştekjı cihêxwejâ dibe û jâ dûr dıkeve. *
çamur sıçradı, ateş sıçradı Avv. heri
pekıya, ağır pekıya. 4. petan, pengızta, be-
lavbûn û perokibûnâ de ji tâ kar andı. *
karıncalar eve de sıçradı Avv. güle
pekryanmalOji.

sıçratmak Z. L dan baz dan, talbehandin,
qevz 10 dan, dan tûl tann, xd 10 dan. Z
ceniqandin, hdcemqandm, hdperandın.
3. pejıkandın, pekandui, pengızandm.

sıdk MAL rasti, durusu. Z bendevvari ya
jıdıL

sıfat IMAG/7n.rengdêr,rewş,sifet*bel-
gisiz sıfatlar M. rengdOrOn nebunavtari.
* işaret sıfatlan M. rengdêrên işarki. *
nitelik sıfatlan M. rengdOrOn çavvabûn
û çdobûnO, an rengdârân vvesfta. * sayı
sıfatlan M. rengdârân jmarki. * soru
sıfatlan M. rengdOrOn pırsıyarki. * nit¬
eleme sayı sıfatlan M rengdOrOn rOzda.

sıfat 2 N.A revvş, nol afet L cih û tay-
betrya keşi di halâ cıvata de. * bir arka¬
daş sıalıyla diyebilirim ki Avv. bı
nola/rewşahevalüyâezclıkanmbejımko.
Z rû, sıkûm, suret * adamda sıfat yok
ki fivv. rû an sıkûm h nurovi tüne ko. * kö¬
tü sıfatlar Avv. nolên xuab.

su*u LMAsucu-,nin,tune(0).Bıserexwe
tu bdıa ya xwe mne 10 gava' tâ rasta ya
hûjmaranvvan deh caranzOdeûhçepOya

hOjmaran ji vvan deh caran kâm dike. Z
rgd. mec. hiç nine, tu tışt 3. mec.xuab,bâ-
kâr. * ha söyle ha söyle, netice sifir Avv.
ha bûje ha bêje, encam sıfu- e /-noktası
Avv. mûfırk, devdevi.

sığ rgd tenık, gdıar, req, bırr, jıbo çem û
robar û derya ko ne kûr e. * suyun sığ
yeri Avv. reqa avê./_takM. tenıkahi, tenıki.
/- olmak L tenık bûn.

sığa M. fiz. kapasite.
sığdırılmak Z. tû de hatın cih kırın, tû de

hatan helanta, tâ de hatin şund tann.
sığdırmak Z. tâ de cih kum, tâ de helanta,

tâ de şund kum. * eUi kiloyu şu torbaya
nasıl sığdırdınız anlayamadım fivv. ez
tOnegehiştım vva çavva pOnce talo di vvi
tûnki de cih lor.

sığm M. aşka belek.
sığmak M. sıtar, star, stargeh. LcihO talde

ye koxvve h ber ba û baranO dıparOzi. Z
cdıO ko di şer û cengû dexwe star diki. 3.
kelbexti, di tenganıyû de kesâ koxwe da-
vûji paş.

sığınık M. penalunde, lace, mülteci.
sığınılmak Z. kara "sığmmak" haün kuın

vvek haün star tann.
sığınma M pena, kelbexti, laceyi. /_a M.

penaber, penalunde. sığınma yen pa-
rOzgeh. /_ hakkı Avv. mafû penahındeti,
mafO penahındeyi.

sığınmak L L penuiandın, laceyi bûn, d-
tica kınn, evrya xwe avûtına dereke jı bo
mebesta siyasi ye ko. Z sıtar bûn, xwe
spartın,xwe avêtin derekâ, jı ber ba û ba-
rane an xetenyekû penahi derekâ an ke-
sekû bûn. *Memoağayasığınmak. xwe
spartin Memo axa fivv. 3. di tıka û efûbû-
niyû de kar tâ. * adalete sığınmak Avv.

xwe spartin dadımendryO an xwe avetın
dadıgeha.

sığu Mgaran, devvarO reş, gaû mange./-
alun MA. garan. /_ çobanı MA. gavan. ga-
dûr. * sığu otlak yeri Avv. gadar.

sığuakkuşu N. keşûşke, çûkreş, çiq,
rişole.

sığu dUi otu M. zmanâ gay, gvvüız,
gozırvan.

sığır gözü otu Mgulepıjmin.
sığırtmaç M. gavan, gâdâr.
sığışmak /.tâdecihbûn,tâdehelatin.*

yer mi dar, korkma sığışırız Avv. ma cih
teng e, metirs em tâ de hel ten

sığıştırmak L tâ de kınn cih, tâ te hela-
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dadıgeha.
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alun MA. garan. /_ çobanı MA. gavan. ga-
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sığışmak /.tâdecihbûn,tâdehelatin.*

yer mi dar, korkma sığışırız Avv. ma cih
teng e, metirs em tâ de hel ten
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sığlaşmak Z. tenık bûn, req bûn.
sığmak Z.tOdehelatin,têdecihbûn.*blr

odayasekiz kişi sığmaz Avv. dijûrekO de
heşt kes hetaayê an cih nabe.

sıhhat MAxweşi,canxweşi,sdıet,samani,
tendurusti * sıhhafan nasü? Avv. tendu-
nıstiya te çavva ye? * sıhhatlar olsun! R
sıhet be!

sıhhatli rgd xvveş, serrast, tendurust,
bısehet

sihhi rgd A sdu, tendurusti.
sıhhiye MbırinpOçi, hemû xizmetûn ten-

durustiyö re dıbejın. /_cl M brinpâç.
sık rgd Lsdxet,hımbız,hevnûzik.Zzûzû,

jı bo dem û zeman e.
sıkacak M. guvaştek, guvıştek.
sıkı rgd L teng. Z kip, pût, pehÛt, tund, gu-

vaşti. 3. mec.xurt/- ağızlı Avv. devgutl/-
durmak L xwe pât gutm. * sıkı tut Avv.

pOt pê bıgue. * sun sıkı rgd kip. * sıkıya
almak bw. pât pâ gırtm.

sıkıca rgp. bı pût, bı pehOt, bı kip, bı tundi.
sıkıa rgd ecızker, çitog.
sıkı düzen M/ı rOzkari, disiplin.
sıkılamak Z. teng kınn, bı guvaştınO teng

tann, kip tann, pêt tann.
sıkdaşmak Z. şıdin, pût bûn, teng bûn.
sıkUaştarmak L kip tann, şıdandm, pût

tann.
sıkılgan rgd fehOtkar, fedok, sermende,

şermok, şermezar. /_lık M. ev sinonima¬
na bı pareka "i" temam dıbmvvek: fedoki,
şermokiûAvvd

sıkılmak Z. L şıdin, kip bûn, pât bûn. Z
teng bûn, ketin tengasryO. * sıkıhrsam
geri dönerim Avv. ko ez teng bûm şunda
têm. 3. bâhnteng bûn, dd teng bûn,
tengızuı, hedûra xwe nehatın. * buralar¬
da sıkılıyorum artık Avv. âdi ez lı van de-
ra teng bûm, âdi hedûra nun h van dera
nayâ. 3. şerm tann, fedi tann. * çocuk
sıkılıyor ha Avv. zaroki şerm dike he.

sıkılmaz, rgd LkesOko teng nabe, hedûra
xwetê.Zbêfedibêşerm.

sıkınmak L xwe teng kınn, xwe icbar
tann,xwe dıvıya kınn.

sıkmfa M. bihntengl tengasi, tengani,
bêhntengj, azardeddi, azarddi, rene /-
basmak/, bâhnteng bûn, teng bûn, ren¬
cin bûn. /_ çekmek L tengi/tengasi
kışandm. /_ta rgd rencin, rencûr, bâhn¬
teng, azardedd. /_ vermek L ecızandın,

ecız tann, teng tann. *sıkmtıy a düşmak -

Avv. ketin tengasryO.
sıkışık rgd teng, tengav, tengbûyi, kip,

pât, sdxet
sıkışmak L teng bûn, kip bûn, pât bûn,

şıdin.
sıkıştırmak Z.L çevvsandın, pê 10 kırın. Z

şıdandm, teng tann, kip tann, pOt/pehêt
tann. 3. kurusandın, fınsandın, üsteki bı
cebri di cihki de cdı tann.* vida sıkmak
Avv. vide şıdandm,vâde kip tann, vâde pât
tann.

sıkıysa rgp. ger xurt e.* sıkıysa oda gel¬
sin fivv. ger xurt e bda evv ji bâ.

sıkıyönetim MA avvarte, idare i avvarte. *
sıkı yönetime almak Avv. avvartın.

sıkkın rgd tengbûyi, ecızbûyl carıs.
sıklaşmak Z.sdxet bûn, pır bûn, hhev nâ¬

zik bûn.
sıklaştırmak Z. sdxet kuın, pır tann, h

hev nâzde tann.
sıkmak Z. L guvaştın, guvışandın, grva-

şün, guvışün, şıdandm, tışteki bı her aü ve
tan dan û nâziki hev tann. * üzüm
sıkmak Avv. tiri guvışün. Z çevvsandın,
devvısandın, mıçandın. * o kadar sıkma¬
kla çuwala yerieşUremezsln Avv. bı evv
çend devvısanınâ re tu nıkari di cevval de
cih bıki. 3. pât kınn. * vidalan sıkmak
Avv. vide pât tann. 4. teng hatan. * kemer
belimi sıkıyor Avv. qayiş pışta nun
dıguvışe an qayiş pışta mm re teng tâ. *
adamı çok sıkıyorlar Avv. mırovi pu 10

teng dikin. 5. ecız kınn. 6. hıncırandın,
berdan, pO ve nin, jt bo sileh û güle ko h
yeki ve ağır ddcl

sıla M evinistan.vvelat, mal. *sUayı özle¬
dim Avv. mın binya male kır.

sımsıkı rgd kip, şıdandi, pât, tenge teng.*
kapıyı sımsıkı kapamak Avv. deri baş
kip tann.

smal rgdA sınai.
suıamak Z. sehOti tann, cenbandın, hû-

çanehn.
snıav M.tatam,unühan,azmûn,pırsryari
smıf N.A Lsınıf,çin,dı ervakâde grûbân

insani * işçi sınıfı Avv. çini kariceran. *
sınıf halelan fivv. mafi cinayetiz odeya
ders ditinâ. 3. dıbıstan an xwendegehan
de dereceka bıhnd.

sımflamalc I . şpnıfandın, f hev deranin,
cûranduı.

smıfsal rgd çini
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şuur M. K Gr. sinor, sindor, tixûb. L xeta
di navbera dewletan. Z xeta di navbera
zevi û gund û bajaran. 3. hed, tixûb, vveki
kutabûn an davvrya mezmbûna tışteki /_
çekmek L sinor kışandm. * şuur dışı et¬
mek Avv. jı sinor/trxûb denosün, jı vvelOt
dernstın. /- taşı M. kevırO sinorû.

sınırdaş rgd hemsinor, hemuxûb.
suurlamak Zg.agdıandm, sinor danin, si¬

nor kışandm, staor tann, tceûb tann.
sınırlanmak L lêkerOn lı pâşrya "suurla¬

mak" bı lOkera arikar "haün" tane bıkar
anin vvek: hatan sinor danin, hatm sinor
tann.

sınırlı rgd L bitixûb, bısinor. Z bdıed.
sınırsız rgd 1. bûsinor, bûtrxûb. Z bOhed.
sıpa M. kurri, cehşık, sipe, sipık.
su l M. surr, zuhr. L vernıka ko jı bo

zivkınne tâ kar anin. Z evv dermana ü
pâşrya tali û neynıkan e.

su MA raz, pm, nepeni, nıhûn, su, esrar.
/_daşM. hemraz, hemsır./- olmak Z.suê
bûn, nepeni bûn, h ber çavan vvında bûn.
/_ tutmak veya saklamak L su vûş¬
artm. /_ vermemek L su nedan.

sıra M. L rêz, qor, sue, col, üştOn ko lı ser
xetekO de h tenışta hev an h paş hev duOj
bûne. Z navân van tiştân ko ketine râzO.
* şuaya girmek veya dizilmek Avv. ketm
suO, ketin rOzâ, qor bûn. 3. dor, sue. *
şimdi benim şuam fivv. icar dora mm e.
* şuası gelmek Z. dor hatin. * şuaya
koymak Avv. kınn sırû, rOz tann. * sıra
sıra Avv. qor bı qor, guva guva. 4. qenepe,
rûnıştekOn ko h ba hev dirûjki haline da¬
nin. * sırası gelmişken Avv. ta ko sure xwe
hatiye. * şuasını savmak Avv. rOza xwe
derbaz tann. * şuaya koymak Avv. tann
rOzê, rûzandın.

sua dağlar M. cav bendelbend.
şuadan rgp. jı sırû de, jırûzû de.
sıralaç M. cılbend, klasör.
sıralamak Z. rûzandm, rûz kınn, qor

tann, sefandın, sef kuın.
sıralanmak L L qor bûn, rez bûn, sef

bûn. Z ev lOkerana bı lOkera arikar "hatin
- kınn"ji tOne temam kınnvvek: hatan rûz
tann.

sıralatmak L lOkerûn h pOşıya "sırala¬
mak" bı "dan" tOne kar andı vvek: dan rû¬
zandın, dan qor kınn ûAvnd

suali rgd birûzan rOzandlbıdor,bıqor,bı
sef an sefandi.

sırasıyla rgp. dor be dor, birOzaxwe.
şuayla rgp. bırOz,bı sıre, dor bı dor, guva.
suat M A rû. /_ köprüsü M. pıra sıratû.
Sırbistanlı MSırbıstani.
suf rgp.Abı tenê, sırf.
suık M. L çelak, rot, revvd. Z serpene,

evıyajı bo hejOn ko didin ber rez û lobrye
û tamate û tışte vvısa re tê gotm.

sırıklamak L serpene kınn.
suılsıklam rgd bn. su sıklam.
sunu M. sırım, şip, dvvOI
suıtak rgd lencin, kenok.
suıtkan rgd lencin, kenok.
sıntmak Z. bışırin, lencin, duanO xwe ciq

tann, diranûxwe şani dan, bm lâva re ke¬
nta, kenin, kenuıa bı avvaki devO xwe bı
kenOvekilin û bêdeng man. Ev sinonima¬
na ddcann h cdıû hev de bêne kar anin.

suma M. têla sim, sutne, sürme.
sunaşdc M. adu. L kese ko bı tıka û lava

tim drxwaze û mırovan ecız ddce. Z mec.
ecızker, canOş. /.tak M. aduti.

sırnaşmak Z. aduti kınn.
Sup MSırb./_çaMSırbl
su sıklam rgd L av û şd. Z din û şêt. * sır

sıklam aşık olmak Avv. bı din û şêt evin¬
dar bûn.

sut M. ant pışt L heyvvanan de jı sto heta
boçdcê. Z uısanan de jı sto heta newqO. 3.
M. tıstan de rû yi ser an rû yi derve. 4. cav
xeta serê çryan. /_ çevirmek Z. pışta xwe
dan, berO xwe jO guharin. * sutı
kasmıyor Avv. pışta xwe dmıre, jı bo kesO
ko rehet nasekuıe û ddê xvve ço dixwaze
re te gotin. * sutmda yük taşımak fivv.
pişti pışt tann. * sırtından geçinmek fivv.
debaraxwe d ser pıştayeki tann. * sırlını
bir yere dayamak Avv. pışta xwe dan de¬
reke. * sırtını sıvazlamak Avv. dest lı pışt
dan. * sut sula vermek Avv. pışt dan hev.
/_ üstü Avv. lı ser pışte. * sut üstü gitmek
Avv. h ser pıştO çûn. * sut üstü yüzmek Avv.

h ser pıştO ajne tann. /_ yükü M. pişti
sırtarmak L bn sıntmak.
sırtlamak Z. pışt kınn, gırtm pışta xwe.
sırtlan M. keftar, kemüyar.
sıska rgd ler, lar, cûre, dımbık.
sıtma M Bj. ta, tan, lerzeta.* sıtmaya ya¬

kalanmak Avv. tan ketin, lerzandın.
sıtma ağacı MA, dargvvini.
sıra M. carû, delik, suvvax, mole.
srraa Mmelevan.
sıvamak L L dehkandın, seyandın, mole
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tann, suvvax tana * duvar sıvamak Avv.

divvar mole tann, divvar suvvax tann. Z
mıst dan, pışt mıst dan. 3. helçınin. * kol-
lanni sıvamak Avv. hûçıkân xwe
helçınin.

sıvanmak L L hatin mole kum an
dehkandın. Z hatin helçınin.

sıvazlamak Z. mıst dan, dest 10 gerandm,
gava tışteki an yeki hOdi hûdi lı rû ve mış
dıdi.

sıvı rgd M. fiz.nwin, rvvin, ron, mayi, avi.
sıvuaştumak L rvvin kınn, ron kınn.
sıvıölçer MA. Areometre.
sıvışık rgd L zelqok. Z mec. adu, kese ko

jı ba menv naçe û tim ecız ddce.
sıvışmak Z. fisel bûn, xwe dizin, xwe

qehzandm, qehzta, xwe sape tann. * işten
sıvışmak fivv. xwe jı kar dizin. * namaz
esnasmda sıvıştı Avv. di dema nımûjû de
xvve qehzand.

sıyanet etmek Z. parastın.
sıyga M.A Grm rawe.
sıyırga M. L bOnka berfO. Z berfavâj.
sıyırmak Z. L qeşitandin, xiz tann, çiz

kınn,vveko tışteki tûj an pij ü ser tışteki re
bıtaştai û tâ şop vebıki. Z röş tann, vveko
bı kêrO an tışte vvısa ko lı ser post an goşt
re bdd jı bo paqijtannO û Avvd 3. mec. di
mana taşandın, vetaşandın, ser de kınn
an xdastannO de ji kar tê. * kılıcım
sıyırmak Avv. şûrO xwe taşandın. * elbise¬
sini sıyırdı Avv. tancOxwe jı serxwe kuın.
* kendisim kumardan zor sıyndı Avv.

xwe bı zehmeti jı xumarê vekâşand.
sıyırtmak L evv lOkerên b pOşıya

"sıyırmak" bı lOkera arikar "dan" tOne
bıkar andı vvek: dan xiz tann, dan rêş
tann.

sıyrılmak Z. evv îekerên h pOşrya
"sıyırmak" bı lOkera arikar "kınn" têne
bıkar andı vvek: hatm xiz kuın, haün rêş
kınn.

sıynk M. L xizdc, rOşbûni. Z brin, buin.
-sız, siz, suz, süz dç b0,na, ne, me.* güç¬

süz Avv. bêtaqet.
sızduıtanak L kara "sızdırmak" hatin

tann.
sızdumak L L dapalandın, çorandın, şû-

randm. Z mec. jâ taşandın, vveko bı cûre
cûre avvayi yeki brxapini û parejâ bıgui *
para sızdırmak Avv. pare jâ* kısandın.

sızı M. L jan, jar, Oş, şevvat, aran. Züvanc,
jı bo masûlkeyân pışt û newqi ne.

sızdta M gdi, gazmd, lava.
sızmfa M. L tiştâ koavâberdıde, hadi hêdi

avjO derdıkeve. ZBj.nêma kojı kul û bıri-
nan de der tâ.

sızlamak Z. Ljarin, kevvgüın,jan dan, aş¬
ta, şevvata kojı kul û bırinan dejan dıde.
Z fixan kum, axta kışanchn. 3. lava tann, -

gazmd kuın.
sızlanma Mfizar,jan, Oş.
sızlanmak L fizar tann, lava tann, fixan

tann.
sızmak L L dapalin, şûrin, av jO hatın,

evrya bı avvaki ko jı tışteki hOdi hadi û bı
tandık tandık avjâ bdeışi. Zjâ derketm,jâ
belav bûn, evrya jı bo xeber û nûçe ko bı
dizi belav dibi 3. sixuri kınn, bı dizi ketm
nav, vveki ko bı casûsi tûkevi niva
raxistmekû an cdıeki. 4. xvve qehzandin,
xwe sape kınn, çavva kobûxeberji ciheki
dûr kevi. 5.xwe de çûn, mest bûn, evryaji
jı ber xwe an vexwanna alokoh ko rmrov
bOtaş dimine.

sicU M peyuk, tomar. L deftera resmi ko
belge 10 tOn nıvisin. Z dosye ya ko hal û
revvşa kesan tê de tomar dibe.

sicU memuru MA defterdar.
sicUlemek Z.tûnrvisin, tomar tann, dosye

tann.
sicim M. ben, bend, bendik, evıya ya ko jı

keten an jı kincur çûdıbın re dıbâjm.
sidik M. miz. /-torbası MA. ant mizdank.
sUon MZr.helmOjk,sifon
siftah M.A sıfteh.L tışteki nûdestpOtann.

Z cara yekem.
siftinmek Z. L xwe dereng xistin. Z xwe

xurandrna ko xwe h derekâ re tann.
sigara M. baçık, cotare, ev bejejı SpanyoU

dtaût./- ağızlığı MA. basık, dankûCKarO,
sebd. /_ içmek L cocare kışanchn. /_
kağıdı M. bermax, kaxeza crxarû. /- sar¬
mak M. crxare paçan./- tellendirmek L
crxare pıf kınn.

sigaralık M L qutiya cixarO. Z dankO
cocarO, basık.

sigorta M./tbdne,sigorte.Lpeymanako
jı bo qeza û bela ko hgel dezgenekâ tâ
çekınn. Z navâ vâ dezgehl 3. navâ par-
çeyeki di elektnkO de jı bo emnıyeta ce¬
reyana.

sigortalamak Z.bune kuın, sigorte tann.
sigortalı rgd bünetari
sip M. balûg, balike, balûr.
sihir NA K. su, avsûn, efsun, sihir, /-baz
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M. sihirbaz, nûreng. /_ yapmak Z. sıtar
tann.avsûntann.

sik Mkir,xu,lebatacuisiyamêre.
sikke lM polık, sikke, sdeke, pareye made¬

ni re tû gotin.
sikke 2 M. pijık, ohr, sınga ko h erdû tâ ku¬

tan û heyvvani pâ ve gırâ didin.
sikke 3M kuma dervvâşân Mevvlevvi ne.
siklamen N.Fr. çmg i Meryem.
siklememek L kira _ re nebûn, guh ne¬

dan.
siklon M. Zr. gdâle, bagâje, bagud, siklon
sikmek Z.gayta,nıyandın,nıyin.
siktirici rgd L adi, bûqimet Z ya ko xwe

dıde gayta.
siktirmek Z. L tal bûn, qeşitin û çûn. *

siktir git! Avv. biqeşite here, tal be here! Z
xwe dan gayta.

silah MAçek,sdeh.*suah altına almak
Avv. gutm leşkerryâ. /_ bırakmak L çek
danin. /_ çekmek/, çek/sdeh kışanchn. *
sUaha davranmak Avv. ragehiştin çek,
dadan çek/sdeh. * silaha sarılmak Avv.

çek gırtın.
silahlandırmak Z. bıçek tann, çekdar

tann.
sUahlanmak L çekdar bûn, bıçek bûn.
sUahta M. çekdar, bısdeh./- kuvvetlerM.

hûzûn çekdar.
silahsız rgd bOsdeh, bOçek.
sUahsızIandumak Z. jı çek kırın, çek jO

gutm, bOçek tann.
silahsızlanmak L bêçek bûn, bOsdeh

bûn, çek berdan.
sUahşor N.AP. sdehşor, pozberan.
sildirilmek L kare "silmek" hatın kınn

vvek: hatin damalandın.
sUdirmek /.karê "sümek" dan tann vvek:

dan damalandın
sUecek M. paqijker, rûşker.
silgi M. L cd, rende, raker, parçe qeûçuka

ko mvisê paqij dike. Z reîuk, kulavû de-
preşl ya ko bı vvO nrvisa gâçâ tâ paqij
tann.

siU LM.kdım.Z/gdari,paqıj.
silUeat M. Z*r. /tim sddeat
silindir M. Zir. Gr. L merdane. Z loq, ba-

gurdan, silindir, ya ko xanryan an rêyan
ddcutin û rast dikin. 3. mat stûvvane, teba-
ne. 4. sihndır, navgtaOn motori de cihâ ko
benzin, gaz an mazot tâ de dışevvıte. /_
şapka M şefqeya lengeri.

sUindirik /gdFr. alûç, sihnduık.

sUindirlemek L tebane kınn, merdane
kınn, bagurdan tann, silındu tann.

sUinmek Z. L paqij bûn, hatın paqij kınn,
rOş bûn, haün râş lann. Z yekcar berze
bûn, h ber çavan vvında bûn.

silisyum N.Fr. kân sUisryûm, elementeki
bı jımara atomi 14, gıramya atomi 28.09,
sıfuya xwe Z 34 e û 1420 derecû de dıhe-
le.nm.Si.

silkelemek L daşandın, davveşandm, he¬
jandm. * etekliğini sUkelemek Avv. pOşâ
xwe davveşandm. * ağacı silkelemek fivv.
dar hejandın.

silkelenmek L haün daşandın, hatin da¬
vveşandm, hatin hejandm.

silkinmek L L davveşin, xwe davveşandm.
Z talcemqta, ceniqta.

sUkmek Z. L davveşandm, hejandın, ra¬
jandm. * ağaç silkmek Avv. dar davveş¬
andm, dar hejandm, dar rajandm,jı bo ko
fêki jı darO binin xarâ. Z hejandm,
gıcgıcandın, çavva darekê an tıştekâ bı
herdu destan bıgui û şunda pOşta rajini.

sUle MZ>./sHsde,şeqam,şüpax.
silme L*karâ"sdmek"e.Zrgdmışt,10vıka

re./_ dolmak L mışt bûn. /_ doldurmak
L mışt tann

silmece rgp. bı lâvuca re.
silmek Z. L paqij kınn, ciheki zıvva ko ax

û toz û qrâp h ser heye paqij tann. Z nnuı,
reş tann, ciheki hışk ko qrêj bûye bı üste¬
ki paqij tann. 3. zrvva tann, cdıeki ko şd
buye bı paçeke zrvva temiz kınn. 4. nnta,
paqij kirin, nrvis an tiştâ ko bı gâçâ hatiye
nrvista bı avvayeki paqtj tann. S. betal
tann. * poliste adını silmişler Avv. navO
vvi di polis de betal kirine. 6. ratann, gava
ya buiOz ya behâz betal dike re tê gotin. *
adını dünyadan silmek Avv. navO vvi h
dmO ratann. * sU baştan Avv. nû ve, hadO
jı nû ve. * süip süpürmek Avv. L paqij
damışün. Z rapOçan bum. 3. rapêçan
xvvann, gava lı masa çı heye çı ntae brxwi
ûxdasbiki

sUo M. Fr. Gr. kank, kûlin, sdo.
sUolamak Z. kûlin kınn, sdo kırın.
siIsUe M.A stlsde,zencire.L tiştê kobırOz

û sıre h pey hev e. Z lOzımeki de jı bav û
kalan heta mfşê davvi.

sUuet M. Zr. siluet
sim N.P.K.stn
sima M. Z'.o/ıtLdevrû, dırûv, suna, rû.Z

kes, insan, tip.
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damışün. Z rapOçan bum. 3. rapêçan
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simetri M. Zr. simetri.
simge M. işaret, sembol, simge, nişan.
simgesel rgd sembolik.
simit N.A simit
simsar M.A simsar. /_tak M. simsari.
simsiyah rgd reş û tari, np û reş.
sinagog M Gr. kenışte, sinagog, dura

cıhûyan e.
sinameki N.A sinemaki.
sincap MP.pdûr,sıwûri, sımolek.
sindirilmek L kara "sindirmek" hatm

tann vvek: hatin mehsandın.
sindirim M. fi;b. zûhel, hezm.
sindirmek Z.LmeIısandın, çav tirsandin.

Z h xwe helandın, dehandm, zû helandın,
evrya jı bo xwanna ko mırov drxvve re tâ
gotm.

sine MZ,.Lantstae,smg.Zdd.3.mec.he-
nav, hundur.

sinek M. mêş, vızık, hûrmOş, vızık. /_çU
rgd mOşxur.

sinema, sinama M. niwOntgeh, sinema,
siname.

sini N.P.K. sini.
sinir N.anlh buık, demar, reh, riş, türe.

Z betan. 3. qar, ern, hesasi. * beni sinir
tuttu Avv. hesasryO ez gutun, qarê ez
gutun. /_ harbi M şerê hevqarandinê. /_
olmak M. hesasi bûn, qetarin. /_ sistemi
M. sistema türe, sistema reni.

sinir bilimi M. nevvroloji, tûrenasi
sinirlendirmek Z. hOrs tann, qarandin,

qetarandm, türe tann.
sinirlenmek Z. hûrs bûn, hûrs hatin, qa-

rin, qetarin, türe bûn.
sinirli rgd hOnsok, tiraki, ters, erno.
sinmek Z. L melısin, xwe melısandın. Z

çav tirsin, davv bûn.
sinonim M. rgd Fr. Grm hevmana, stao-

nim.
sinsi rgd pini, dizi, bin ve. /_ sinsi Avv. dizi

dizi, pini pini, vvısa bı bin ve.
sinsice rgp. bı dizi, bı pıniti, di bm ve.
sinsUeşmek L bm ve bûn, pini bûn.
sinüs M. Fr. Lat L ant sinüs. Z mat sinüs.
sinyal MZ*r. sinyal, işaret. /-lambası M.

lambeya işareta. /_ vermekL işaret dan.
sipahi M Z*. sipahi.
sipariş M P. sıpanş. /_ etmek L sıpanş

kınn. /- vermek L sıpanş dan.
siper M P. L parâzgeh, bose, çeper, gon-

cal, senger, mıtek, siper. Z talde. /_ al¬
mak L ketin bose, siper gutm.

siperisaika N.P.A bırûskparâz.
sipsi M pipık. L tûtika ko bı zadeyijı şrvû

bi çûdıbe. Z qanuşa ko dıkeve deva zur¬
na.

sipiral Fr. L M. pûçoke. Zrgd helezoni.
sirayet N.A Lperoki, jıbo nexwaşiûxûy-

On taybeti ko belav dibin. 2. belavbûni. /_
etmekZ. L perokbûn. Z belav bûn, lâ ge¬
rin.

siren N.Fr. 1. siren, dengûerebeyûn polis
an yêd nexwaşan e. Z boriyâ fabriqe an
bı armanca hevvar û avvarte bori ya
dengbdınd e.

sirk M. Fr. sirk, sirkus.
sirkat M.A dizin, dizi
sirke l M. nûtde, hûkên spi û kaçan re

dıbOhn.
sirke M. P. sêk, sıhdc, sirke.
sirkelenmek L hatm sirke/sıhık tann.
sirkeleşmek Z. bûn sirke, tuş bûn.
sirküler M. Fr. belavok, namuke.
siroz N.Fr.Bj. siroz, nexwaşryekehkezeba

reş de ye
sis M. moran, mıj, xurnam./- bombası M.

bombeya mıjO. * sisU olmak Avv. mıj bûn.
/_ yapmak Z. mıj tann.

sislendirmek /. mıj tann, moran kınn.
sisU rgd bımıj, bımoran.
sismograf M. Fr. Gr. sismaxraf, haceteke

erdhejtae dıpeyive.
sistem M. Fr. L sazûman, sistem. Z dezgeh,

rOgah, sistem. * devlet sistemi Avv. dezge¬
ha devvletO, sazûmana dewletê, sistema
dvveletO. 3. metod, azın. * eski bir sistem
Avv. sistemeke kevn an azıneke kevn.

sistematik rgd sistematik.
sistemleşmek Z. bı sistem bûn.
sistemli rgd sistematik, bırûûrûgah.
sitayiş MZ'.pesn.sıtayışt
site N.Fr. L site. Zbajargeh.
sitem M. P. gazin, gazmd, lome, sitem. /_

etmek Z. gazmd kına /-kar rgd sitem-
kar, gazındok, lomeker.

sitemle rgp. bıgazmd, bı lome.
sitil M. .K. sitil, beroşa heri mezın e.
sitteiserir MA.Agiskok.
sivil rgd Fr. neferma, sivil L kesê ko ne

leşker e. Z kesâ ko uniform lâ ntae.
sivilce M L przdc, pırzdc, xişrûk. Z

germışk, gexmijrjk, ya ko bı germâ û an jı
xurandinû çOdıbıa

sivri rgd pij, hûtik, qûç, şût, şûtde. L tışte
ko sera xwe zuav e an berevv seri zırav
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dibe. Z kesâ ko hızr û ramana xwe de
dıjvvari dike. * sivri akuh adam Avv. kesâ
ko tun h eqlâxwe bavver e. 3. tûj, tiştâ ko
sera xwe pır pij e.

sivri biber MÂ bibera tûj, isota tûj.
sivri kuyruk M malık, cûre kurmek e bı

3 û 12 mdunetır duOj e û di riviyâ mırov
de dıji.

sivrileşmek L sinonimOn h pûşiya "sivri"
bı lOkera arikar " bûn" têne bıkar andı
vvek: pij bûn.

sivrileştirmek Z.suionimênhpêşiya "siv¬
ri" bı lâkera arikar " tann" tane bıkar
andı vvek: pij tann.

sivrilmek L L pij bûn, şût bûn, hûtik bûn.
bn sivrileşmek. Z nav dan, navdar bûn.

sivriltmek Z. pij kuın, şût tann, hûtik
kuın.

sivrisinek M. peşi, peşû.
siyah M. rgd P. Z. reş, srya, qer. /_ beyaz

Avv. belek, reş û spi. /_hkM reşahi, resi /_
tahta Nk depreş, jı bo texteyO sınıfa
dıbOjm.

siyahlanmak, siyahlaşmak /.reş bûn.
siyahlaştumak, siyahlatmak L reş

tann, reşandm.
siyanür M Fr. Gr. kân sryanûr, madeyeki

jehriye.
siyasal rgd siyasi, râzan, poütik.
siyaset M A siyaset, râzani, poütika. /_

yapmak Z. siyaset tann. * siyasetle
uğraşmak Avv. bı sıyasetû re mıjûl bûn.

siyatik M. Fr. Bj. kejok, hâtâş.
siyek M. ant mizi, mizok, bonya kojımiz-

dankû tOte derve.
siymek L bel kınn, belê tann, jı bo

miztanna seg û pısingan dıbOjm.
Siyonist rgd Siyonist
siyonizm M Siyonizm.
siz pro. hon, hun,wa,we. L pronavO kesen

duheminya pırejmariye. Zjı bo gıramryO
denglûkınna jı bo kesâ duhemin ya ye-
kejmare.

sizin pro. 1. vva, vve. Z ya vva, ya vve.
skandal M. Fr. skandal gosartmeti,

hetdceti. /- yaratmak Z. gosartmeti kar
xistin, hetdceti kar xistin.

Skandinav M. rgd SkanduıavL
skandiyum M. Fr. Lat kân skandiyum,

elementeki bı jımara atomi 21, gıramya
atomi 4456 e. sân Sc.

skeç M mg. skeç, kenok.
ski M. ski, lıyan, ev bejej zmanO Norwêçi

ddıOt
skolastik M. Fr.Gr. Lat skolastik.
Slav M. Slav, Sıavv.grûbekigelan e tozma¬

na vvan nOsriki hev m û bı vi navi têne gazi
tann. Rûs, çek, Leh, Xirvvat, Bubear.

slayt M. ing. slayt, dia.
slogan M. mg. slcocan, devecû. /- atmak L

sloxan avOün.
Slovak M. Slovvak, Slovak.
smokin M mg. smokin
soğan M pivaz. * taze soğan Avv. pivazter,

pivazterk
soba M. sobe, jı zmanO Macari hatiye. /_

küreği Nh carût /- yakmak L sobe
vâasün.

soda M. it ava qdâ, sode.
sodyum M. Fr. mg. kân sodıyûm, elemen¬

teki bı jımara atomi 11, guanıya atomi
22.990, sıftiya xwe 0.971 e û 915 dereceyi
de dıhele.

sofa M.A kerevvet, sıfdc, bermal.
sofi MrgdAsofl/_strgdsofist/_zmM

sofizm.
sofra M.Asıfre./_beriAw.paçOsıfre./_

donatmak L sıfre xerndandin. /_
kaldırmak Z. sıfre helanin. /- kurmak
Z. sıfre danin.

sofla M. P. suxte, şagut, feqeh. L xvvande-
karê mesresa oü yanê dtai ye. Z penst,
kevnepenst, kesê ko bı korayı xvve guê-
dayiyabav- rya kevne kın ye.

sofu M 5dAsofi, penst, abıd./_lukM
sofiti, olpervveri.

soğan M. pivaz, pizav./- çorbası M. avpi-
vaz. /_ yahnisi M. qeupivaz.

soğancık N.Lant pivazoka mOji. Z kixse.
soğuk M. L sar, dıjraberi germ e. * hava

soğudu Avv. hevva sar bû. * hava soğuttu
Avv. hevvayO sar tar. Z serma, sari, qasi ko
mırov diqense an dıcemıde. * bugün
soğuk var fivv. iro serma heye. 3. mec. sar,
kes an tışte ko ne xwuigerm e. * yılanın
yüzü soğuktur fivv. rûyi mari sar e. /_
algınhgıMB/serma./_almakZ.serma
gırtm, zekemi bûn.' /_ damga M mohra
sar.*soğukduşetkesi yapmak fivv.çavva
ko ava sar h ser de kınn. /-tan rgp. jı ser¬
ma re.* soğuktan donmak Avv.jı senna
re şewitin. /_ vurmak L serma lâ dan,
serma lâ xisbn. /_ yüzlü rgd rûsar.

soğukkanlı rgd hemta,xwinsar./_hkM.
xwinsari. /_ olmak Z. xwinsari kınn, xwe
ragutın.
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soğudu Avv. hevva sar bû. * hava soğuttu
Avv. hevvayO sar tar. Z serma, sari, qasi ko
mırov diqense an dıcemıde. * bugün
soğuk var fivv. iro serma heye. 3. mec. sar,
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yüzü soğuktur fivv. rûyi mari sar e. /_
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soğukluk M. sari./- olmak/, sari bûn.
soğulmak Z. L pançdoki bûn, tarmıUn,

çıhntsta. Z zrvva bûn,jı bo bir û çem û ava
ko geş e.

soğumak Z. sar bûn
soğurmak L mıkıne gutm, kışanchn xwe,

evrya jı bo üsteki ko avâ an germiyâ
dikişine xwe.

soğuşmak Z. mıkıne gutın, tevvlis bûn, jı
bo erdâ ko avâ dıkştae xwe tâ gotin.

soğutkan rgd sanne, sarker.
soğutmak Z. L sar tann. Z qensandin,

qenmandm. 3. navbeyna kesan deko sar-
bûni çObûn.

soğutucu rgd sanne, sarker.
soğutulmak Z. hatın sar kırın.
sohbet MAL galegal, guftûgo, sıhbet. /_

etmek L galegal kınn. * sohbeti koyula¬
ştırmak Avv. agu xweş kuın. Z axaftm.

sokak M. A kûçe, kolan, sûk, zaq. *
çıkmaz sokak Aıv. alûle. /_ adamı/ço¬
cuğu M. kûçeger, kûçevan. /_
kadını/kızı M onspi, juıa ko keüye kû-
çan. /_ kapısıM. derê der, denyâkûçe. /_
süpürgesi M. kûçegOrfger). * sokağa at¬
mak Avv. avOtın ber deri. * sokağa
çıkmak Avv. derkeun ber deri, derketm
sûkO. * sokağa dökülmek fivv. ketm kûçe
û kolanan. * sokağa düşmek Avv. L ber-
dhvar bûn. Z (jı bojaıan)ketin sûkO, ketin
kolanan.

soket M. ing. saq, göre ya kurt
sokmak L L tann hundur. * hayvanlan

ahua sokmak Avv. heyvvan kınn axuri. *
kaçak mal sokmak Avv. mala qaçax tann
hundur. Z tâ re kıruı. * nerdeyse par¬
mağını gözüme sokacaktın Avv. evv bû
ko te tıhya xwe çava nun re dıtar. 3.
tirandın, fınsanduı, kunsanehn, evrya
hıneki bı avvayi tandanO bı zora tann hun¬
dur. 4. gırtın hundur. * poliskimseyi içe¬
ri sokmuyor Avv. polis keşi nagıre
hundur. 5. vedan, pâ ve dan, evrya tenê jı
bo mari tO gotin. * yılan soktu Avv. mari
pâ ve da 6. tâ re kınn, pâ gutın, evrya jı
adu û mêş û vrzıkan tâ gotin gava ko
derzıya xwe kar tinin. * an soktu Avv.

mêşê pâ gırt 7. nav re kuın. * konuşur¬
ken araya kötü laflar sokuyor Avv.

axaftınaxwe de gotinOn pisji nav re dike.
8. kum nav. * araya düşmanlık sok¬
mak Avv. dıjmati kırın navbera.

sokturmak Z. dan tirandın, dan

fınsandın,dan kunsandm, dan târe tann,
dan pâ ve dan, dan nav re tann.

soku M. L sindir. Z sersindır.
sokulmak L L hatan furandın, hatin

fınsandın, hatan kunsandm, hatan tâ re
kuın, hatm pâ ve dan, hatan nav re kuın.
Z nûziki bûn. 3. kunsta, fınsta, tâ re bûn.

sokum M. gep, pari, luqme.
sokuşmak Z. LxwetO re tann, xwe kırın

nav, xwe fınsandın.
sokuşturmak L L urandın, fınsandın,

kunsandm, tandan hundur. Z nav re
tann, tann nav, gava ko malekixirab têki
nava yOn baş û bıfıroşi tâ gotin.

sol rgd çep. L layi ko ddâ muov heye,
dıjraberi rast e. Z aü/layi çepâ. * sol ta¬
raftan gelmek Avv. di ali çepâ de hatın. 3.
yân ko mûldari sosyaüzmO ne. /_cu rgd
çep. * soldan gitmek Avv. çepâ de çûn.

solak M.çep, çolax.
solaryum M Zr. Zat solanyûm.
solcu M rgd çep. /_luk M. çeplçepı ti.
soldurmak L kara "solmak" bı "dan" ta¬

ne temam tannvvek: dan reng avâtinvvek:
dan çdmısandın, dan reng avâtin.

solgun rgd L rengaveü\Z çdmısi, tarmdi,
jı bo rehekan tâ gotin.

solgunlaşmak Z. An. solmak.
soUdarist rgd Zr. pıştgir,pıştevan.
soUdarizm M.ptştgiri,pıştevani,palepışti.
solist MZt.soÜsL
solmak Z.L reng avâtin, mat bûn.* bay¬

rağın rengi solmuş Avv. renge alayi avOtı
ye. Z reng avOtın, bengz avâtin,vemırin. *
adamın yüzü solmuş Avv. bengzO mırovi
avûti ye, mırovi bengz lâ çûye, renge
mırovi vemıri ye. 3. çdmısta, pançdoki
bûn, tarnulin, pûyin, jı bo nebat tê gotın.
* güUer neden soldu! Avv. jı bo çı gul
çdnusin!

solo MZ*r.ıL/nıız.solo,parçemuzdeekodı
ali yek keşi de tO idare tana

solucan M L malık, malûlk. Z tizmar, cot-
kar, ya ko zadeyi lı pey barana h erdfi de
derdıkevm.

solucan ota Mgıdemâş.
soluğan rgdxrzok.
soluk lrgd L pirereng, mat, bengzavâtl Z

pûn, çünusin, jı bo rehek tâ gotm.
soluk M bâtaı, bihn, nefes. /-ahnak/.

bihn berdan, bihn gutm, helpin, nefes
gutm. * soluk atap vermek Avv. behn dan
Ustandın, nefes gtrtinû berdan. /_born-
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su MA. ant zengelor, kırtarok. /_ darlığı
M. tengenefesi, bûhntengl /_ kesmek L
bOhn/bihn buTİn, nefes burin. * soluğu
kesilmek Avv. bûhna xwe hatan burin. *
soluk soluğa Avv. bı xize xrz.

soluklaşmak L reng avâtin, mat bûn,
pûyin, çdmısin.

solumak Z.Lxızexızkınn,xrzin.ZheUce-
helk kum,heUdn, helpin, helpehelp kuın,
zadeyijı bo kûçıkan tâ gotin.

solungaç Mam. kelek, heyvvanO koavê de
dıjin û bı vvû bdına xwe dıguın.

solumun M bâhndanûstanduı, tenafus.
som rgd safi, suf.
som baliği Mmasixatûnk.
somun lN. Gr. somun, cûre naneki stûr û

dırâj e.
somun N.Fr. vide.
somurtkan rgd mırûz, mırûzın. /_hk M

nurûzd, mırûani.
somurtmak /. nuruz kuın.
somut rgd nOrbaran, şênber, girgin. /_

İstan M. Grm. navâ nârbaran.
somutlaşmak L nârbaran bûn, şûnber

bûn.
somya M. Fr. somye, Kurdi de tâlân bınâ

karole re dibêjm.
son M L dûmaydc, dûvvayi, paşi, dıjraberi

pOşi ye. * bu işin sonu gelecek Avv. dû-
mayikavi kari vvObO.Ztaü, davvi, axu, ya
ko h heri paşiy0 maye. * son fırsat, bu
son kitap Avv. fırsenda davvi, pırtûka da¬
vvi. 3. davvi, paşi, beşû paşmya üsteki yo¬
lun sonu Avv. davvrya rO, paşiya rû. 4. kuta,
xelas, davvi, qut, tışteki ko bıki an bixebiti-
ni û bO davvrya vve. /_ bulmak L davvi
hatin. /_ derece Avv. heta bê. * son derece
büyük bir kitap Avv. pırtûkek heta bâ
mezm. * sona erdirmek/, kuta kınn, qe-
dandın, xdas kuın, davvi anin, andı
davvrya.*sonaermekZ.kutabûn. *sona
kalmak Avv. man paşiyê. * sonu gelmek
Avv. davvi hatan. * sonunu getirmek Avv.

anin davvrya. * sonunu getirememek Avv.

davvi neanin.
son 2 N.ant hevalok, pızdan, kardank,
sonar M. mg. sonat, kurtemvisa "sound

navıgaüon ranguıg" e. Sistemeta akustik
eko keşti yân noqbûyi doz dikin.

sonat M. it muz. sonat, cûre berhemeke
müzik e.

sonbahar M. payız.
sondaj M. Z*r. sondaj./- yapmak Z. sondaj

tann.
sondaki rgd pasın, paşki, davvin.
sonek M. Grm. xurdepaş, paşdank.
sonra rgp. dû re, pişti, pışt re, paşa, davvi.

Ev sinonim dıkann di cihâ hev de bıkar
bên. L demeki pOşi û manda şani dıde. *
sen git ben sonra gelirim Avv. du here ez
paşa tüm an dura tOm an pışt re tûm. Z
ciheki pûşi û dûr şani dike. * bahçeden
sonra köy gelir fivv. h pışt bexçeyi gund
tâ, dû bexçe re gund tâ. 3. cih û meqamû
de ya pasın diyardike. »başkandan son¬
ra sekreter gelir fivv. h dû serok re sekre¬
ter tâ. 4. di cihâ "ko ne be" dıgıre. *
koşma sonra düşersin ha fivv. merev
paşanexwaş dıkevi ha. 5.M beşâ an dema
ko h pey tâ. * bu iş sonraya kaldı Avv. ev
kar ma paşa, ma davvryO.

sonradan rgpı ü paşO, lı dû re, h pışt re, h
davvi. * sonradan gelen misafir değU-
dir Avv. ya lı dû re hat mâvan nine. * son¬
radan görme kimse Avv. çıneditk, nedi û
bıdi.

sonraki rgd ya davvi, ya dû, davvin.
sonrakin rgp. paşa, dû re.
sonsuz rgd L bOdavvi, bâkutayi. Z nemır,

abadin. /_luk M. bâdavviti, bâkutayi. *
sonsuza dek Avv. heta hetayi.

sonsuzlaşmak L bûdavvi bûn, bOkutayi
bûn.

son teşrin MAA çiriya pasın.
sonu M dûmaydc, kutayi, dûvvayi. /-gele¬

cek Avv. dûmaydc tû. /_ gelmek L kuta
bûn, paşi hatın./- olmamak Z. paşi tune-
bûn. * sonuna kadar Avv. heta paşiyû, he¬
ta hetayi * sonunu görmek Avv. paşi
ditin. * sonunu getirmek Avv. paşi anin,
davvi anin.

sonuç M. davvi, dongi, akam, davvink, dû¬
maydc. /- almak L davvi gutm. /_ ver¬
mek/, davvi dan.

sonuçlamak L davvryandın, davvi andı.
sonuçlanmak L davvi hatm, davvryandın,

dongi hatan.
sonuçlandırmak Z- davvryandın, davvi

anin, kuta kınn, dongi anin.
sonuncu rgd dûvvayi, davvin, paşin, soxin.
sonunda rgp. davviyû de, soxin, paşiyO de.
sopa M L ço, çogan, şrva stûr e. Z emen,

zompe, sope, terde, lûdana bı ço re tân
gotın. /_ atmak L ço tann, tenk tann. *
sopa cennette çıkma Avv. ço jı cenetâ
hatiye /_ oyunu MA. çoçırt, çogan. /- ye-
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bûn. * sonuna kadar Avv. heta paşiyû, he¬
ta hetayi * sonunu görmek Avv. paşi
ditin. * sonunu getirmek Avv. paşi anin,
davvi anin.

sonuç M. davvi, dongi, akam, davvink, dû¬
maydc. /- almak L davvi gutm. /_ ver¬
mek/, davvi dan.

sonuçlamak L davvryandın, davvi andı.
sonuçlanmak L davvi hatm, davvryandın,
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anin, kuta kınn, dongi anin.
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mek L ço xvvann, tenk xvvann.
sopalamak Z. ço kırın, tenk kınn, zompe

tann.
sopalanmak L ço xvvarui, tenk xwann,

zompe xvvann.
soprano M. it soprano.
sopsoğuk rgd sıpû sar.
sordurmak Z. dan pırs kuın, dan pırsıyar

tann.
soreks M. zoo. şimal.
sorgu M. pus, pırsryari. L karê pırstannO

ye. Z pırskınna h dadıgehOye./- sual Avv.

pırs û pırsryari. * sorguya çekmek Avv.

taşandın pırsryariyO. /_ yapmak Z.
pırsryari kınn.

sorguç M. ant şe, kuhk, tan cûre têran de
pÛlıkOn an çermıka h ser nikıii. * horoz
sorgucu Avv. şehê dik.

sorgulamak /. pırsryari tann.
sorgusuz rgd bêpus, bOpırsryari.
sormak Z. pırs kınn, pusandın, pırsıyar

tann. L pus h yeki tann an derheqa yeki
an üsteki de tışt pırsta. Z îepırsta, çûn
ditına yeki. * gelini sormaya gitmek Avv.

çûn Iêpirstaa bûkê.
soru M. pırs, pırsıyar./- cümlesi M. hevo-

ka pırsıyarki. /_ sıfatları M. rengdOrOn
pırsıyarki. /_ sormak Avv. pırs pirsin. /_
takısı M. gelo, ma.

soru işareti MA. Grm. nişandeka hedanO,
nişandeka pırse ( ? ).

sorulmak Z. hatm pırsta, haün pus tann,
hatın pırsıyar tann.

sorum M. desthelati.
sorumak /.mıjin.
sorumlu rgd karbıdest, berpırsıyar.

/-luk M. berpırsryan.
sorumsuz rgd bOmesûhyet
sorun M. L pus, pırsguOk, pırsıyar, prob¬

lem. Z geleş, gele, derd.
soruşturmak Z. pus tann, pusandın,

pırsta, lOpırsta.
sos M. Fr. sos, salçe.
sosis M. Fr. sosis.
sosyal rgd Fr. komelayeti, cıvata, sosyal

/- adaletM. vvekhevpare. /_ güvenlik M
evvletaya ervaki. /_ yardım M. arikanya
cıvata.

sosyalist rgd Zr. şorevvi, ervaki, sosyalist.
sosyalizm M. Zr. ervaki, işuraql sosyalizm.
sosyete M. Fr. L ovale, ervat Z gıregjr,

karbıdest
sosyoloji N.Fr. Lat sosyoloji

sosyolox M. Lat sosyolox.
Sovyet M. Sovvyet. * Sovyetler Birliği M.

yetati Sovvyet.
soy M. dûde, dol, uq, zayend, malbat, nesd,

nıfş, nıjad. * şeyh Sait'in soyundandır
Avv.jı nıfşO şOx Seid'e.

soya N.Fr. mg. soya.
soyadı Mpaşnav.
soydaş M. henuujad, hemmfş. /_lık M.

hemnıjadi.
soygun M. şêlta, tazdcınn. /-luk M. şOüni,

tazitanni. * soygunluk etmek Z. şû-
landmi tann, tazitanni kuın.

soyka M cdOn nunyan.
soy lorun M. tevkuşün, qelaço, nıjadkuji.
soylu rgd hdavv, tonn, başnıjad, seglavvi.
soymak L L derve kınn, salandın, tazi

tann. * ev soymak Avv. xani derve kuın. *
banka soymak Avv. benqe derve tann. Z
tazi tann, sulandın, yeki jı cdOn vvi
dencıstın. 3. çelıtandın, spi/sıpi kınn,
qeşartin, evrya jı bo ko qafdeûn tışteki jı
ser bıkın re tO gotin. * elma soymak Avv.

sOv sıpi tann. *yumurta soymak Avv. hâk
sıpi kınn. * soğan soymak Avv. pivaz sıpi
tann. 4. pûrt tann, jı bo pûrtâ teyran ko
rût dikin tâ gotin. 5. pûrt kınn, rût kırın,
evrya argoyu de tâ gotm. * soyup soğana
çevirmek Avv. rût û repal kınn. * soyup
soğana dönmek Avv. rût û repal bûn

soysuz rgd bednıjad, bâbav. /-luk M.
bednıif"*-' :»euavi.

F" .ışmak Z. bednıjad bûn.
j iarı M. A qeşmer, sosret, mostre, 10-

bok, tizde, soyteri./_hkM qeşmeri. * soy¬
tarılık etmek Avv. qeşmeri kuın.

soytanlaşmak Z. tizde bûn, qeşmer bûn,
mostre bûn.

soyulmak L L tazi bûn, haün tazi tann,
şeün. Z pûrt bûn,jı bo teyran tâ gotın. 3.
çelitin, spi bûn, jı bo dar û rehek tâ gotm.
4. mentta, spddaxi bûn, evrya jı bo çerm
an post an kâşd kojâ radibe re tâgotm. 5.
tazi bûn, hatm tazi tann, şalin, evıya jı ah
dızan ve ko mal derve dibe an ali eşqiyan
ve kesâ ko rû lâ tâ bırrin û mal û dırafe
vvan jâ tO gutm re tâ gotın.

soyunmak Z.kınc/cdjıxwekınn, tazi bûn.
soyut rgd nenûrbaran, neditbar, razber.

/- İstan Nh Grm navO nenêrbaran.
soyutlamak Z. razber kınn.
söbe,söbü rgd hOkanl
söğmek Z. Arı sövmek.
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söğüt Mbl
sökmek Z. L hevde xısün, nışırandm, me-

kine alet û hacetan ko jı hev tini der. Z
helkırın, hedcışandın, rataşandm, zêdeyi jı
bo ko tışteki jı cih de kaş bdd û der bdd.
* ağaç sökmek fivv. dar helkırın, dar
heltaşandm. * çivi sökmek fivv. mtx
helkışandın. 3. veçırandın, verşandın, qu-
raftm, evıya jı bo kunk, göre, vezel û tışte
vvısa mûnandi ko jı hev xistn re 10 gotm. *
çorap sökmek fivv. göre verşandın. 4. jı
hev deranin,jı hev derxtstin. *bulmacayı
sökmekfiw.xaçerêzjı hev deranin. 5. der¬
baz bûn. * burada forsun sökmez fivv.

forsO te h vır derbaz nabe.
söktürmek Z. karO "sökmek" dan tann

vvek: dan helkışandın.
sökük rgd verşandi.
sökülmek Z. 1. jı hev de ketin. Z versin,

veçırin, tışte mûnandi an dırûtandi 3.
bışkrvin, jı bo bıjkojOn ko dıkevın. 4. kare
"sökmek" bı lOkera arikar "hatm" tOne
ava kırın vvek: hatın helkışandın.

sökün etmek /. der bûn, peşi der bûn, ga¬
va gelek kes an tışt ko pev re derdıkevın
û ten re tO gotm.

sölpümek Z.LjıqelewiyO de lavvaz bûn. Z
sıst bûn, tanndin.

sömestr M. Fr. kej, danê dersê, somestır. *
ikinci sömestr fivv. danO desrO ya yekem.

sömüren rgd mêjok.
sömürge M. mOüngeh.
sömürgeci rgd mêtinkar, mOtuigehparêz,

dnperyalist /_lik M. mOlınkari,
mêtingehparêzi, imperyalizm.

sömürgeleştirmek L kınn mûtıngeh,
mûtıngeh bûn.

sömürgen rgd bn sömürücü.
sömürmek Z. mOtın, mejdı, mıjandm. 1.

tışteki bı lâvan kışanchn hundur. Z h ser
pışta kesê dm berjevvendrya bêqanûni kar
tarm. 3. devvletO İeo h ser pışta vvelatO dm
karê abori û cıvata û rûzani dike destO
xwe.

sömürücü rgd kedxwar, mûjok, xwinmOj.
/_lük M kedxwari, mûjoki, xwinmûji.

sömürülmek L kara 'Sömürmek" hatin
kuın vvek: hatin matın.

söndürmek L mırandın, xevde tann, ve-
kuştın, vemırandm, temırandm, tefandın,
xevde tann.

söndürülmek L lâkerân h pOşıya "sön¬
dürmek" bı forma "haün" tOne ava tann

vvek: hatm xevde kınn.
sönmek M.temırin,xevdebûn,xevdeçûn.

vemırin, tefin, mirin,vekuştın. Ljı bo tıştO
ağır û roni tO gotm ko hebûna vvan nami-
ne. 2. ba jO çûn, jı bo tıştO ko hevva te de
ye. * balon söndü fivv. balon vemıri. 3.

çryayê agıri ko êdi dıfetıse. 4. jı bo hest û
sehê mırovi ko kûm dibe. * ağrısı söndü
fivv. êşa xwe temıri. 5. şer û şemata yûn ko
davvi tûn. * tartışma söndü Avv. gengeşi
vemıri.

sönmüş rgdvekuşti, temıri, xevdeçûyi.
sönük rgd kız, melûl, piç. /_lük M. melûli,

kızi, piçi, vekuşti.
sövdürmek Z. lOkera "sövmek" bı "dan"

tête kar anin vvek: dan çerandın, dan çûr
kırın.

söve M. 1. çarçrveya deri û penceren. 2. şc-
mûg.

söven M. 1. çogan, ço ya girse. 2. rot.
sövgü MçOr,xewcr, dıjûn.
sövmek L çOr tann, xewer dan, dıjûn

kırın.
sövülmek L hatm çûr kırın.
sövüşmek L pev re xewer dan, çeri hev

kınn, pev re dıjûn kırın.
söyleme M. gotın.
söylemek Z. gotm, bûjlın, vvûtın. 1. zanin û

fıkra xwe bı devki şirove kırın. * kızını
sana söylüyorum fivv. keça mm te re
dıbûjım. Z fıkreki pOşkûş tann. * onlar
öyle söylüyor Avv. evv vvısa dıbûjın. 3. stran
Û kılanı gotın. * hele bir türkü söyle fivv.

ka me re kılamekO beje. 4.xwandın, jı bo
helbestan tê gotın. * şür söylemek fivv.

helbest xwandin/gotin. 5.xeber dan, nûçe
gıhandın. * yanlışlığımı hemen şefe
söylediler fivv. xeletiya mm hema şef re
gotm. 6. texmta kırınO re tO gotm. * bu
evin yıkılacağım söylemiştim fivv. nun
goti bû ko ev xani tûte ruxandin.

söylence M efsane.
söylenilmek L lOkerên lı pOşıya "söyle¬

mek" bı "haün" tOne kar anin vvek: halın
gotm.

söylenmek Z. L karO "söylemek" hatm
kınn vvek: hatın gotm. Z gotegot kınn,
rexne tann, lava tann. * gittim amma
adam arkamdan söylenip duruyor Avv.

ez çûm ema mırovi h pey nun gotegot
ddce û dıbûje.

söylenti M. gotın, gote-got, mınho, rivvay-
et
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dıbûjım. Z fıkreki pOşkûş tann. * onlar
öyle söylüyor Avv. evv vvısa dıbûjın. 3. stran
Û kılanı gotın. * hele bir türkü söyle fivv.

ka me re kılamekO beje. 4.xwandın, jı bo
helbestan tê gotın. * şür söylemek fivv.

helbest xwandin/gotin. 5.xeber dan, nûçe
gıhandın. * yanlışlığımı hemen şefe
söylediler fivv. xeletiya mm hema şef re
gotm. 6. texmta kırınO re tO gotm. * bu
evin yıkılacağım söylemiştim fivv. nun
goti bû ko ev xani tûte ruxandin.

söylence M efsane.
söylenilmek L lOkerên lı pOşıya "söyle¬

mek" bı "haün" tOne kar anin vvek: halın
gotm.

söylenmek Z. L karO "söylemek" hatm
kınn vvek: hatın gotm. Z gotegot kınn,
rexne tann, lava tann. * gittim amma
adam arkamdan söylenip duruyor Avv.
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söylenti M. gotın, gote-got, mınho, rivvay-
et
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söyleşi Msıhbet
söyleşmek Z. L sıhbet tann. Z şêwirin.
söyletmek Z. karê "söylemek" bı lêkera

arikar "dan" tOte temam tann vvek: dan
gotın.

söylev M. gotar, axaftrn./- vermek /.go¬
tar dan.

söyleyiş M. gotm, şivvet, telafuz.
söz M. K. L soz, gotm, peyv, qtse,xeber, rê-

za bûjeyan e ko manekO şirove ddce. *
adamın sözleri doğruydu Avv. soza
mırovi rast bûn. Z peyıv, peyv, gotm, bêje,
vvûşa, qıse, gitmen ko yek anjı çend kiteyi
pûk ten û manekê didin. * her sözün bir
manası var Aw. her bêjeyekê maneki xwe
heye. 3.xeber, peyv, bûje, qise, qezi, evana
bOjeyOn ko di hevokO de derbaz dibe Û

mane dıde re tê gotm. * konuşmasının
sözleri bozuktu fivv. peyvOn axaftına xwe
xirab bû. 4. gotın, xeber, nûçe. * adamın
hakkında bazı sözler söyleniyor fivv.

derheqe mırovi de hm xeber tên goti. 5.
soz, belûn, kıryara tışteki bırrin, vaad
kırın. * söz veren sözünde durur fivv.

mırov ko soz da lı ser soza xwe dısekıne.
6. bûje, qise, xeber, gotın, ya ko di teksla
kılam û stranan de derbaz dibin. *
şarkının sözleri güzeldi fiıv. bOjeyên an
gotınûn di stranû gelek xweş bûn. /_ aç¬
mak Z. qezi vekırın, xeber vekınn. /_ al¬
mak L soz gırtın. /_ aramızda fivv. qezi
di nav me de /_ almak L qıse gotın, xe-
ber gotın. * söz bir AUah bir fivv. Xwedê
yek c qezi yek c. * sözde kalmak fiıv. di
gotınû de man. /_ dinlemek veya tut¬
mak L guhdanya qeziyan/gotinan kırm.
* söze atılmak fivv. xwe nav qeziyan re
kırın. / geçirmek L gotına xwe dan
kırın. /_ götürmez fivv. gotm tunne/nine.
/_ işitmek L gotm hatın, qezi hatın. /_
kesmek L soz gırtın/bırrin. /_ sahibi fivv».

xwediyO gotınO/sozû. /_ vermek L soz
dan. * sözünde durmak fivv. d ser soza
xwe sekindi. /_ yok! Avv. gotm tunne! qezi
nema ! * sözü ağzında kalmak Avv. gotına
xwe di dOv de man. * sözü ağzından al¬
mak Avv. gotın/qezi di dOv de gutm. * sö¬
zü geçmek fivv. gotına an qeziya xwe
derbaz bûn. * sözüm meclisten dışan
fivv. gotına mm jı haziran dûr. * sözünde
durmak fivv. h ser soza xwe sekinin. * sö¬
zünden çıkmamak fivv. jı gotina/soza
xwe demeketuı. * sözüne sahip fivv. xwe-

diyû soza/gotına xwe. * sözünüzü balla
kestim Avv. mm soza/gotına te bı şetar
bırri. * sözünü geri almak Avv. so¬
za/gotına xwe şunda gutm. * sözünün eri
olmak fivv. lı ser soza/gotına xwe bûn, ça¬
muru soza/gotına xwe bûn. * sözünü
tartmak fivv. gotina/qezrya xwe pivan. *
sözünü tutmak Avv. gotına xwe anin cih.
* sözü uzatmak Avv. gotin dırOj kınn.

söz birliği etmek L gotına xwe an soza
xwe tann yek.

sözcü M. L peyrvdar, nwêner. Z reportor.
sözcük M.bOje,wûşe,peyv, pırs, di van de

Kurmanci beje, Sorani vvûşe zêde tO
bıkar anin.

sözde rgp. qesti,qesli mesti, vveki, say ke. *
sözde sende okumuştun? Avv. qesti mesti
tejixwandibû?

söz dizimi Nk Grm parsta, hevoknasi,
tevgerzani, sintaks.

sözgelimi/gelişi rgp. bn sözde.
sözle rgp. bı gotın. *sözle tehdit etmek Avv.

laf û gef xwann, bı gotm gefandın.
sözlendirmek Z. deng dan, deng tıji kınn,

evıya jı bo film û bandê kasOtan tO gotm.
sözleşme M. 1. karê "sözleşmek" e. Z pey¬

man, kontrat. /_ yapmak Z. peyman
beştin.

sözleşmek Z. 1. soz dan hev. Zjivan tann.
sözleşmeli rgd bısozdani.
sözleşmesiz rgd bOsozdani.
sözlü rgd. bıgotın, bısoz, devki. L dıjraberi

nrviski ye. 2. tıştû ko bı dev tO gotın. 3. so-
zani, sozdar, kesOn ko jı bo zevvacû soz
daye hev.

sözlük M. ferheng, qamûs. /- bilimi M.
ferhengnasi. /_çü M. ferhengçeker.

spazm N. Fr.Gr. tıvanc.
spektroskop Nh Fr.Gr. dûrbini şebenk.
spekülasyon M. Fr. spekulasıyon.
sperma M. Gr.Fr.bux sperma, tomav,avde.
spesiyalist N.Fr. pıspor.
spiker M. ing. spiker, gotarbej, gotarvan.
spiral rgd Fr. L pOçoke. Z M. sıpiral, pO-

çoke, ya ko dikin retama juıan.
spiril M ing. spiril /_izmM. spiritizm
spor M. mg. vverzış, bedenparêzi, sport.

/_cu M. sportvan. /_ yapmak L sport
kınn, bedenparâzi kınn.

sportif rgd Fr. sportif.
sprey M. pıfker, pıfık.
stadyum M. Gr. Lat hevvşeng, stadryûm.
stiy M. Fr. staj, qurs./_yerM. stajyer.
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standart M. Fr. mg. Standard.
stant M. ing. stand, Kurdi de zOdeyi di şe-

van de maseyOn ko sergıya vvOşanan
vedıbın re tê gotin.

start M. ing. destpêk.
stat M Fr. bn stadyum.
statik rgd Fr.Gr. statik.
statü M. Fr. statü, pergal.
statüko M. Zr. statiko.
steno M. Gr. steno, tengnrvis.
stenografi N.Fr. Gr. stenoxrafi, tengnrvi-

si.
step M. şafır, step. Ev bêje jı Rûsi tO.
stereo M Fr. stereo.
sterilize rgd Fr. sterilize.
sterlin M. mg. sterlin, lirayO ingiliz e.
stetoskop N.Fr. Gr. stetoskop, haceteki ye

ko bı vve lebalOn henavi guhdari duan.
stil M. Fr. çeşn, avva, stil.
stok M. ing. stok, nıjin. /-lamak Z. stok

kırın, nıjınandın.
stop M ing. stop, ravvest.
strateji M. Gr. Fr. strateji.
stratosfer M Fr. stratosfer.
striptiz M. ing. striptiz.
stüdyo M. Fr. it. stüdyo.
su M av. /-buakmak M. av berdan. * su¬

da boğulmak fivv. avê de çûn, avO de
xeniqin. /_ çekmek Z. av taşandın. /_
çimmek L. av h xwe tann. /_ çukuru M.
çalav. * sudan geçmek fivv. jı avê derbaz
bûn. /_ dökmek L av njandın. /_ emici
rgd avgır. * su ile çalkalamak fivv. av 10

vverdan. /_ içmek Z. av vexwann. /_
karıştırmak Z. av tûkd kınn. /'_ serp¬
mek L avnşûn kınn, av 10 reşandm./- to¬
plamak fivv. av gırtın, helgırtın, jı bo kul û
brinan tO gotın. /_ vermek Z. av berdan,
av dan. * suyun altına girmek fivv. bınav
bûn. * suyun çekilmesi fivv. av dahatın.

sual M. pırs, suvval. /_ etmek Z. pırs kırın,
pırsandın, pırsta.

su allı M. bin av.
su aygırı MA. hespi Nd, hespi avi, mehina

avi, nıjdebaran, hespa MemO Alan.
su baldıranı MA. bn su rezenesi
subay M. serbaz, efser.
su bendi M. buncan, sıtar.
su bilimi M avnasi, hidroloji.
sucu M. avkOş.
sucuk M. 1. sicûq. Z beni, meşlûr, sicûq,

sucux, evrya tenO jı bo kakıl û denddcOn
ko di şire ya fOki de çOdıbın.

sucul rgd avi.
suç M. sûc, tavvan. /_lu rgd. sûcdar, tavvan¬

bar. /_ işlemek L sûc kuın.
suçiçeği MZÎ/.cûreyekiıdrkutike.
suçlama M. bühtan, sûcdari, tavvanbari.
suçlamak L tavvandın, tavvanbar kırın,

sûcdar tann, bühtan kırın.
suçlanmak Z. tarryarên "suçlamak" bı

"hatm" tene temam tann vvek: hatın tavv¬
anbar kınn.

suçlu rgd 1. tavvanbar, sûcdar. 2. gunelı-
kar. * bunu yaptık suçlu mu olduk Aıv.
me va kır em gunehkar bûn. /_luk M
tavvanbari, sûcdari. * suçlu olmak 6ıv.
sûcdar bûn./_ sandalyesi fiıv. lavvanbar-
geh.sendeü ya sûcdari.

suçsuz rgd bûsûc, bOtavvan.
suç üstü yakalamak Z. di ser de gırtın.
Sudanlı M. rgd SÛdani.
su dolabı M. cınkaavû.
sufle M. Fr. bihrê xistin, anin bihrû, evıya

brvvûjekc şanoyi ye.
su geçirmez rgd avbernedan.
suiistimal M/ıAsûistımal, bedkari.
suikast N.A kuştinxwazi, qesda xirab.
suiniyet N.A nêta xirab, dilxerabûn.
su hayvanları Nk heywanûn avi, gıhan-

darên avi, ferzendi avi.
su hezeranı Nh delav.
su kabağı M. qewmik, kundıri avi.
su kaplumbağası M req.
su kcfcri/keleri M. xecxecok.
su köpeği M segavi, kûtiyi avi.
sukul N.A ketm.
sulak rgd. avi, avgiz.
sulama M. avdan. /_ havuzu M. küfte.
sulamacı M. covan, avdûr.
sulamak Z. L av dan, av beri dan, zevi û

bcxçe û tıştû vvısa bı avO şıl kınn. 2. av 10

tann, gul û çiçeg û darên tenû ko tu bı bc-
roşê avê 10 diki û av dıdi. 3. av dan heyvva-
nan.

sulandırmak L 1. avi kırın. 2. rvvin kırın,
ron kırın.

sulanmak Z. L av gırtın, avi bûn. Z rvvin
bûn, ron bûn. 3. hatın av dan. 4. şıl bûn,
hıslOr hatm, evrya jı bo çav tO gotın. 5.
bıjin. * gene kıza sulandı ha Avv. disa
bıjiya keçdcO ha.

sularında rgp. P. devdevi. * saat yedi su¬
larında Avv. devdevi saet heftan de.

sulatmak L dan av dan. * adam her gün
bahçesini sulattırıyor Avv. mırov bex-
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suikast N.A kuştinxwazi, qesda xirab.
suiniyet N.A nêta xirab, dilxerabûn.
su hayvanları Nk heywanûn avi, gıhan-

darên avi, ferzendi avi.
su hezeranı Nh delav.
su kabağı M. qewmik, kundıri avi.
su kaplumbağası M req.
su kcfcri/keleri M. xecxecok.
su köpeği M segavi, kûtiyi avi.
sukul N.A ketm.
sulak rgd. avi, avgiz.
sulama M. avdan. /_ havuzu M. küfte.
sulamacı M. covan, avdûr.
sulamak Z. L av dan, av beri dan, zevi û

bcxçe û tıştû vvısa bı avO şıl kınn. 2. av 10

tann, gul û çiçeg û darên tenû ko tu bı bc-
roşê avê 10 diki û av dıdi. 3. av dan heyvva-
nan.

sulandırmak L 1. avi kırın. 2. rvvin kırın,
ron kırın.

sulanmak Z. L av gırtın, avi bûn. Z rvvin
bûn, ron bûn. 3. hatın av dan. 4. şıl bûn,
hıslOr hatm, evrya jı bo çav tO gotın. 5.
bıjin. * gene kıza sulandı ha Avv. disa
bıjiya keçdcO ha.

sularında rgp. P. devdevi. * saat yedi su¬
larında Avv. devdevi saet heftan de.

sulatmak L dan av dan. * adam her gün
bahçesini sulattırıyor Avv. mırov bex-
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çeyêxwe her roj dıde av dan.
sulh M.A aşıti, haşıti,dengxweşi./_çu rgd

aşitixwaz, aşıtipervver. /-çuluk M. aşitix-
vvazi, aşıtiparezi. /_ olmak Z. hev hatm.
/-pervver rgd aşıtipervver.

sulta M.A desthelati, otorite.
sultan M. A sultan, sıltan. /_tak M. sul-

tamti.
sulu rgd L avi, avguti.Z rvvin, ron. 3. mec.

bılcım, olçmı.
suluboya M/ı boyaxa avi.
sululaşmak Z. L avi bûn. Z mec. bdcımi

kırm, olçımi kınn.
sulu sepken rgd rgp. xdolik, şdope, bara¬

na ko hgel berfê dıbare.
sumak MAsimaq.
su mercimeği M/ı kevze, kefzer.
sumsuk M.kol,mıst./_lamakZ.kolkınn.
suna M. 1. dikO vverdeka. 2. vverdekû go-

lan. /_ boylu fivv. bı bejn û bal.
sundurma M. banije, sıbande, çardax,

stargeh.
sungu M 1. şabaş, diyari. Z boraq, qurban.
sungur M başok.
suni rgd. A suni, çûkıri, bı dest çekırın,

taqlida tebietû kınn.
sunma M. pûşkûş, bexş.
sunmak L pûşkûş kırın, bexş kırın, der-

pêş kırın, qêdimandin.
suntıraç, suntıraş M K. sımtraş, hacete-

kc nalbendan e.
sunucu M rgd pêşkûşker.
sunulmak L hatın pûşkûş tann, hatın

derpûş kınn.
sunuş M. 1. karû "sunmak" e. 2. pûşgotın.
su oluğu Mı avrêjk, bonya av6.
suölçer M avpiv, hidrometır.
supap N.Fr. sibop.
suphanallah B.A suhenellah.
su pompası Nk avkêş, pompeya avû.
sur M. A beden, bend, sûr, divvarû kelO. *

Diyarbakır surları fin». bcdenOn Dryar-
bekır.

surat N.A 1. rû, averû, suret. 2. mırûz, Iê-
vûpoz, zûr. * asık surath fivv. rû tırş. /_ as¬
mak L rû tırş kınn, xwe mûr kuın, 10V û
poz tann, zûr tann, nuruz tann. * su¬
ratım ekşitmek fivv. rûyO xwe tuş tann.

suratsız rgd bedrû, mırûz.
sure M.A sûre, parçeyOn Qur'anO.
suret N.A L deverû, suret Z leşe, d

3. qopi.
su rezenesi M.razyaneyiavi.

Suriyeli M. rgd Sûri.
susak rgd ti, ya ko bO av maye.
susallar Mfc bn su hayvanları.
susam M. kunci, reheka wê Û hbûn vvê re

10 gotm.
susamak Z. ti bûn. Lzordrvıyayi avO bûn,

canO xwe av xwastin. Z zor bihnya tışteki
krnn an drvryayi tışteki an yeki bûn.

susatmak L ti tann, ti taştın.
su sığuı M. gamOş.
su sineği M piriki avi.
suskun rgd bOdeng, haş, ker, sukut. /_luk

M. lıaşi, bûdengi, keri.
susma Mhaşbûn.
susmak L bOdeng man, deng bırrin, haş

bûn, huşbûn.
sustalı bıçak M. kOra bı susta.
susturmak L deng jO bırrin, dev gırtın,

bûdeng hıştın, haş kınn, huş kırın, le-
tandın.

susturucu rgd dengnuxOm. L tıştO ko
dengi dinuxume, bOdeng dike. Z M. parçe
ya ko dikin devê çekan ko dengö vvû kOm
dibe. 3. parçeki egzoza navginO motori de
ye ko deng kûm dike.

susturulmak Z. lOkerOn h pOşıya "sustur¬
mak" bı "hatın" tOne bıkar andı.

susuz rgd 1. bûav, têştO ko av tede nine an
ava xwe zor kûm e. Z bObaran, hışkahi,
dema ko berf û baran kOm dıbare. 3. li,
tibûyi. 4. bej, demi, erda ko kûm avû
dixwazc./- arazi fivv. bej,d0m./_ kalmak
Z. ti bûn, ti man, bêav man.

susuzluk M. sinonime lı pOşıya "susuz" bı
pareka "...i" tOne temam kırın vvek: bOavi,
bûtibûni.

su sıçanı kulağı olu M. zırcalır.
su tavuğu M. henefi, nurişka avi.
su terazisi Nk avpiv.
su teresi M.kûzi, qıci.
sutopu Mı goga avû.
sutyen M. Fr. sudıyen, memıkdank.
suvarmak L av dan,jı bo ko avû dıdi hey¬

vvan tê gotın.
su tulumbası M/ıavkOş.
su ydanı M. marmasi, mari avi.
suyolu M. rêyaavê.
su yosunu M. kefzer.
su yuvan M. hidrosfer.
su zambağı M. Iûleper.
sübap M. bn supap.
sübjektif rgd Fr.subjektiv.
sübiime M. Fr. helmin, helmıjta, sûbünı.
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süblimleşmek L helmin, helmıjin, sûbli-
me bûn, cısmek di hışkahi ya xwe de hO
nahele nabe av û bı raste rast dibe bux.

süblimleştirmek Z. helmandın,
helraıjandm, sûblime tann.

sübyan NkA zarokne, mındalne.
Sühcyla N.A ast. Suheyla.
sükse M. Fr. L serefrazi. Z peya, peyagıri.
sükun, sükunet M. A aram, asayişt, bê-

pejni, dengxwaşi, hûmin, xamoş.
sükut M. A bOdeng, sukut.
sülale M. A eylet, ezbet, sülale, malbat *

hangi sülaleden geldiği belli değil Avv.jı
kijan malbatû te, diyar nine.

sülfat MZr./î:ı>/ızax.*demirsüUalM.za-
xa kesk. * sodyum sülfat M. zaxa qdû.

sülfür N.Fr. kân zax.
sülfürik asit M zaxav, tizav.
suluk N.A sılûs.
sülük M. tızırûg, zelû.
sülün M. çor, semanek.
sümbül M. P. helal, lolo, pivok, sumbul,

sımbıl, sınbıl.
sümbülleber N.P. miski ronıi.
sümkürmek L fış kırın, çılm kırın.
sümsük rgd. pelepoşın, xewok, xevvar.
sümük M. bio. fış, çılm, kılmûç, lik. /_lü

rgd çılmin, fışok, kılmûçin.
sümüklü böcek M. şeytanok.
sündürmek L vezandm, tışteki ko tu kaş

diki û dırej diki.
süne M. sın.
sünepe rgd pelepoşın.
sünger M 1. kefi derya. 2. ışponc, hevvr,

avgır, sünger.
süngü M. sıngo, nize. /-lemek L nize

kırm. /-Ieşmek Aıv. hev û du nize kırm.
sünmek Z. 1. tarmılin, qurmiçin. 2. vezin.
sünnet MAL sınet, sunet,jı din de ferma-

nûn Hz. Peyxamber m. 2. bırrina çermû
seri ya heyi ya mûr e. 3. davvata an cejna
sunetû. /_ çocuğu M. zaroyO ko sunet
dibe. /_ düğünü A'. cejna sunetê. /_ et¬
mek L sınet kınn./- olmak Z. sınet bûn.

sünnetçi M. kd, sınetker. /_çUik M. talti,
sınetkcri.

sünnetli rgd sınet tari, sınet bûyi.
sünnetsiz rgd bêsunet, sunetnebûyi.
Sünni M rgdA Suni, Sünni, Ehü Sünnet

/_lik M Sunniti.
süper rgd ing. süper. /_ mark M. süper

mark.
süprüntü M. gdıûr, grvvûr.

süpürge M. havlOk, gezde, gêzde, gOzi, av-
IOk, smuk, kinişe, qarûşe, melkes. Evana
dıkann di cihO hev de bOne kar anin.

süpürgeci Mgêzdevan.
süpürge otu MA. havlOk, gezık, xeleng,

pijdanok, sorsonk.
süpürmek Z. gêzdc kınn, damalandın,

damıştın, damaltştm, malıştın, malin,
mıştm. L toz gıhûrO ko h ser dereke ye bı
havlOkê paqij kınn. 2. mec. qewirandm,
def tann, kınn der. 3. xilas kırın, davvi
anin.

süpürtnıck L lêkerên h pOşıya "süpür¬
mek" bı lOkera arikar "dan" tOne bıkar
anin vvek: dan damıştın.

süpürülmek Z. lêkerûn lı pûşiya "süpür¬
mek" bı lêkera arikar "hatın" tene bıkar
anin vvek: hatın damıştın.

sürahi N.A qerqef, sürahi.
sürat MA lezahi, zûkalıllezi.
süratle rgp. bı lez, bı lezahi, bı zûkahi.
süratlendirmek L »ezandın, lezi dan.
süratli rgd lez., çabık.
sürçmek L l.xij bûn, tılpeki bûn. 2. mec.

xelitin.
sürdürmek L karû "sürmek" dan kırın

vvek" dan ajotın.
süre M. mıdet, dem. /~ aşımı fiıv. dembo-

rin.
süreç M. pûvajo, vetire.
süregelmek L kudin, dajo û tû.
süreğen rgd domdar, kronik.
sürekli rgd payidar, bıdom, her. /_lik M.

domdari, herheyi.
sürekli rgd penyodik, domdar.
süreölçer Nh demjımâr, kronometır.
süresiz rgd bûdem.
Süreyya N.A ast PûrÛ, Pervvin.
sürfe M. pırg, kurmık, meyrok.
sürgü M. L çılmûre, zornax, zend, jı bo de-

riyan e. Z şıpne, kaşan, melû, ya ko bı
zevıyan pehn dikin.

sürgülcmck L 1. çılmûre kırın, zornax
kınn. Z şepne kınn.

sürgülü rgd zornaxtari, çdmOrekıri. /_
anahtar Avv. qilik, qdqdde, zornax.

sürgün l M. aj, ajık, şrv, çûz, çûzele, vveç,
şûhk,jı bo rehekan e./_ vermek/, aj dan.
* bir yıllık sürgün fivv. şrva yek şalini.

sürgün 2 M. Bj. virde. /- olmak Z. vınk
aveün.

sürgün 3 M. mişext, nefi. /_ etmek L
mışpet tann, nefi tann. /_ olmak Z.
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riyan e. Z şıpne, kaşan, melû, ya ko bı
zevıyan pehn dikin.

sürgülcmck L 1. çılmûre kırın, zornax
kınn. Z şepne kınn.

sürgülü rgd zornaxtari, çdmOrekıri. /_
anahtar Avv. qilik, qdqdde, zornax.

sürgün l M. aj, ajık, şrv, çûz, çûzele, vveç,
şûhk,jı bo rehekan e./_ vermek/, aj dan.
* bir yıllık sürgün fivv. şrva yek şalini.

sürgün 2 M. Bj. virde. /- olmak Z. vınk
aveün.

sürgün 3 M. mişext, nefi. /_ etmek L
mışpet tann, nefi tann. /_ olmak Z.
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mişext bûn, nefi bûn.
sürme M. kıl, matık, boyaxa çavan e. /_

kalemi Nh talçêv. /_ kutusu MA.
kddank.

sürme M. L karê "sürmek" e. Z qıhk an
çılmOreyi deriyan e.

sürmek Z. L kudandın, kudin, evıya jı bo
dem û zeman e. * dört saat sürdü fivv. çar
saeıan kudand. * çok sürmez basma bir
iş açar fivv. pır nakudıni serêxwe dike be-
layê. 2. ajotın. * at sürmek fivv. hesp ajotın.
3. ajotın, ranta, jı bo navginOn motori tê
gotm. * araba sürmek fivv. erebe ajotın. 4.
dest dan. * elini kitabıma sürme fivv. de-
stêxwe mede pırtûka mın. 5. pêşkêş kınn,
duêji ber tann. * önüne bir önerge sür¬
dü fivv. pûşnıyarek dırOji ber tann. 6. nefi
kırın, mişext kırın. 7. tê re tann. * yüzüne
krem sürmek fiıv. qrem h rûyO xwe re
kırın. 8. kırın ..., xistin ... * mata pazara
sürmek Aıv. mal xistin bazarê. 9. ajotın,
cot kırm, çandın. * tarla sürmek Avv.zevi
ajotın, zevi cot kınn. 10. dom tann, ku¬
dandın. * savaş sekiz yıl sürdü bn: seri
heşt sal kudand.

sUrmelemck L 1. çılmere kınn, zornax
kırın. Z çavûn xwe re tal taşandın.

sürmeUk M. kddank.
sürmenaj M. Fr. Bj. bOqami, bûtaqeti,

mandibûna jı zûdexebatû peyda dibe.
sürpriz M. Fr. sürpriz.
sürrealizm M. Fr. sürrealizm.
sürtmek Z. tû re kırın, hev re kırın. * lası

taşa sürtmek fiıv. kevır di kûvır re tann.
* ellerini birbirine sürtmek fivv. destO
xwe bı hev re kınn.

sürtük rgd jına kûçegOr,jına malgerok.
sürtünme M L karê "sürtünmek". Z delk.
sürtünmek L L xwe 10 dan, xwe lê xistin,

xvve tê re kınn, gava ko derbaz dibi xwe lı
yeki an tışteki re temas diki û dıçi. *
adam bana sürtünüp geçti fivv. mırovi
xwe mın re tar Û çû. * öküz ağaca sürtü-
nüyor Avv. ga xvve darê re ddce. Z şer
xwastin, qeda gerin.

sürtüşme M. cue cu, gelşi.
sürtüşmek L L xwe hev re tann. Z hhev

nehatın.
sunî M. L colek, naxir, keri, koma heyvva-

nOn kedi re dibêjm. Z gOşkûn, qermelax,
ref, tenO jı bo koma teyran e. 3. ajal. 4.
revde, zurbe, evıyajı bo koma dınndeyan
tê kar anin. 5. revo, jı bo koma hesp û ker

û qantiran e. 6. cıvaka koma heyvvanan e.
7. koma bû rOz ya tasanan e. 8. hogeç, ko¬
ma beranan e. 9. garan, koma ga Û man¬
gan e. 10. tevvere, koma tutulan e. 11. mec.
zor zOde.

sürücü M. ajo, ajoker, ajotvan, şoför, /...lük
M. ajotvani.

sürükleme M. kaş, xıj. /_izi M. xeşinc, rûç,
şop.

sürüklemek Z.l.kaşkınn,xıjkınn,tışteki
jı erdO raneki û lı dû xwe bıkşdıi bibi. * ar-
kasmdan sürüklemek Avv. h dû xwe kaş
kınn. Z dan ber xwe, evıya jı bo avû tû
gotın ko gava av tışteki bı xwe re kaş ddce
dibe. * suyun sürükleyip getirdiği
odunlar fiıv. OzıngOn ko ave* dane berxwe
û anine.

sürüklenmek Z. 1. kaş bûn,xıj bûn. Zxwc
xıj kırın.

sürüklclnıek L dan kaş kırın, dan xıj
kırın.

sürülme M 1. kare "sürülmek" e. 2.
deneıslın pıyasû.

sürülmek /. 1. lÛkerOn h pOşrya "sürmek"
bı lOkera arikar "hatın" tOne bıkar anin
vvek: hatm ajotın, haün ranta, hatın nnşext
kınn û Avvd

sürüm M. revvac, hatınfırotan. * bu mal¬
ların sürümü olmuyor fivv. ev malana
nayên fırotan. /_Iü rgd. malê ko baş tOte
fırotan. /-süz rgd malê ko baş naye fıro¬
tan.

sürümek L 1. kaş kınn, xıj kırın. Z bı zelv-
meti rê de meşin. 3. h dû xwe kaş kırın. 4.
dom kınn, ajo dan.

sürünceme M (bı hiçi) derengxistin. * sü¬
rüncemede bırakmak fivv. bı hiçi dereng
xistin.

süründürmek L L lOkerên lı pOşıya "sü¬
rünmek" bı lOkera arikar "dan" tOne
bıkar anin vvek: dan kaş tann. Z 10 dan
kısandın, çavva koyeki bıki astengi û zeh-
metıyan. * o beni çok süründürdü fivv. vvi
pır h nun da taşandın.

sürüngen Mxış^k,xızınde,marijok.
sürüngenler M bûkemar, marmOlke,

marmarok.
sürünme M. L kara "sürünmek" e. Z

meşdıa an xijbûna h ser zık e.
sürünmek L L daxuşandin, kişin, jı bo

marmûlke û mar û mûran e. * yılan sü¬
rünüyor fivv. mar dikişe. Z şerpeze bûn,
evrya jı neçari û hejariyê de gava perişani
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dibe vvısa dıbOjm. * sokaklarda sürün¬
mek Avv. lı kolanan de şerpeze bûn. 3. lı
xwe re tann. * kolonyayı yüzüme sür¬
düm Avv. mın qolonrye h devrûyêxwe re
tar. 4. xvve tO re tann. * duvara sürün¬
mek fivv. xwe divvOr re kınn.

sürveyan M. çavdOr, çavnêr.
Süryani MASuryani./_ccMSuryani,Su-

ryaniki.
süs Mİ. xemd, xeml, zinet, kok, zevvör, su¬

reti. * çocuk evin süsüdür fivv. zarok
xemla malê ne. /_ için fivv. bo sureti. Z
neqış,neqş.

süsen M.zil, pelezê, pelezûsk.
süsleme M. L xemil, xeml. 2. neqiş, neqş.
süslemek L L kok kınn, kokandın,

araştın, xemdandin. Z ciniqandm,
ceniqandm, zOdeyi jı bo zarok û tışten za¬
rokan tê gotm. 3. neqiş tann, nexşandin,
nexişandin, sıpehıyandın, jı berhemên
pişekari an avahi tû bıkar anin.

süslendirmek /. kokandın, xemilandm,
neqtsandin.

süslenmek M. 1. xwe kok tann, xwe
xemdandin. Z ciniqta, xemdta, neqişin,
kok bûn, kotan.

süslelmek Z. karOn "süslemek" bı lêkera
arikar "dan" lête temam tann vvek: dan
xemdandin.

süslü rgd 1. kok, xenulandi, arasti, ziben-
de,ziweri. razav, sıpehi. Z neqşin, bineqiş.

süsmek Z.qoç/qloç tann, qoç/qloçlê dan.
süt M. L şir. 2. şire, ya ko jı rehekan der tê.

/_ çocuğu M. zaroyê şir, zaroyû beran,
bermêj. /_ gibi fivv.vveki şir, tışte ko pır spi
ye. /_ hakkı M. heqê şir. * süt helal et¬
mek Avv. şir helal kuın. * haranı süt em¬
miş fivv. şir heram. /- ısıtmakL şir germ
kınn. /_ mayalamak Z. şir meyandın. *
sütten kesmek fivv. jı şir bırrin, xwank
rast kınn. * sütü bozuk Avv. şir heram. /_
vermek L şir dan, mûjandın.

sütanne M. dayin, dapir, dayûka ko şir
dıde zaroki di û ne ya vve ye.

süt başı M. xavde, to ya ko tO ser şirê ke-
landi.

sütçü M.şirfıroş./_lükM. şirfıroşi.
süt dişi MA. dıranOn şir, xwardc.
süt kardeş MA. bıramak, şirbıra.
sütlaç M. şirbtnnc.
sütleğen M mıravke, xaşil, xwaşd. * sarı

sütleğen Nk şirşu-ok.
sütlenmek L bışir bûn, şir keün,şd" gırtın.

sütlü rgd bışir.
sütsel rgp. adani.
sütsüz rgd L bOşir. Z şir heram.
süttozu M. şura toz.
sütun N.P.K. Lkolek, gulte,qemerlstûn,

kêranê ko jêli didin bin xani û avahiyan.
Z stûn, kolon, rojname û kovaran de cihO
kojı jor berevv jêr hatiye cüda kınn.

süt ürünleri M. adan. * evdeki süt ürün¬
leri Avv. adanrya malO.

sutyen M. Fr. bn sutyen.
süvari P.Kl. M. srvvar, suvvar, kesû ko lı

hespê sıar bûye. Z rgd srvvari, kesê ko bı
sıvvar dıçe. /_ alayı/bölüğü M. givale, se¬
lef. 3. lcşkerên srvvari. 4. qeptana keşti ye.
/_lik M. srvvari, srvvarti.

süyünı M.tOladeziyehderziyêve.
süzdürmek L lOkerOn h pOşıya "süzmek"

bı lOkera arikar "dan" tOne bıkar andı
vvek: dan dapalandın.

süzek M. parzûn.
süzgeç M L parzûn, evryajı cavv çêdibe. Z

palavte, kefgir, safo, sefık, simaqpalan. 3.
makêş, evıya jı bo yên mezm, yen metal
ko senayiyO de ten kar anin re dibêjm. /_
bezi M. derdandc, parzûn.

süzgün rgd melûl. /_ bakış Avv. lı bm çav
re mOze tann.

süzme M. LkarO "süzmek"e. Zrgddakıri.
süzmek Z. L paravvtm, palavtın, parzınin,

parzûn tann, dakınn, nısılandın, se-
fandın. *sütsiiznıekfivv.şirdatarın2.da-
palandın, evrya tışteki ko dtxwazi av jû
bıktşi û zrvva bıbe datini derekOan dadde-
qtai. * toraq dapalandin fivv. çökelık süz¬
mek. 3. bı çavan hûr nıhOrin an jı bm
çavan re temaşe tann.

süzülmek L L dapalin, nısılta, nesılin,
evrya terme çdagi (caw çeker) ye, her vve¬
ha ko dezi dışon û datinın kojı xwe bıkışe
Û zrvva bıbe. Z selin, evıya vveki rOveçûna
mari û henktaa avO û tıştO vveha re 10

gotm. * yılan süzülerek deliğe girdi bvv.
mari xwe şOlande qulO. 3. xvve berdan ...,

evıya jı teyrên ko xwe jor de berdıdın jOr
tO gotm. 4. hatın, njin, evrya zêdeyi jı bo
hısterOn çav tO gotın. S. xvve qelizandm,
vvısa hêdi û bOdeng vveki mar rO de çûn.
6. lOkerên h ber "süzmek" bı hatın tOne
kar anin vvek: hatın dakınn. 7. şûrin, qul
an qeliştekû de ko av jê der 10. 8. melûl
bûn, evrya jı bo lawazbûnê an tuêj û roni
kembûnê tê gotın. * lamba süzülüyor
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süzülmüş rgd daweriwandi, dapalandi, | süzüntü M. pegr, durd.
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Ş M. tipa 23. hemin ya elifbaya tırki ye û
dengdar e.

şaban MAl. şaban, di salnama Erebi de
meha S\an. 2. mec. evdal, bomık. /-taş¬
mak L evdal bûn, bonuk bûn.

şad rgd P.K.şa, şad, bıkOf.
şadırvan MP.şaduvan,hevvzwkiserigutı

ye û dora xwe bı kani ava dibe bı zOdeyi
mızgeftan de tO ditm.

şafak M.A şefeq,gızmg, berbang.êtalbey-
an, ferec, ehnd.

ŞafU M. rgd A şafi'i, yek jı çar mezhebOn
islami ye. /_lik M. Şafi'iti.

şaft M.Zng.ınıjane,baskeş,şaft./_ınUiM.
mıjane, baskOş, şaft.

şah M.Al.şah,argişti,qrall.qralêiranû
Efxanê ne. 2. şah, setrencO de keftrê heri
gınng e. 3. ya ko jı hempayOn xwe çOtir û
spehitır m. 4. hesp ko radıbe ser her
hngên pasın. /_ kızı Avv. dotşah.

şahadet MA şehadet. 1. şehid bûni, can¬
gori bûni. 2. govani, şehadeti. /_ etmek L
govani tann, şehadeti tann. /_ getirmek
L şehadet andı. * kelimeyi saadet Avv. ke¬
lime i şehadet.

şahadetname M. A K. şehadetname, di¬
ploma, sertifdea, burunu.

şahadet parmağı MA. ant tdıya işarete,
tıhya nişandekO.

şahane rgd Z*. rewneqdar, şahane.
şahap M.A stêrenj.
şahbaz M. 1. cûre bazi heri mezm e. 2. ça¬

lak. 3. eğit, qehreman.
şahdamarı MA. anı şahdemar.
şaheser M. P.A şaheser. 1. jı bo berhemên

çêtir û spehi tO kar anin. 2. rgdjı bo tışten
çOtır û spehi tê gotm.

şahıs M. A 1. şexis, şexs, kes, ferd, zat 2.
Grm kesta. /_ zamirleri M. pronavân ke¬
sin.

şahıslandırmak /.kesandın.
şahika M. A lûtke, pozık, cihê bdmd ya

çıyan.
şahin M. P. şahin, baz, balaban, başok,

eloh. /_ci M. bazevan.
şahit M. A gavan, şahıd. /_lik M govani,

şehadet. /_Uk etmek L şehadeti dan.

/_lik yapmak L şehadeti tann.
şahlanmak L rabûn ser her du .

pasın, evrya jı bo hesp tû gotm.
şahmerdan M. P. şahmerdan. 1. mekina

kompresör e ko sıngan ü erdO de dike
xar. 2. mirkuta beri mezm. şahname M.
şahname, destana mdi ya şahOn irani ne.

şahsen
rgp. A bı zati, bı ferdi, bı şexsi,

şexsen.
şahsi rgdA şexsi, ferdi, zati.
şahsiyet M. A şexsryet, kes. ,/_U rgd

bişexsryet, xwedi şexsryet /-siz rgd pe-
spende, bOşexsiyet

şaibe M. A 1. qdOr qrOj, şaibe. 2. kêmasi,
eyb.

şair MAhozan,helbestvan,şair./_UkM
hozanti, helbestvani.

şairane rgp. şairane, hozanvvari.
şaka M. galte, qerf, henek, leq, yari. Ev si¬

nonimana dıkann di cihê hev de bûne
bdcar anin. /_ etmek Z. galte tann, leq
tann, henek tann. * şaka gibi gelmek bw.
vveki henek hatın. /_ maka fivv. henek
menek. /_ söylemek Avv. jı xwe re leq
tann,jı xwe re henek tann. /-yapmak Z.
henek tann, galte tann. /_ yoluyla fivv.

vvısa bı heneki. * şakaya almak fivv. gırtm
henekan, henek pO tann.

şakacı rgd henekvan, galteker. /-tak M.
henekvani, galtekeri.

şakacıktan rgp. vvısa bı heneki.
şakadan rgp. bı henek, bı galte, bı leq.
şakak M.û«.cenıg,sewmci./_kemiğiMA.

ani hestiyê cOnigê. /_ sinüsü MA. ant si-
nûsa cOnıgO.

şakalaşmak Z. h hev yari tann, lı hev gal¬
te tann, lı hev leq tann, lı hev henek tann.

şakasız rgp. bâ henek, bâ galte.
şakımak /. xwandin, viçe viç tann, evrya

jı bo dengxwandina teyran tâ gotin.
şakudatmak L çeqandm, repandm, şêq

şeq kınn, evrya navO dengi ye ko vvek nıvi¬
sandına xwe der 10.

şakır şaku rgp. çeq çeq, şiqir şıqır.
şakuli Mçeq.çeqta.
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şaki N.A eşqrya, aşi, nıjdevan.
şakirt M.£şagırd.
şakkadak rgp. yek car, xaftila.
şaklaban rgd qerfok, qeşmer.
şaklamak Z. repin, şeq şeq tann.
şaklatmak L repandın, çeqandui.
şakrak rgd nazhebta, nazenin, şeng, şox.
şakrak kuşu M/ıbersork.
şakşak rgp. çepık./- vurmak Z-çepdclê

dan.
şakul MAşaqûl,quıc./_irgdşakûU,qınc.
şal M.Z'.şall.bimotifênxweyataybetive

cûre qumaşeke HmdOye. 2. cûre destma-
le ko jm davêjm dora stqyê xvve. 3. Kur¬
manci de cûre pantoloneİci vveki şalvvar e
ko dema kevn de bı xwe çO dıkınn.

şalgam M. P. sekeni, şOlun, sdqa spi, tarr.
/_ yemeği M. xizOmok.

şallak M. rgd 1. tazi. 2. pejmürde.
şalter M. Grm şalter.
şalvar M. K. şalvvar, şalvar, cûre patoleta

Kurdi ya bı doxin e.
Şam M. Şam,serbajarOsûriyOye./_böreği

M. şamborek./- fıstığı M. fistixi Entebê.
şama M.A sıma, fmd, mûm.
şamandıra M. Gr. şamandra.
samanlık M. şamanizm.
şamar M. şeqam, şdpax, sde, şamar./- at¬

mak Avv. şilpax kınn.
şamarlamak L şdpax kınn, şeqam lû

dan.
şamata M. A şemate, heytehol, xirûcu-,

hengame. /_ etmek L şemate tann, hen¬
game kar xistin. /_h rgd bışemate. /-sız
rgd bOşemale.

şamdan M. A K. şamdan, şunadank,
fındank.

şamU rgd A şamil, gutm nav xwe. * sür¬
gün cezası bütün Kürtlere şamildir Avv.

cezayi nefitannê hemû Kurdan dıgue
navxvve.

şampanya MZr.şampanye,cûreşerabek
rengspi û bı kef e.

şampiyon M. rgd Fr. İng. şampiyon. * dü¬
nya şampiyonu Avv. şampıyoni dınya.
/-luk M. şampıyoni.

şampuan N.Fr. İng. şampuan.
şan MA nav, navûdengi, şan.
şangırdamak L zıngin, çeqin.
şangu şungur rgp. zıngezıng,çınge çmg.
şanjman M.Zr. şanzûman.
şanh rgd bınav, bınavûdeng.
şano M.ZC.şano,evbejedıbekojıitaU"sce-

na"yêdihêt
şans M Fr. şans, şens, bext, lOhatin. /_

tanımak /.şensjû re iliştin. * şansa kal¬
mak Z. bı şensê man. * şansı yaver git¬
mek Avv. şensê xwejê re yar bûn.

şanslı rgd bışens, bibext
şansölye M. şansofye, Lı Elmamye û

Awistinyê de serokê hukumatê.
şanssız rgd bOşens. /_hk M. bOşensi.
şantaj M. Zr. şantaj. /_ yapmak Avv. şantaj

kınn.
şantiye N.Fr. şantiye
şantör M. Fr. dengbOj, dengbêjê ko mOr e.
şantöz MZr.dengbâje,dengbejakojme.
şanzunan M Fr. bn şanjman.
şap 1M.zax.
şap 2 M. Bj. tebaq, tevveg.
şapudamak Z. mılçe mdç tann, çelpta,

çelpandm.
şapırdatmak Z. çelpandm, mılçandm,

mılçe mılç tann, vvısa dengO jı maçtannO
de an jı xvvannO de ko jı dev derdıkeve

şapır şapu rgp. çelpe celp, mılçe mdç.
şapırtı M. denge mîlçandınO.
şapka M. şefqe, şevvqe, ev bejejı Rûsi tâ. 1.

serpoşeke muov dıde sera xwe. 2. kuma
ko mırov dıde ser tiştâwek bori, lambe û
Avvd 3. botanikâ de yên vvek kuvank ko
lengerO xwe hene. 3. Grm. kumık,
bdındek ( '""'). /_h rgd bişefqe, serpoş.
/-sız rgd bOşefqe, serqot

şaplamak Z.1. çelpandm, çelpta. 2. bı ava
zaxO şd kuın.

şaplatmak Z. 1. çelpandm, çirpandın. 2.
şdpax lû dan, şemaq 10 dan.

şappadak rgd xaftda.
şapşal rgd l.fdq,evdal, bomık. 2. pejmür¬

de.
şapşallaşmak Z. fdq bûn, bomık bûn.
şarabi rgdA xemri, şerabi, rengâ şerebâ.
şarampol M. şarampol, kendalOrO. Ev bO-

je Macari Û Elmani ye bı rOgayi Tırki de
derbazi Kurdi ji bûye.

şarap MAşerab,şereb,bade,mey,xemr.
/_ rengiM.rgdxenui/_çıM L meyfıroş.
2. meyxur. /-hane N. meyxane.

şarapnel M. İng. şerapnêl, cûre güle ya
bombe ye ko tâ de til û xare hemn.

şarbon M Fr.Bj. şarbon, cûre nexwaşrye-
ke heyvvan e.

şanldamak L şûrin, sûre şûr kınn, şue
şu kınn.

şani şani rgp. sûre şûr, şue şir.
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şarampol M. şarampol, kendalOrO. Ev bO-

je Macari Û Elmani ye bı rOgayi Tırki de
derbazi Kurdi ji bûye.

şarap MAşerab,şereb,bade,mey,xemr.
/_ rengiM.rgdxenui/_çıM L meyfıroş.
2. meyxur. /-hane N. meyxane.

şarapnel M. İng. şerapnêl, cûre güle ya
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şarıltı M. şûrin, şirin.
şarj M. Fr. şarj, fizikO de jı bo barlarına

elektronan ın./_ etmekZ. 1. şarj tann, tıji
kınn, ya vvek pil akû û Avvd 2. argo. tOge-
hiştın.

şarjör M. Fr. şarjör.
şark MArohelat,rohdat/_çıbanıMA.Z?/.

riş.
şarkı M. stran,talam,hevjale,lawıj./_ söy¬

lemek Z. strandın, stırin, talam gotın.
şarkıcı M. dengbêj, talambêj.
şarkiyat M. A rohelatnasi, onyentalizm.

/_çı M. rohelatnas, onyentalist /_lı rgd
rohelati

şarlatan M. rgd Fr. İt şarlatan, kesê ko
pesna xwe Û malê xwe dıde û xelkO drxa-
ptae, xvvefuoş. /Sık M. şarlalani.

şart MA sert, hoy, merc, revvş. * ben bu
şartlarda çalışamam Avv. ez di hoyOn
vvıha de nıkanm kar bıkım. * çeşitli şart¬
lar Avv. sert û şûrt. * kötü şartlarda Aıv. di
revvşaxuab de, hoyOnxuabde.*zorşart¬
lar içinde Avv. di mercOn dıjvvar de.

şart kipi MA. Grm ravveya hekani, ravveya
hekini, ravveya gerane.

şartlandırmak Z-hayandın.
şartlanmak Z. hatin hoyandm.
şartlaşmak /. sert gırtın.
şartlı rgd bışert, bıhoy, bunerc.
şartsız rgd bOşert, bêhoy, bêmerc.
şasi M. Zr. şasi, ereban de beşê koqaroser

lı ser rûdıne.
şaşaa N.A rewnaq, vvurşa.
şaşakalmak Z. şaş û metel man.
şaşalamak Z. şaş kınn, şaşmi man, metel

man.
şaşı rgdZJ/.çavşaş,şaş,xêl,şetat,qiç./_laş-

mak/.çavşaş bûn.xOl bûn,qiç bûn./_tak
M çavşaşi, qiçi.

şaşılmak L hatın şaşmi bûn, hatın metel
man.

şaşırmak L 1. şaş tann, behıtta, şaşmi
bûn, di navbera kınn û netannO de man
û bıryar nedan. * ne diyeceğini şaşırdı
fivv. şaş tar ko çı bêje. 2. şaş kınn, xehtin,
kesâ ko rê û râgahixweder nayne û tâ de
dimine. * yolunu şaşırmak Avv. raya xvve
şaş kınn. 3. şêwandin, heyüin, ecıbin, şaş
kuın, metel . man. * adamı görünce
şaşırdım Avv. nun mırov ko dit ez heyiri
mam.

şaşırtmak L xehtandin, dan şaş kınn,
behıtandın, şevvşandın, heyirandın, şaşmi

kırın, xektandin.
şaşkın rgd mat, şaşmi, şâvvi* şaşkına çe¬

virmek Avv. mat kınn, şâvvandın, şaşmi
tann. * şaşkına dönmek Avv. mat bûn.
/_lık M. mati, şaşmiti, şêvviti.

şaşkınlaşmak L bı hale "şaşkın" de bûn
vvek: şaşmi bûn.

şaşmak L 1. karO "şaşırmak" e vvek:
ecıbta, şaş bûn. 2. di lOkera neyini de halê
erini kar tine. * bilgili adam şaşmak bil¬
mez Avv. mırove zana xeletryi nızane yanû
naxehte.

şaşmaz rgd naxehte, metel nabe, şaş nabe.
şatafat M. vvurşa, kok,xeml, xeml û neqş.
şato M. Fr. burç, şato, keşane.
şavk M.A tu-Oj, ronahi, tav.
şavkımak Z. tav avêtin, tirOj dan, roni

bûn.
şayan rgd P. nestêle, şayan. * dikkate şay¬

an bir haber Avv. nÛçeyeke nestûlcyi bal-
dari ye.

şaycste MZ*. şayesle. şayet GhkP. nek, ne
ko, eğer, ger, heke. * şayet ben
getanczsem sen git bvv. heke ez nebatım
tu here.

şayia M. gotegot, nûçe ya belavbûyi.
şeamet M.A bûyomi, b&cOri.
şebboy M P. şevbOhn, şebboy.
şebek M. şebek, cûreyeke nıeymûn e.
şebeke N.A şebeke.
şebnem M. P. avi, revva, jale, xwisdc.
şecaat M. böke, ddawêri, mêrani, mOrxasi.
şecere N.A şecere, navnameyi malbati.
şedde M A şedde, elifba Erebi de cûre

bdmdek e ko dengdari duçar dike.
şedit rgdA bdıOz, dıjvvar.
şef M. Fr. şef, serok.
şefaat N.A mehder, ddovani. /_ etmek L

mehder kınn.
şeffaf rgdA zelal, bırıncok, tûl, rutini.
şefkat N.A pryari. /_ etmek L pıyari 16

kınn. /_U rgd pryar. /-siz rgd ddhışk,
bOpıyar.

şeftaU MP.şeftiuLxox.
şehevi rgd şehevvi, erotik.
şehir M. P. bajar, şar. /_ciM. rgd bajarvan,

şarevan./_cÛikM bajarvani./_U rgd ba-
jari, bajarvan. /_ merkezi M. şanstan.

şehirlerarası rgd navinebajar.
şehirleşmek L bûn bajar, bajar bûn.
şehit M.A şehid, cangori. /-etmek Lşe-

hid kırın, cangori tann./_lUcMşehidi, şe¬
hadeti, şehadet /- olmak L şehid bûn,
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cangori bûn.
şehname M. P. şahname.
şehriye M.A şehrrye.
şehvani rgdA şehvvani, baperesti.
şehvet MA şehvvet, xvvast, dıbevvastıni. /_U

rgd xwastek, xwastok, baperest, şehvvet-
perest

şehzade MP.şahzade,kurşah.
şekavet N.A eşqryati, nıjdevani.
şekel M. navO dırafe israil e.
şeker M. P. şekır. * bonbon şekeri Avv.

şetarbeyv. * çay şekeri Avv. şetarO çay0. /_
bayramı Avv. cejna şekır. /_ gibi bw. vveki
şetar, kesê şirin. /_ hastalığı MA. Bj.
şetarmız, nexwaşrya şekır. * meyve şeke¬
ri Avv. şetarbeyv.

şekerkamışı M. levenê şekır.
şekerleşmek Z. şetari bûn.
şekerii rgd bışetar, şekırin.
şekerlik M. şekırdank.
şeker pancan M. çevvOnder, sdqa şetar.
şekerrenk rgd /*. şetarreng. 1. navO renge

şekır e. 2. du kesOn ko navbera vvan ne çO
nexirabe.

şekersiz rgd bOşetar, kOmşetar.
şekU M. A 1. şıkl, sıkıl, dırûv, esk, eşkêl,

form, çvvavvabûn û çdobûna tıştekijı rûyO
der ve. * masanın şekli bahçenin şekli
Avv. şdeie masê, eşkêla bexçeyi 2. şdcd, şıkl,
vvOne, esk, êskêl, êsk, evrya ûsa şu-o-
vetaruıa babeteki bı resun e. * bu şekiller
pek anlaşılmıyor Avv. ev şıkkına pu nay-
ên fehm tann. 3. teher, şdcd, şıkl, avva,
dırûv, teşe, reng, eşkOl Evıya rO Û rOgah
û haleki dıde nas tann. * arlık ne şekilde
hareket edeceğimizi bilmiyoruz Avv. Odi
tevgera me bı çı teheri dibeem nızanın. 4.
şıkd, şıkl, teher, avva, reng. Evrya avvayi
buna bûyerekO şirove dike. * yemenin
de bir sekti var Avv. tehereke xvvannO ji
heye. 5. sıkıl, şdel, form, teher, teşe, esk,
eşkâl, êsk, reng. avvaya sazbûna dezgeha
ervaki ji şani dıde. * derneğin kuruluş
şekU Avv. forma sazbûna komelO. 6. teşe,
teher, şıkd, şıkl awa, reng, qidûm, töre,
nol. Evıya bı avva û regi şuovetannO izah
dike. * bu şekilde Avv. bı vi teheri, bıvê to¬
ra, bı nola ha. * bu şekUde olur Avv. bı vû
tora dibe. 7. revvş, avva, teher, qidûm, şıkı!,
şıkl, form, teşe. *neşekUdeolursa olsun
Avv. bı çı revvşO de dibe bda bıbe, bı çı
avvayi an teheri be jl /_ almak L şıkl
gutın, dırûvuı. /_. vermek L şıtalandın,

dırûv dan, qidûmandin. Ev sinonunên lı
pOşrya heft deqOn h jor pır caran ddcann
vvısa di cihO hev de bêne bdcar andı.

şekilci rgd formalist, teşekar, şıklpa-
rêz/perest /Sik M. formalizm, teşekarij
şıklparOzi. Ev sinonimOn lı pâşrya "şekil"
ddcann bı forma Kurdi çâbıbın.

şekildeş rgd hemteşe, hemteher, hem-
reng.

şckiUendirmek L dırûvandın, duûv dan,
sıkıl dan, şıkılandm, qidûmandin. Ev si¬
nonimOn lı pOşıya "şetal" bı "..andın" te¬
ne bıkar anin.

şekillenmek L dırûvin, teşe gutm, şıkd
gırtın, qidûmin, Ev staonimOn h pOşıya
"şekil" bı pareka ".in û lı gor bOjeyi
"gırtm" dıgırın.

şekilperest N.A K. şıklperest, şdclparOz.
şekilsiz rgd 1. bOşıkd/şıkl, bâform. 2. bê-

reng, bêavva. 3. bêteşe, beytışe. * evin
mutfağı çok şekilsiz Avv. metbaxa mala
zor bêteşe ye.

şeklen rgp.A bı şıkl, bı teşe, bı teher.
şekva MAlava./_cıM.lavaker, lavabûj.
şelale M. avrûjgeh, sipel, rêjge, qelbez, şip,

çırr, çurav, tavge.
şelek M. K. şeleg, pişti, barO ko bı pışt tOte

taşandın.
şema M. Gr. Lat şema, plan. /-tik rgd şe¬

matik.
şempanze M. Fr. şempanze.
şems M. A ro, tan devokan de "roj" ji

dıbejın.
şemsiye N.A şemsiye, şemse, siman, ber-

baran.
şen rgd 1. şox, şa, şOn, şeng, geş./_ olmak

Z. şên bûn, geş bûn. 2. ava. * evin şen ola!
fivv. mala te ava.

şenelmek L 1. şOnahi bûn, gava ciheki çol
û xali ko insan dıkevO. 2. kêfdar bûn, geş
bûn, şên bûn. 3. geş bûn, hêşin bûn, evıya
jı bo cihO ko rehek dınzın û şên dibe.

şenlendirmek Z. şOn kuın, geş kınn, kOf-
dar kırın.

şenlenmek Z. 1. şen bûn, kâfdar bûn. 2.
şânahi bûn,şên bûn,geş bûn. * Kürt köy¬
leriyine şenlendi fivv. gundû Kurdan disa
şûn bûn, disa şânahi hate gundOn Kur¬
dan.

şenlik M l.geşi.dilan, şânahi. /-yapmak
Ldilan tann, cejn tann. 2. cejn, duan, cer¬
beze. * ydbaşı şenliği Avv. cejna sersalû,
ddana sersalû.3. mihrican, festival. 4. kOf,
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matik.
şempanze M. Fr. şempanze.
şems M. A ro, tan devokan de "roj" ji

dıbejın.
şemsiye N.A şemsiye, şemse, siman, ber-

baran.
şen rgd 1. şox, şa, şOn, şeng, geş./_ olmak
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jı bo cihO ko rehek dınzın û şên dibe.
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ddana sersalû.3. mihrican, festival. 4. kOf,
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sahi, şadi.
şer M.A şer, xirabl
şerait MfcAşuût, pırejmanya "sert" e.
şer°an rgp.A şer'en, bı şeriat.
şerare M.A tırişke, çik, peşk, pırşOng, ve¬

jen, pOhk.
şerbet N.A 1. quri, şire ya tiri ye ko bêax

hatiye kelandın. /_ içmek Z. quri vex-
wann2. doşav, şerbet, ava fOki ko hgel
şetar tOkel bûye. 3. avşile, şire, doşav, şer¬
bet, bı mebesta taybeti ava ko bışetar
çOdıbe. 4. doşav, şerbet, evrya ji tan avOn
tıstan re tê gotin. * gübre şerbeti Avv.

doşava zrvıl, ava nxO.
şerbetlemek Z. 1. efsun tann, dev girê

dan, gava h dıji mar pêvedanê an dıji gur
ko efsun çêdibe. 2. avnx kınn, vveko nxO
di avû de rvvin dikin û didin zevi û bexçe
û hışlanan.

şeref M. A rûmet, şeref, xavvOn, bext. /_
vermek Avv. ezımandın, rûmetdar tann,
xavvên dan.

şerefe l M. şerefe, minare de cihO ko ezan
t0 bang kuın.

şerefe, şerefinize! B. badenoş!, norşi!
şereflendirmek L şeref dan, rûmetdar

tann, ezımandın, xavvên kuın.
şereflenmek Z. bırûmet bûn, bışeref bûn,

rûmet gutm, şeref gırtm.
şerefli rgd bırûmet, bışeref.

şerefsiz rgd bOrûmet, bêşeref. /_Uk M.
bêrûmeti, bOşerefi

şerh M. A şirove./- etmek Z-şd"Ove kum.
şeriat M. A şeriat. /_çı M. şeriatparûz.

/_çılık M. şeriatparêzi.
şerif rgd.A 1. şerif, çak, puro. 2. pakmjad,

paq'i-
Şerif2 M. Z/ıg. şerif.
şerik M. A beşdar, hevbeş, hevpışk,

hevpar.
şerir M.A garis, şerkar.
şerit M.Aşırit 1. parçeyaduêjyaqumaş.

* ipekli şerit Avv. şırita hevrişım. 2. tej,
şırit, parçe ya teng û dırOj ya erd. * kara
şeridi Avv. teja beji yâ. 3. şırit, band, bend,
vvısa tiştâ ko pehn û duâj hatiye çâkınn. *
daktilo şeridi fivv. benda metana nrvisinâ.
4. şırit, rê ya trambOlan de evv xetên spi. *
sol şeritten sürmek Avv. di şırita çepâ de
ajotın. 5. malık,mûmar, tenya, evryaj jı bo
hin cûre heyvvanâ kurm in ko vveki dezi
ne

şeş M K. şeş (6). /_ beş M şeş û pânc. /_

cihar M. şeş û cdiar/çar. /_i dü M. şeş û
du. /_üse M. şeş û sâ. /_yek M. şeş û yek.

şetaret M. şengi, kOfdari. /_U rgd şeng,
kêfdar.

şevk N.A l.şewq,xwast,ddxwastini.2.kêf,
şengi.

şevval M. şevval, salnama qemeri de meha
10.em.

şey N.A tışt, evvde, evvk, şıt, vvanek. * bir
şey değU Avv. tıştek ntae. * bize bir şey
lazım değU Avv. me tıştek ne chvO.

şeyh N.A şOx./-Uk M. şêxeti, şexti.
şeytan M. 1. şeytan, ehrimen, turuncu, h

gor tatObOn dini yeki lı dıji XwedO ye û
tun h guneh û xuabryê diğere. 2. M. rgd
kesê zor qurnaz û vvurya. /_ aldatmak Z.
1. h şeytan hatm zapandın an bı vi avvayi
xirabi kum. 2. şev xewnO de cenabet bûn.
/_ diyor ki Avv. şeytan dibêje ko, gava tışte
ko neye tann û bıki an bê kınn û neta
dıbOjm. * şeytan diyor ki şu yabayı ho¬
canın kafasma indir fivv. şeytan dtbO vê
duguyi rake h serê mele de Iexe. /_ dürt¬
mek L şeytani kutanê. /_ gibi fivv. vveki
şeytan e. * şeytan kulağma kurşun fivv.
guhO şeytan ker be. /_ taşlamak Z. şey¬
tan kevır tann, adeteki ye dema lı Hec de
sê rojOn peşin ya qurbanO herkes her yek
heft kevuan davOje cdıeki ko jO re Mina
dıbûjın. * şeytana uymak fivv. guhdanya
şeytani k' . * şeytanın bacağını
kırma:, fivv. hngO şeyatni şkandın, yanO
destpêka tışteki tann.

şeytan arabası M. pıstag, tovO tan gıyan e
ko bı mû yêxweyi zırav û duOj vveki pem¬
bu heye û h ber bê dd"ıre, bdmd dibe.

şeytanca rgp. bı şeytani.
şeytani rgd şeytani.
şeytanlık M. şeytani, şeytanti. /_ yapmak

L şeytani kınn.
şeytansaçı MA.fi/ıküsküt
şeytan tersi otu M. kaşme.
şeytan tırnağı M. pincO ndıûk, goştO ko h

ber ninûk radıbeû hışk dibe.
şezlong M. Fr. şezlong, cûre sendaliyeke

ko cihO rûnışüne bı cavv çêdibe û te hev û
vedıbe.

şık l M. Fr. şde, fOns, şûx. /_ giyinmek L ti
xwetanna xvve ve fOns bûn.

şık MA deq, rû. * bu konuda iki şık var
Avv. di vû babetO de du rû hemn.

şıkırdamak L reqin, çıngjn, dengO gvvi-
zan ko.k hev^dıkeyuı an dengO metal ko
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hev re dibin re tO gotin.
şıklaşmak L tOns bûn, şûx bûn, şik bûn.
şıllık M. rgd aşdte.
şımarık rgd bitir, rûgırti /-laşmak L

bitirin, bitir bûn, rû gutm.
şımarmak Z- rû gırtın, bitir bûn.
şımartılmak L hatın rû dan, hatin bilir

tann.
şımartmak Z. rû dan, bitir kırm,

bıtırandın.
şmgd M. cûr, evrya parçegûşiyûn her

gûşiyeki ye.
şıngırdamak Z. ringin, çmgin, dengek jı

metal derkeve.
şıngırdatmak L nngandın, çıngandm,

evıya dengeki jı metal derkeve.
şıpıdık N patik, solün bOpehniko nav ma-

10 de dıkevûn pO.
şıppadak rgp. xaftda, yekcar.
şıpsevdi MddçÛçık.
şıra M. K. şire, doşav. 1. ava tiri ya ko hO ax

nehatıye avetın. 2. ava fûki û tan hûşınati
ye.

şırıldamak Z. şûrandın, şûrin, jı bo av û
tıştû avi ko dıhenke an ddop dike.

şırıl şırıl rgp. sûre şûr, şire şir.
şuıllı M. şûrin, şirin.
şırınga M. İt şırınga, derzi.
şıvgın M. K. şrvik, ajık, evrya dara ko tû

bırrin û cihû bırrinû de ko aj der tûn re tO
gotm.

Şia M. A Şia. islami de yûn ko ad Hz. Eli
ne.

şiddet M. A tundi, dıjvvari. /_li rgd tund,
dıjvvar.

şiddetlendirmek L tund kırın, dıjvvar
kınn.

şiddetlenmek Z. tund bûn, dıjvvar bûn.
ştia MAşıfa,çûbûn,xweşbûn./_bulmak

fiıv. şifa ditin, çû bûn. /_lı rgd şıfadar.
şifahen rgd bı dev, bı devki.
şifahi rgd bıdev, devki.
şifre M. Fr. şiire, /-lemek L bışıfre kınn.

/Si rgd bışıfre.
Şii M. Şd, kesû ko di mezheba ŞU de ye.

/-lUcMŞüti
şiir M.A şdr, helbest.
şikar MA 1. nOçir. 2. heyvvanO ko hatiye

nêçir kırın.
şikayet M. A gdi, gazmd, gazdı, şdeayet

/_çi M. gdidar, gdikar. * şikayete gitmek
Avv. çûn gdi. /_ etmek Z. gdi kınn, gazmd
tann. /-name M. gazındname, şıkayeüıa-

şike M. Fr. şike, sportê de ü beramberi
berjevvendiyeki de hile tann.

şUep M. bargemi, barkeşti.
şUin M.şiüng.l. pareya Awısürryeye.2.jı

1/20 pareyi ingiliz e. 3. tan pare h
mOtingehên ingiliz in.

şilte M. binrex, şilte, şelte.
şimal N.A bakur. /-i"rgd bakuri.
şimdi rgp. 1. anıha, Osta, vê gav6, nıha,

nıka, nıho, noke, hina, hinga. Evrya dema
ko di vvê gavO de em tê de ne. * yemeği
şimdi yedim fiıv. nun anıha nan xwar. *
ben şimdi geldim fivv. ez hina hatun. 2.
nıha, nıka, nıho. Evrya hıneki pêş dema
ko em tû de ne. * bekle, arkadaş şimdi
geUr fiıv. ravvest, heval nıha tâ. 3. hina, hta-
ga, anıha, nıha, nıka, mho. Evrya pıçeki
pûş dema ko em tO de ne. * o şimdi hur¬
daydı fiıv. evv hinga h vır bû. 4. dç nıha,
nıka. * Ali gilti, şimdi kimbilir nereler¬
dedir fiıv. Eli çû, nıha ki çızani lı ku ye.

şirnd ıcik rgp. anıha, anıka, hina, hinıka.
şimdiden rgp. hemta,jınıha,jınıka,jı no¬

ke.
şimdiki rgd. vûgavO, vê demO. /_ gençler

fiıv. xortûn vû demO.
şimdilik rgp. ji v0 gavê, nıka, mha. * ben

şimdilik aç değilim fiıv. ez vû gavO bırçi
ninım. * sen şimdilik orda kal fivv. tu
nıha lı vvO bısekın, tu vê gavO lı vvê bısekın.

şimendifer M. Fr. şimendifer, qitar.
şimşek M. bırûsk, birq, blêç, brûsk, bırisk,

tırişke. /_ çakmakZ. bırûskandın, bırûsk
vejandın. /_ gibi fivv. vveki bırûsk, yanO
tıştû ko zor lez Û zû dıçe. * şimşekleri
üzerine çekmek Avv. lı ber birûskûnxelkO
ketin, yanû tûşi rexneyOn dıjvvar bûn.

şimşeklenmek L bırûsk vejenta, bırûsk
vejandın.

şimşekli rgd bırûsk hebûn.
şimşir M P. şimşir, şımşad. /_ ağacı M.

şımşad.
şinanay B. hoppala, turmni, bangeke kêf

û şadiyO şani dike.
şinik M. çap, pivaneke bı 8 kilo ye bı zadê

dıpivın. /-lemek L çap tann, ü çapa
xistin.

şipşak rgp. şipşak, denge diyaframa meki¬
na fotoxrafêye û mana lezûbez,yekcar"
ji dıde.

şipşirin rgd K. şıp şirin.
şiraze M. P. şiraze, bendıka evrişım ya na-
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şirden 792

vaputûkOdeye.
şirden M. K. ant şirden, beşO çaremin ya

xaşO heyvvan e.
şirin rgd K. P. şirin, şOrin. 1. tışte ko xweş

e, dıjraberi tehl û tûj. 2. kesO sempatik û
tê hezkınn.

şirk M. A şirk, lirki de evrya kesê ko
hevpıştaya Xwedê dike û yekbûyina
Xvvedê ne bavver e re dıbOjm.

şirket M.A şirket, dezgehOn bazırgani ya
hevpışki ne.

şirret rgdA pirri, adu, kesO ko tim şer û
şemate hezdıke û drxwaze kar xe.

şirretleşmek L pirri bûn, adu bûn, bûn
vveki adu.

şiryan N.A ant sordemar, şahreg.
şiş * M. 1. şiş, xışt, pijde, dar an metalOn ko

serê vvan tûj diki û carinan cihâ çek de ji
tâ kar anın. /_ kebap M. şiş kebab. 2. smg,
evıya ya mûnandına gora û vezel û tışte
vvısa ne. * örgü şişleri fivv. singên mû-
nandmO.

şiş " M. Bj. coq, doq, perç, pûf. 1. cihO ko
perçrvıye, vverımrye. 2. cdıe perç û
vvenmi re tê gotın. 3. M. rgd tışte leo bı şiş
hatıne patın.

şişe M P. K. belor, şûşe. /_ mantarı M. te-
pedor.

şişe fucası otu Nk fırçeşişe.
şişek M. kavır, kavıra mdîyê.
şişelenmek Z. hatın şûşe kırın.
şişinmek Z. 1. xwe perçrvandm, xwe lı

peyan danin, vvısa jı bo kesû ko lı jor de
mırov dınıhOre, peyagıri dike re tO gotm.
2. mırûz kırın, xwe mırûzandın. 3. xwe
perçrvandın, xwe pûf kurm, evıya jı bo
heyvvanO ko drxwaze pozberê xwe bıtırsi-
ne an xwe hazıri Onşê bıke re dıbejın.

şişirilmek Z. lêkerên h pOşıya "şişirmek"
bı "hatın" tOne bıkar anin vvek: hatın
perçrvandın.

şişirmece rgp. ti rû xwe kınn, vvısa sınede
pev ve nin, evrya jı bo karO ko pûte ne¬
hatıye pûdan re tO gotm.

şişirmek L 1. perçrvandm, nepccandın,
nixifandin, avısanduı, vvenmandın, pûf
kırın. * avurtlarını şişirdi Avv. gepO xwe
pûf kır. * kann şişirmek Avv. zık
perçrvandm, avısanduı. 2. jı sera xwe
avetın, jı rû xwe tann. 3. mec. mezm tann,
gır kınn.

şişirtmek Z. lOkerên lı pâşrya "şişirmek"
bı "dan" tOne bıkar andı vvek: dan

perçrvandm.
şişkin rgd perç, vvenmi, pûf.

şişkinlik M. 1. bj. asavv, gdi, perç, pûf. 2.
perçi, pûfi, pûfbûyi.

şişko rgd şişko, qelevv.
şişlemek L şiş tann, pij kırın, pijık 10 de

kınn.
şişlenmek Z. hatm şiş kırın, hatın pijık

tann, hatm xışt kırm.
şişlik M. perçi, pûfi, vvenm.
şişman rgd şişman, qelevv, nepox. /_ca

rgp. bı şişmani, bı qelevvi, bı nepoxi.
şişmanlamak L bez gırtın, qelevv bûn,

goşt gırtın, şişman bûn. şişmanlatmak L
qelevv kırm, dan goşt gırtın, şişman kırın,
dan bez gırtın.

şişmanlık M. qelevvi, şişmani.
şişmek L 1. perçıvin, nepixin, pûf bûn,

vvenmin, tışte ko hevva an gaz dıkeve hun¬
dur Û mezın dibe. 2. perçıvin, nepixin,
vvenmta, pûf bûn, evıya bı mıkıne an bı
avgırtınû ko tıştek fıreh dibe. * hamur
ekşiyince şişer Avv. hevir ko tırş bû
dıperçrve. 3. perçıvin, vvenmin, nepixin,
pûf bûn, evıya gava canO mırov bı avvaye-
ki ko bıhnd dibe. * birinin gözünü şişir¬
mek fivv. çavên yeki perçrvandın. 4. avısın,
perçıvin, evıya tenû jı bo zıkû ko ber
gırtrye re tû gotm. * karnı şişti fivv. zıkû
vvi pûf bû. 5. bı pır xwarinO ko zık fıreh
dibe. 6. bı revü ko mırov dıvveste Û zık
dıperçrve. 7. peyagıri kırın, bı ser xwe re
çûn. * fazla övünce adam şişmeye baş¬
ladı fiıv. zOde ko pesna vvi dan mırovi
destpO kır perçıvi.

şita M zıvıstan, zıstan.
şive M. A 1. şûvve, şivve, zar, devok,

serzıman. 2. naz.
şizofren M. Fr. Bj. şizofren. IS M. şizofre¬

ni.
şofben M Fr. şofben.
şoför M.Zr.ajolvan,rancker,serguhûz,şp-

fOr. Jı vana de "şofûr û ajotvan" zûde lûn
xebitandin. /_lük M şofûrti, ajotvani.

şok M. İng. şok, jı tırsO an ldıev ketınO de
canê mırov de hejandınek an lerzinek
peyda dibe ko jO re şok dıbOjm.

şom M. A bâyomi, bOxOri /_ ağızlı fivv.

devnexêr, kesê ko devO xwecaran bı xêrO
venake.

şorlamak L K. şûrin, sûre şûr tann.
şort M. İng. şort, tane derpeyeke ko di

sportê de tO xwekinn.
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şose M. Fr. şose, papûr.
şov M//ig.şow,pêşandanabidansÛstran

an parçe şano ye.
şoven M. rgdFr. çepel, şovvan/şoven./-ist

rgd çepelkar,şovenist./_izmM.çepeUca-
ri, şovenizm.

şöhret MA bınavûdengi, nav, nam, nam-
dari, navdari. /Si rgd navdar, navûdeng,
namdar.

şölen Mİ. ziyafet, cejn. 2. mirican, cerbe¬
ze. 3. nandayina bı armanca dini.

şömine M. Fr. bixOrig, ocax.
şövale MZr.şêpryawOnevan.
şövalye M. Fr. şovalıye.
şöyle rgd rgp. 1. vvısa, Ûsa.haka.*yorulun¬

ca şöyle bir uzanmah Avv. mırov ko man¬
di dibe vvısa xwe dırûj ke. 2. rgp. vvısa, ûsa,
holO, vver, vverge. * öyledir Avv. vver e, vver-
ge. * şöyle ki Avv. mina ko, vvısa ko, vver ko.

şöylece rgp. bı vvısa, bı vver.
şu pro. rgd di mana Kurdi de: 1. evv, vva, jı

bo kes an tışte dûr a nenans. 2. vvO, jı bo
tıştû mû ya dûr. 3. vvi, jı bo tıştû nûrya dûr.
4.va,vû,vi,evanajijı bo tıştû nezüc ya ne-
nas. * şu anda rgp. jı vO gavê.

şua M.A pertevv, çırisk, tırişke, çik.
şubat M.A reşeme, sıbat.
şube M.A lıq, şube.
şuh M. rgd. P. K. şox, şeng, şepal, bedevv,

jına azad û kOfdar.
şule M.A xurri, pût.
şuna pro. va,vO,vi.
şunca rgd evqas, evqeder, evçend.
şundan pro.jıvOde,jıvid&
şunlar pro. evv, van, vvan.
şunu pro. vvi, vvê, vva.
şura 'pro. lıwe,hwu.
şura 2 MA şûra. * şurayi devlet Avv. şûrayi

devvlet.
şuracık pro.ahvu.
şuralı rgd xelkOnhwir.
şurası pro. evv der.
surda pro. lı vvtr. * surda burda Avv. h vır

ûvvır.dorbıdor.
şurup N.A şûrûb, şırûb, aqıt
şut M İng. şût, listıka gogê de pihn 10 dan,

pihn ü gogO dan. /_ çekmek L şûl
kışandm.

şuur Nne. hay, hış, heş, parsk, şıûr, bir.
şuurlaşmak L birdar bûn, hayedar bûn,

parsk gutm.
şuurlu rgd birtar, parskin, hayedar, bd>

dar.
şuursuz rgd bObış, bOhay, birbori. * şuur¬

suz kalmak Avv. bâ hay man, bir ve çûn,
b0 hış man /-luk M. bêhişi, bêhayi, birbo-
riti.

şüheda M. A şehidne, cangorine, evrya
pırejmanya "şehid" e.

şükran N.A spasdari, mınetkari.
şükretmek L evrandın, spasdar bûn.

Evrya bı zadeyi spasdari jı bo XwedO tête
kırın.

şükür M. A şıtar, şukur. 1. spasdari jı bo
XvvedO. 2. spasdari jı bo kes an tışteki. *
bu günede şükür etmek lazım Avv. drvût
ev rojana reji şukur bit

şümul M. fıravvani. /_Iu rgd fıravvan.
şümullcndirmek L fuavvan tann.
şüphe M. A şde, şıbhe, guman, hâdan, he-

dan, xişûş, lOporan./- etmek/, şık bum,
şık kırın, bedgumani kınn. * şüphe yok
fiıv. bû guman. * şüpheye düşmek fivv.

ketin gumanan, ketin sıkan,
şüphe.-; - gumanbar, duddi, gumanza,

j.j. /_lik M bedgumani, septisizm.
.güçlendirmek /.dan guman kuın, dan
şık kınn, kuın gumanan.

şüphelenmek L guman kuın, şık bınn,
xtşûşi kırın.

şüpheU rgd bışık, bıguman.
şüphesiz rgd bêşik, bêguman.
şüreka Nk. A hevparne, hevbeşne, evıya

pırejmanya "şerik" e.
şüyu M. di ali herkesi de hatiye bdüslın,

hatiye belav bûn.
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T M. 24jnta tipe ya elifba tuta de û deng¬
dar e.

ta! fi. ta!. * ta oraya kadar fiıv. ta heta lıvvû.
taaccüp M. A şaşlunn. /_ etmek Avv. şaş

tann.
taahhüt M. A gutinserxvve. /_ etmek Avv.

gırtın ser xwe.
taam Mxwann,team.
taanımüm N.A belavbûn, fıravvan.
taaruz M.A êriş, hücum.
taassup N.A peresti, pensti, kevnepere-

sti.
tabak ' M. A 1. aman, teyfık, tebeq, fere,

firaq. qaçani. 2. kasık, evıya jı boyun por¬
selen in. /-yalayıcı Avv. ferexur, ferema-
lûst.

tabak 2 N.A debax, qesar, kesO ko çerm
debax dike. /-hane M. debaxxane.

tabaka lMA tebeqe, qutiyû cixarê.
tabaka 2 M. 1. nıham, jı bo qatûn erd tO

gotın. 2. qor, tebeqe, qat. 3. çin, sınıf. * işçi
tabakası fiıv. çina karker. * burjuva ta¬
bakası fiıv. çin i bûrjûvvazi.

iabakalannıak L tebeqe gırtın, nıham
gırtm.

tabaklamak L gemar kırm, debax kırın,
qesar kınn, qesirandm.

tabaksız rgd debaxnekiri. /_ deri fivv. ay-
arxav.

taban M. 1. bmû hng, bınû solO, zol. 2. ze¬
min, bin, bini, navko. * evin tabam fiıv.
navkoya malû. 3. bm, bini, rûyû tışteki ko
tû erdû. 4. tercfgir, aligir. * partinin ta¬
banı fiıv. aügirûn partiyO. * tabanları
kaldırmak fivv. kngêxwe helanin û revin.

tabanca M. debançe, şeşar, şeşagır.
tabansız rgd bûbın, bubini. 1. tıştO ko bınû

xwe tunne. 2. tırşok, bızdok, bızdonek.
tabela M. İt tabela, levvha.
tabetmek /.çap tann.
tabi rgd.A gırOdayi* kimseye tabi olma¬

mak fiıv. gıredayiya keşi nebûn.
tabiat MAl. xunst,xonst, xvvewer, labiet,

sırûşt. 2. xû,xûy, revvışt.
tabiatıyla rgp. A bı taybeti.
tabiat üstü rgd jı tebiatO der, sematûral

/-cüiük M. sernatûraüzm.

tabii rgdA 1. tabi'i, xweweri, xunst, pey-
hati, tiştê ko di tebiatâ de heye, bı xwe
hatiye afuandın. 2. tabi'i, xvvewer. * bu¬
nun tabii bir rengi var Aıv. evrya rengeki
xwe ya tabi'i heye. 3. rgp. bı taybeti, jı xwe,
helbet

tabiUeşmek L tabi'i bûn, xwevver bûn,
taybeti bû-ı.

tabiiyet M. A 1. tabiiyet, gıredayibûni. 2.
tabiiyet, hemvvelati

tabip N.A pıjijk, dıktor.
labir M. A 1. Grin brwêj, terim, tabir. 2.

gotın. * öyle tabir ederler Aıv. vvısa
dıbûjın. /_ etmek L rave kırın, şirove
kırın, tabir kınn. /-name M. tabirname,
xewnname.

tabla M.A table.
tabldot M. Fr. tabldot, nıenû.
tablet M. Zr. tablOt, hevv.
tablo M. Fr. 1. tablo, vvûne. 2. tablo, dimen,

pûşdari.
tabu rgd Fr. ta bû. /- olmak L tabu bûn.
tabur M. 1. tabur, jı çaran de yek ya hûz a

leşkeri ye. 2. mec. kom. * bir tabur insan
geldi fiıv. komek insan hat.

taburcu rgd kese ko jı nexwaşxanû edi lû
derxistin an berdan. /_ etmek fiıv. jı nex-
waşxanö dentıstın.

tabure M Fr. tabure, cûre sedaüyeke
bûpışt e.

tıbut MA darbesi, tavvût, tabut.
tabya M. A senger, sengerûn ko bı çek û

sileh hatiye xurtandin.
tacir N.A tacir, bazırgan.
taciz N.A hetık, ecız./- olmak Z. hetıkin,

ecız bûn.
Tacik M. rgd. Tacik, di Asyaya navin de

geleki irani ye. /-islan M. Tacikistan.
taç l N.A 1. zerzeng, efser, tac, ya gevvheri

ko didin serO şah û qralan. 2. zerzeng, tac,
ya ko didin serê bûkO. 3. tac, tanede, evıya
botanikê de cihO ko kuldk tO de rûnıştıne.
/-giymek Z. tac dan serê xwe.

taç M. İng. goga futbolu de gava ko gog jı
xizkOn kûlekê derdıkeve.

taç yaprağı M. ant pelgOn tancikO.
taç yapraklı M. tanede, gula bıtancdc.
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tadımlık M. kefçryek jı bo tamtannâ ko
nurov dike deva xvve.

tadil, tadUat MAguhartini./-ehnek/.
guhartın.

tafsilat M kıtkıte, tefsilat. /_h rgd
bıkıtkıte, bıtefsilat, bıdûrûdırâj.

tahakkuk NA pâkhatın./_etmek/.pâk
hatm.

tahakküm M. A çevvsancuni, sıtemkari,
hukm.

tahammül M. A tebat, sebır, semax,
xwegutinl balchrâji, berxwedani, tehe-
mul. /_ etmek Z. tebat kınn, xwe gutm,
balduOji kınn, berxwe dan.

taharet N.A 1. paqiji, paqijbûni. 2. taret,
taharet, destav, jı bo avdest û nunOjO xwe
paqijtannO re tê gotin. /_ almak L taha¬
ret tann, destav gırtm.

tahayyül MAxeyal, ponıjin./- etmek Z.
xeyal kınn, ponıjta.

tahdit M. trxûbkuin, veanta./- etmek Lg.
ağıllandın, veanin, tixûb tann/danta.

tabii M. dexl, zad. /-kurdu MA. beltitk.
tahin N.A tehin./- helvası M. helavi te¬

nin. /_ rengi N. tenini.
tahkik MAhûrnêrin, tehqiq./- etmek/,

tehqiq kınn, hûr ndiOrin, tûjandın.
tahkikat M. A tehqiqet, pırsryari. /_ aç¬

mak Avv. pırsryari kınn, tûjandın.
tahkim M. A senger, asOti. /_ etmek L

senger kınn, asO kırın, zexmandin.
tahkimat M A kelat, senger, evıya

pırejmanya "tahkim" e.
tahlil A'. A analiz. /_ etmek Z. hûrandın,

devvıyandm, kılandın, jı hev anin der.
tahliye MA 1. valakırın. 2. berdan, evıya

jı bo dil Û gırtıyan e. /_ etmek Z. 1. vala
kırın. 2. berdan.

talimin M. A ravvûj, savv, guman, texrnin.
/... etmek/, deranin, guman kınn, lexmin
kınn.

tahminen ıgjı. bı texniini, bı ravvûji.
tahra A'. /**. das, dasû çılo.
tahribat A'. ruvandmi, helşandıni. /_ yap¬

mak L ruxandin, xerab kırın.
tahrif MA Lgııharlın, lı ser leyistın, evrya

tıştO ko hatiye imisin an vvûnc bûn ko tû
de guhartınek ko bele kınn. * yazımı
tahrif etmişler b\v. 2. fasıd, guhartın. /_
etmek L fasıd kırın, gulıarlır -,-Jnûs i;
nav re kınn.

tahrik A'. l.hv, !<»zC', .'!.. e-iigı,.,.\.. ....._,:'..
tiz. /_ etmek L 1. hvandın, bızrvandın. 2.

tiz kınn, engızandın, fit tann, tizkınn, ye¬
ki an keseki jı bo kareki xirab dan here¬
ket tann. 3. xvvasta cinsi lrvandın.

tahrip M. A ruxin, helşin. /_ etmek / ru-
xandin, helşandın, kambax kınn. /- ol¬
mak ruxin, helşin, kambax bûn.

tahripkar rgd vvOranker.
tahrirat MAnameyânı*esrmkojıdairey-

ên resmi der tOn. /_ katibi L tehrirat
katibi, jı tırki vvısa derbazi Kurmanci
bûye.

tahriren rgp.A bı nrviski.
tahriri rgd nrviski.
tahriş MA xurin, quncta./_ etmek Z.xu-

randm, quncandm.
tahsil M. A 1. xwandin, fOrbûni. 2.

komtann, evrya jı bo bac û pare ye ko jı
xwedryan tû gutm. /- etmek L 1.

xwandin, fêr bûn. 2. kom tann, jO gutm.
tahsildar M. 1. tahsddar. 2. daraca, dema

aşu-eti de memûrOn mir bûn.
tahsilli rgd xwandeh, pitnas.
tabsilsiz rgd nexwandi, pitiıenas.
tahsis M. A tirxan. /_ etmek L tıncan

tann.
laht M. P. K. text, post. 1. rûnışteka şah û

qral e. 2. meqama qralti, şaheti. * tahta
çıkmak fivv. çûn ser text, post nışta, yanO
bûn qral an şah. * tahttan inmek fivv. jı
text hatm xar.

tahta MZ**..K.texte,dep. 1. parçeyên tenık
û teng û dırej ko jı dar tO bırrin. 2. rû an
bini yûn ko jı texte çedıbe. 3. rgd tışte ko
lexte çûbûye. /_ biliM. bn tahta kurusu.
/_ döşeme fiıv. dep, bmi texte.

Tahtacı M Texteçi, cûre teriqeteta ye lı
Anatoliyû dıji, nûzi Elevviyan in.

tahtı kurusu Nh gavvuk, bezmık.
tahtelbahir Nk A noqav, keşt i bınav.
tahterevalli M.Z'.A'.textirevvan,zerzanıq,

dilani.
tahtıravan M P. K. text i revvan.
tahvil N. A guhartın, hûrkınn. /_ etmek

fiıv. guhartın, hûr kınn, evrya jı bo pare lû
gotın ko d hev ten guhartın.

tak A'. A 1. taq, lak, kembera xemilandi lı
ser cadc u kolanan. 2. teq, kut, dengO hışk
ko lı erde an lı texteki dıkeve. * tak lak
vurmak fim kul kınn, kut kut tann.

laka A'. cûre beienıcki bryerken e h derya
leş.

takas A.Aıc.qc;.. bıhevguhartın.
takat M A taqet, derb, mecal, qam, qe-
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ram. * takatim kalmadı Avv. mın mecal
nema. * takattan düşmek Avv.jı qam de
ketm,jı derbêxwe ketin. * takattan düş¬
ürmek Avv. jı qam de nsun. * takattan
kesUmek Avv. jı hal ketin.

takatsiz rgd nultaf, bâbvvan, bêhêz, jar.
/_Uk M. nultafi, böüvvani, bâhâzi.

takaza M.A lome, serzeniş.
takbih M. A eyıbandın. /_ etmek L

eyıbandın.
takdim M. A peşkeş, berpâş, derpOş. 1.

tışteki badihevva dan yeki. 2. dan nas
kinn, dan zanin. 3. tıştek dan pOş an gutm
pûş. /_ etmek L pûşkûş tann, derpûş
kınn, dan nas tann, berpâş tann. * arka¬
daşım bana takdim etti (tanıta) bw. he-
valêxwe jı nun re da nas kınn.

takdimci MpOşkêşker.
takdir N.A pesend, pûrazibûni. 2. bdıa an

qimet zanin. 3. teqdir, qeder. * AUahin
takdiri fivv. teqdiri ilahi ye. /-kar rgd
teqdirkar, pesend. /-name M. teqdirna-
me, pesendname.

takdis M. A teqdis, pirozi. /_ etmek L
teqdis tann, pirozandın.

takı M. 1. xelat, bı zadeyi dema davvatO de
tıştOn ko jı bo bûk û zavê tOne dayta. 2.
ceyiz, cOz. 3. Grm xurde, parek, guhOrker.

takılgan rgd mızavvu. /_lık M. mızavvui.
takılmak Z. 1. karO "takmak" hatın kuın.

2. lı dereki ve zehqta an pâ ve man, paş
ketin. * ayağım yere takıldı Avv. lıngû
mm h paş erdâ ket. 3. tâkdi bûn, tev dan,
evrya jı bo ko yeki biqetarini an ecız bdci
ko bı vvi henekan bıki. 4. h ser sekindi. *
bu "T harfine de çok takılıp kaldım
Avv. ez zor h ser vO tipa 'T' sekııüm. *
takılıp kalmak Avv. 1. xwe dereng xistin.
2. hışk 10 nihêrin.

takım Mİ. givale, taqım,taxım. 2. ask. de¬
ste. /_ elbise M. taxuna cıl/kınc. * sigara
takımı Avv. taxima crxarû. * takım takla¬
vat M. tef-tal, pelpot/- tutmak Z. pışta
taximeki sportO gırtm.

takımada M. cav koma guavan.
takım komutam M. serpel.
tıkılmak L 1. xwe ve zehqandin. 2.

zeliqin. * kafam bir yere takıldı Aw.eqlO
mın lı dereki ve zehqi ye.

takırdamak Z. reqta, xute xut kuın, re-
qandin.

tıkır takır rgd reqe req,xute xırt.
tıkışmak Z. 1. lı hev gerin. 2. gelece tann,

lı hev nin.
takibat M/fcA pırsryari, teqibat.
takiben rgp. pışt re, dû re.
takip N.A pâçûn,pOdan,teqib./_ etmek

L teqib tann, dan pey, ketm pey, bı dû
ketm, pâ genyan, pâ ketin. * birini takip
etmek Avv. h pey yeki çûn. * birinin izini
takip etmek Avv. dan/ketin pey rûça/şopa
yeki.

takke N.A tam, kum. * takke düştü kel
göründü kum ket keçeli dericet

takla M.tdqe, deqelûz,dekbûz, teqle./_cı
M. teqlebaz. /_ atmak L teqle dan, teqle
avêtin, talozan tann.

taklit M A 1. lasayi, teqlid, texUt, gêrav,
peyrevvi, jâguti Evrya tışteki ko şıbi vvâ
bdei an vveki vvi bdd. 2. zalve, zarve. Evıya
ji tu tun vveki yeki di bdu. * adamın ta¬
klidini yapmak zor Avv. dıjvvare ko
mırov zalvi vvi muovi bdce. /_ etmek Z.
zarve kuın, teqüd/texüt kınn.

taklitçi M. teqUdker, zalveker, muqalid.
takmak Z.l.serve kırın, tışteki bı jor dek

ser tışteki dive bdd. * kıtacm ucuna tak¬
mak fivv. h ser şûr ve tann. 2. pO ve kınn,
gava tışteki di üşte di ve bizekquii *
düğme takmak Avv. bıjkoj pâ ve tann. *
kulp takmak fivv. qulp pO ve tann. 3. 10

kınn, 10dan, jı bo nav û paşnavO ko tê bêlû
kınn. * isim takmak Avv. nav 10 dan, nav
pO ve tann. 4. mec. guh dan. * o kimseyi
takmaz Avv. evv guh nade keşi. 5. xwe re
bınn. 6. paşxistin. * elbiseyi çengele tak¬
mak Avv. tane h paş çanqdi xistin.

takoz MGr.gêrbend.sipêne, taqoz.
takriben rgp. A teqriben.
taksi M. Fr. taksi, /-metre M. taksimetır.
taksim M. A parvekınn, beşkınn. /_ et¬

mek Z. dabeşin, parve tann, beş tann,
beşineve, parandın, par tann. bn bölmek,
bölüşmek.

taksir MAteqsir./_etmemekAw. texsir
nekınn, çı jı dest hat tann.

taksirat N.A qisûrne, sûcıne, tavvanıne.
taksit M A beş, par, berban, jivan, parda-

ni, teqsit, evrya bı ziêdeyi jı bo her beşeki
jı deyn tê gotm.

taktırmak L karO "takmak" dan kırm
vvek: dan pO ve tann.

taktik M. Fr. taktik.
takunya MGr.qepqep,nalık,qapqap,pO-

dark.
takvim M. salname.
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takriye MAL zexmandin, xurtandin. 2.
bergiri mdi, destek. /_ etmek L zex-
mandin, xurtandin.

talak MA sûkevu,jm berdan, mêr berdan
an hevûdu berdan.

talan M.P.ZC.tarlale, talan, mjd,tarac./_
etmek L tartale kınn, talan tann. /- ol¬
mak L talan bûn, tartale bûn.

talana M nıjdevan, talanken
talaş M. telaş, ardık, ardemışar, tûx, sıhın,

dar ko bı xizag an bırrekO tên bırrin toza
ko jû derdıkeve. * hızara talaşı Avv. ar¬
demışar.

talaz M 1. pûl, pula ba û avâ. 2. xavikû ko
h ser qumaşO evrişım pêk tOn.

talebe N.A Lxwendekar.qutab. 2. feqeh,
feqi, sagırt, evrya jı bo ya dini tâ gotin.

talep M. A xwastin, daxwaz. /_ etmek L
xwastin, daxvvaz tann. /-name M. dax-
vvazname.

tali M. A duhem, di dereca duhemin de
bûn.

talih rgdA talih, bext, felek, şans. /_U rgd
bextça, bextçak. İsiz rgd xarnedl bex-
treş, bâtaüh.

talim N.A pervverde, hevver, hevatın, ta¬
hin, hindari. 1. kara htabûn û pervverde-
bûnO. 2. karO hinkınn û perwerdetannê.
3. huıkari. 4. fêrbûna di leşkeri de. /_ et¬
mek L talim tann. /-gah M taümgeh.
/-hane M. taünrcane. /-name M. talim¬
name. * talim terbiye Avv. tahkirin û he¬
votm.

talimat M. A ferman, direktif, talimat.
/-name M. destur, fermanname, talimat¬
name.

taUp rgd A ya koddOxwe heye, xwastek,
bı zOdeyi xortO ko ddO xwe lı İeeçıkO heye.

talk unu M.sıpiyavv.
talkm N.A telqta.
taUahi B.tülahl
lallif M. xelat, şabaş, diyari. /_ etmek Z.

xelat tann, şabaş dan, diyari dan.
talyum M. Fr. İng. tabyûm, elementeki bı

jımara atomi 81, gıramya atomi 20439,
stftıyaxwe 1İ85 e û 303 derece de dıhele.
sânTl

tam rgd A i tam, tıştO kone kâm e û ne
tandıke. * kun 24 saat uyumadım Avv.

tam 24 saetan nun xew netar. 2. tûn, tûni
3. tam, evrya bêkOmasryê, bê qisûnyO şani
ddce. * tam günün adamı Avv. tam mıro-
vê rojO ye. 4. rgp. havve, pışk, eyni. * adam

tam istediğim gibi çıktı Avv. mırovi tam
vveki mm derket 5. rgp di demê de, di
wextO de. * tam çıkacağım sıra telefon
çaldı Avv. tam ez derdıketim ko telefona
lâ da /_ gelmek Z. tam lâ hatin.

tamah N.A temayı, çavbuçıti./- etmek
L temayiti kınn. /-kar rgd temahkar.

tamam rgdA temam, tevvavv. L tûn, tûni
2. nekOm. * bu sözlük tamam değildir
Avv. ev ferheng temam nine. 3. temami,
hemû, gi, gjştiyê şirove dike. * kelimele¬
rin tamamım saydun Avv. mın te-
manuya bûjeyan hêjmart 4. temam,
kutabûnê û davvi hatana şanidıde. * arka¬
daşlar tamam, gidelim Avv. heval te¬
mam in, em biçin. 5. temam, mana erO,
belâ, û dibe ji bı temam hal dibe. * akşa¬
ma gel tamam mı? Avv. êvari vvere, te¬
mam? /_ etmek L temam kınn. /_
olmak L temam bûn.

tamamı rgd tevabi, tevayi, hemû, havvêr.
/- tamamına Avv. tam û tevahi

tamamen rgp. tamamen, bı tevabi bı he¬
mû.

tamamıyla rgp. bı temami, bı tevahi
tamamlamak /. L temam tann. * eksik¬

lerini ««marnlamak tw. kâmasıyân xwe
temam kuın. 2. davvryandm, xilas tann,
temam tann. * çocuk 7 yaşını tamam¬
ladı fivv. zaroki 7 salıya xwe temam lor.

tamamlanmak L temam bûn, hatin te¬
mam kınn.

tamamlatmak L dan temam tana
iamariks Msurdar.
tambur N.A tembûr.
tam gün MA. tam roj.
tamim M. namedor, belavok.
tamir M.A tamu. 1. tiştâ koxua bûye an

şkestıye disa çOkınn. 2. qisûr û kûmasrye-
İce diqewune disa durust tann. 3. pate, pi¬
ne, evıya jı bo cd û qumaşe ko qul û
çûrandına vvan têne pine kuın. /_ etmek
L çO kınn, tamir tann. /_ görmek Z. ta¬
mu* ditın./_haneM tamkxane./- olmak
Z. tamir bûn, çâ bûn.

tamirat N.A tamirat
tamirci M. tamirken
tampon M. Fr. tampon.
tamtakır rgd tamtaqir, viç û vala.
tanzara M K. tanzera, cûre gevendeki

Kürdiye.
tan Mberbang,sıpûde,spede.
tanetar M. A tendûr, tenûr. /_ ekmeği M.
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nanû tenûrû. /_ kebap M. parêv, buyan.
/- küreği Avv. mezkere.

tane M P. K dane, tene, hb, hevv, heb. t
yekjı hûjmarekO. * on tane kitap Avv. deh
hb tatêb. * tanesionliradan Avv. hba vvan
bı deh üre. 2. dane, tene, hevv, bezre, navâ
hm tovân rehekan e. * buğday tanesi Avv.

teneyâ genim. 3. hevv, hb, 1un fâkiyân
pıçûk a bıdendık. * üzüm tanesi Avv. he¬
vvan tiri. /- bağlamak/, hevv gutın, tene
gutm.

taneli rgd bitene, hevvguti.
tangudamak Z.zıngin.
langu tungur rgp. xaldur xuldur, dengû

tiştâvala ko gındıri dıbm.
tango M. tango, bâjeyeke Spani ye û navO

dansekeye.
tanıdık rgd nas, nasyar, ürbit
tamk M. guva, govan, şahıd. /_ olmak L

lê guva bûn, lê şahıd bûn. /-tak M. govaıd,
şehadeti. /_ etmek Z. govani kınn, şeha¬
deti kınn.

tanıklamak Z. guva/govan tann, şahıd
nişan dan.

tanılamak Z. teşhis tann, nas kınn.
tanıtmak Z. hatın nas kınn, hatın zanin.
tanım M. rave, tanf.
tanımak L 1. nas tann, nasin, mırov kes

an tıştO ko dızane. * seni tanıyorum fivv.

te nas dikim. 2. nas kınn, zanin, tışt an ke¬
se ko mırovi puşta ditiye û bihrû de maye.
Tuncclinin çok yerlerini tanıyorum
Aıv. pır cihûn DOrsmıû ez nas
dıkım/zanım. 3. derheqa kes an tışteki de
zanina xwe hebûn. * sen hiç adam
tanımıyorsun fiıv. tu hiç mırovan nas na-
ki. 4. jı hev deranin, fehm kınnû re ji tû
gotm. * yılan deliğini tanır Avv. mar qula
xwe nas dıke/drzani. 5. berpırsıyar zanin.
* ben onu bunu tanımam, seni
tanırım fin. ez vvi mi nas nakım, te nas
dikim. 8. hıştın, tıncan kırın. * sana o ka¬
dar zaman timdim yine olmadı Avv.

mm jı te re evqas zeman hışt disa ji nebû.
tanımamazlık M. nasnekınn, nenasin.
tanımazlık M. nasnekınn, nenasin. *

tanımazlıktın gelmek fiiv.xwe h nena-
siyû danin.

tanımlamak L rave tann, şirove kınn.
tanımlanmak L hatm rave kınn, hatın

şirove kınn.
laınn.ın rgd. aşina, nas.
tanınmak Z. 1. nas bûn, hatin nasin, vveki

ki ye, çı kese? hatin zanin. 2. bınavûdeng
bûn. 3. hebûna xwe haün pejırandın. *
Kürtler HoUandada annlıfc olarak
tanınmıyor Avv. Kurd h Holandû ji bı
hındıkahi nayûn nas tann.

tanınmış rgd navdar, navdayi, navûdeng.
tanış M. nas, dost. /- çıkmak L nas der¬

ketm.
tanışık Mnasênhev,heryekijinasênhev.

/-tak M. hevnasta.
tanışmak L hev nasin, hev nas tann, he¬

vûdu nas tann.
tanıştırmak L danasin, dan nasin, dan

nas kuın, lı hev û du dan nasin.
tanıt M. delil, belge.
tanıfaa rgd danezan.
tanıtılmak Z. dan nas kıruı, danasta.
tanıtlamak Z. isbat tann, peyıtandın, mê-

lagkınn.
tanıtlanmak Z. hatin isbat kuın, hatm

peyıtandın, hatm mOlag kum.
tanıtlı rgd bdsbat, bıpeyit
tanıtma M. danasin, teqdim.
tanıtmak Z. danasta, dan nas tann, na-

sandın. * kendini tanıtmak Aıv. xwe dan
nas kınn.

tanıtmalık M. tarife.
tank N.İng. tank, debabe./_savarM.tan-

kşkên.
tanker M. İng. tankOr.
Tann M. 1. XwedO, Xuwa, Yezdan, Xuda.

2. ilah. /_ evi fiıv. mala Xwedû. /-misafiri
fivv. mûvanû Xwedû. /_ vergisi fiıv. dayina
XwedO ye. * tanrıya şükür fiıv. şukur bı
Yezdan.

tanrı bilimi M. ilahiyat, teoloji.
tanrıcılık M. teizm.
tanrıça M Xudawen, ilahe.
uınrılaşiırnıak Z . Xuda ditin, Xwcdê za¬

nin.
tanrısal rgd Xudayi, ilahi, lahûli.
tanrıtanımaz rgd. Xudencnas, ateist.
tansık Ar, mucize.
tansiyon A'. Fr. Bj. tansiyon.
tantal M. Fr. kâfi tantal, elementeki bı

jımara atomi 73, gıramya atomi 18058,
sıftryaxwe 16.6 e û 3000 dereceyi de dıhe-
le. sân Ta.

tantana M.A rewnaq, tentene.
lan yeti M. ba i beyani.
tanyeri M berbang, zenqin.
Tanzanyalı MTanzani.
tanzim etmek Z. rûkûpûk tann, durust
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tann.
tapa M 1. senle, devgutek, hevvdel 2.

tama, yân ko dikin deva şûşan.
tapan M şepne, şepane, şıpne, sak, kaşan,

kaso, mahlû, maü, mehh, şafûn, h gor de¬
vokan axaftinû ev sinonimana dıkann di
cihâ hev de bene bıkar anin. /-lamak L
şepane kınn, mahlû kınn.

tapmak M. ibadetgeh/xane, penstgeh.
tapmmak L perestin, penstin, ibadet

kuın.
tapir M.Zİr.zoolapü-.
tapmak L perestin. 1. xudatiya Xwedû

pejırandın û ibadet tann. * Allaha tap¬
mak Avv. penstin XwedO. 2. zor hez kınn,
xwe penstin.

taptaze rgd K. ter û teze, tıp û teze, tıp û
ter.

taptırmak L dan penstin.
tapu M. tapi, tapu, burunti. /_ senedi M

qoçan.
tapulamak Z. tapu tann.
taraça N. İL ban, berbanık, banoke.
taraf MA ali, hâl la, layen, dûş, tax, pi, md,

rex, teref. 1. heryekjı cdiêpaş, peş, temşt,
kOlek, ser û bm û Avvd * bir tarafa çekil¬
mek Avv. xwe dan aliki. * bir tarafa
dağıtmak Avv. aliki ve kınn. * bir tarafa
doğru gitmek Avv. aliki de çûn. * bir ta¬
rafı eğri olmak Avv. piki xwe xar bûn. 2.
cdı, herOm, mintiqe. * bizim taraflarda
Avv. bı ahyâ me de. * diğer taraflan Avv. jı
mdO dm. * her taraf rgp der û dor. * her
tarafa koşmak Avv. berbı herahyâve be¬
zin. * sol taraftan Avv.jı mdâ çepâ, jı layi
çepâ. * taraf tutan Avv. layengir. 3.
möcnki ya navbera du kesan an du tıstan.
/- tutmak L layen gutm, ah gutm, pışt
gutm, pi gutm. 4. rufşên yeki. * anne ta¬
rafı İzoUudur Avv. aü dâ ve izoü ye. 5. beş
an parçeyek jı üsteki. * erin yan tarafı
ağaçlık Avv. layi teıştO ya mala bıdar e.

tarafta rgd layegir, aügir, bıteref.
tarafsız rgd layennegir, böali, böteref
taraftar M rgd pıştvan, aligrr. /-tak M

pıştvanl /_ olmak L pıştvani tann, pışt
gırtın, palpışti tann, aü bûn.

tarak Mşe,şeh,şamû.l.aletekibıdırane
ko mırov porêxwe rast dike Z dezgehân
çdagi yana cavv çOtannê de cihâ ko dezi
tâ re dıçın. 3. ant hm teyran ko sera vvan
de parçeyO kertik hene. 4. ant pışta dest
ûhngko tıliyan ve dıgehOn hev. *kd ta

rağı M. şehO mû. S. şıpne, şepane. 6. şamû,
ya ko bı vvi heri yê şe dikin.

taraklamak L L şe/şeh kına 2. şepne
kum.

tarak otu Mstripor.
larah rgd şetari.
taramak LI. şe/şeh kınn. *saç taramak

bw. por şe kıruı. 2. seh kuın, lı her aü ge¬
rin. * bütün ormanı taradık Avv. me he¬
mû rOl seh lor. 3. jentın, lax tann, ewya p
bo güle û fişeng 10 bıreşini tâ karandı.

taranmak L 1. kara ''taramak'' haün
tann vvek: hatin lax kuın. 2. xwe şe/şeh
tann, porâ xwe şe kınn.

tarassut M. didevani, çavdOri.
taraş M qurf. /-lamak Z.qurf kırın.
tarçm MZ>.darçin./_rengiAw.darçini
tarh N.A i hewd, dorixe, malık, lat, latak,

mışar, bexçe û bıstanan de tejOn ko rehek
tO de tOn danin. 2. sepandın.

tarha N.P. das.
tarhana N.P. tarhane./_çorbasıM.şorba

tarhanê.
tarhun N.A tarxûn.
tanm M. erdçıni, taştûkaL cotari, werze,

ziraet. /_ işçisi M pale, werzêr, çandıyar.
tarımcı M.cotar,çandryar./_takM.cote-

meni, cotari, çandıyari.
tarif N.A 1. tanf , sahx. 2. rave, tanf./- et¬

mek Z. tanf kınn, saloc dan.
tarife M. A tarife. /_li rgd bıtarife. /sa

rgd bOtarife.
farili M. A bervvar, dirok, mêju, tarix. /_

atmak veya koymak L mûjû avâtin an
nrvisin. * 1986 tarihinde Avv. di bervvara
1986. an de. I- bilgini M dirokzan, diro-
knas. /_çi M. mâjuntvis, mOjuzan, dirok-
van. * tarihe geçmek Avv. ketin tarixû,
ketin dirokO. /_yazanM dirokruvis, mâ-
jûnrvis.

tarihi rgdA diroki.
tarikat M. teriqet, tariqet
tarihöncesi M. pûşdirok, pOşmêjû.
tarihsiz rgd bûtarix, bêmOjÛ.
tarla M zevi
tarla faresi M. 1. mışki kâlge. 2. cdboq,

evrya evvâ dûv lan e. 3. sâvle,xdt
tart N.A denasün,ixrac./_ etmekN.der

astın, ixrac kum, tut kınn.
tartaklamak L yeki bıpâsirâ gırtın û ra¬

jandm.
tartı M L kara "tartmak" e. Z guam. 3.

piv.pivaa
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tartılmak Z.1. haün kişin, hatın kaşan. 2.
hatin pivan. 3. xwe kaşan, xwe kışandm,
xwe pivan.

tartısız rgd 1. bûpivan. 2. nepivandi.
tartışma M. 1. gengeşi, h sermevvzû an ba-

betekâ axaftin. 2. lec, gelace, evrya ji bı
devki h hev ntaâ re tâ gotm.

tartışmak L 1. lec kuın, gelace tann. 2.
benisin, gengeşi tann.

tartmak L vvezınandın, kışandm, kaşan,
kaşta, pivan, pivin, peyıvta.

tarumar rgd P.K. tar û mar, şeqebeqe.
tarz N.A revvş, teher, avva.guharta, terz.*

bu tarzda Avv. bı vi teheri. * öyle bir tarz
de- Avv. di revvşeke vvısa da¬

laş M. A sekre, uskere, tas, tasık, askere,
ûskere. /_ kebap M tas kebab.

tasa M. xem. /_ta rgd xemgin, xemnak. *
tasası sana mı düşer? Avv. xema vvi bı te
ketiye?

tasalanmak Z.xem kırın, xemxwann.
tasan M. pâşnûma, pâşnıyar, plan, proje.
tasarlamak L pOşnûma tann, jı ber xwe

de anin û bınn, h ser mıjûl bûn.
tasarruf MAqıtût,paşrojmendi,teserûf.

/_ etmekZ. berhev kuın,jı bo mal û pare.
2. xebitandin, bıkar anin.

tasavvuf M. olpervveri, mistisizma islami.
tasavvur M.A tesevvvvûr.
tasdik N.A rastandın, erâyandın, tesdiq.

/- etmek L rastandın, erâyandın, tesdiq
tann. /-name M. tesdiqname.

tasfiye Msafitann, tesfiye. /-etmekZ. sa¬
fi tann, tesfıye tarin./_haneM tesfryexa-
ne, reftaeri.

tashih etmek Z. rast tann, tastandın.
taslak M pêşnuma, gelale.
taslamak Z. tann, Kurdi de evrya bı Iê-

kera arikar "kınn" an "nişan dan" tête
kar anin. * erkektik taslamak Avv. mOra-
ni tann an xvve mêr nişan dan.

tasma M.gergûnk.gerdeni, şebak.sancûl.
tasnif etmek Z-jı hev derardn, senıfandın,

hdbıjarün.
tasrif N.A Grm tevvandın.
tasrih M. A aşikarların.
tastamam rgd pışk.
tasvip M A mıkur. /- etmek Z. mıkur

hatuı, rast ditin, erû kınn/gotin. /_ gör¬
mek Z. mıkur hatin.

tasvir N.A l.pêşdari.2.resim, wûne./_et-
mekL. l.pûşdar tann. 2. vvOneyi çOkınn.

taş M. kevu, ber, berd, berd. L kevırâ ko

bı taybeti di tabietâ de heye. 2. kevırâ ko
jı bo mebesteki tâ kar anin. * mezar taşı
Avv. kevırâ gorâ. 3. ya ko dikin gevvheran.
* yüzük taşı Avv. kevuâ hıngliskan. 4. Bj.
ya ko dıkeve lebatû mırov. * böbrek taşı
Avv. kevırâ gurçdcan. 5. pûlân ko lisükûn
vvek tawle û dominê de tân karandı. * do¬
mino taşı Avv. kevuâ donuna. /- atmak
L kevu avâtin, bı avvaki qezi lâ xistin. /_
gibi Avv. vveki kevu e, jı bo tistân pır hışk
tâ gotm. /_ kesmek L kevu bırrin. * kes¬
me taş M. kevırû bırri. * taşa tutmak Avv.

dan ber kevıran, kevu 10 vver tann. * taş
taş üstünde bırakmamak Avv. kevu h
ser kêvu nehıştm. * taşı sıksa suyunu
çıkaru Avv. kevu bıguvışe avê jO dertini.
/_ yontmak Z. kevu bırrin, kevu şeh
tann.

taşak M. ant batû, hOl, hêhk, hOlke, gun,
gunuk, ntil.

taş bademi M. behiva levvû, cûre behiveke
ko qaşdcê xvve zor hışk e.

taş basması MA.çapberi,koryar,Utaxrafi
taş çekici Majme.
taşçı M. kevırbu, berbtr, kerrebu, hetar.
taşeron M. Fr. hevvnas, şerkar, dasron.
taşıl M. fosil.
taşımacı MbarkOş,şıxrevan./_lıkMkar-

wani, barkâşi, ştxrevani.
taşımak L 1. bum, kOşan, kaşta, tistek jı

ciheki gutm û bınn cüieki din. 2. h ser
xwe gerandm. * tabanca taşımak Avv. te-
bançe h ser xwe gerandm. 3. guhaztın. *
suyu borularla taşiyorlar Avv. avâ bı
bonyan dıguhûzın. 4. gerandm. *
karnında yavru taşımak Avv. zıkû xwe
de çOhk gerandm.

taşuur rgdN. 1. tê bum, tO kuşan. 2. men-
qûl

taşınmak Z. 1. karê "taşımak" hatin kuın
vvek: hatm kuşan. 2. cdi guhartın, mal bar
tann, mal guhaztın.

taşınmaz M.rgdl. naye bınn, naye kêşan.
2.xeyrimenqûl

taşırmak Z.1. ser re njandın. 2. sebra yeki
kâm kum.

taşıt M çûnbar, barkOş, tiştâ ko bar û
mırov dibe an ddcışdıe.

taşıtmak, taşıttumak L kara "taşunak"
dan kınn vvek: dan bum, dan kaşan, dan
kışandm.

taşıyıa M rgd guhâzkar, kaşan, barbır.
taşkın rgd fin aşuı.
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801 favan

taşkömürü M. konura kevu.
taşlama M. 1. kare "taşlamak" e. 2. hesan

tann.
taşlamak L kevır tann, kevu an ber

avâtin, dan ber kevıran. 2. hesan tann. 3.
qezi lâxistin, çavva tu bı gotinan h seryeki
bikeni.

taşlanmak Z.1. hatın kevır tann. 2. hatın
hesan kuın.

taşlaşmak L 1. bûn kevu. 2. vveki kevu
bûn, yana di cdıû xwe de mat û metel
man.

taşlaştırmak Z. kırın kevır.
taşlatmak L dan kevır kınn.
taşta rgd bdcevu, kevırin,gerger."LcihOko

kevu û kuç heye. 2. zada ko kevu tê de
heye. * taşta bulgur Avv. savvara bdcevu. *
taşta yüzük Avv. gustilka bdcevu, gustilka
kevırin.

taşlık M. L kerre, zûr, cihO ko bı kevu û
kuç e. 2. erda ko bı kevuan hatiye
raxistm. 3. ant berdekm, aş, Iebateki tey¬
ran e ko xvvann h vu de tO hOrin.

taşmak Z.serreavêtin,serreçûn,xuroş
bûn. * çorba taştı Avv. şorbe ser re çû.

taşocağı M. atûn, atûna kevır.
taş pamuğu M. asbest
taşra M melbend, cihO ko jı derveyi baja¬

ran m.
taş yürekli rgd. ddkevu, ddtaşk.
taş yazması M koh/ar, çapberi, lioxrafi.
taş yoncası Mtanêre
tat M. 1. tam, çOj, çeşt, çeşni, evıya tam û

lezeta tışteki ye. * tadına bakmak Avv.

tam tann, çej kuın, çêjandm, çOjtin. 2.
tam, evıya lezeta tışteki ye. 3. tışte ko
xvveşa mırov dıçe, zevvq, kOf. * tadı da¬
mağında kalmak Avv. tama xwe di dev
de man. * tadına alışmak Avv. tamışki
bûn. * tadına doyamamak Avv. jı tamu
tOr nebûn. * ladini çıkartmak Avv. tamjO
denostın. * tadı tuzu kalmamak fivv.
tam tO de neman, x0r tO de neman.

Tatar M. rgd Tatar, teter.
tatarcık M pOşûle, axurk.
tatbikat N.A tetbiqat, manevra.
tatbiki N.A tetbiqi, pratik.
tatil N.A tatil, betlane,azadani,etlahl/_

etmek Avv. tatil tann. /_ olmak L tatil
bûn. /- yapmakZ. tatil tann, çun tatile.

tatlandırmak Z.tamıji kınn, şirin tann.
tatlanmak Z^ üm gutın, şirin bûn, çOjdar

bûn.

tatlı rgd 1. sârin, şirin, tiştâ ko di tama
şetar de ye. 2. xweş, xoş, tiştâ ko tehl û tûj
nine. /_ biberM isota ne tûj. /_ su M. ava
xweş. 3. şirin, sârin. * tatta bir uyku Avv.

xeweke sârin. 4. çêjdar, sârin, tiştâ ko ta¬
ma şetar 10 de heye. S. şirani, xvvanna ko
jı şetar çêbuye an şetar tâ de heye. /- dil
fivv. qeziû xweş, xebera xweş, zmanê xvveş.
* tatlı dU Ue güler yüz Avv. zmanxweş û
rûken. * tatta dU yılanı deliğinden
çıkanr Avv. zmanO xweş mari jl qulê tine
der.

tatlıcı M. şiranifıroş.
tatta fesleğen otu MA. fUTncemışk.
tatlılaşmak /.şirin bûn, xvveş bûn.
tattatak Mİ. şertai,şirini.2.xvveşkahi
tatlılıkla rgp. bı xweşkayi.
tatmak /. 1. çOjandın, çöj kınn, çâjbn, çeşt

tann, tam kınn, bı zman tama tışteki
gutm. 2. tam kınn, jı xwannekê pıçek
xvvann. 3. jryinâ de tûşi tışteki bûn. * hay-
altaneacdartatnuşIfivv.vviçıOşOnjryinO
tam tan ye!

tatmin MAl.tûrbûni,ddtOrbûni,tatmta.
2. cinsi têrbûn. /- etmek L ter kuın, dd
têr tann. /-kar rgd tatminkar, têrker. /_
olmak fivv. tOr bûn, dü tOr bûn, tatmin
bûn.

tatminsiz rgd tûrnebi
tatsız rgd bûtam, bOçêj.
tatsızlaşmak /.tam/çOjneman, tamaxwe

revin.
tatsızlık M. bûtami, b0çê|.
tattırmak /. dan tam tann, dan çOj tann.
tatula MZr.sâvidukayi
lav M. l.semax, genni jıbo avdaydıa hesın

e. * demir tavında eğilir Avv. hesm bı ger¬
mi tûte cemandın. * demire su vermek
Avv. hesm semax kırm. 2. tevvlis, hit, piş, jı
bo erd û zevryan tâ gotın. 1 çu, hit, jı bo
dar û texte û tiştâ vvısa tâ gotin. * tarlada
tav olmak Avv. zeviyâde tevvlis hebûn, ze¬
vi piş bûn.

lava M. exlewik, tevve, tavve, aftavve./- ek¬
meği/gözlemesi Avv. nanû şdeki, nanO te¬
vve.

tavaf N.A tewaf,dorgerin.L lı dora üşte-
ki gerin an ciheki pirozziyaret tann.2. di-
nO islami de dema Hec lı dora Kabeyi
gerin. /_ etmek L tewaf kuın, lı dorê ge¬
rin.

tavan M.esreq, asraq,arUc,max./_arası
M h ber asraqan.
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tavassut N.A navend
taverna M. /t taverna, meyxane ya bı mü¬

zik.
tavır M. ravâj, vatani, eda.
taviz N.A bn ödün.
tavla 1MAsıtewd,sebd,pageh,tawIe,axu-

ra jıbo hespan e.
tavla 2 M. İt nerd, tavvle, Usbkeke bı zar û

pûl tâ leyistm.
tavlamak M. 1. kare "tav" kuın. 2. nerm

kınn, jı bo berjevvendrya xwe ko yeki bıdi
bavverkınn û brxapini.

tavlanmak LI. kâra ''tavlamak" kınn. 2.
goşt gutm, qelew bûn.

tavlı rgd 1. tevvlis, piş, semax. 2. bıgoşt, qe-
levv.

tavsamak /.sıst bûn,gava haza karekO an
bûyerekâ ko hadi hadi kâm dibe.

tavsif M. A vvesıf, cryavvazi. /_ etmek Avv.

vvesıfandm, cryavvazi kuın.
tavsiye M.A pend, amojgari, şiret, tevvsrye.

* birinin tavsiyelerine uymak Avv. şire-
tûn yeki gutm. /- etmek Avv. penda dan,
şiret tann, sahx dan. * Kürtçe oku¬
manızı tavsiye ederim Avv. şireta nun e
ko Kurdi bccvvinın.

tavşan M. 1. keroşk, kiroşk. 2. kerguh, zO¬
deyi jı bo leiroşkO bıyani tâ gotin. /- eniği
Avv. xirneq. * tavşan dağa küsmüş de
dağın haberi olmamış Avv. kerguhjı çıye
sdı ketiye 10 haya çryO nine. /_ uykusu Avv.

xewa rovi. /_ yürekli Avv. dd keçık.
tavşan dudağı Mlûvqelişti.
tavşan kulağı otu MA çmg i meryem.
tavuk M. mırişk, nur, tûtık. /-gübresi Avv.

düke,zuiç. /_götü Avv. balûL balûg. /-ka¬
rası MBj. tevvegozi. /_ yemi fivv. çûni, qût,
qvvit

tavukçu M. 1. xwedryû mırişkan. 2. mıri-
şkfıroş. /_ dükkam Avv. lisde.

tavus kuşu M.A meleki tavvûs, tavvûs.
tavzif etmek /.erkedar tann, vvezife dan.
tay lM cani, coni.kuriyOhespÛ heta sû sah.
tay 2 M P. K. deng, vvekhev. * sen benim

dengtan değilsin Avv. tu taya mın nınl *
tay tay R p bo çıştanna zarokan tâ kar
andı.

taydaş M. hemta, hemtay.
tayf N.A l. sıpOle, ruh, gdıan. 2. fiz. baqa

tuijO, baqa tiröjâ, tayf, heftreng. /-ölçer
M. spektroskop.

tayfa M.A tayfe, tire.
tayfun M. lng. tayfûn, bagOjeke mezm e h

oqyanûsa HmdO de.
taym MA taydı, devxwari, qûmanya. *

bir taym ekmek yemek Avv. tayinek nan
xwann.

taym 2 M. taym, cûreke helavv e.
tayin M. 1. taydı, tirxan, tûgehiştına jı bo

tışteki ko "çı ye, çı qas e" 2. tayin, becayiş,
bedOL zadeyi jı bo memûran ko jı cdıeki
guhartm cdıeki dm. 3. taydı, jı bo bulu
kırına an tesbit kınnû tâ gotın. * bu kaza
kaderimi tayinetti Avv.ev qeza yi qedera
mm tayin tar./_ etmek Z.1. tayin kınn. 2.
becayiş tann, bedel tann, bedılandın.

tayyare MA baIafu,fıroke,teyare./_aM
bâlafuvan, fuokevan.

taze rgd P.K L teze, ttştâ koxuanebûye,
neçılmısiye û genû ntae. /_ ekmekM. na-
nâ teze. 2. teze, lavv, ter, jı bo tışt an kesâ
cıvvan, vâsayi û jtadar tâ gotm. * taze bir
kafa Avv. sereta ter û teze. 3. teze, nû,
evrya jı bo tiştâ nû û sarnebûyi tâ gotin. *
en taze haber Avv. nûçe ya tezetır. 4. teze,
ter, lavv,jı bo tiştâ ko hâ av tâdeye an hışk
nebû ye. /_ fasulyeM. lobryân ter an lavv
an teze. * taze ot fivv. gryayâ teze an gryay0
ter an gryayâ lavv. 5. mec. zeri, jına crvvan.
* tazeler dans ediyor Avv. tezeyûne dans
dikin. 6. teze, ter, lavv, parav, her yekjı va¬
na jı bo fOki û hâşuıati tû gotm./- olmak
L taze bûn, ter bûn, lavv bûn.

tazelemek L nû tann, teze tann. L tışteki
bı ya nû re guhartm û nû tann. * söz¬
lüğünü tazelemek Avv. ferhenga xwe te¬
ze tann. 2. tiştâ ko hatiye bdu tann, disa
behsa vvû tann. * derdini tazelemek Avv.

derdâ xwe teze tann. 3. karekâ carek di
tann, duçar tann. * soruyu tazelemek
Avv. pırs teze kuın. 4. tiştâ ko betalbûyi an
betalkıri disa nû ve kuın. * nikahı tazel¬
emek Avv. mehr teze tann.

tazelenmek L lûkerûn h pûşiya "tazel¬
emek" bı lOkera arikar "hatin" tane bdcar
andı vvek: haün teze tann.

tazeleşmek Z. teze bûn, ter bûn, lavv bûn,
parav bûn.

tazelik M. tezeti, teri, lavri, paravi.
tazı M.Z'./C tajlteji./_giblAvv.l.kesezırav

û lavvaz. 2. kesO ko zor lez dıreve.
tazim M. A serkupi, guami. /-etmek/,

serkupi tann, guami kuın.
taziye MA. serxweşl taziye, »taziyeye git¬

mek Avv. çûn serxweşiyO.
tazmin N.A bertil/- etmek/, bertil dan,

tavassut 802

tavassut N.A navend
taverna M. /t taverna, meyxane ya bı mü¬

zik.
tavır M. ravâj, vatani, eda.
taviz N.A bn ödün.
tavla 1MAsıtewd,sebd,pageh,tawIe,axu-

ra jıbo hespan e.
tavla 2 M. İt nerd, tavvle, Usbkeke bı zar û

pûl tâ leyistm.
tavlamak M. 1. kare "tav" kuın. 2. nerm

kınn, jı bo berjevvendrya xwe ko yeki bıdi
bavverkınn û brxapini.

tavlanmak LI. kâra ''tavlamak" kınn. 2.
goşt gutm, qelew bûn.

tavlı rgd 1. tevvlis, piş, semax. 2. bıgoşt, qe-
levv.

tavsamak /.sıst bûn,gava haza karekO an
bûyerekâ ko hadi hadi kâm dibe.

tavsif M. A vvesıf, cryavvazi. /_ etmek Avv.

vvesıfandm, cryavvazi kuın.
tavsiye M.A pend, amojgari, şiret, tevvsrye.

* birinin tavsiyelerine uymak Avv. şire-
tûn yeki gutm. /- etmek Avv. penda dan,
şiret tann, sahx dan. * Kürtçe oku¬
manızı tavsiye ederim Avv. şireta nun e
ko Kurdi bccvvinın.

tavşan M. 1. keroşk, kiroşk. 2. kerguh, zO¬
deyi jı bo leiroşkO bıyani tâ gotin. /- eniği
Avv. xirneq. * tavşan dağa küsmüş de
dağın haberi olmamış Avv. kerguhjı çıye
sdı ketiye 10 haya çryO nine. /_ uykusu Avv.

xewa rovi. /_ yürekli Avv. dd keçık.
tavşan dudağı Mlûvqelişti.
tavşan kulağı otu MA çmg i meryem.
tavuk M. mırişk, nur, tûtık. /-gübresi Avv.

düke,zuiç. /_götü Avv. balûL balûg. /-ka¬
rası MBj. tevvegozi. /_ yemi fivv. çûni, qût,
qvvit

tavukçu M. 1. xwedryû mırişkan. 2. mıri-
şkfıroş. /_ dükkam Avv. lisde.

tavus kuşu M.A meleki tavvûs, tavvûs.
tavzif etmek /.erkedar tann, vvezife dan.
tay lM cani, coni.kuriyOhespÛ heta sû sah.
tay 2 M P. K. deng, vvekhev. * sen benim

dengtan değilsin Avv. tu taya mın nınl *
tay tay R p bo çıştanna zarokan tâ kar
andı.

taydaş M. hemta, hemtay.
tayf N.A l. sıpOle, ruh, gdıan. 2. fiz. baqa

tuijO, baqa tiröjâ, tayf, heftreng. /-ölçer
M. spektroskop.

tayfa M.A tayfe, tire.
tayfun M. lng. tayfûn, bagOjeke mezm e h

oqyanûsa HmdO de.
taym MA taydı, devxwari, qûmanya. *

bir taym ekmek yemek Avv. tayinek nan
xwann.

taym 2 M. taym, cûreke helavv e.
tayin M. 1. taydı, tirxan, tûgehiştına jı bo

tışteki ko "çı ye, çı qas e" 2. tayin, becayiş,
bedOL zadeyi jı bo memûran ko jı cdıeki
guhartm cdıeki dm. 3. taydı, jı bo bulu
kırına an tesbit kınnû tâ gotın. * bu kaza
kaderimi tayinetti Avv.ev qeza yi qedera
mm tayin tar./_ etmek Z.1. tayin kınn. 2.
becayiş tann, bedel tann, bedılandın.

tayyare MA baIafu,fıroke,teyare./_aM
bâlafuvan, fuokevan.

taze rgd P.K L teze, ttştâ koxuanebûye,
neçılmısiye û genû ntae. /_ ekmekM. na-
nâ teze. 2. teze, lavv, ter, jı bo tışt an kesâ
cıvvan, vâsayi û jtadar tâ gotm. * taze bir
kafa Avv. sereta ter û teze. 3. teze, nû,
evrya jı bo tiştâ nû û sarnebûyi tâ gotin. *
en taze haber Avv. nûçe ya tezetır. 4. teze,
ter, lavv,jı bo tiştâ ko hâ av tâdeye an hışk
nebû ye. /_ fasulyeM. lobryân ter an lavv
an teze. * taze ot fivv. gryayâ teze an gryay0
ter an gryayâ lavv. 5. mec. zeri, jına crvvan.
* tazeler dans ediyor Avv. tezeyûne dans
dikin. 6. teze, ter, lavv, parav, her yekjı va¬
na jı bo fOki û hâşuıati tû gotm./- olmak
L taze bûn, ter bûn, lavv bûn.

tazelemek L nû tann, teze tann. L tışteki
bı ya nû re guhartm û nû tann. * söz¬
lüğünü tazelemek Avv. ferhenga xwe te¬
ze tann. 2. tiştâ ko hatiye bdu tann, disa
behsa vvû tann. * derdini tazelemek Avv.

derdâ xwe teze tann. 3. karekâ carek di
tann, duçar tann. * soruyu tazelemek
Avv. pırs teze kuın. 4. tiştâ ko betalbûyi an
betalkıri disa nû ve kuın. * nikahı tazel¬
emek Avv. mehr teze tann.

tazelenmek L lûkerûn h pûşiya "tazel¬
emek" bı lOkera arikar "hatin" tane bdcar
andı vvek: haün teze tann.

tazeleşmek Z. teze bûn, ter bûn, lavv bûn,
parav bûn.

tazelik M. tezeti, teri, lavri, paravi.
tazı M.Z'./C tajlteji./_giblAvv.l.kesezırav

û lavvaz. 2. kesO ko zor lez dıreve.
tazim M. A serkupi, guami. /-etmek/,

serkupi tann, guami kuın.
taziye MA. serxweşl taziye, »taziyeye git¬

mek Avv. çûn serxweşiyO.
tazmin N.A bertil/- etmek/, bertil dan,



803 tefriş

zerar kısandın.
tazminat M.A bertil, bertila kojı beram¬

beri zerarO tO dayin. /_ ödemek L bertil
dan, zerar taşandın.

tazyik MAçewsandım,tandani./_etmek
L çevvsandın, tan dan.

teaU N.A bdındi, berzebûnl
teati M.A pev re danûstandm.
tebaa M. niştecih, niştevvar, hemgel.
tebarüz N.A bOlubûn, dıyarbûn.
tebdU M.A guhartın, guhêrin./- etmek Z.

guharin, guhartm, guhOrandm. /- hava
M. hevva guhartm.

teberru N.A berari, bexiş, teberû. /_ et¬
mek L berari tann, bexşandin.

tebessüm M. ken, bışırin./- etmek L ke¬
nin, beşisin, bışırin. /_ ettirmek L
beşışandın, taşırandın, dan kenandın.

tebeşir M. P. gâç, tebeşû-. /-Ieşmek Z. gOç
gutm, tebeşd- gutm.

tebligat MA danezan, pêzan.
tebliğ M. A danezan. /_ etmek L pâ-

zandın, danezan tann.
tebrik M.A pirozbayi, pirozi, tebriq./- et¬

mekZ. pirozbayi 10 tann./- kağıdı M. pi-
rozname.

tebşir M.A mızgta.
tecavüz N.A 1. Onş, rabezta, tecavvuz. 2.

destavOtm. /_ etmek L tecavvuz tann,
dest avetın, zirani tann.

teceUi M. A tecelü. 1. hatm holê, zuhur
tann. 2. xwe bâlutanna XwedO. 3. çare¬
nûs, qeder./_ etmekL tecelü tann, diyar
bûn, derketın meydanO.

tecessüs N.A zirani, pırskeri, mereq.
tecil N.A şundaavOtm. /_ etmek Z. şunda

avOtın, jı bo dem Û zeman e ko tO dereng
xistin.

tecrit M. A cûdagutm, cdiêgutin. /_ et¬
mek Z. cüda kınn, cdıe* tann.

tecrübe N.A taqi, deniş, cenbok, teenbe.
/_ edilmek L cenbüı, hatm tecnıbe
kınn. /_ etmek L teenbandm,
cenbandın, teenbe tann, taqi kuın, deniş
tann, denışandın, hâçandm.

tecrübeU rgd L bıtecrube, bitaqi, çarnik.
2. cenbandi, dınyaditi, xaravv.

tecrübesiz rgd L bâtecrube, bataqi. 2. ne-
cenbandi.

tecrit M.A tecvvid, rastxwanduia Qur'anO
û kitaba ko derheqa rastxwanduia
Qur'anê hatiye nrvista.

tecziye M.A ceza, seza, tavvan./- etmek Z.

ceza tann, tavvan tann.
teçhizat M. A rext, kelûmel, ratıb, cd û

çek.
tedarik M A tedarik, hızır, peyda. /_ et¬

mek/. tedarik kuın,peyda tann./_Urgd
bıtedank, bıhrar. /-siz rgd bOtedank.

tedavi M. A tedavvi, timar. /_ edilmek Z.
tedavvi bûn, timar bûn, xvveş bûn. /_ et¬
mek Z- tedavvi kum, timar kınn, xvveş
tann.

tedavül N.A tedavvul, rayiç.
tedbir M A evvlekari, tedbir. /-almak Z.

tedbir gırtm, hızra xwe kınn. /_U rgd
bıtedbd-. /_siz rgd bâtedbd-.

tedbirsizce rgd bı bâ tedbiri.
tedhiş N.A savv, tedhiş, terör. /_çi M savv-

ker, terörist /-çillk M terörizm.
tedirgin rgd tengezar, ecız. /- etmek L

tengezar tann, ecız kuın.
tedricen rgd rgp. A guva guva, tandık

tandık, niqir ruqu.
tedris MAdersdan.fârtann.
tedrisat N.A bn öğretim.
tedvin M. A berhevkınn. /- etmek Avv.

berhev kınn.
teeddüp N.A şerm,fedi./- etmek/, şerm

tann, fedi kuın.
teessüf M. A mceabe, heyf, xem. /_ ede¬

rim! B. mixabim! heyfe ko! /- etmek L
xem kum, heyf kırm.

teessür N.A ddkııü, peroş,xem, rxxisdni.
teessüs N.A damızrin.
tef MP.Zer.erebane,elbane,def./.çalan

M. defjen. /_ çalmak/, def lâ dan,def ku¬
tan.

tefeci M. qebal, selef, faizxur./_cUik M. se¬
lefi, qebaU.

tefek rgd pıti. * ufak tefek Avv. hûr û pıti
tefekkür MA hinibûn,hrzui.* tefekküre

dalmak fivv. ponıjüı, mıjûl bûn.
teferuat M. tattate, teferûat
tefessüh N.A geni, binu./- etmek/, geni

bûn.
tefrik N.A çakırın, cûdakırın/- etmek/.

câ lann, cüda kum, p hev der anin. *
uzaktakUeri iyi tefrikedemiyorum Avv.

ez yön jı dûr ve baş jı hev naynım der.
tefrika MA tefriqe, reze, seri. /-etmek

Z. rûze kınn, tefriqe kınn.
tefriş M.A raxısün,rexıstnı. /-etmek Z-

ranstin, rêxistin, jı bo ko malekê an
xanryekû bı xaliçe û mase û dolav hwd
xemilandin.
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tefsir N.A rave, pâşıng, vekolan, tefsir. 1.

h ser ıuvisareke an bûyerekê raya xwe
gotin an mvisandut 2. ü ser parçêyên
Qurianê vekoün kınn. /_ etmek Z. rave
tann, tefsir tann. /_ olmak L rave bûn,
tefsir bûn.

teftiş M.A penşt, çavdOri, sehıti, teftiş./-
etmek L serpenşti kuın, çavdOri tann,
sehıti kuın, teftiş kınn.

teganni etmek Z.sıürin,talam gotin.
teğmen Mserpel./_UkMserpeü.
tehcir etmek L nuşext kınn, pemhanchn.
tehdit M. A gef, hereşe. /_ edltanek L

hedıdûı, gef 10 hatin xvvann. /_ etmek L
gef 10 xvvann, gefa dan, gefandın, hereşe
tann, hedıdandm, tırs dan, pekandın ser.

tehditkar rgd gefok, bıgef.
tehir M.A derengxıstmi,texir./_ etmek/,

dereng xistrn, paş de hıştın, texu- kınn.
tehlike M.A cıj,bıve,talÛlee,xeter,metırsL

/_ atlatmak L xeteri derbaz kınn. * teh¬
likeye atmak Avv. avâtin xeteriyO. * tehU-
keye girmek Avv. ketinxeterê. * tehlikeye
sokmak Avv. tann xeterê.

tehlikeU rgd l.xeter,xeternak,brve. 2. cıj,
brve, evrya zadeyijı bo tırsandına zarokan
tO gotin. /_ olmak L xeta bûn.

tehlikesiz rgd bûxeter, bêbrve, bêtalûke.
teist rgd Gr. teist,xudapenst.
teizm MGr. teizm.xudapensti.
tek rgd K. (dıyek) 1. tek, fer, dıjraberi zo

an çdt e. * tekml çift mi oyunu Nh ka¬
lenust, ferû zo. * fer û zo fivv. tek çift 2.
tek, yek, yekane, bı sera xwe yek tışteki
şani dike. * onun tek bir kusuru var Avv.

evvi jı xwe tek kOmasryek heye. 3. mat. te-
kan, yek, hâjmara ko bı duduyan naye
parve tann. 4. tek, hb, evrya jı bo du tıştân
ko hev û du temam duan re tâ gotin. * ay¬
akkabımın teki nerde? Avv. tekê sola
nun h ku ye? S. tek, bıha û qimetO bıhnd
dike * o adamın teki yok Avv. teke vvi
mırovi tüne. 6. tek, bes, rgp. halâ ravveya
şertani çûdıke. * her masraf nu çeke¬
rim, tek okusun Avv. hermesrefövvi dıkş-
uıım, tek/bes ko brxvvûu. 7. mec. qet, tu,
çû, biç. * görünürlerde tek kişi bula¬
mazsın fivv. di der ûdorOde tek kes diyar
ntae. /_ basma Avv. bı tek sera xwe. /- el¬
den Avv. jı yek desti. /- tük Avv. tek tûk. /_
yanlı Avv. bıyekali, bıyek layekl/- yönlü
yol Avv. reya yek ali * teke tek Avv. teke
tek, bı yeke yek.

tekabül N.A tûş. /- etmek/, tûşi bûn. *
üçün üçe çarpımı dokuza tekabül eder
Avv. çarpaya sısû û sısıyan tûşi nehan dibe.

tekamül MA 1. gdiaştan, gıhaştıni. 2. geş-
bûni, tOgehişüni. /_ etmek L 1. pere-
sendın,gıhaştın. 2. geş bûn, têgehiştin, pûş
ve çûn.

tekaüt M.A fin emekli
tekbencUUc M. fels. ezperesti.
tek biçim rgd tek teşe, Standard.
tekbir M. A tekbir. /_ getirmek Z. tekbir

anin.
tekçi rgd yekperest, monist /_Iik M. yek-

peresti, monizm.
dek delikliler Mfcqûnza, kûnza.
tekdir etmek L gef lâ dan, gef lâ xvvann,

pekandm ser.
tekdüze rgd monoton.
teke M. gisk, nûri. * teke sakalı otu M.

şeng, gOzbelok, rişebızm.
tekel M 1. gemardan, yekdesti. 2. tekel,

monopol. * tekeline almak Avv. gutm bm
gemardanrya xvve. /- memuru M.
rextdar.

tekelleşmek /.yekdesti bûn.
tekeUüm M. gotın, vvûtın.
tekerkçUUc M monarşizm.
tekerlek M 1. pöçke, teker. 2.xırxal, evrya

h herOma Hekari tâ gotin.
tekerleme M. 1. kara "tekerlemek" e. 2.

brvvûj, gotına pûşıyan. 3. qinik, tıstık.
tekerlemek L güdi kuın, gındırandın,

gındor tann.
tekerrür M. A duçar. /_ etmek L duçar

kırın.
teker teker B. K. teker teker, yek bı yek,

hbûhb.
tek eşli rgd yekjıni.yekmûri, monoxam.
tekhücreU rgd ina yekhucre,yekşane.
tekil rgd L Grm yekejmar, tekane. 2. fer,

dıjraberi zo an çift e.
telcin rgd 1. vala, cihâ ko kes tâ de nine,

vala ye. 2. bıyom, brxOr.
tekir M pısinga çinaq.
tekit etmek Z.xurtandın,zexmandm.
tekke M A bOniş, tekke, tekya, dergeh,

derwêşxane, xewlexane.
teklemek Z. 1. kuxin,xwe helaveün, evrya

jı bo motorên ko carinandıfetıse tâ gotin.
2. ber de man, jı bo tebançe ko fişeng te
de dimine.

tekUf N.A l pêşnryar, pûşnûma, teklif. 2.
teklif, fermû,evıya gava tu keseki daxwa-
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za sıfrâ an tiştâ vvısa diki tâ gotin. 3. vex-
vvandın, teklif, davvet, jı bo ko tu yeki da-
vveta mala an ziyarete* diki tâ gotin. *
teklifte bulunmak/etmek Avv. pûşnıyar
tann/- etmek L 1. teklif kınn, pOşnryar
tann, raber tann. 2. vexwandin, davvet
tann, fermû tann.

teklifU rgd vexwandi, teküftari.
teklifsiz rgd bâteklif, bâdavvet
tekme M. 1. puı, pıhta, refes, lûdana bı

hngan re dıbOjm. 2. pin, pdıcdc, refes,
pıhin, zitık, zOdeyi jı bo ya heyvvan tâ
gotin. /- atmak L puı avâtin, pincık
avâtin, ziük avâtin.

tekmelemek L puı kınn, pin avOtın,
pincık kınn/avûtın, zitık avêtin.

tekmil rgdA 1. temam, tûni. 2.M temami,
tûniti, tûni.

tekne M 1. lotke, keşti pıçûk e. 2. şdeev,
şkef, curn, ya ko bı dar çO dibe an darOn
stûr ko hundurO vvan tê koün û bdcar
tinin. 3. legana kıncan/cılan, teşt 3.
xumm, evrya jı bo teşta boyaxû tê gotin.

teknik M. Gr. 1. teknik, fen, endezyari. 2.
pise. /_er M. tekndcer. /_ okul M. qutabi
endezyari.

teknoloji M. Gr. Fr. teknoloji. /_k rgd te¬
knolojik.

tek parmaktalar Nk yeksım, axtirme,
êxtu-me, sımkord, heywanên gryaxur û
kayinO natan.

tekrar 1. M. A duçar, tekrar. 2. rgp. disa,
cardın, tekrar.

tekrardan rgp. jınû ve, jı disa.
tekrarlamak /1duçar kınn,jı nüve tann.
tekrarlanmak Z. duçar bûnj nüve hatın

tann.
tekrarlatmak Z. dan duçar kınn,jı nüve

dan tann.
tek renkli rgd yekreng.
tek sesli rgd yekdeng.
teksir etmek /. tir tann, sıft kınn.
teksir MA teksir./- etmek/, teksd: kuın.
tekst M Fr. nrvisar, xvverûk, bınetar, tekst
tekstil MZ*r.l. tekstil. 2. cavv, çılag, zOdeyi

jıbo yân spi tâ gotın.
tektanncı M. monoteist /-tak M. mono¬

teizm.
tektunaklüar M. tek parmaklılar.
tekvando M tekvando, cûre sporteta bı

pâ û hngan tâ lisün ûjı zmanâ Koreyi tâ.
tekzip MAşerin,tekzib./_etmekZ.tek-

zib kınn, serin, derevvandın, redandın.

tel M tûl, rayel. 1. ya ko jı maden an jı me¬
tale tû çO kınn. 2. têl, nex, ta, ya ko jı dezi
tâcâ kuın. * telefon teU Avv. tâla tâlefonû, .

rayâlâ telefona. 3. têl, ta, her tayekejı mû:
anjıpor.4.<3)Tttei,lü:,dezi,rehûdemar0n
ko vveko dezi di nava goşt de ne. /_ çek¬
mek Avv. tOl dırâj kınn an têl kısandın. 2.
bı tûlexraf0 xeber şanchn.

tela Mİt hesû, heşû, tele,ya koddan nav¬
bera astar û rû.

telafuz MAşiwet,goün,telefûz./_etmek
L telefûz tann, şivvet kırın, gotin.

telafi etmek Z. cih tıji kınn, andı şunda. *
bu yaralamanın acısı telafi edUemez
Avv. ûşa vû bırinO nesi bâ şunda.

telakki etmek Z. hesıbandın, vvısa
pejırandın, vvısa tegehişün.

telaş MA teşqele, telaşe, xuoş, telaş. Lbı
mebesta tıştekive ecele kum, .ezandın. 2.
disa bı mebesta tışteki ve xem kınn. 3. bı
mebesta bûyerekâ de xwe şaş kınn. * te¬
laşa girmek Avv. ketin teşqelan. /_ etmek
L telaşe tann, teşqele lcınn.

telaşla rgp. bı reva rev, bı teşqele.
telaşlandırmak L bêjeyûn h pâşrya "te¬

laş" bı "dan" tane kar anin wek: teşqele
dan.

telaşlanmak /.teşqele tann, telaşe kınn,
xuoşbûn.

telaşlı rgd teşqeleyi.
telaşsız rgd bûteşqele, bOxiroş.
tele iletişim M. tele ragdıandın telef

MA
mezK, telef. 1. mınn an davvihatınO şirove
dike. 2. zor pare xerctannê şani dile. /_
etmek L mezaxtan, qehhandin,
tehfandın, telef kum. /_ olmak L
mezrxin, telef bûn, qehhta, telifin, berte-
lefbûn.

telefat M.A telefat, diraxeyi zerarê ye.
teleferik M. Zr. teleferik.
telefon M Gr. telefon, dûrbistk./- açmak

L telefon vekınn, telefon tann./- etmek
L telefon tann, bı dûrbistkO axaftın.

telefonlaşmak L pevre telefon kınn,pev
re bı dûrbistkO axaftın.

telefoto M. Gr. telefoto.
telekomünikasyon M. Fr.(>. telekemin!-

teleks N.Lattekk».
teleme Mjajlcûrepenirekebaxvvaye.
telepati M telepati
teleskop M teleskop.
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televizyon M. Fr. Gr. vvâneguhOz, tele-
vvizryon.

telgraf M. Z>.Gr.telexraf,bırq./_ çekmek
Z. telexraf kışanchn, birqrye şandın. /_
kağıdı Avv. brûskname.

telif etmek M.A pırtûk nıvisandın.
telin M. A lanet, nalet /_ etmek L Ia-

net/nalet tann.
telis N.A telis.
telkin M.A 1. telkin, fıkran ramanekâ bı

yeki dan bavver kınn. 2. telqin, talqin, h
pey veşarünâ Qur'ana ko mele lı ser gorâ
dixwine.

tellak M.A tasekûş, tellaq.
teUal M A gazivan, hevvari, delal. * ça¬

rşıda teUaUa bağutmak Avv. deüal tann
nava bajOr.

teUemek L 1. tel kışandm. 2. telexraf
şandın.

tellendirmek L 1. bı têl kınn, bı tûl hatin
kışandm. 2. (jı boavareûkarede) pıf tann.

teUi turna M quung i rehvvan.
teUür M. Fr.kân telûr, elementeki bı jıma¬

ra atomi 52,gıramya atomi 127.60, sıftaya
xwe 624 e û 450derecâde dıhele. sân Te.

lelmih M. çevvtik, telmih.
telsiz M. laserk, bûtûl. * telsizle konuş¬

mak Avv. bı bâtOlâ axaftin, bı laserkâ
axafbn.

telve Mxdte,pegr,durd, ülp.
tema M. Gr. tema, tama.
temadi M.A dom, domdari.
temaruz etmek Z.xwehnexwaşryâdanin.
temas N.A 1. destdan, tûrebûn, bOjedari,

kontakt, temas. * sırlı duvara temas etti
Avv. pışta xwe di dhvOr re bû. 2. peyvvendi,
gırûdayi. * halkla temas etmek Avv. pey¬
vvendi hgel xelkâ tann. 3. behs, temas. *
toplantıda para işine temas edilmedi
Avv. di crvtaâ de hiç behsa pare nebû. 4.
gırûdayi, peyvvendi temas. * telefonla te¬
mas kesildi Avv. guûdayi ya bı telefona
hate burin. * biriyle temas etmek Avv. L
peyvvendi hgel yeki çâ kum. 2. yeki re
gırûdayi ya cinsi tann.* temasa geçmek
Avv. peyvvendi saz kuın.

temaşa M. P.K temaşa, seyr. /-etmek/.
temaşa tann, fencandın, fencin.

temayül M.A mêl, meyil, lar.
tembel /gdP.tera^üraltoranlatd, bapi¬

va. /-Ieşmek L tıral bûn, horanı bûn.
/_Uk M. teraü, toraniti.

tembelce rgp. bı teraü.

tembeUeşmek Z. tıral bûn, teral bûn.
temblta M. A teme, tenbih, qevviti. /_ et¬

mek Avv. teme tann, tenbih kum, qevvi-
tandm.

temdit M.A duOjkınn.
temel M. Gr. 1. him, bmaxe, bıngeh, bınçi-

ne, nkın, sıfmk, temel, evıya bmâxanryan
ko di erdO de rûdıne û xani tâ ser. /_ at¬
mak L hun danin, him avâtin, bmgeh da¬
nin. 2. rgd serekin, bınyad, bmetar, him,
temel, esas, evrya di tışteki de gınngtirin
mqteyi şirove dike. * temel meseleler Avv.

meseleyOn serekin. * bu iş temelinden
bozuk Avv. bınyada vi kari jı bm de xirab
e. /_ taşı M. kevuâ himâ.

temelli rgd 1. tiştâ ko temela xwe heye. 2.
domdar, daimi, abadin.

temelsiz rgd 1. babın, bâbıngeh, tışte ko
temela xwe nine. 2. derevv, nerast.

temenna N.A serkupi, serşûri, cûre sıla-
vakiyekodestâxwedibi serseraxvvexwe
xardiki.

temenni N.A pâşnryaz,temenl/_ etmek
L pOşnryaz kuın.

temerküz etmek Z. di cihyeki de komi
hev bûn.

temeyyüz etmek L xwe nişan dan, nam¬
dar bûn.

temin N.A 1. peyda, pOdaıi 2. evvlekari.
/_etmekZ. 1. peyda tann, sevvgırandın.2.
evvle dan, bavveri dan. /_ olmak L peyda
bûn,sew^u».

teminat N.A pêşdedani, evvlekari, garan¬
ti.

temiz rgdA paqij, pak, temiz. 1. tiştâ ko
qirûji tâ de nine û an qdêr ntae. * temiz
çamaşır Avv. tarasân paqij. 2. kara ko bı
durust hatiye tann. * teiniz İş Avv. kara
paqij. 3. paqij, temiz, hOja, tiştâ ko kêm û
baş hatiye xebitandin. * temiz bir dolap
Avv. dolaveke paqij, dolaveke hêja. 4. kesâ
ko bı exlaq û revvıştiya xwe de hâja ye. *
Şerko mu? çok temiz insan Avv. Şârko?
mıroveki zor paqij e an hOjaye. 5. rgp. bı
rOk û pûk bûn û bı rêz bûn. * adam çok
temiz konuşuyor Avv. kabrayi (moovi)
zor paqij dıaave. 6. gava ko hgel beje ya
'yek" dO mana hOja û an xvveş dıde. *
kamımızı bn* temiz doyurduk bw. me
zıkO xwe bı naneki paqij tOr kır. /_ tut¬
mak/, paqij gutın. * temize çekmek Avv.

kışandm paqijrya, evıyajı bo nrvisarekâ tâ
kar anin. * kendini temize çıkarmak
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Avv. xwe deixtstan paqujya.
temizkan MAJaxwinapaqij.
temizlemek Z.paqıj kuın, pak kınn, temiz

tann, mesıhandın.
temizlenmek L 1. paqij bûn, pak bûn. 2.

hatm paqij kınn, hatan pak kuın, hatm te¬
miz kuın. 3. xvve paqij kuın. 4. mec. hatin
kuşun.

temizletmek L dan paqij kınn, dan pak
kınn, dan temiz kınn an dan temiziyO.

temizleyici M paqijker. /_ dükkanı M
pakixane.

temizlik M paqiji, pata, temizi, /-çi M.
paqijker.

temkinli rgd A bıtedbir, bıpivan. /_ ol¬
mak L bıpivan bûn, bıtedbir bûn.

temkinsiz rgd bûtedbir, bûpivan.
temmuz M. tirmeh, tOrmeh, meha 7. nun

ya sala ye. Ev bOje jı Süryani tâ.
tempo M Zt tempo.
temsil N.A 1. mvvâneri, berOvveberi, tem-

sd, amadebûni bı navO yeki an komelekO
ye. 2. işaret, temsd. 3. şano, jı bo tiyatroyê
ye./_ etmek L nımandın, mvvOneri tann,
temsd tann.

temsUci M. nrvvOner, nvvOner, nıminende,
berêweber, berdevk, gızir. * devlet tem-
silcileri fivv. berdevkOn dewletê an ıuvve-
nOrên devvletâ.

temsilcilik M. bêjeyOn h pOşıya 'temsdcı"
bı pareka "i" temam dıbm vvek: mvvOneri.

temyiz M. A temyiz. /- etmek L temyiz
kırın./- mahkemesi M. dadıgeha temyi¬
ze.

ten M. P. ara ten, derveyi iaşe rmrovi
tenakuz N.A pozberi, nakoki, mrxnk.
tenasül MA tenasül, cinsi, zavvûzê.
lencere M. 1. qûşxane, beroş, exlewjk,

tencık. 2. miqilk, cûreyeki bı qulp e.
tendon M ant. İng. betan.
leneffüs N.A bûlın, tenefus. /-etmek L

tenefus kınn, bûhn gırtın, helmıjin.
teneke M. 1. tıttık, teneke, cûre saceki

tenık e. 2. teneke, tenike, cûre qabeki ye
zOdeyi jı bo tıştOn avi kar tO û nêzi 20. kg.
dıgıre, dexlû de du çap m. 3. rgd qaba ko
jı teneke çû bûye.

teneşir M P. teneşir, meşûn, meşfen, cûre
saleki kevır e ko mınyan h ser dışon.

tenevvür etmek L roni bûn, ronahi bûn.
tenezzüh M. ger, geşt.
tenezül etmek Z.xwe darıin, tenezu! kınn.

* onlar bize gelmeye tenezül etmiyor

lar fivv. evv xwe danaynın bûne mala me.
tenha rgd ZM. tenha, tenya, xaü. 2. asude,

xevvle, evıya cdıûdervvOşân ekoxwedikş-
inın tenâüyâ. /-tak M. tenyati, xahtl

tenhalaşmak Z.xad bûn, tenya bûn, tenê
bûn.

tenis M. İng. tenis.
fenkU etmek Z.l.dıraxetann,bıqeleçoyi

dıjmın kuştın. 2. dûr xistm.
tenkit MArexne,sınarin./_çiMrexne-

dar. /- etmek L teme kuın, sınarin.
tentene M. Fr. tentene, dantâL
tentürdiyot M. Fr. tenturdryod.
tenvir etmek Z.1. roni kınn, ronahi tann.

2. agahdar tann, bı agah roni kuın.
tenya M. Gr. zvviv, mahk, zrvvivv.
tenzil etmek L daastin, kâm kınn.
tenzilat N.A danstın, tenzilat, iskonto.
teokrasi M. Gr. teokrasi
teokratik rgd Gr. teokratik.
teolog MGr. teolax.
teoloji N.Gr. teoloji.
teori M. Gr. teori, birûbavveri.
tepe M. 1. cav gu, tûm, helem, kepez, gaz.

Bohtan tepesi * girâ Bohtan MA. 2. ant
tapık, seri. * tepeden tırnağa kadar Avv.

jı seri heta bini. 3. tapık, ser, seri, evrya
ruqte ya heri jonn ya tışteki ye. * evin te¬
pesine inmek Avv. daketm sera mala. 4.
nıçık, pompd, evrya jı bo sera dar û rehe¬
kan tO gotın. * ağacm tepesi Avv. nıçıkâ '

dari. * tepeden inmek Avv. di jor de hatm.
* tepesi aşağı gitmek Avv. h ser seri çûn.
* tepesi almak fivv. erna seri rabûn. * bi¬
rinin tepesinde bitmekAvv.hserserâye-
ki peyda bûn. * tepesine dikilmek Avv. h
ber seri sekinin.

tepegöz M. rgd tevvegozi.
tepelemek L 1. gırtm bm hngan, pin tann.

2. mec. bin xistin, mexlûb tann.
tepeli toygar M. pezkuj.
lepetaklak rgp. lı ser seri, qdozan./- et¬

mek /. lı ser seri quhbandin, qdozan
kıruı. /_ gitmek Z. h ser seri çûn.

tepik M pin, kd, evrya bı hngan tâ kutan.
tepiklemek Z. pin tann, tal kınn, vveki ko

tu heywanê srvvar bı pehnrya hngan
dıkutıyO û dımeşini

tepilmek Z. şunda zrvırandın, şunda vege¬
randın.

tepinmek Z.l.pikoItann.2.heücutin,xwe
helkutan. 3. jı berernûqehrananjinkû
taadO hng dan erdê. * çocuk hem ağlıyor
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hem tepiniyordu Avv. zaro hun dıgira û
hun ji pOcol ddcınn.

tepir M^tâpûr,koroc,evıyacûresânıye-
ke bı dar an jı nxâ çâ dibe û bı vvi kevıran
jı genim û zada der tanın.

tepirlemek /. têpûr tann.
tepişmek Z. hev û du pin kınn.
tepki M. berpeyi, reaksiyon.
tepmek /. 1. puı avâtin, pincık kınn, jı bo

koheyvvan bıhngan h tışteki dıde tâ gotin.
2. şunda tan dan. * riski ayağına gelmiş¬
ti amma, tepti Avv. nzqâ hatibû ber
hngan, lûbelû şunda tan da 3. di zık de
Iıvin, tiz kınn. *adamı şeytan tepiyor Avv.

şeytan mırovi tiz dike.
tepsi M. 1. sâni, suû, elbeki, piyan, mersef.

2. teşt, evıya ya mezm û kûr re dıbûjın. 3.
berkeş, tenâ jı bo ya jı mısâ tâ goün.

ter Mxu,xuh. * atan teri dökmek Avv. xuya
eni njandm. * kan ter içinde kalmak Avv.

kel ûxu da man. /-basmak/, kel ûxu de
man, xu dan. /_ dökmek L xu njandm. *
terini kurutmak Avv. xu ya xwe zıvva
kırın. * terini soğutmak Avv. xu ya xwe
sar kınn. /_ taneleri M. zipde, zipıkûn xu.

terakki etmek Z.pOşveçÛn, şareza bûn.
terakkiperver rgd pêşverohi.
terane M. P. terane, murx.
terapi N.Fr.Bj. terapi.
teras N.Fr. l.banoke,berbande. 2. cca.se-

ku.
teravi N.A teravvi, 20 nkat nunOje ko di

meha rojiyO de h pey nımOja paşivê tê
tann.

terazi MP.şıhta,şehin,terazi./_burcuM
sermawêz, 21 don 20 rOzenan.

terbiye M. A pervverde, serde, terbiye,
xêw. /_ etmek Z. terbiye tann, hevotm,
pervverde kınn. /_ olmak L terbiye bûn,
serde bûn, pervverde bûn.

terbiyeci M. rgd amojkar, pedegog.
terbiyeli rgd bıterbrye, serde, salor, xûvve.
terbiyesiz rgd bOterbrye, fehş, bêçav û rû.
terbiyum M Fr. kân terbiyum, elemente¬

ki bı jımara atomi 65, gıramya atomi 159
e. sân Tb.

tercih M. A tercdı. /_ etmek Z. tercdı
kınn, çetır ditm, çOlır gutm. /_ olmak L
tercih bûn, hatm çOtır gutm.

tercüman M. A paçvan, peçvevan, vver¬
ger, vverger, tercüman. /_hk M. wergêri,
peçvevani. * tercümanlık etmek Avv.

vvergûri kırın, peçvevani kınn.

tercüme M.A peçve, paçve, vvergerandın.
/_ etmek L peçve/paçye kum, vverge¬
randın, gorin, guhartm.

tercümeihal N.A brycocrafl
tere M P. lûzık, şıvvit * su teresiM. tûzıkO

ari.
terebentin MFr. 1. terebentin, derebuı. 2.

darbenk, bitim.
tereddi M.A faq, dejenere.
tereddüt N.A duddi, gumani, teredut /_

etmek L teredut tann, duddi kum, tâ de
man. /_Iü rgd dudd, gumanza, bıguman,
bıteredut/_süzrgd bûguman, bâteredut

tereke M. A sûsk, malO mınyan ko şuve
dimine.

terennüm etmek L muncandın, bı den¬
geki nızm kılanı gotm.

teres rgd K. 1. teres, tirro. 2. pezevveng.
tereyağı Mrûn,nrvişk.
terfi M.A terfi /-etmek Z. terfi kınn./-

işareti M. kuçke.
terhis N.A terhis, berdan, jıbo kesâ ko di

Ieşkerryâ de demaxwe tıji dibe û dıçe ma-
lû. /-edilmek/. terhis bûn, hatin berdan.
/_ etmek Z. terhis kınn, berdan.

terim M. biwOj, navlOk, terim, term. * fUl
terimleri MA. brwêjên lêkeri.

terkedilmiş rgd beredayi.
lerkelmek Z. berdan, dest jO berdan, dev

jO berdan, terdcandın, cıh taştın.
terki M. terki, paşıya zina hespê ye.
terkip N.A pêkvedan, amêjen. /_ etmek

Z. pûk ve dan, hev gıhandın, pev gdıahdın.
terlemek Z. 1. xu dan, dıhın dan, ya ko jı

can de derddceve. 2. zipdc dan,ya ko h ser
gdıa an goşt û tiştê vvısa kom dibe. bn ter.

terletmek Z. dan xu dan, dan dıhın dan.
terlik M 1. şımdc, patik. 2. kumê spi.
termik rgd Fr. termik.
terminal M. Fr. terminal.
terminoloji M. Zr. ternûnoloji
termit M. Fr. textekawûs.
termodinamik M. Gr. Zr. termodinamik.
termometre M. Fr. Gr. termometır, ter¬

mometre, germjmêr.
termos M Fr. termos, avsark.
termosfer M Fr. ast termosfer.
termostat M Fr. termostat.
terör M. Fr. terör, savv, savvir, tedhiş, /-ist

M. terörist, savvker. /_izm M. terörizm. /_
yaratmak L terör kar xistin, toqandin.

ters l rgd 1. çep, avvejû, vaji, paşpO, aü ya
dıjraberi aliyek drvOtın. * kaşığın tersi,
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kepçenin tersi bw. çepâ kevçi, çepâ hes-
ki. 2. çep, paşpâ, ters, evıya kar û bûyere
kovveta* mırovnabe.*ter8taUhAvv.tahha
ters, tahha çep. 3. ters, avvejû, evrya ern û
nurûziyO şani dıde. * ters bir surat Avv.

rûyeki avvejû. 4. çep, vaji, vaca, ters, evrya
rû yâ hundur ya üsteki * gömleği ters
giymek Avv. tarasaxwehçepxwe kırın. 5.

paşpâ, çep, vaji, evıya ali din ya hacetân
bıiTtaâ ye »bıçağı tere tutmak Avv. ker
bı paşpOki pâ gutuL & çep, avvejû, ters,
evıya dıjraberi tıştekiye. * dediğinin ter¬
si çıktı Aw.gotinaxweçepderket /-dön¬
mek /. çep bûn, vaca bûn, paşpOki bûn,
ters bûn. /_ düşmekL çep ketin, dıj bûn,
ters ketin. * tersinden okumak Avv. paş-
pêkixwandm. * tersineçevirmekAvv. çep
kum, çep vegerandın, vaca kınn, avvejû
kum./_ olmakL ters bûn,çep bûn,vaca
bûn, paşpêki bûn. /_ taraf Avv. avvejû. /-
üstü fivv. bernexûn./- yüz Avv. va|.

ters 2 M. nx,nxê heyvvan.
tersane M.Abareg,karxanakeştisazi
tersi rgd dıj, dıjraber.
tersine rgp. paşpâ, paşpêta, dıjanelü, dıja-

ne, avvejû. /- çevirmek L 1. vaca kum (jı
bo tane û kaos). 2. velqutandin, çep vege¬
randın.

terslemek Z. daperin, pekandın ser.
tersleşmek /.ters bûn.
terslik M. tersıti, avvejûyl
tertemiz rgd tertemiz, pu û paqij, pu û

pak.
tertibat M.A tertibat, guncayişt.
tertip M. rOk, rûz, guncan.
tertiplemek L rOk nsün, rûz kum, gun-

canduı.
terütaze N.P.K ter û teze.
terzi MP. terzi, drûnker,cürûnker.* terzi

dükkanı MA. dırûngeh, terzixane. /-İlk
M terziti, dırûnkeri.

tesadüf N.A pişat, tesadüf, rasthauni. /_
etmek L rast hatan, ser ve bûn, pişat
kum, tesadüf kınn.

tesadüfen rgpı bı rasthauni, bı pişati, bı te¬
sadüfi

tesanüt M. pıştgıri, palepıştl
tesdl M.A tomar./_etmekZ.tomar kınn,

danıvisandın.
teseUi M.A teseü,xermevTnL/_ bulmak

L teseli ditin./- etmekZ. teseü tann,xem
revandın. /- vermek L teseü dan.

teselsül M.A zincire, hpeyhev.

tesir M. A bandûr, tin, tesir, tehsir. /-et¬
mekL bandûr kum,ray dan, tebşir kınn.
/_li rgd bıbandûr, bıtesir, tindar. /-siz
rgd bâtesir, bêbandûr, batin.

tesis MAL danuzrin, saz, karsaz. 2.
mezringe, dezgeh, sazgeh. /_ etmek L
damızrandın, saz tann.

tesisat M A tesisat, amûrsazên. /_a N.
amûrsaz.

teskere M. jP. teskere, darbesi
teskin M.A testin, haş, hedûr, huş. /-et¬

mek Avv. hedıdandın, hedûrandın,
bdandm, haş/huş kırın. /_ olmak L
hedinin, hedûrin,haş bûn.

teslim MA tesliin, radest 1 tışteki dan
xwedl *birinebir şeyi teslim etmek Avv.

tışteki raderi yeki kırın. 2. emaneteki
şunda dan. 3. berdan, devvr kuın, cih
taştın. * şehri teslim etmek Avv. bajar ra¬
dest tann./_almak/, teslimgutm. * tes¬
lim bayrağını çekmek Avv. xwe teslim
kum. /- etmek L teslim kum, radest
lonn, ispattın, sıparün./- olmak Z.tes-
lun bûn, radest bûn, dest danin.

teslimiyet M.A teslimiyet, radesti, xvves-
r^ırüni./_çiM.xvvesparteparez, tesümpe-
rest

tespih MA. üzbi,tespih./_çekmek/.üzbi
kısandın.

tespih ağacı MAdartızbi.
teslimiyet M. teslimiyet, tesümperesti
tespih böceği Nknoc.
tespit etı~ a i. ı. pûdandın, doz kınn, cih

'- i., şıdandm, pâ ve şıdandm, pâ ve
gırâdan.

test MZ^v;.test,taql
testere M. P. bırrek, xizag, mışar, destere.

/-lemek Z. bırrek tann.
testere bahğı MA. heremasi, haremasl
testi lM.şerbık,desti,cer,c0r,kûz,keduık,

kedûn, lûhk, sevvd. /_ci M pirot
testi 2 M masdke, hacetan de cihO ko me-

rov bı dest pâ dıgıre.
testi kabağı M. kundıri avi
testis M/^^gu*n,gun^batû, hâl, helik.
tesviye M.A tesvvıye/- etmek Z.teswrye

tann, rast kuın, hılû tana
teşblb M A şıbin, lêçûnl /_ etmek Z.

şıbandın, lâ çûyandın, dan lâ çûn.
teşebbüs N.A pângav, peyandın, teşebus.

* teşebbüse geçmek Avv. pângav avâtin,
peyandın./- etmek/, teşebus kınn, pey¬
andın, pêngav avOtia
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teşekkül M. A dırûvdan, teşekul, pâk-
hatin. /- etmek Z. pOkhatın, chrûv dan,
teşekul kınn.

teşekkür N.A spas, teşekur./- etmek/.
spaskınn.

teşhir MArjâşan,hekanye,teşlur./_et-
mekL pûşani dan, şani dan, marez kum.

teşhis M âşnasi. /_ edilmek L hatan nas
tann./- etmek/, nas kınn. /- koymak /.
Os nasin. /_ olmak Z. hatan nasin

teskere M Z*. teskere, darbest, dartem.
teşkU etmek L 1. dırûvandın, dırûvin. 2.

derketm, pûk hatm.
teşkilat M dezgeh, demûdezgeh. /_ kur¬

mak L dezgeh danin. /_çı M. dezgehvan.
teşrif etmek Z. teşrif tann, rûmet dan.
teşrifat N.A pOşvvazi.
teşrik N.A hevkari, hevbeşi* teşriki me¬

sai N.A hevkari.
teşrin N.A çıri, navO mehên 10 û 11. min

e. * teşrinievvelM. çınya pOşın. * teşrini¬
sani M. çınya paşm.

teşt M. ZT. teşt, Iegan.
teşvik etmek Z. kış tann, tiz kınn, dan pûş,

teşwiq kınn.
tetanos M. Fr. Bj. derdekopan, derdekur-

tan, tetenoz.
tetebbu N.A lûgerin.
telik l M. K. destrOjk, maşe, mg, tetdc. /_

çekmek L hng taşandın. /_ korkuluğu
M megeste, megese.

telik 2 rgd vvurya, şryar.
tetkik N.A vekolm, htlrnûım, tankari, te¬

maşe. /- elmek L vekolan, hûr ndıûrin,
ldnicari kınn, 10 temaşe kınn. * adam
dikkat dikkat yüzümü tetkik ediyor
fin', mırovi bı diqqet hûr lı rû yO mın
dınıhOre.

tevazu M. A dılntzmi, daxwann. * insan
büyüğüne karşı levazu göslcrmeli fivv.

dıvût mırov lı beramberi mezınûn xwe
dabrxwe an dılnızmi bıke.

tevcih elmek Z. berû xwe dan, lû vegerin.
teveccüh N.A1. berû xwe dan derekû. 2.

xweşgotin, paraııi.
tevek N.K. tevveg, mûvv, lem, ajûn rezan an

rehekûn vvek gındor û kundır Û ; . Ijş re
tû gotın.

tevekkeli rgd cavlan.
tevekkül M. A çarenûsıya xwe re seri da¬

nin an her tışti jı Xwedû hûvi tann.
tevessül N.A destpO!;.
tevkif N.A L ravvestandın, setanandm. 2.

gutın,jı bosûc Û tavvanekâdil kınnayeki
/-etmek/, gutın, tevvqd*tann./_haneM.
tewqifxane, gutigeh.

tevrat N.A levvrat
tevzi etmek /.belav kınn, lâ par ve kınn.
teyel M. ŞÛL hene. /-lemek /.hene kuın.
teyemmüm M.A teyemum.avdestakobı

axû tâ gutm.
teyit etmek L behyandm, rastandın.
teyp M. lng. teyp. * teype almak Avv. gutm

bantO.
teyze M/İT.l.xalti,xûşkadayâkâ.2./7.xalti!

bangtannajı bojmOn pir./-zade M. (kov)
pisxalti, (keç) dotxaltl

tez l rgd rgp. P. zû, lez, tez, çabde. /_ canlı
rgd bıdûdık, cansrvık.

tez 2 M. Fr. tez, ruvisara xwandekar an ma-
mostayân ko h ser zanısti dınvisın û pOş-
kOş dıtan.

tezahür etmek Z. xwe dan der, dryar bûn,
bOlu bûn.

tezat M.A nuxnki, nakoki, dıji./-targd na¬
kok, nuxnk, dıj.

tezek M. tepdc, tepale, sergta, devedeşti,
azale, keşkûr, yOn ko jı nxa heyvvan çâ
dıbm. 2. kerme, ya ko jı axê radıbm. /_
vurmak Z. keşkûr lê dan. /_ yığını M. qa-
lax, sergu.

tezene N.P. mızrab.
tezgah M. K. P. 1. dezgeh, dezgah, maseya

dırej lı dukan û baran de. 2. dezgeh, kerg,
maseya pişekariyO. 3. tersane. 4. saxtman,
sazende, dezgeh, sazûman. 5. tevın, tevn,
xanût, dezgeh, ya ko xaUçe û takman pû
çûdıtan. /_ kurmak Avv. dezgeh danin.
/_tarM dezgehdaMA. cıvaknasi, sosyolo¬
ji-

toplumsal rgd komelayeti, cıvaki, ho-
zayeti.

toplumsallaştırmak Z. gelemperi kırın.
topografya M Fr. topoxraii.
toprak M 1. xali, xak, xweli, rû yû dınyaye

.xeyni jı maden û kevır û avû û ya ko jıyin
tû de heye. 2. ax. erd, ax, xak, evıya welat
şani dıde. 3. bej, resi, cihO ko ne av ı'i deıya
heye. * toprağa ayak basmak fiıv. der¬
ketm reşiyê. 4. erd, ax, xak, evıya zevi ar,
erazıyû drJc nasin. * köyde herkesin lo-
\n.\.. ''".-. lı gund herkesi erda xwe
l. j, -.!', xvveli, evıya axa ko tû kar
a ' ..ir toprağı fivv. xweliya her-

-ıez toprağı fiw.xweiiya aqili.
6. rgd. ııştO ko jı ax û xvvehyO çObûye. * to-
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prak dam Avv. xanrya axm. /- alfa Avv.
binerdin, binaxi. /_ bastı Avv. baca rû. /_
çekmekL xvveU kışanchn. * toprağa ver¬
mek Avv. kınn erdê,jı bo mınyan tâ gotin.
/_ rengi M. xaki.

toprakta rgd brxweh, axta.
topraksız rgd L bûax, bOxxweU. 2. bê erd,

ya ko zevryân xwe ninın.
topraksal rgd erdin, axta,xaki.
toptan Lrgdgış,gi,gışı,gışti2./SP.tevde,

bin ve,jı hemû.
toptana Metar./_takM.etari.
topuk M. tarat pani, pehni,pajne, gupık. 2.

pehni, pani, gupdc, pehnrya sol û pOlavan.
topuk kemiği M. pâgozek, gizde, hestryû

pani.
topuz M. galûm, doqik.
topyekûn rgd rgp. hemû pev re.
tor M. K. tor, tora ko bı masryan dıgırın.
torba M. tûr, tûnk, ev beje jı "tor" a kurdi

dihêt.
torbalamak L torbe kınn, tann torban,

cevval kınn.
torik batağı M. torik.
torna M. Zr. torne. /_cı M. torneker. /-la¬

mak Z. torne tann.
tornado M. tornedo, bagâjeke dıjvvar e za¬

deyi di roavaya Efriqe de dıbıt
tornavida M. it tekberaxi, cerbader, tor-

nevide.
tornistan M. lng. 1. çep badan, gotineke

keştivani ye ko jı bo pervvaneya keşti tâ
gotm gava çep tâ badan. 2. vaca kınn, jı
bo cd û kıncan tâ gotin gava tâ çep kuın.

torpido M İng. torpedo, cûre keştiyeke
pıçûk e ko torpd davâje.

torpil M. Fr. torpil, cûre saraxeke ü ser
keşti ceng de, ko di bm avâ re tâ karandı.

torpU balığı M. tırişkemasi.
torpUli rgd L keşti kotorpdaxwe heye. 2.

argo. xal hebûn, keşi ko di cihekâ de
nurovâ xwe heye û tâ parastın.

tortu M P. 1. pegr, durd, ülp, pap, Taret,
xdte, evıya ya ko tiştâ mayi de dadrvvere
bini. 2. bınılc, evıya üşt an kesâ ne qimet
* derneğin iyi üyeleri gitti, tortulan
kaldı Avv. endamûn baş ya komela der¬
ketm,yân binde man.

tortulaşmak Z. peguın, durd bûn/gırun,
xdte bûn/gutın.

tonun M turm.
torun M. zaz, nevi L zaroyâ zarokan e. 2.

nıfş, nevi, ya ko jı mjadeki dıbân. * Ka-

vanm torunum Avv. nevryên Kavva an
mfşên Kavva. * torunun lorunu Avv. ne-
viçuk.

toryum M. Fr. kân thonyûm, elementeki
bı jımara atomi 90, gıramya atomi 232,
sıftıya xwe 112.6 e û 1700derecöde dıhe-
lc.nm.Th.

tos M. lOdana bı qoç/qlonç an eni re tâ
gotm.

tosbağa M. kisel, kiso, kvvisl
toslamak L qoç/qlonç lâ dan, qoç kınn,

qoç tâ heldan.
tost N.lng. tost, nanûko bırûn û penir tâ

sor tann.
tostoparlak rgd gdorin, gu û gırover.
tosun Mparonek,conega,cıwanga,yako

hatryexesandui.
totaliter M. Zr. totaliter.
totem MZ*r.//ıg.totem,perestryawOnean

şıklâdar, heyvvan û an tıştekiye./-izm M.
totemizm.

toto M sport toto.
toy l rgd revval, cahil, nezan. /_cargp bıre-

vvali. bı nezani.
toy 2 M. zoa zûnk, çırg, bet, bet.
toynak M sim, çim, ntaûka ker û hespan

re tê gotm.
toz Mtoz,xvveU./_etmek/.tozkınn.*toz

duman Avv. toz û duman./- kondurma¬
mak Avv. toz lâ nehâvvırandın. /_ olmak
L toz bûn. /_ sabun N. sabuna toz. /_ şe¬
ker Avv. şekera toz. /_ toprak fivv. ax Û
xweli. * tozu dumana katmak Avv. toz
duman lı ser astın.

tozarmak L toz bûn, bûn toz.
tozlanmak /-toz gutm.
tozutmak Z. toz kuın, toz kar xistin.
töhmet N.A tomet
tökezleme M. setine, tilpekl
tökezlemek L şehrin, tilpeki bûn, şetme

bûn, hng ü paş hev ketin, fıştodn, bulku-
min.

tömbeki M. Z". tembeta, tömbeki
töre M kevneşop, adet, ayine, töre.
törelcilik M moralizm.
tören Mayın, merasim
töre tanımadık MMels. immoralizm.
törpi MZCdon^cûreo^wreyekegrrûzan

xwe tende in.
törpilemek Z-dcırpikum.
töskürmek L lı ser qttaê çûn, jı bo hey¬

vvan û dunun tâ kar anin.
tövbe M.A tcıbe./- etmek /.tobe kuın.
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/-kar N. tobekar. /_U rgd tobekar.
töz M. cevvher, gevvher.
trafik M.Fr. teperin, çovvar, trafik, çûnû-

hatan. /_ işaretleri M işaretOn trafikê. /_
lambası M. lambeya trafikê.

trahom MZr.B/çavOş,teraxom.
trajedi M Gr. trajedi, listıka şano ya üvan-

ciye.
traktör M. Fr.trektor, metana ajotınû.
trampa M./türampe,berdâL/_ etmek/.

berdOl kum, guhûrandın, guharin, gu¬
hartın, tırampe kınn.

trampet M Fr. trampet, cûre deholek
pıçûk e bı du şrvıkan tâ lâ dan.

tramvay M İng. taam, tramvvey.
transfer M. Fr. transfer, guhaztın.
transformatör M. Zr.fiz. transformatör.
transfüzyon M. xvvin dan yeki.
transistor M. Fr.İng. transistor.
transit M Fr. İt transit, jı cdıeki re bâ ra¬

vvest derbaz bûn.
transport M. Fr. barkêşi, şixre, transport.

/_ etmek L şrxre taşandın, guhartın, bar
kışandm.

trapez M. Zr. trapez.
travma MFr.ZÎJ.traûma.
tren M Fr. trân. /- istasyonu MA. gar,

ıstgeha trênê, stasıyon.
trençkot N.Fr. lng. pardosi.
tribün M. Zr. tribün, üribun.
trigonometri M Fr. mat tirOjyari, sûku-

jyari, trigonometri.
trikotaj N.Fr. trikotaj.
trilyon M Fr. trilyon, miqtareki bı hezar

milyar e.
triptik N.Fr. triptik.
trişin M Gr. Fr. trişin, kurmeki ye ko di

berazan de dıji û heta germrya bı dere-
ceyeki bıhnd deji namue.

troleybüs Mtrolebus.
tropika rgd İt cav tropik, 27 derece û 27

deqiqe h jâr û jor dora Ekvvatorâ re
dıbejın.

tropikal rgd tropikal
troposfer M. Gr. troposfer, heta 11 km yi

hewayêye.
trotuar MFr.tretûar.
tual M. Z*r.tûal tabloye ûcavvako tablo h

ser tâ çâ kınn.
tualet N.Fr. L tuvvalet, tuvvalet, cihâ xwe

şuştinâ, traşbûnâ ûxwexemlandinêye. 2.
xvve xemlandma jman ejı bo cejn û şahiy-

_ an. ,3. tuvvalet, daşu, avdestxane, kenife,

kenef, W.C cüiâ avnjandmâ ye. /_
kağıdı M lifık. /_ masası M mase xem-
landınO. «

tuba M. Fr. muz. tûba, cûre amûsazi bı
pifkinnêtêjenta.

Tuba MATûba,darekihCennetâyeko
h ser seri dısekıni.

tufan M.A tofan, bêtar, lafavv. 1. barana
ko dema Hz. Nuh de bari ye. 2. barana
zor dıjvvar. 3. karesat, batar, felaketa ko h
ser mırov de dıhât

tufeyli M. rgd parazit bn parazit
tugay M ask. üvva, leşkeri dekomekejihêz

putu e.
tuğ Mİ. fin sorguç. 2. xûde.
tuğamiral M. amiri derya.
tuğgeneral Mamuiüvva.
tuğla M Lat acur, xişt, kelpiç, hvın. * piş¬

miş tuğla Aıv. hvınO şerandi.
tuhaf rgdA 1. ecâb, behit 2. qerfok, ke-

nanok. /_ görmek Avv. ecıbin, ecâb ditin.
/- olmak L ecâb bûn. * tuhaflık içinde
Avv. ecâb man.

tuhafiye N.A tuhafiye.
tuhaflaşmak L ecâb bûn, behıtta.
tul MALduâjahi.2.asthev0rkânqayme,

tûl.
tuluk M. Arı. tulum.
tulum M. 1. post, heban, hevvan, eyar,

cevvdık, kedık, avrûnc, meşk, ayarşirk,
çermOn debaxtari û nesurdartariya bızm
û mdıan in. 2. meşk, kedık, ya surtari an
surdar tari. 3. hevvan, cevvar, evrya cûre
amûrsazeki ye tâ pıftann. /_ çalgısı M
cevvar, hevvan. 4. tulum, cûre cdeki dırâj û
ya kar e ko çakât û pantola xwe ve yek
parçe ye. /_ ipleri M. berbenddc. /_ pey¬
niri Avv. toraq an penira post

tulumba M./tavkOş,tulumbe.
tumağı M. Bj. zekem.
tuman M. tuman, derpl şalvvar.
tumturak M. P. tumturak, gotınOn ko h

guhO nurov rexvveş 10.

tunç L N. tûnc,nusi zer. 2. rgd tûnci, tiştâ
kojınusizerçebûye.

tundra M Fr. tundra, stepOn U nêriki se-
holbendamn.

Tunuslu MTÛnısl
tur N. Fr. lng. ger, geşt, dor, tûr, çûn Û

habnek e. * bir tur atmak Avv. tûrek
avâtin,gerek lann. * turu tamamlamak
fivv. dor andı ser dorO.

tura M.tûre,paredeaükone'weneye.

töz 812

/-kar N. tobekar. /_U rgd tobekar.
töz M. cevvher, gevvher.
trafik M.Fr. teperin, çovvar, trafik, çûnû-

hatan. /_ işaretleri M işaretOn trafikê. /_
lambası M. lambeya trafikê.

trahom MZr.B/çavOş,teraxom.
trajedi M Gr. trajedi, listıka şano ya üvan-

ciye.
traktör M. Fr.trektor, metana ajotınû.
trampa M./türampe,berdâL/_ etmek/.

berdOl kum, guhûrandın, guharin, gu¬
hartın, tırampe kınn.

trampet M Fr. trampet, cûre deholek
pıçûk e bı du şrvıkan tâ lâ dan.

tramvay M İng. taam, tramvvey.
transfer M. Fr. transfer, guhaztın.
transformatör M. Zr.fiz. transformatör.
transfüzyon M. xvvin dan yeki.
transistor M. Fr.İng. transistor.
transit M Fr. İt transit, jı cdıeki re bâ ra¬

vvest derbaz bûn.
transport M. Fr. barkêşi, şixre, transport.

/_ etmek L şrxre taşandın, guhartın, bar
kışandm.

trapez M. Zr. trapez.
travma MFr.ZÎJ.traûma.
tren M Fr. trân. /- istasyonu MA. gar,

ıstgeha trênê, stasıyon.
trençkot N.Fr. lng. pardosi.
tribün M. Zr. tribün, üribun.
trigonometri M Fr. mat tirOjyari, sûku-

jyari, trigonometri.
trikotaj N.Fr. trikotaj.
trilyon M Fr. trilyon, miqtareki bı hezar

milyar e.
triptik N.Fr. triptik.
trişin M Gr. Fr. trişin, kurmeki ye ko di

berazan de dıji û heta germrya bı dere-
ceyeki bıhnd deji namue.

troleybüs Mtrolebus.
tropika rgd İt cav tropik, 27 derece û 27

deqiqe h jâr û jor dora Ekvvatorâ re
dıbejın.

tropikal rgd tropikal
troposfer M. Gr. troposfer, heta 11 km yi

hewayêye.
trotuar MFr.tretûar.
tual M. Z*r.tûal tabloye ûcavvako tablo h

ser tâ çâ kınn.
tualet N.Fr. L tuvvalet, tuvvalet, cihâ xwe

şuştinâ, traşbûnâ ûxwexemlandinêye. 2.
xvve xemlandma jman ejı bo cejn û şahiy-

_ an. ,3. tuvvalet, daşu, avdestxane, kenife,

kenef, W.C cüiâ avnjandmâ ye. /_
kağıdı M lifık. /_ masası M mase xem-
landınO. «

tuba M. Fr. muz. tûba, cûre amûsazi bı
pifkinnêtêjenta.

Tuba MATûba,darekihCennetâyeko
h ser seri dısekıni.

tufan M.A tofan, bêtar, lafavv. 1. barana
ko dema Hz. Nuh de bari ye. 2. barana
zor dıjvvar. 3. karesat, batar, felaketa ko h
ser mırov de dıhât

tufeyli M. rgd parazit bn parazit
tugay M ask. üvva, leşkeri dekomekejihêz

putu e.
tuğ Mİ. fin sorguç. 2. xûde.
tuğamiral M. amiri derya.
tuğgeneral Mamuiüvva.
tuğla M Lat acur, xişt, kelpiç, hvın. * piş¬

miş tuğla Aıv. hvınO şerandi.
tuhaf rgdA 1. ecâb, behit 2. qerfok, ke-

nanok. /_ görmek Avv. ecıbin, ecâb ditin.
/- olmak L ecâb bûn. * tuhaflık içinde
Avv. ecâb man.

tuhafiye N.A tuhafiye.
tuhaflaşmak L ecâb bûn, behıtta.
tul MALduâjahi.2.asthev0rkânqayme,

tûl.
tuluk M. Arı. tulum.
tulum M. 1. post, heban, hevvan, eyar,

cevvdık, kedık, avrûnc, meşk, ayarşirk,
çermOn debaxtari û nesurdartariya bızm
û mdıan in. 2. meşk, kedık, ya surtari an
surdar tari. 3. hevvan, cevvar, evrya cûre
amûrsazeki ye tâ pıftann. /_ çalgısı M
cevvar, hevvan. 4. tulum, cûre cdeki dırâj û
ya kar e ko çakât û pantola xwe ve yek
parçe ye. /_ ipleri M. berbenddc. /_ pey¬
niri Avv. toraq an penira post

tulumba M./tavkOş,tulumbe.
tumağı M. Bj. zekem.
tuman M. tuman, derpl şalvvar.
tumturak M. P. tumturak, gotınOn ko h

guhO nurov rexvveş 10.

tunç L N. tûnc,nusi zer. 2. rgd tûnci, tiştâ
kojınusizerçebûye.

tundra M Fr. tundra, stepOn U nêriki se-
holbendamn.

Tunuslu MTÛnısl
tur N. Fr. lng. ger, geşt, dor, tûr, çûn Û

habnek e. * bir tur atmak Avv. tûrek
avâtin,gerek lann. * turu tamamlamak
fivv. dor andı ser dorO.

tura M.tûre,paredeaükone'weneye.



813 tntnkln

turaç kekliği M por.
Turani M. P. Tûrani, di gelan de kalan

tırkanrn.
turfanda rgd P. turfanda, beragi, xêve,

nûber, nuhıldayi.
turist N.Fr. turist /_Uc rgd turistik.
turna Mquhng,siquhng.
turna ayaği otu M/ıderzdok, çûng.
turna batağı Mümûzzırav.
turnagagası otu MA. derzişıvan.
turnuva M Fr. tûrnûvva, pâşbırkân ko bı

dor tane tann.
turp M. tevrdc, tivu, selketûr, tırp.
turşu N.K. ürşi, tırşık.* turşu gibi olmak

Avv. mec. zor mandi bûn.
turuncu MP.Atinnci,turuncL
turunç M. P.ünnc, turunç.
tuş M. Fr. tûş. * piyano tuşları Avv. tûşân

piyano.
tutacak M. lepıkûn qûşxanû, lepıkû feran.
tutak M 1. deştik, hacetim de cihâ ko

mırov pâ dıgıre. 2. lepıkû feran. 3.
banmte, gerevv.

tutam M 1. qeft, qefş, baq. 2. pûnc, evrya
jı gryayâ haşin ko vveki qeft rabûye re tâ
gotin.

tutamak M. qebd, qevd, deştik.
tutanak M. pâgut, zabıt, zabıtname.
tutar M. An toplam.
tutarak, tutarık M Bj. gırani.
tutarlı rgd düsoz.
tutarsız rgd demdemi * tutarsız olmak

Avv. demdemi bûn.
tutkal M. çiriş, çevri, hOlım. /-lamak L

çiriş kınn, cevvi tann.
tutku M. azvveri, ihtiras.
tutkun rgd ddketi, dddayi, evindar.
tutmak L gutm, pâ gulin, tepiş. L tışteki

ko bıguı destâxwe an bı destan qeft bıki.
2. gava tışteki texini destâ xwe. * hırsızı
tutmak Avv. diz pâ gırtın. 3. nûçir tann. *
keklik tutmak Avv. kevv gutın. 4. h cem
xwe taştın. * kaçmasm diye tuttum Aıv.
bo ko nereve nun pâ gırt 5. gerevv kuın.
* hapiste tutmak Avv. gutm gutigehO. 6.
cih dagir kuma re tâ gotin. * o hah çok
geniş bir yer tutar fivv. evv xaliçe zor cih
dıgıre. * kar tatmak Avv.berfgutın.7.ali-
kar derketm an layeguı tann. * kavgada
kimse tarafımı tutmadı Avv. pevçûnO de
keşipışta mın negut 8.cih ania * sözünü
tutmak Avv. soza xwe anin cih. 9. h hev
hatin. * sözleri birbirini tutmuyor Avv.

gotına xwe hev û du nague. 10. cih bûn,
nişin. * burada bir ev tuttum Avv. mın h
virjixwexaniyek gırt. li haün cih. bed¬
duası tuttu Avv. nıfıra xwe gut 12. paqij
taştın. * evini temiz tutar Avv. mala xwe
paqij dıgue. 13. dan ber, lâ vver kırın. *
adamı taşa tuttular Avv. mırovi dan ber
kevıran, kevır lı mırovi vver kum. 14.
xebitandin, kar anin. * bıçak tatmak Aıv.
kOr pâ gutın, pâ kâra gutın. 15. helatın. *
süt maya tutmaz fivv. şir haveyn nague.
16. dest pâ kırın. * siyahından tutan
kırmızısına kadar fivv.jı reşan bıgır heta
soran. 17. davvi dan, bêlu bûn. * aşı tut¬
muş Avv. lûl gırtiye. 18. taqet an kar tann.
* eU ayağı tutmuyor Avv. dest û pâ yân
xwe nagınn. 19. jı bo dem û zeman, ku-
dandm, dom tana * gidiş geliş üç saat
tuttu Avv. çûn û hatana sâ saet gırt 20. di
cihû Îekera arikar de kar tâ. * not tat¬
mak Avv. not gutın. 21. çûn, meşin. *
aşağddyolu tatta Avv. râyajOrin gut 22.
cdı an şunda yeki gutın. * kimse Alinin
yerini tutamaz Avv. kes şunda Ed nague.
23. erebe û navgtaên ragıhandınOde heşâ
xwe çûn. * onuaraba tutuyorAvv. vvi ere¬
be dıgue.

tutsak Mdd,esu-.2./gddagu-tari,dagu-.
tutturaç MpOgut
tutturmak L i kara "tutmak" anin cih

vvek: dan gutın, dan pêgutin. 2. pOgutuıa
üsteki. * yolu tutturmuş gidiyor bw. râ
pâ gubye û dıçe. 3. kuın eqlaxwe û nk
kınn. 4. hev ve nta.*çMUe tutturmak
Avv. bı mıx hev ve nin. 5. lâ nstrn. * hedefi
tutturamadı Avv. Iı armancâ nerast 6. lâ
anin. * ticarete girdi amma tuttur¬
amadı Avv. kete bazuganryO, lObelâ lâ
neani.

tutu M banmte, gerevv.
tutucu rgd fanatik, kevneşop, kevnepe-

rest
tutuculuk M fanatizm,kevneşopi kevne-

perestl
tutuk M L fafık. 2. şermok, fedok.
tutuklamak L dd kum, gutm gutigehâ,

tevvqif kum.
tutuklanmak L. hatan tevvqif krnn, hatan

gutın, hatm dd tann.
tutakla rgd guli dfl, dagu, mewqûf.

/_lukM.dXmevvqûrL/_eriAH.gırtigeh,
gutixane. /_ olmak fivv. gnvitandm, dil
bûn, hatin gutm.
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tutulmak L hatin gutın, hatm pO gırtın,
hatın tepiş kuın. 2. hate gutm, evrya jı bo
taribûna heyv û rojê ye. * ay tutulması
Avv. heyv hatan gutm. 3. evtadar bûn. 4. dd
bûn, hatin dd tann.

tutulu rgd gırti.
tutum M qitût, tevger, rabestin.
tutumlu rgd qitût, bddare. /_ olmak L

qitût bûn, bı idare bûn.
tutunmak Z. 1. xwe pâ gutın, xwe pâ ve

daleqandin. 2. xvve dan pejırandın. 3. xwe
dan setanandm.

tutuşmak Z. 1. pâ hev gutuı, bı hev gutm.
2. vâketın, agu gutm.

tutuşturmak L 1. vûxistin, agu pO dan. 2.
dan dest, kınn dest * eline mektubu tu¬
tuşturdu Avv. name da dest.

tutya N.A tutya, puan de seriyâ pozitif e.
tuz M.xwâ./_atmakLxwâkuın./-ocağı

Mkar,xweylin.
tuzak M. L daf, tapık, ya ko mırov bı w0

teyr û heyvvana dıgıre.2. kemin,ya ko leş¬
keri de lı dıji dıjmın tO çe tann. 3. feq, fa-
qe, ya madeni ye jı bo duındeyan. 3. fen,
fend, daf, faqe, dek, ev maneya lıvu de bı
zOdeyi jı bo hile û dek e ko dıji nurovan tâ
kar andı. /_ kurmak L daf dandı, tapık
danin, feq danin. * tuzağa düşmek Avv.

ketin dafâ, ketin tapıkâ, ketin feqO. /_ ye¬
mi fivv. tamik.

tuzla Mkar,karaxvvâ,xvveyün,xweyün.
tuzlak Mrgd şprahi,şorezar, şorax,şore-

zar, erda ko xwû lâ ye û disa çâre 10 dibe.
tuzlamak Z.1.XWÛ dan,gava koxwû didin

heyvvanan. 2. xwâ kuın, xwÖ avâtin.
tuzlanmak Z. hatın xwû kınn.
tuzlu rgd şor. /-luk M. şorlşorahi/- ol¬

mak L şor bûn. /_ su Avv. avşork. /_ yap¬
mak /.şor tann

tuzluk M.xwûdank.
tuzsuz rgd bêxvvû, keü, kelê.
tüberkUoz MZ*r.Z(/.tuberkdoz,sd,diq, ve¬

rem.

tüccar M A tucar, bazargan. /_hk M
bazırgani.

tüfek M. P. tıfıng. /-doldurmak Z-tıfmg
dagırtm./_namlnsuM.lûIeüfıng./_pat-
latmak L tıfıng der tann, tıfıng te-
qandin. / minBiait L tifıng berdan. *
tüfeğe sanlmak fivv. tifıng "hdanin,
raluştın üfıngâ.

tükenmek Z. i qut bûn, çıkryan, neman,
oedıyan, xilas bûn, kuta bûn, davvi haün.

2. mec. mandi bûn, vvestıyan, neman.
tükenmez rgd bûhetayi, bâkutayi, bOda-

vvl
tüketici Mberxwari,xeridar.
tüketim M. 1. kara 'tüketmek" e. 2.

berxwann, xeridari.
tüketmek L kara "tükenmek" bı lOkera

arikar "tann" an "..andın" tOte temam
kınn vvek: qut tann, qedandin.

tükürme Mtıf,tû.
tükürmek L tuf/tıf kuın, tû tann. * tü¬

kürdüğünü yalamak fivv. xazrya xvve
alastın.

tükürük M bio. avdev, xvvizi, xazi, tûk, tıf.

/_ bezleri M. bezên xwiziye, gimyên xwi-
ziyê. * tükrüğünü yutmak Avv. xvvizi ya
xvve daqulandm.

tükürüklemek /. bı xwizi/xazi şd tann.
tül M. Fr. tûl, tul.
tülbent MZ'.demamık.tulbend.
tüm l rgd 1. hemû, gi, gışt, gışti. * tüm ar¬

kadaşlar buraya gelsin Avv. hemû heval-
ne dO bûn vua. 2. tûn, tûni. * tüm bir
ekmek Avv. nanek tûni.

tüm 2 M K. tûm, gu. bn tepe.
tümamiral M. amiri derya.
tümce M. G/ro hevok.
tümden rgp. 1. bı hemû, bı gışti. 2. bı tûni.
tümen M. tünen.
tümgeneral M. derecekO jı amiri liwa

mezmtu- general e.
tümleç M. Grm têrker, bueser, pişkber. *

düz tümleç fivv. tOrkera gerandi. * do¬
laylı tümleç fivv. têrkera negerandi

tümlemek /.tûni kınn.
tümlenmek /. tûni bûn, hatın tûni kınn.
tümör M.Zr.ûittguê,asaw.timor,tûmor.

An. ur.
tümsek Mcatgınk, tûmık, mit, mıtık.
tümtanncı rgd panteist
tümür M. ant pırtıkûn hundur riviyan in.
tün M. şev. /-aydm fivv. Ovar baş, şev baş.
tünek M tar, lis.* tüneğe akmak Avv. tar

gutın.
tnneklemek Z. tar gırtın, usta.
tünel M lng. tûnêl, serdab, nıhûn, sunta

kor.
taneme M. tar.
tünemek Z-venıştin, tar gutuı, Usul
tünmek Z. tari ketin, âvar bûn.
tüp MZr.çıpbori,lûle
tür N. L ons.* hayvan türleri Avv.cursĞn

heyvvan. 2. celeb. cûre. * İnsan türleri
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Avv. celeb kes. 3. tevvu, tevvr. * bu tür ha¬
reketler ona yakışmaz Avv. evv tevvrûn
vvısa layiqi vvi nuı m.

türban M. Fr. pûşû, cemedani, şaşde, egal,
hegal, kefi, çefi. /_ şeridi MA. çefte.

türbe M.A tırb, gor, mezel
türbin MZr.fiz.turbta.
türdeş rgd hemcuıs, hemceleb.
türedi Mnediûbıdl
türemek L atirin, derketm.
türetmek Lg. afırandın, pûk anin. * keli¬

me türetmek Avv. bêje afırandın.
Türk M. Tuk. /_çe M. Tuta.
Türkmen MTukman.
türkuaz M. piroze, firuze.
türkü M. kdam, sıtran, stran. /_

çağumak/söylemek Z. strandın, stırin,
kdam gotm.

türkücü M. dengbâj, stranbOj.
türlü rgd 1. cûrbecûr, cûre, cûr. 2. bı avva¬

ki, bı lcêştekê. /- yemeği M tirştk.
tütmek L 1. dû tann, cdıeki de dû der¬

ketm. 2. bihri tann. * vatan gözümde tü¬
tüyor Avv. vvelat h bihra mm naçe.

tütsü M. 1. bosi, piso, gava paçeki dışevvıte
û duman jû der tû. 2. buxurdan. 3. qijdin,
kızuta, hin cûre goşt û xvvann ko bı buxâ
tane patın, tütsülemek L 1. qijdandin,
kızırandın, gava nıırişka pûrt bıki û pırçe
mayi h ser agu bı soji dıbâjuı hat
qijilandin, por ko bışevvıte tâ qijdandin. *
saçım tütsülendi Avv. porâ mm qijdrya. 2.
qang kınn, evrya tışteki bı helm û buxO
dezenfekte bıkın. 3. buxur dan, buxur
tann.

tütsülenmek /.Llâkerân pâşrya "tütsüle

mek" bı hatin tüne kar andı vvek: hatin
kızırandın. 2. qijdin, kizirin, qang bûn, bu-
xurbûn.

tütsü otu Mhermel.
tüttürmek L 1. duman jâ denasbn. 2.

kışandm, jı bo qelûn, crxare û tiştâ vvısa.
tütün M ütün, kamax. 1. rehekeke ko

titûn jâ çâdıbe. 2. pelgân xwe ya hışkkui
ko pO cocarO dıkşinın. /_ içmek L titûn
kışandm.

tüy M. 1. puç, mû, konik, tûk, avda, evrya
mûyên ko ü ser çerma insan û heyvvan
der tê. 2. mû ya ko lı ser koka rehekan
heye. 3. pûrt, pûrtde, jı bo ya tûyran e. *
kuş tüyü Avv. pûrtû teyran. /- atmak L
pırç vvesandın. * tüyleri kabarmak Avv.

mû çukı bûn, gıj bûn. * tüylerin diken
diken olmak fivv. pırca xwe mûçırki bûn,
porO xwe an pırçâ xwe gıj bûn.

tüylendirmek L pırçıkıni tann.
tüylenmek Z. pırçıkıni bûn, perevvaze

bûn.
tüylü rgd 1. pırçkın, pırçdon. 2. argo.

pırço.
tüymek L 1. xwe qehzandin. 2. revin.
tüysiklet MA sikleta srvık. 1 boksO de 57

kilo. 2. srvıktırin kilo de sport kum.
tüysüz rgd l.bâpırç. 2. zelût, rût, evrya za¬

deyi jı bo seri tâ gotın. 3. mırdan, crvvan, jı
boxortan pu crvvan tâ gotm.

tüze M.htqûq.
tüzel rgd 1. Iuqûqi. 2. hükmi, navdar.
tüzelkişi M.şexsihukmi, karcrv.
tüzük M pûyrevv, rOzname, nstname, de¬

stur.
tvist M.//ıg.twist,cûredansekiye.
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u
U M tipa 25.emm ya elifba ya tırki ye, û

dengdar e.
uca Ma/ühestikûn.
ucube M.A zehar.
ucuz rgd erzan. /_ atlatmak L bı erzan

derbaz kınn. * ucuzpahah, nasıl olursa
Avv. bı erzan bdıa çavvako bû.

ucuzlamak /.erzan bûn.
ucuzlatmak Z. erzan tann.
ucuzluk Merzani.
uç M seri, gupık, nıçık. L gelemperi sera

zırav a tışteki. 2. her aü tiştâ dırâj. 3. seri,
paşi, ruqte ya davvta ya cdıO dûr e. * dü-
nyanın öbür ucu Avv. vvi seri dınO, pâşrya
düıO. 4. seri, nıçık, pompd, evıya mqte ya
jorina tışteki bıhnd. * ağacın ucu Avv.

nıçıkO dara, pompdO darê. * uc uca
eklemk fivv. kuın ser hev. * uçsuz bu¬
caksız Avv. bâ ser û bm, bâ paşi û pOşi *
ucu bucağı olmamak Avv. paşi û peşi tü¬
ne bûn. * ucunu bulmak Aıv. seri ditin.

uçak Mbalafır,fınnde,fıroke.Jıvanade
'balafir' bı zêdeyi jı boyOn şer tâ gotin. /_
alanı/meydanı M balafırgeh, fuokgeh.
/savar N. balafuhelgu.

uçan daire M. lenger
uçarı rgd L kese ko dest û hemOzO de na-

setane, zor çalak e. 2. kOfperest
uçkun M. çde, pırisk, hüre ya ko jı agu

dıpeke.
uçkur Mdoxin./_lukM.pızi
uçlanmak L seri gutm, seri dan, gupık

dan, nıçık derketm.
uçmak Z. fir bûn, fintan, fuın.L jıbo teyr,

bahndeyOn ko h hevva re dıçın. * kuşlar
uçar fivv. têyr fır dıbm, tOyr dıfırtn. 2. ba¬
lafu firokeyen ko h hevva dıkevm. 3. tiştâ
ko h ber bâ û barana h hevva dıkevm. 4.
fırıkin, jâ fınkuı, jâ çûn. jı bo gaz û bux û
dûkelOn ko bıhnd dıbm. 5. zer bûn, _ 10

avâtin. * rengi uçmak Avv. reng lâ çûn. 6.
ketin, fintan,jı ciheki bıhndde ketinerdû.
7. pu* lez meşin, lez çûn. * adam yürü¬
müyor ki uçuyor bw. mırovi râ naçe,
dıfue. 8. ruh derkeun.

uçsuz bucaksız rgd bâ nûk, bâ davvi.
uçucu rgd fırok.

aç uç böceği Msosm.xarxaloke.
uçurmak Z. tirandın, h hevva nsün, dan

fır kınn.
uçurtma M. fırfırok, pırpırok, teyrok.
uçurtmak L tirandın, lı hevva xisbn, dan

fır kınn.
uçurulmak L hatin fır tann, hatın fırin,

hatm fu bûn.
uçurum Mzınar,mışefd,kej,şax,kortal.
uçuş M. fu, fırin. * uçuşa hazulanmak

fivv. fırinâ re amade bûn.
uçuşmak Z. L pev re fınkuı, pev re fır

bûn. Z h hevva hatin û çûn.
udi N.A muz. ûdi, kesâ ûdâdıkute.
ufacık rgd hurin, piçde, pıti.
ufak rgd M wurd, wurde, hûr, hûnk, piç,

pıçûk, fiskani. 1. bı bejn Û laş ve jı ya din
pıçûktir. 2. bı sal û temena xwe ve pıçûk.
bı meqem û rütbejı ya dm kâmür. * ufak
taşlar fivv. kevuOn hûnk. * ufak adam
fivv. nurovepıçûk. /-para M. pareye hûr.
/_ tefek Avv. hûr mûr, pıçûk mıçûk. /_
ufak Avv. hûr hûr, tandık tandık.

ufalamak L mıst dan, surandın, di deste
xwe de hêrin û hûr tann.

ufalmak Z. L hûr bûn, pıçûk bûn. 2.
taşıyan hev, pıçûk bûn.

ufaltmak L hûr tann, pıçûk kuın,
tındandın, gehfandın, fırdcandın,
pışartın. * elemeği ufaltmak Avv. nan
gehfandın, an nan pışartın.

ufki rgd ufki, dırOjki, ramedi.
uflamak Z. off kışandm.
ufuk MA bergeh,aso./_i rgp. asoyi.
uğra M. ard a xonçê, jı bo ko hevir pO ve

nezehqe arda ko ü xonçO re dikin.
uğrak M güzergah.
uğramak L L seri 10 dan, ser lâ dan. 2.

ketin, tûşi bûn. * tehlikeye uğramak Avv.

ketin xetenyO.
uğraş M.koşan, koşin,mıjûh,xebat
uğraşmak L L bilin, lebıkin, lebıtin, jıbo

ko karek anxebateki bibi seri. 2. pâ ketin,
koşin, evrya tiştâ vvek şer û şemate an lı
dıji dijwanyekOberxwedan.* düşmanla
uğraşmak Avv. dıjmın re koşin. 3. mıjûl
bûn, kar ketin, evryajı bo lOgerina tiştekâ

u
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an dozina tıştekO re kar ketin. * sözlükle
uğraşmak Avv. ferhenga re mıjûl bûn.

uğraştırmak L L kara "uğraşmak" bı
"dan" tâte temam tann vvek: dan koşin. 2.
karO "uğraşmak" bı "_andm" tOte temam
tann vvek: bdandın. 3. seri 10 gerandm,
evrya vveki tu yeki bcevvazi tâ ki astengi û
tengasiyO.

uğratmak Z. tûşi kınn. * adamı felce
uğrattı Avv. mırovi tûşi kûdbûnO tar.

uğru Mdrz./_IukMdızi.
uğuldamak Z. gunûn, güme gum kuın. *

kulaklarım uğulduyor Avv. guhO nun
dıgumOn.

uğultu M. gumin, gumegum.*an uğultu¬
su Avv. gumina maşan, güme guma maşan.

uğunmak Z.nahn, nale nal kınn, jıber ûş
û keder û gıri û nexwaşiyO.

uğur l M. vvexOr, pênavv, axtr, yom, bıvvar.
* uğurlar olsun! Avv. oxu be!, henn ser
oxuê, pOnavvi vve bixOr be! * uğurun açüc
olsun Avv. yomi te bı xêr, bıçe seryomi çO.

uğur 2 A'. re, ber. * uğrunda ölmek Avv.

ber vvi de mınn, rO ya vvi de muin.
uğurböceği M. xalxalok, sosık, sosın.
uğurlamak L vvexêr kuın, oxu tann, rê

kınn, bı x0r (ri) tann.
uğurlanmak Z. hatm vvexêr kınn, hatm bı

x0r (ri) tann.
uğurlu rgd biQxu,wexêr,bryom, bıvvar.
uğursamak L bixûr ditm, bı oxır ditin.
uğursuz rgd 1. kodqelên, çift, sencure,

bedexter, çavhavêj, qidoş, şowm. 2. b0-
oxir, bêyom, bêxOr.

uhde M.A berpırsıyari.
uhrevi rgd A w6 dınO, tıştO ko aidi wê

dmyayêye.
uhuvvet N.A bırati.
ukela /gdAukeIa,pubêj,teqa./_lueM.te-

qayi, pubêji. * ukalalık etmek Avv. teqa
tann, ukelati kınn.

Ukraynah M rgd ûkrayni.
ulak M. borandek, şandi, peyde.
ulam M. grûb, zümre, kategori
ulamak Z. zot tann, dırOj tann, tann ser.
ulan B. lo.
ulaşun M. boran, raguianduu.
ulaşmak /.gehiştın, genin, gdıan,ragehi-

şün.
ulaştuma M pevvenda, gıhandın,

ragdıandın.
ulaştırmak L ragdıandın, gıhandın, pû-

vvenda kınn.

ulema M.A ulema, zana.
ulu rgd L berz, bıhnd. * ulu dağlar Avv.

çryayOn bıhnd. 2. mezın, mezmtir. /_luk
M mezıni, mezmti.

ulumak Z.zûrin,zûre zûr tann, lirin.
ulus M. Netevve, gel ev bûje jı Monxod tâ.

/_al rgd netevvi, geü. * uluslararası rgd
navnetevvi.

ulussever rgd gelparâz, netevvepervver.
ulutmak /.zûrandm, dan zûre zûr kum.
ulvi rgdA berz, bıhnd, payebıhnd.
umacı M pirhevok, kuleşûük, cm.
umar M. çare. /_sız rgd bêçare.
umde N.A prensib.
umdurmak Z. dan hâvi tann.
ummak L L hâvi kuın, benda man, hivva

tann, avvate xwastin. 2. zen tann, texmin
tann.

umman N. A. umman, oqyanfls.
umulmak Z. hatin hâvi kınn, hatm avvate

xwastin, h benda hatin mayin.
umum rgd tevayi, kıtnm, gi, gışt, gelem-

per. /_ müfettiş MA. serpenştâ gışti.
umumhane Mkeneane.
umumi rgd tevayi, gelemperi, gışti. /-ef¬

kar Avv. raya gışti, raya gelemperi.
umumiyet MAgelemperi/_îergp.bı ge¬

lemperi.
umur M. 1. guhlâkuıni, gınngditıni. %

xem. * umurumda mı? Avv. xema nun e!
umursamak L guh 10 kuın, guh dan,

gırıng ditm.
umursamaz rgd guhnedOr, kesO ko dihn

û bala xwe nade tışteki. /_tak M. guhnedû-
ri.

umut N.A hâvi,hâwi,awat, umêd./- bes¬
lemek/etmek L hâvi tann, avvate xvvaz.
/- kesmek L hâvi jâ burin. /_ vermek L
hêvi dan, hOvidar kuın. bn ümüt

umutlandırmak L hâvi dan, hâvidar
kınn.

umutlanmak L hövidar bûn.
umutlu rgd hêvidar.hiwadar.awatexwaz.
umulsuz rgd bâhâvi, bâhivva, bûumûd. *

umutsuz kalmak Avv. bâ hâvi man.
/-suzluk M bâ hâvitl * umutsuzluğa
düşmek Avv. ketin bûhOvitiyO.

un M. ard, avran, xase. /_ çorbası N.
hevdeL /- helvası N. pcorin.

unsur M. A regez, sereta, element
unutkan /gdxOvık,birok,bonuk./JıkM

biroki,bonuki,xêvikl
unutmabeni çiçeği M. çatar.
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unutmacıtak M. fels. serguhOri.
unutmak L bir/bdır kıruı, jı dil avûtın. 1.

tıştek di eqlOxwede neman. 2. tıştek h de¬
reke bir tann û cih taştın. 3. borin, efû
kınn. * onun yaptıklarını unuttum Avv.

mm tannên vvi bu tann. 4. jı dd derxtstin,
jı dd avetın.

unutturmak L dan bir/bihr tann.
unutulmak Z. bir/bihr bûn, hatm bir/bdır

kınn.
unvan N.A L leqeb, bernav, navO pise ya

yeki. * dr. Şcrgo Avv. dr. ŞOrgo. 2. nav, nav-
nişan.

upuzun rgd dip ûduOj.
ur M. Bj. girê, asavv, gdi, deq, tdnor.
Uranüs N.LatGr. ast ûranûs. Stêra 7. min

ya rojOye û 84 salan de dor tine ser dorO.
uranyum M. Fr. Lat kân ûranıyûm, ele¬

menteki bı jımara atomi 92. guanıya ato¬
mi 238.03, sıfüya xwe 18.7 e û 1800
dereceyi de dıhele. sân U.

Urduca M. Urdu, Urdûyi, zmanO Pakisa-
nû ye.

urgan Mvvens.
uruk M. nıfş, sülale.
us M.jir, eqd, eql
usanç M bOzari, vız, ecızi. /_ getirmek Z.

vız bûn, ecız bûn, bêzari kırm./- vermek
Z. ecızandm, vız tann, bêzar tann.

usandırıcı rgd ecızker, bOzarker, vızker.
usandırmak Z. vız tann, ecız tann, bûzar

kınn.
usangın rgd ecız, bOzar, vız.
usanmak Z-vızbûn,ecızta,bOzarbûn.
usare M.A şirêz,şirêz, şde.
usa vurmak L eqdandin.
usçu M. rgd eqdperest, rasıyonaüst. /-luk

M. rasıyonaüzm.
uskumru batağı M.ziperdasl
uslanmak L L baqil bûn. * yorulmadı

fakat uslandı Avv. nevvesrya, lûbelû baqil
bû. 2. zirek bûn, eqd gırtin.

uslu rgd 1. baqd, rehet. 2. letan, jı bo hey¬
vvanO rehet tê gotm. 3. baqd, zirek, bıjir,
jir. /_ durmak L baqd sekinin, rehet
sekinin, /-luk M. baqdi, reheti. 2. baqdi,
zireki.

ussal rgd eqü, rasryonel
usta M. P. hoste, çâker. L kesâ ko di piş-

eyekê de fOrmend bûye. 2. kesâ ko fâni
pişeyi ddce. 3. hoste, mamoste, pıspor, ke¬
se ko di kar û pise de bıtecrubeyi heye. 4.
rgd hoste, hunermend, pıspor./-başı Avv.

serhoste.
ustaca rgp. bı hosteti, bı pıspori.
ustalaşmak L hoste bûn.
ustalık M. hosteti, pıspori. /_la rgp. bı ho¬

steti, bı pıspori.
ustura MZ'.gizan, gvvizan.
usturuplu rgd bıkok, bı kok, bixeml. *

sözleri usturupludur fivv. gotınOn xwe bı
kok e.

usul N.A L ûsıl,qeide, rêbaz, azdı, metod.
2. teher, tehr, ûsıl. 3. hOdi.

usulca rgp. bı hedi, bı bO dengi.
usulcacık rgd hOdi hêdi, bı dtzüti.
usulsüz rgd bêûsd, bêqeide, bêrObazi,

bûazin.
uşak Ml.gede,mındal,zaro.Zxulam,no-

ker. /-tak M. xulami, xulamtl * uşaklık
etmek Avv. xulamti tann.

uşkun M. rOvvas, rıbes.
ut MAûd.
utanç M. şerm, şermezari, fedi, fehOt, ar.
/_ duymak Z-şr-rmezari tann, fedi kınn.
* utancından yere geçmek Avv. bı şer-
man re ketin erdê.

utandırmak L şermandın, dan şerm
kırın, fehOtandın, dan fedi kırın.

utangaç rgd şermok, fedok, şermker,
şermelût, fediker. /_hk M. ev sinonimana
bı pareka "i" têne temam tann vvek: şer-
moki û Avvd

utanmak Z. şerm tann, fedi kınn, fehetta.
ulanmaz rgd bûşerm, bOfehêt, bêfedi,

bêavûrû./_hkM bOşermi, bûfehOti, bûa-
vûrûyi, bOfediti.

utanmazca rgp. bı bû şermi, bı bO fediti.
Utarit M.A Utarit, Merkür, satelita rojO ya

yekem e.
utku M. serketın, zafer. /_lu rgd serketi.
utmak Z.1. bin xıstın,qezenc tann. 2.(1*1/-

ınar û listücan de) h ser xistin.
overtür M. Fr. ovırtûr. JL muz. di operayO

de muzika ko h peş perdevetannO de 10

lêxistin. 2. pokere de desta pûşın ya dest-
pOtannê.

uyak M. kafiye.
uyandırmak Z. şryar kınn, heşar kınn.
uyanık rgd şryar, heşar, vvurya. L ya kojı

xewO rabûye. 2. ya ko çavhılkın ye, karê
xwezane.3.kesêxwandi./_olmakZ-wu-
rya bûn, şryar bûn, heşar bûn.

uyanıklık M. bOjeyOnh pâşrya "uyanık" bı
pareka "i" temam dıbm vvek: şıyari.

uyanış Mhesdı.şıyarbûni.
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dereceyi de dıhele. sân U.

Urduca M. Urdu, Urdûyi, zmanO Pakisa-
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Z. ecızandm, vız tann, bêzar tann.
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uslanmak L L baqil bûn. * yorulmadı
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bû. 2. zirek bûn, eqd gırtin.

uslu rgd 1. baqd, rehet. 2. letan, jı bo hey¬
vvanO rehet tê gotm. 3. baqd, zirek, bıjir,
jir. /_ durmak L baqd sekinin, rehet
sekinin, /-luk M. baqdi, reheti. 2. baqdi,
zireki.

ussal rgd eqü, rasryonel
usta M. P. hoste, çâker. L kesâ ko di piş-
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pişeyi ddce. 3. hoste, mamoste, pıspor, ke¬
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bûazin.
uşak Ml.gede,mındal,zaro.Zxulam,no-
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etmek Avv. xulamti tann.
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ut MAûd.
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/_ duymak Z-şr-rmezari tann, fedi kınn.
* utancından yere geçmek Avv. bı şer-
man re ketin erdê.

utandırmak L şermandın, dan şerm
kırın, fehOtandın, dan fedi kırın.
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utku M. serketın, zafer. /_lu rgd serketi.
utmak Z.1. bin xıstın,qezenc tann. 2.(1*1/-

ınar û listücan de) h ser xistin.
overtür M. Fr. ovırtûr. JL muz. di operayO

de muzika ko h peş perdevetannO de 10

lêxistin. 2. pokere de desta pûşın ya dest-
pOtannê.

uyak M. kafiye.
uyandırmak Z. şryar kınn, heşar kınn.
uyanık rgd şryar, heşar, vvurya. L ya kojı

xewO rabûye. 2. ya ko çavhılkın ye, karê
xwezane.3.kesêxwandi./_olmakZ-wu-
rya bûn, şryar bûn, heşar bûn.

uyanıklık M. bOjeyOnh pâşrya "uyanık" bı
pareka "i" temam dıbm vvek: şıyari.

uyanış Mhesdı.şıyarbûni.
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uyanmak L şryar bûn, heşar bûn, hesin ü
xwe hesta. 1. jtxevvO rabûn. 2. jı tanyê der¬
ketm, zana bûn. 3. jı bo rehekan şin bûn û
zddanO şani ddce.

uyarı 1. ikaz, teme. 2 hesta.
uyana rgd banok, şryarker.
uyarumak L karê "uyarmak" hatm tann

vvek: hatm şryar tann.
uyarınca rgp. ti gor, h drvOtinê.
uyarlamak Z. JL lOanta. 2. adapte kırın.
uyarmak L 1. heşar tann, şryar tann. 2.

hesandın, agah kum, teme kuın.
uydu M. L ast stOrkok,seyare.Z peyk, ro¬

ket. 3. gırOkok, kes an vvelatê ko guOdayi
ya keşi an devvleteke din e.

uydulaşmak Z-gırOkokbûn.
uydurma M. L kare "uydurmak" tann

vvek: lêanin. 2. derevvandın, derevv tann, jı
ber xwe de gotm. * yalan uydurmak Aıv.
derevv h hev anin.

uydurmak L 1. lêanin, hev andı. 2. jı ber
xwe de gotm. 3. jı dest xistin, peyda tann.

uyduruk rgd lıhevani, çekıri, jiberxwe-
çetarın.

uydurulmak L karO "uydurmak" hatın
tann vvek: hatm lOanta.

uygar rgd şareza, medeni, hemdem. /-tak
M. şarezati, medeniti, hemdemi.

uygarlaşmak Z. şareza bûn, medeni bûn,
hemdemi bûn.

uygulama Mtetbiq.
uygulamak Z. tetbiq kınn.
uygulamalı rgd tetbiqi, pratik.
uygulanmak Z. haün tetbiq tann.
uygulayım bilimi M. teknoloji.
uygun rgd havve, revva, bırû, bısemt, mu-

nasıb, mutabiq. /- bulmak/, havve ditm,
revva ditin. /hık M. havveti, revvati.

uygunsuz rgd bêrO, bêsemt /_Iuk M. bO-
rêti, bOsemti.

Uygurca Mûyxûri.
uyku M.xew,nrvin.*gözüne uyku girme¬

mek bvv. xew neketm çavan * iyi uyku¬
lar! Avv. xevv xweş! * ölüm uykusu bvv.
xevva minnê. * kış uykusu bvv. xewa
zrvıstanû. /_ basmak L xew ketin ser. /_
çekmek/.ketin xew, nrvin. /_da Avv. xew
de. /_ gelmek Avv. xew hatin. * uyku gö¬
zünden akmak Avv. xew di çavan re
hatin. /_ hapı fivv. xevvink, hevva xevvê. /_
kaçmak L xew revin. /_ tutmamak L
xew neketm çavan, xevva xwe nehatın. *
uykusunu almak Avv. xewa xvve gutuı.

/_ya dalmak bvv. xew de çûn, ketin xew.
/_ uyumak Z. xew tann. /_ mmaııı
xewttaan.

uykulu rgd xdmaş, xdmaşini, xevvar, xe-
vvta.

uykusuz rgd bOxew. /_luk M bêxevvi.
uylaşmak Z. lı hev hatın, pûk hatın.
uyluk M. ani hât, beşi pê ya jı sâvokâ heta

çokê. /_ kemiği MA. ant kulimek, hestıyâ
hêtO.

uymak Z. 1. 10 hatm. * bu parça radyoma
uymaz Avv. ev parçe h radyo ya nun nayû.
2 10 şkta. * şapka sana uymuyor Avv. şef-
qe lı te naşıkO an lı te nayû. 3. lâ hatm, lâ
skin, vvek ._ bûn, vveki - tann. * senin
araba sürmen benimkine uymaz Avv.

erebe ajotina te vveki nun nabe. * sözün
sözüne uymaz Avv. gotına te h hev nayû
an vveki hev nine.

uyruk M. hemvvelati, tebaa. /_suz rgd bâ-
hemvvelati, bOtebaa.

uysal rgd sernerm, pındır, melayim.
uysalca rgp. bı ser nermi.
uysallaşmak Z. sernerm bûn.
uyuklamak L xdmaş bûn, pomjin,

dapırnıjin, hûnıjta, xewar bûn.
uyulmak L karê "uymak" hatan tann

vvek: hatm lê anin.
uyum M. aheng, mutabaqat /_lu rgd

ahengdar. /_suz rgd bOaheng.
uyumak L L xew de çûn, xevvtin, ntvüı. 2.

xwe de çûn, tevızin, evıya jı bandûra der¬
man an 10dan û tışte vvısa ko laş haya xwe
nabe re tO gotm.

uyuntu rgd xewar,xdmaşuıi,xulmaşuıi.
uyurgezer M. rgd şevgerok, şevger,

xewgerok.
uyuşmak Z.1. tevızin, qufdin, xwe de çûn,

evrya jı bandûra dermanekâ an bı derb û
lêdanê ko İaşO mırovi bâ hes dimine. 2.
hev hatm, d hev hatin, pev re pOk hatın. 3.
pev re bıryar dan, heinfdor bûn.

uyuşmazlık M. L hhevnehatıni. 2. geleşe,
nakoki. /_ çıkmak L nuxnki çê bûn, ge¬
leşe derketm.

uyuşturmak L L tevrzandın, qufdandin.
2. h hev andı, hhev pêk anin.

uyuşturucu rgd hin madeyOn ko mırov
dıtevızine, bûhjş ddıâle, narkotik,

uyuştunıtanak Z. L hatın tevızandın,
hatin qufdandin. 2. haün h hev anin, hatin
pêk andı.

uyuşuk rgd L xewar, xevvin. 2. tevızandi,
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qufdi. 3. kesâ tıral, sıst /_lukM "Lxewari,
xewinti. 2. tevızandıni, qufdtinl 3. tırali,
sisti

uyuşum Mhhevhatuıi.
uyutmak L L tann xewO, xewandm, dan

nıvıstm. 2. dan bu- tann. 3. xefandin, xa-
pandm, kum xewê.

uyuz LN.Bj. gur.Z rgd gur, gUTguti./-
etmek L hetıka mırov bum, ecızandın. /_
olmak Z. L gur gutin. 2. mec. hetıka xwe
çûn.

uyuzlaşmak L L gur gırtm. 2. gurri bûn,
zelût bûn.

uyuz otu M. sirka mara.
uza duyum M telepati.
uzak rgd dûr. /_ durmak Z-h dûr selemin.

/_ düşmekZ.dûr ketm, h dûr man./- git¬
mek Z. dûr çûn. /_ görmek Z. dûr ditin.
/_tan rgp. p dûr ve. * uzaktan uzağa Avv.

jı dûr ve. * uzaktan yakından Avv.jı dûr
ûnêzik.

uzakdoğu MA. rohelati dûr.
uzaklaşmak L 1. dûr ketm, çûn dûr. 2.

xwe dan aliki.
uzaklaştırmak L dûr xistin, dûr tann,

dûrandm, terandın.
uzaklık M. dûri.
uzamak Z. duêj bûn. L tışte ko bejna xwe

dırOj dibe. 2. tışte ko bı dem û zemana xwe
dırOj dibe. *bu iş çok uzadı bw. ev kar zor
dırej bû.

uzanmak L 1. ramedin, xwe duOj tann,
pal dan. * yere uzanmak Avv. ü erdO ra¬
medin, lı erdê dırOj bûn. 2.ûr.

uzaklaşmak L 1. dûr ketm, çûn dûr. 2
xwe dan aüki.

uzaklaştırmak L dûr xistm, dûr kınn,
dûrandm, terandın.

uzaklık M. dûri.
uzamak Z. dırOj bûn. L tışte ko bejna xwe

duêj dibe. 2. tışte ko bı dem Û zemanaxwe
dırOj dibe. * bu iş çok uzadı Avv. ev kar zor
duOj bû.

uzanmak L L ramedin, xwe dırOj tann,
pal dan. * yere uzanmak Avv. lı erdê ra¬
medin, h erdâ duOj bûn. 2 kum. 2. du-Oj

tann, xwe dırOj kuın. * kolunu veya
başım uzatmak Avv. mdû xwe an sera
xwe dırûj tann. 3. dırûp tann, jı bo tışteki
ko bıdi yeki an beri yeki bıdi. * kitabı
adama uzattı Avv. pırtûk dırûp mırovi tar.
4. kışanchn. * ip uzatmak Avv. bend
kışandm. 5. dem û zeman dırûj kum, de¬
reng xistin.

uzay M. feza, mekan, valahi. /_ adamı M.
L slâreger, astronot. 2. nurovâ fezayi /_
gemisi M keşti feza.

uzgörür rgd dûrbta, dûrditk.
uz iletişim M/ı raguhaztına dûr.
uzlaşmak L lı hev hatin, lOk hatm, pûk

hatm.
uzlaşmazlık M. hevnehaün, hhevnehaün.
uzlaştırmak L hev anin, lı hev anin, 10k

anin.
uzman M. pıspor, şareza, naser. /_hk M.

pıspori.
uzmanlaşmak L pıspor bûn, şareza bûn.
uzun rgd dırOj. L mesafeyeke zor zOde di

navbera du tıstan de. 2 dem û zemaneke
zor zêde di navberO de. /_ atlama M.
bazdanaduOj./- boylu Lûntbejndırej.2.
mec. dûr û dırej. /_ dalga M. pula dırej. /_
etmek L dırej tann. /_ hava M. muz. stra-
nên/kdamên serhedê. /_ hece M. kite ya
dırej. * uzun sözün kısası Avv. em dırOj
nekın, em kurt bıbınn./- oturmakM. pal
dan, dırOj rûnıştın. /_ uzathya Avv. bı dûr
û dırej.

uzunçalar M. sêldcên ko dırOj dıkulın, LP.
longplay.

uzun eşek MA. banm banm.
uzun kafah MA. ata doldcosefal.
uzunlamasına rgp. bı dırOjta, bı dırOjahi.
uzunluk M. L dırOjahi, dırejayi, mesafeya

di navbera du tıstan de. 2. dırOji, dıjraberi
"beri"ye yanê tiştâ ko çiqas du*êj e. 3. ku-
dandına çirok, mvis, gotin Û tışte vvısa. /_
ölçüsü M. pivana duOjahiyO.

uzuv N.A l. ant lebat, oncan. 2. lıq. 3. en¬
dam.

uzri rgd A lebati, ontanik.
uzviyet M.A orxanizma.
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dengdar e.
ücra ıgdAucre.
ücret MA mûçe, mıze, mışe, rojani, ücret,

dıravv, mızûr. L dırafO ko h beramberi
kar û ked tete dayin. 2. dırafâ ko h be¬
ramberi kire an kinin û fırotanâ tâte
dayin.

ücreti! M. rgd mûçekar, mışekar, kesO ko
bı mışe kar dike.

ücretsiz rgd bâmûçe, bâmışe, bâmıze.
üç Mrgdsâ,sısO.(3)./_adunMsâbaz,sâ-

gavi. /_ aylar M. sO mehên rojiyO ne. /_
boyutlu Avv. sû dimeni. /_ kat Avv. sêqat,
sêta. * üç taş oyunu fivv. sOberk, sêkevir.
üç telli saz M. sOtar.

üçer/üçlü rgd sObare, stsryan.
üçgen Mmatsêgoşe.sêguh, sêgen.
üçgül Mnefel.
üçkağıtçı M. destçabdc. /_hk M. dest-

çabıki.
üçleme M. L sOcare, sêbare. Z sêta, tışte

ko bı sê caran qat bûye.
üçlemek L sêbare kınn, sOqat kum, sêta

kuın.
üçlü rgd sOkde, sObare. L sısû, tışte ko sO

hbê xvve hene. 2. M. üstdeOn vvek iskemi û
zar û domino de kaxez an kevırûn ko sıse
üsere.

üçüncü rgd sêhemin, sOhem. /_ çağ Nk
dema sünemin. * üçüncü dünya ülkele¬
ri Avv. welatên sOhemta ya dınyayO.

üçüz rgd Lsêberi,sêber. 2. sObare.
üflemek Z. L pıf tann, pıfê tann. 2.jendın,

kutan, evıya jı bo amûrsazên ko bı pıfde
tOne kutan.

üflenmek Z. hatin pıf tann.
üfürmek L pıt tann, pıfê kuın.
üfürükçü M. L pulcer. 2. ya ko musqe,

bend û nmştan çû dike.
üleş M beş, par, pay, hâse.
üleşitanek Zİ haün parve kınn.
üleşmek L par ve kınn, beş tann, h hev

beş tann.
üleştirmek Z.L par ve kırın. 2. dan par ve

tann, beşineve.
ülger M. mû, puça tenık û tan û nerm ko

lı ser yân vvek qedife an xax û tiştâ vvısa
dıbm.

ülke M. L welat, xak. Z devvlet 3. vvelat,
diyar, kişvver, pele, erd anvvelatâko nayê
navandın. * yabana ülkeler Avv. vvelatOn
bıyani.

Ülker MPerwin,Ko.
ülkü M. ideal. /_cü rgd idealist /-cülük

M. idealizm.
ülküleştirmek /.ideal kum.
ülser M. Fr.Bj. ülser, ülser.
ültimatom M Lût ültimatom.
ültra N.rgd Fr. Fr. ûltra. /-modern M ûl-

tramodern, ûltranûjen. /-viyole M. ûl-
ü-avryole.

ümera MfcAguegu.
ümit M. P. hOvi, hivva, bendemani, umOd,

umıd. /_ bağlamak/, benda man, hâvi lâ
gırû dan. /- buakmak L hâvi tuştan,
umûd taştın. /_ etmek L hâvi tann. *
ümide kapılmak Avv. ketin hêvidanyû. *
ümidü sönmek Avv. hûvıya xwe tefin. *
ümidini kesmek Avv. hûvıya xwe bırrin,
hêvi jO bırrin. Afi umut

ümitlendirmek Z. hâvi dan, hâvidar
tann.

ümitlenmek L hâvi tann, umûd tann.
ümitli rgd hOvidar, hhvadar.
ümitsiz rgd behâvi, bêhivva.
ümmet M A ümmet, omet, hemû cıvata

ko h dor Hz. Mıhemed kom bûye.
ümmi rgdA pitnenas, nexwande.
ümük M. ant qink, gevvri.
ün M. 1. deng. Z nav, navdari, navûdengi.
üniforma M. Fr. üniforma. LcdÛn yekne¬

sak kojı bo kesân eyni kari dikin. Z cdûn
leşkeri û polisi ye.

ünik rgd Fr. yek, yeknesak.
üniversal rgd Fr. urûversal
üniversite M. Fr. zantageh, zanko,

zanıstan, üniversite. /_ ögrendsi N.
pisxwandekar.

ünlem M Grm baneşan. /_ işareti MA.
nişandeka hûdanO.

ünlemek Z. deng lê kınn, gazi kınn.
ünlü i. rgd bınavûdeng, şanpaz, navdar,

meşhur. ZM. Grm dengdar.
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ünsüz Lrgd bânavûdeng,navnedaylZM
Grm. dengdar.

Ürdünlü M rgd Urduni.
ürem M. faiz.
üretmek Z. hdberin, zaûzâ bûn, xetandm,

zayta, bı zabûnâ zOde bûn.
üreteç M. jeneratör.
üretici M. rgd karkerO hdberinO, musteh-

sil.
üretilmek Z.karO"uremek"bi"hatm"tê-

te bdcar andı vvek: hatm hdberin.
ürettin M. hdberin, berkûşan. /_ araçları

MA. navgtaên talberinO, pergalên ber-
kOşanO. /_ güçleri Avv. hazân hdberinê. /_
ilişkileri Avv. tevlaya berkêşanO.

üretim evi MA.fabriqe.
üretken rgd berdar. /_lik M. berdari.
üretmek Z. 1. talberandm, xetandin, pu

kınn. * an üretmek Avv. mêş talberandm,
mêş xetandin, mOş pır kırın. Z talbe¬
randm, xetandtn, evıya bı arınanca abori
tışt zOde kınn. * petrol üretmek Avv. pe¬
trol lulberandın, petrol xetandin. 3.
afuandın, anin holê, çO tann.

ürkek rgd L tırşok. 2. şermok. /_Uk M.
üTsoki, şermoki.

ürkmek L ciniqta, vecuuqin, lulperin,
helfirin, helciniqta.

ürkü M. panik, savv.
ürküntü M. tırs, savv. /_ vermek Z. tırs

dan.
ürkütmek L 1. vecnuqandin, ciniqandm,

helcuuqandm, helfuandm, hdperandm.
Z tirsandin. 3. gumanbar kınn.

üroloji M. Fr. üroloji.
ürpermek Z. L lerzandm, lenzta, jı ber

serma, tırs û tıştOn savv ko İaşO mırov
dıgızgıze. Z tirsin.

ürpertmek Z. karO "ürpermek" bı "dan"
tû bıkar andı vvek: dan lerzandm.

ürtiker M. Fr. Bj. qurdêşan, ûrtdcer.
ürümek L reydi. * ürüyen köpek

ısırmaz Avv. segê ko dırû bı menyan
nague.

ürün M. L dexl, zad, mehsûL Z berhem 3.
talber, ya ko jı indusnyâ tâte helanin.

üs N.A uss, qad.
üsküre M. K. askere, uskere, tasa avâ.
üslûp MAL rabesün, şâvvaz. Z terz, te¬

her, tehr, stil.
üst M. L ser, seri, rûyâ tiştâ ko h ezman

dinêtare. Z ser, pışt, rûyâ tiştekâya senn.
* masanın üstü bw. pışta masa. * ma

sanın üstünde Avv. h ser masO. 3. rû, rûyâ
derve, ser. * dilinin üstünde bir şey var
amma Avv. h ser zmanâ te tıştek heye em-
ma. 4. cd, tane, çek. * üstünü değişmek
Avv. cdOnxwe guhartm. 5. ser, serok. 6. ma¬
vve, bermayi. * paranın üstü kalsın fivv.

mavveyi pare bda bısetani. 7. rgd ser, jor.
* üst kat Avv. qata jonn. 8. rgp. berevv, ser.
* akşam üstü Avv. berevv êvari, ser êvari.
/_ baş Avv. ser û pê. * üste çıkmak fivv.
helkışryan ser, çûn ser. * üste vermek Avv.

ser de dan. * üstte/üstünde fivv. h ser. *
üstünde durmak fivv. h ser sekinin. *
üstünde kalmak Avv. h ser de man. *
üstünden atmak Avv. jı ser xwe avetın. *
üstüne almak fivv. gutm ser xwe,
vvergırtın. * üstüne atmak Avv. avOtın ser.
* üstüne geçirmek Avv. taşandın ser. *
üstüne gitmek Avv. çûn ser. * üstüne
katmak Avv. kınn ser. * üstüne oturmak
Avv. h ser rûnıştın, kesO ko mafO vvi nine û
lı tışteki dibe xwedi. * üst üste Avv. h ser
hev.

üstat MZ'.seyda, ustad.
üstçavuş Mserçavviş.
üst çene MA. ant lama jorta, çena jorin.
üst deri MA. û/ıtçermO serin, epiderm.
üst dudak MA. art. lêva jorta.
üste M. ser de, bı zOde. * üstesinden gel¬

mek Avv. heq tann, ser ketm.
üsteğmen '* serpel.
üstelen <c L nkandın, ısrar tann.
üstelik M. ser de, ser de ji.
üslenmek Z. gutuı ser xwe.
üst insan M. dahi.
üstlenmek L gutın ser xwe,xwe dan ber.
üst subay MA. serbaz.
üstün rgd Lpuxte, sereta, sergewre.Z hO¬

ja, mezıntır, zOde. * iki birden üstündür
Avv. du jı yeki mezıntir e. 3. bdındine,
bdındek, niqte an işaretOn ko tOn ser tip
û hêjmaran.

üstüne rgp. ti ser, der heq. * sözlük üstü¬
ne konuşmak fivv. h ser ferhengû axaftın.
* hesabı üstümeyaz Avv. hesûb h ser mm
bınvise.

üstünkörü /gprgdjirûxwe kırın, sınûde,
tane nüne, kut û pan.

üstünleşmek L süıonimân d pâşrya
"üstün" bı lOkera arikar "bûn" tne
xebitandin vvek: puxte bûn.

üstünlük M sinonimOn h pâşrya "üstün"
bı pareka "i" tane xebitandin wek: puxte-
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üstelen <c L nkandın, ısrar tann.
üstelik M. ser de, ser de ji.
üslenmek Z. gutuı ser xwe.
üst insan M. dahi.
üstlenmek L gutın ser xwe,xwe dan ber.
üst subay MA. serbaz.
üstün rgd Lpuxte, sereta, sergewre.Z hO¬

ja, mezıntır, zOde. * iki birden üstündür
Avv. du jı yeki mezıntir e. 3. bdındine,
bdındek, niqte an işaretOn ko tOn ser tip
û hêjmaran.

üstüne rgp. ti ser, der heq. * sözlük üstü¬
ne konuşmak fivv. h ser ferhengû axaftın.
* hesabı üstümeyaz Avv. hesûb h ser mm
bınvise.

üstünkörü /gprgdjirûxwe kırın, sınûde,
tane nüne, kut û pan.

üstünleşmek L süıonimân d pâşrya
"üstün" bı lOkera arikar "bûn" tne
xebitandin vvek: puxte bûn.

üstünlük M sinonimOn h pâşrya "üstün"
bı pareka "i" tane xebitandin wek: puxte-



323 üzüntüsüz

ti, seretayi, zOdeti.
üstüpü Mgıncu.
üstüvane M.A sdındu.
üstyapı M/ıavatayajorta.
üşenç M.xwereneditin.
üşengeç rgd xwerenediti.
üşenmek L xwe re neditm. * gidip gel¬

meyeüşeniyorum Avv. ezxvve re nabinım
ko biçim û bêm.

üşenmemek L xwe re ditin. * üşenme¬
den gidip geUyor Avv. tim xwe re dibine
bıçe û bê, jı çûn hatme re ecız nabe.

üşümek L qensta, qutifin, qenmta,
cemıdin, ev staonunana carinan h gor de¬
vokan bı maneyeke cüda têne kar anin.

üşüşmek Z. h ser kom bûn, pê re gutm. *
tohum atarken serçeler tarlaya üşüştü
Avv. gava ko nun tov h zevryê reşand, çûi-
kan pO re gırt.

üşütmek Z. xvve qensandm, xwe
qutifandın, xwe cemıdandm.

ütmek L 1. qewirandm, kızırandın. Z jO
bınn, qezenc tann, evıya gava mırov di
listık an xumarê de ko ser dıkeve.

ütü M. ûti, oti. / bezi M. paçO otiyO. /Sü
rgd otikıri. /_süz rgd bOoti, ottaetari.

ütülemek L oti tann.
ütülmek Z-jê hatm bınn, ser xısün.
üvendire N.Gr. mesas.
üvey rgd zu, mari. /-anne Avv. dOmari, da¬

marı, zırda. /_ baba MA. bavmari, zubav.
/_ evlat MA. zırza, nevi. /_ kardeş MA.
zu-bıra, bu-amari. * üvey kız evlat Avv.

zukeç, keçmari.
üveyik M. goyin, üvirg.
üveymek /.İeûrin.
üvez M. zoa müminle, kelmOş, kermûş,

pOşû, pmgok.
üye M. endam. /- aidatı MA. beranya en-

daman, aidata endaman. /_ olmak Z. en¬
dam bûn.

üyelik M. endamti, endametl
üzengi M. zengu. /-lemek Z. zengu kınn,

zengu lû dan.
üzere dç L jı bo , * gitmek üzere kalktı

Avv. jı bo çûnO rabû. Z ravveya şertani de. *
vermek üzere almalısınız Avv.jı bo dayi-
nO drvOt hon bıgum. 3. evv ko. * akşam ol¬
mak üzere fivv. evv ko Ovar dibe. 4. vveki
ko.

üzeri M. ser, seri,pışt* üzerindedurmak
Avv. lı ser sekinin. * üzerine almak Z.
gutın ser xwe, vvergırtın.

üzerinde dpM.lıser.
üzerine de. M. h ser.
üzerlik otu M. şıpında Efriqa.
iizgü M. rene, eza, cefa
üzgün rgd xemgin,xemnak,pozxin./-lük

M. xemgtai, xemnaki, pozxini.
üzmek Z.xemgta'tuui.pozxtatann.
üzülmek Z. 1. xem xvvann, pozxin bûn. Z

ber ketm, heyfa xwe lâhatin. * gittiğinize
üzülüyorum fivv. zehf bedıkcvun ko tu
diçi.xemgûiim ko tu dıçi.

üzüm M. iri, tiri. * üzümünü ye bağım
sorma fivv. tıriyi brxwa, rezi mepırs.

üzücü rgd xemnak.
üzünç M fin üzüntü.
üzüntü M. xemgûd, kovan, qedûm, tenga-

vi, pejare, cexar, pozxuû.
üzüntülü rgd xemgta, xemnak, tengav,

pozxta, kovan.
üzüntüsüz rgd bêxem, bOkovan, bâpeja-

re, bOkeder. ;*
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V
V. M. tipa 27.an ya zmanO tırki ye û deng-

dare.
vaat N.A soz, belân, wad. /_ etmek L soz

dan vvaad tann.
vaaz N.A nryer, pend, waaz,axaftına mele

ya dtai ye. /_ etmek Z.waaz tann.
vabeste MP.ZCvebestuı,guâdani.
vacip rgd A pâwist,waçıb.
vade MAwade./_Urgdbıwade./_sizrgd

bûvvade. * vadesi dolmak Avv. vvade te¬
mam bûn.

vadi N.A cav geti, dol, çet, dal.
vaftiz M. Gr. vaftiz.
vagina M. ant Lat ,guünk,gdık,vagina.
vagon M.ıng.vvagon.
vah /}.wax.
vaha M.A vvaha, vvahe.
vahamet M. dıjvvari, xeteri.
vahdet Myekıti.
vahiy M. peyxam,wahi,fermanOnXwedO

ne jı bo peyxamber.
vahşet MA duındeyi, hoviti, vvehşet
vahşi rgdA Ljakavv, hov, bıyani, vvehşi. Z

kovi, dehbe, zadeyi jı bo heyvvanân bıyani
tâ gotin. 3. rhnnde, evrya jı bo heyvvanân
kovi ya goşbcur tâ gotm.

vahşice rgp. rgd bı duındeyi, bı hoviti, bı
koviti, bı vvehşiti.

vahşileşmek L kovi bûn, hov bûn, vvehşi
bûn.

vahşilik M. hoviti, koviti, dınndeti, vvehşi¬
ti.

vaiz N.A vvaız. /_Iık M. vvaızl /_ vermek
L vvatz dan.

vak'a M.A bûyer, hedise.
vakar N.A nemini, ddguanl /_h rgd hO-

min, dılgıran.
vakainame N.AP. bûyername.
vakfetmek LAL waqifandm, waqif

tann. Z xwe dan. * kendimi ba sözlüğe
vakfettim fivv. nun xwe temami daye vê
ferhengê.

vakıa N.A L bûyer. Z Ghk her vveki.
vakıf lMA vvaqtf.
vakıf 2 rgdA zana, pûzan. /_ olmakL pâ-

zanin, agah bûn, pâ hesryen.
vaki rgd A sırûş, bûye.

vakit NAL dem, kat, kafa, zeman. * va¬
kit geçmez bu yerlerde Avv. lı van deran
dem derbaz nabe. Z dem, kat, vvext, ze¬
man. * yemek vakti Avv. dema xwannO. 3.
dem. * geçmiş vakitler Avv. demen bori.
4. rgp gava, wext, dem. * o geldiği vakit
Avv. gava ko evv hat /- geçirmek Z. dem
borandın, demaxwe derbaz kınn. /_ kay¬
betmeden Avv. bOi ko dem derbaz be, bOi
ko vvext derbaz be. /_ kazanmak Z.
wext/dem qezenc tann. * vakitler hayır
olsun Avv. dema vve xvveş. * vakti gelmek
Avv. dema xwe hatm. * vakti olmak L de¬
ma xwe hebûn.

vaktaki B. vvexta ko, dema ko.
vakitli rgd bidem, brwext, bızeman.
vakitsiz rgd bOdem, bawext, bOzeman.
vaktinde rgp. dema xwe de, di wextO/de-

mû de. * tam vaktinde Avv. demcdem,
tam vvextê de.

vaktiyle rgp. di demekê de, di wextekO de.
vakum M. Lal Vız. vakum, valahi.
vakur rgd bn vakarlı.
vakvak B. beqbeqû, weq weq, dengê be-

qan an dengê vverdekan e. /-lamak L
weq weq tann, beqbeqû kuın.

vale M. Fr. vale, kaxezeke iskemi ye.
vati M.A vvali. /-tik M. vvaüti.
vaUde N.A dê, da, dayek.
vaUz MZr.waüz,vaüz, bavvûl
vaUahi M.A Wale, vveüah, WeUahi.
vals N.Ger.Fr. LnavOdansekeEvvropiye.

Z hm cûre makine yOn ko bagurdan 10 de
ne û bı vvO kar dikin.

vampir N.Fr. Ger. çekçemêjok, pirhevok,
vampir, baçermokaxwinmêj e.

vana MZûtvena,vana.
vanadyum M. Fr. kân vanadryûm, ele¬

menteki bı jımara atomi 23, guanıya ato¬
mi 50542, sıfüya xwe 6.11 e û 1710
dereceyi de ddıele. sân V.

Vandal M. Fr.Lat L cûre nıjadeki h rohe-
lata Germani ye û destpûka Miladi de
jiye. Z mec. kesâ ko heldişine û xıra dike
Û jı vâ zevvqû dıgue.

vanilya Mıtvandye.
vantilatör M. Fr. vantilatör,ventdator, ba-
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kOş.
vapur MFr.Lpapor,vapor,keşt,nawe.Z

dûkûl.
var rgd L heye, mevvcûd, dıjraberi tunne,

ntae. * varsa vardu fiıv. ko heye, heye. Z
Grm di hevokên erini de xweditiyO ava
ddce. * bu gün İşim var Avv. iro karO nun
heye. 3.M. heyi, sermaye, saman û tışte ko
di deste mırov de ye. * bu işe varanı
yoğumuverdim fivv. nun hemû heyi û tu-
neyi ya xwe İare vi kari. /_ olmak Avv. he¬
bûn. * varsa yoksa Avv. heye tüne ye

varak MAL pelg, pûşık. Z kaxez, pelgê
kaxezO.

varaka M.Awareqe,dırafO banknot.
vardumak Z. dan bınn, dan gıhandın.
vardiye M. it vardrye, dan. * sabah var¬

diyası Avv. danê sıbO.
varumak L çûn, geniştin. * oraya iki

saatte varılır Avv. mırov du saetan dexwe
digehijinewO.

varış M. çûn, geniştin.
varidat M A saman, vvandat
varU M.Fr. varil kemole,waril
varis M.Fr. Bj. vvaris, rav.
varis 2MAwans, rniratxur.
variyet N.A bn varlık.
varlık M. L hebûn, mevvcudıyet, di halê

heydıâ de bûn. Z heyi, heyin, hebûn. 3.
heyta, heyi, saman û mal û mdkO ko di bm
destO mırov de ye. 4. jta, temen. * varlık
içinde yaşamak Avv. di nava heyinO de
jıyin.

varlıkta rgd zengin, devvlemend.
varlıksız rgd hOjar, feqir.
varmak L giştın, geyin, geniştin, gdıan,

çûn, çûyuı. L geniştin derekâ an cüiekâ. *
köye varmak Avv. gehiştın gund. Z geni¬
ştin armancekO an tışteki. * bu iş sabaha
vanr Avv. ev kar dıgehije sıbâ. 3. tâgehi-
ştınû an baş sehktnnâ dıde zanin. * işin
sırrına varmak Avv. gehiştın raza kari. 4.
çûn, çûyta, carinan ev lûkerana ji şirove
ddce. * dövmeye elim varmıyor Avv. de¬
stO mın naçeko 10 xun. 5. çûn, çûyta,jıbo
jınan mûrkınnû ji ifade dike. * kocaya
varmak Avv. çûn mer. 6. çûn,çûyin,jı ha-
leki de ketin halâ dm. * secdeye varmak
fivv. çûn secde.

varın, varsın, varsınlar Avv. 1. henn,
biçin, bda henn/bıçm. Z qet ji, bda be. *
varsınsöylesinAvv. bda here bâje, bda qet
jbâje.

varıncaya rgp. heta ko.*oraya varıncaya
kadar sabah olur Avv. heta ko bıgehOjm
vvO Ovar dibe.

varol! B. bıji, her bıji.
varoluş M. fels. hebûn, bûn, çObûn.
varoş Mvvanş.evbûjejızmanÛMacaritO.

* şehir varoştan Avv. vvanşâ bajaran.
varsayım N. ravvâj, fareziye, hipotez.
var saymak Z. heyi zanin, ferz tann.

varsıllaşmak
M. devvlemend bûn, zen¬

gin bûn.
varta N.A git, gite.
varyant MZr.guhârbari,vanyant
varyemez M. temayi, çıkot
varyos M. Gr. gerran, mirkut, kerane.
vasat M. rgd A navend. IS rgd pu û

tandde, kâm û zade.
vasıf N.A vvesf, celeb, reftar.
vasıflandırmak L vvesıfandm, cele-

bandın, reftar tann.
vasıflanmak Z.wesıfta.
vasıfta rgd brvvesd"*, bıkaüte.
vasıl olmak Z. geniştin, gdıaştın, çûn, çûy¬

ta.
vasıta MA navgin, amraz, pergal, vvasıta.

/_h rgd L bınavgin, bıpergal. Z tadirekt.
vasıtasıyla rgp bı vvasıte, bı navgin.
vasıtasız rgd L bênavgin, bûpergal. Z di¬

rekt, rasterast
-'asi M.A vvasi.
vasiye» " hosı, dawixwazi, şiret, vvasryet,

jd. I- elmek L hosi kınn, vvesryet
jrın.
ısiyetname M pendname, wesryetname,
hostaame.

vaşak M. P. gorevvük, gornebaş, vverşek,
vveşak.

vat Mıng. fiz.watt,wat
vatan M. A vvelat, nıştiman. /-sever rgd

nıştimanpervver, vvelatpervver.
vatandaş M. hemgel, rûnıştvan, hemmşta,

hemvvelati, niştevvar. /-tak M. hemgeü,
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warl

vatansız rgd bêwelat, bftnıştiman.
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vay! B. vvey! vvay! vvi, wiş,ax.* vay anam

Aıv. vvi daya. * vay başıma Avv. ax lı mut
vazelin M. G>-.Fr. vazelin, cûre rûnekejı

petrolâçâdıbe.
vazgeçilmek Z. kuyarên 'Vazgeçmek" bı
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lâkera arikar hatin têne bıkar andı vvek:
hatm dev jê ber dan.

vazgeçirme M. pêxun, texd.
vazgeçirmek L pOxim 10 xistin, paşandın,

texdandin, texl 10 dan.
vazgeçmek L L dest jO berdan, devjO ber¬

dan, cih taştın, destjO kışandm, dest jû he¬
lanin. * artık okumaktan vaz geçtim
Avv. ûdi nun dev jı xwandmû ber dal.
texildi, evrya poşimanbûnO şani dıde. 3. jO
gerin, evrya şani dıde ko tışte ko tu
dıpehşıyO an ecız diki êdi cih dıhûli. * ra¬
dyoyu kurcalamaktan vaz geçtim Avv.

ezjO genyam ko bıpehşım radyoyê.
vazıh rgd A aşikar, bêlu, eşkere, ron,

dryar. /_ olmak L aşikar bûn, diyar bûn,
roni bûn, bêlu bûn.

vazife M. A vvezife, erk, vatmi, pêwisti,
karmendi, kardani. Ev sinonimana de
"erk û vatıni" zOde tOne kar andı. /_ bU-
mek L erk zanin, vvezife zanin. /_ gör¬
mek L vatmi andı cdı.

vazifelendirilmek Z. haün vvezife dan,
hatın erkedar kuın, vatmi hatm dan.

vazifelendirmek Z. vvezife dan, erkedar
kuın, vatmi dan.

vazifeli rgdwezifedar, erkedar, vattnidar.
vaziyet NAL vvezryet, dırûv, evrya halâ

tışteki ye ko h cdıâ ko hatiye nişin. * bi¬
nanın yapılış vaziyeti Avv. dırûva
çakırına xani. Z vvezryet, vvaz, dırûv, revvş,
avva, hal, asûn, lor. * kötü bir vaziyette ol¬
mak fivv. di vvezryeteke xuab de bûn. /_
almak Avv. vvezryet gırtın, revvşa xwe bOlu
tann. * vaziyeti kurtarmak Avv. lıalO xwe
xilas kuın. Ev staonunOn h jor de
"vvezryet, hal û revvş" zOde têne bıkar
anin.

vazo M. it L vazo, guldank. Z kaşi, evrya jı
camê tê çO kınn.

vazolunmak Z. halın danin.
ve Ghkû. * ben ve sen Avv. ez ûte.
veba MZÇ/.Avveba.
vebal M A vvebal, guneh. * vebalı üstüne

olsun Avv. guneha xwe bda stu te de be.
vecibe M.A erk, dânâ stu.
vecih N.A L rû, sıkûm, suret Z râ, teher,

tehr.
veciz MA wecrz, gotınOn kın û pır mane.
vecize MA vvecıze, pırûpendi, methelok.
veda MAweda,xaürxwasün./_etmekZ.

vveda kuın, xatir xwastin. /_ istemek Avv.

xatirxwastin.

vedalaşmak /.jihevxatirxwastin.* veda¬
laşmaya gitmek Avv. çûn xatirxwazryû.

vefa M. A vvefa, dılsozi. /-kar rgd vvefa-
kar, dılsoz. /-karlık M. dılsozi. /Sı rgd
dılsoz, wefakar. /-sız rgd bâxâr, bâvvefa.

vefat N.Avvefat, mırın./- etmek /.vvefat
kınn, mınn, çûn heqrya xvve.

vehim N.A dılreşi, bedgumani, vvesvvese.
vehmetmek Z. vvesvvese. tann, dılreşi

tann, bedgumani kuın.
vekalet MAvvekalet/_etmekZ.wekalet

tann. /-name M. vvekaletname.
vekU N.A vvetal, devvsok, pObavverkıri.
velet M.A lavv, kur, zaro.
velhasıl Ghlc vvelhasd, xulasa, bı kurti.
veU N.A vveü. L kesê ko parastın û xwe-

ddanna zarokeki dıgue ser xvve. Z evüya,
evvüya.

velvele N.A hengame, şemata.
Venüs M. Fr. ast Wenûs, Venüs, Nahıd,

Nahê, GelavvOj. /_ tepesiM ant çdde, zdde,
beltitk.

veraset M.A beşbır, irs, veraset.
verdi M fiz. buh, di saniekê de miqdara

avO an elektirikê ye.
verdirmek Z. dan dayin.
verecek M. dOn, deyn, qerd./_U rgd deyn¬

dar, qerddar.
verem MA/J/ werem,janazırav./_tirgd

vveremi
verese MfcAvvansne.
veresiye rgp. veresiye, bı deyn, bı qerd.
vergi M. L bac, nerx, vergi. 1. qamçûr,

evrya baca jı bo heyvvan e. 3. goral, bı zO¬
deyi di aşiretim de baca jı bo mihan e. /_
almak Z. bac gutm./- memuru M daro-
xa, dema aşireti de memurun bacê ya mir
bûn. 4. mec. dayin. * AUah vergisi Avv.

dayina Xwedê.
vergilendirmek Z. bac danin, nene danin.
vcrgUi rgd bıbac, bmerx.
vergisiz rgd bObac, bOnerx.
veri M.dane,danOr.
verici 1. M. fiz. pOhveş, tiştâ vvek radıyo,

bûtOlê de parçeya ko sinyal dtşüıe. Z rgd
kes an tiştâ ko dıde.

verilmek L haün dan, haün dayta.
verim M. Ladani, taştanjıbo şir Û heyvvanO

şir. Z iv r, semere. 3. randıman, ber.
verimli ,'dL bınşt bıjûn, berdar. Z adan,

rand.r, .ana heyvvanân şir.
vermek /. dan, dayin. L tışteki tu radesti

yeki di bıki * kalemi vermek Avv. pOnûs
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dan. Z h ser tışteki zor mıjûl bibi an xwe
feda bıki. * kendini vermek Avv. xwe dan.
3. şiret û hosi bıki. * akü vermek, nasi¬
hat vermek Avv. şiret dan, hosi dan. 4. na¬
vandın an bêlu tann. * isim vermek Avv.

nav dan. 5. geş bûn an hOşın bûn. * to¬
murcuk vermek Avv. bışku dan, gupık
dan.

vermemek Z. nedan.
vernik M. Gr. vernik.
vessaire (vs) M. hervveta dm (hwd).
vesait Nk A wesait, puejmarên "vvasıta"

ye.
vesika M.A vvesiqe, belge, palpışt
vesile M. L mebest, bafde, ûşt Z keys,

fırsend. /_ aramak Z. lı keysê gerin. /_
bulmak Avv. sebeb ditin.

vesselam B. A Wesselam.
vesvese N.A vvesvvese, düreşi, bedgumani.

bn kuruntu.
vesveseU rgd bedguman, dılreş.
veteriner M Fr. vveteriner, veteriner, ma-

lat, beytar.
vetire MApOvajo.
veto M. Lat. vveto. /_ etmek Z. vveto tann.
veya Gide A P. an, yan, vveya. * evet veya

hayu fivv. erO an na.
veyahut Ghk weyaxût, an.
vezaret M.A vvezaret, vveziri.
vezin N.A 1. pivan. Z pivana di helbestan

de.
vezir N.A 1. paşdoşek, lele, vvezir. Z fer¬

zin, evrya tenê vezire setrencê re tû gotm.
vezne N.A 1. vvezne, loketa di banqe û bi-

ro de pare tû dan û stan. Z terazi. I-dar
M vveznedar.

vıcık rgd K. vıcıq, lostık.
vınlamak L K. vıngin, vizin, fizin, grvta,

guvin.
vuıldamak L vu- vır kum, pır axaftm.
vızıldamak L vızin, fizin, vız vız tann,

gıvin, guvin. L dengO meş Û vızdcan e. Z bı
dengeki zırav göte got tann.

vızır vızır rgp. vızır vızır.
vızlamak Z. vızin, fizin.
vibriyon M. Fr. vibriyon, baktenyOn di

şıkla vOrgûl de ne.
vicahi rgdA tirû, üsûret
vicdan M. A vvıcdan. /_en rgp. vvıcdanen,

bı vvıcdan. IS rgd vvıcdani. /_h rgd
brvvıcdan. /-sız rgd bûvvıcdan.

vida M. it. cer, burxe, vide. /-lamak Z.
burxe tann, cer kuın.

video M.ıng.vidio.
Vietnamlı MVietnami.
vUayet MAwüayet,bajar.
viUa M. it kaşane, villa.
vinç Mıng.sdtag,winç,nuwâl.
viraj N.Fr. fıülok, viraj, nevrin./- almak

/.viraj gutm.
viran rgd K xopan, vvOran, xapûr. /_ et¬

mek Z. vvOran kum. /_ olmak L vvûran
bûn.

virane M/*r.wârane,pag,xapûr.
virgül M. Fr. Grm. büuıolc, vêrgûl. * nok¬

talı virgül M. Grm ruqtebuinok.
virüs N.Latv'ırûs.
viski Mıng.vviski
vişne Mfışne,wışne.
vitamin M. Fr.Lat bia vitamin.
vites N.Fr. vites.
vitrin N.Fr. vitrin.
viyaklamak Z. viq viq tann.
viyak viyak rgp. Kviqviq.
vize N.Fr. vize, vvize.
vizite M. it. vizite.
vokabüler Mferhengok.
vokal M. Ger. Grm dengdar.
volan MFr.volant
voleybol M. mg. voleybol
volfram M. Ger. wolfram.fcA/1 elemenleki

bı jımara atomi 74, guamya atomi 18355,
sıfüya xwe 193 e û 3482 derecâde ddıele.
M/Tl W.

volkan M. Fr. vodcan, agupıj.
volkanik rgd Fr. aguın.
volt N.Fr. tiz. volt. /_aj M. voltaj. /-metre

M. voltmetır
votka Mvotka,evbêjejiRûsidihêt.
vuku M. A vvaqi. /_ olmak Z. waqi bûn,

hatın meydanê.
vukuat N.A L bûyerne. Z hedise, bûyer.
vukuflu rgd agahdar, pâzan.
vulva M. Lar. ara*. guhnk,gdık.
vurdum duymaz rgd guh fueh, guh ne-

dar.
vurdurmak Z. karO 'Vurmak" dan tann

vvek: dan 10 dan.
vurgu M. Grmkırp.
vurgulamak L L Grm bı kırp gotin,

kırpandın. Z bal taşandın, dihna xwe dan.
3. bulu tann, perçinandın.

vurgun rgd ddketi, dddayi, evindar. Z lâ-
dayi, lûxisti, kes an ttştâ ko hatiye lâ dan.
3. talan. 4. denk. /_ vurmak L dengO xvve
guâdan.
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vandın an bêlu tann. * isim vermek Avv.

nav dan. 5. geş bûn an hOşın bûn. * to¬
murcuk vermek Avv. bışku dan, gupık
dan.

vermemek Z. nedan.
vernik M. Gr. vernik.
vessaire (vs) M. hervveta dm (hwd).
vesait Nk A wesait, puejmarên "vvasıta"

ye.
vesika M.A vvesiqe, belge, palpışt
vesile M. L mebest, bafde, ûşt Z keys,

fırsend. /_ aramak Z. lı keysê gerin. /_
bulmak Avv. sebeb ditin.

vesselam B. A Wesselam.
vesvese N.A vvesvvese, düreşi, bedgumani.

bn kuruntu.
vesveseU rgd bedguman, dılreş.
veteriner M Fr. vveteriner, veteriner, ma-

lat, beytar.
vetire MApOvajo.
veto M. Lat. vveto. /_ etmek Z. vveto tann.
veya Gide A P. an, yan, vveya. * evet veya

hayu fivv. erO an na.
veyahut Ghk weyaxût, an.
vezaret M.A vvezaret, vveziri.
vezin N.A 1. pivan. Z pivana di helbestan

de.
vezir N.A 1. paşdoşek, lele, vvezir. Z fer¬

zin, evrya tenê vezire setrencê re tû gotm.
vezne N.A 1. vvezne, loketa di banqe û bi-

ro de pare tû dan û stan. Z terazi. I-dar
M vveznedar.

vıcık rgd K. vıcıq, lostık.
vınlamak L K. vıngin, vizin, fizin, grvta,

guvin.
vuıldamak L vu- vır kum, pır axaftm.
vızıldamak L vızin, fizin, vız vız tann,

gıvin, guvin. L dengO meş Û vızdcan e. Z bı
dengeki zırav göte got tann.

vızır vızır rgp. vızır vızır.
vızlamak Z. vızin, fizin.
vibriyon M. Fr. vibriyon, baktenyOn di

şıkla vOrgûl de ne.
vicahi rgdA tirû, üsûret
vicdan M. A vvıcdan. /_en rgp. vvıcdanen,

bı vvıcdan. IS rgd vvıcdani. /_h rgd
brvvıcdan. /-sız rgd bûvvıcdan.

vida M. it. cer, burxe, vide. /-lamak Z.
burxe tann, cer kuın.

video M.ıng.vidio.
Vietnamlı MVietnami.
vUayet MAwüayet,bajar.
viUa M. it kaşane, villa.
vinç Mıng.sdtag,winç,nuwâl.
viraj N.Fr. fıülok, viraj, nevrin./- almak

/.viraj gutm.
viran rgd K xopan, vvOran, xapûr. /_ et¬

mek Z. vvOran kum. /_ olmak L vvûran
bûn.

virane M/*r.wârane,pag,xapûr.
virgül M. Fr. Grm. büuıolc, vêrgûl. * nok¬

talı virgül M. Grm ruqtebuinok.
virüs N.Latv'ırûs.
viski Mıng.vviski
vişne Mfışne,wışne.
vitamin M. Fr.Lat bia vitamin.
vites N.Fr. vites.
vitrin N.Fr. vitrin.
viyaklamak Z. viq viq tann.
viyak viyak rgp. Kviqviq.
vize N.Fr. vize, vvize.
vizite M. it. vizite.
vokabüler Mferhengok.
vokal M. Ger. Grm dengdar.
volan MFr.volant
voleybol M. mg. voleybol
volfram M. Ger. wolfram.fcA/1 elemenleki

bı jımara atomi 74, guamya atomi 18355,
sıfüya xwe 193 e û 3482 derecâde ddıele.
M/Tl W.

volkan M. Fr. vodcan, agupıj.
volkanik rgd Fr. aguın.
volt N.Fr. tiz. volt. /_aj M. voltaj. /-metre

M. voltmetır
votka Mvotka,evbêjejiRûsidihêt.
vuku M. A vvaqi. /_ olmak Z. waqi bûn,

hatın meydanê.
vukuat N.A L bûyerne. Z hedise, bûyer.
vukuflu rgd agahdar, pâzan.
vulva M. Lar. ara*. guhnk,gdık.
vurdum duymaz rgd guh fueh, guh ne-

dar.
vurdurmak Z. karO 'Vurmak" dan tann

vvek: dan 10 dan.
vurgu M. Grmkırp.
vurgulamak L L Grm bı kırp gotin,

kırpandın. Z bal taşandın, dihna xwe dan.
3. bulu tann, perçinandın.

vurgun rgd ddketi, dddayi, evindar. Z lâ-
dayi, lûxisti, kes an ttştâ ko hatiye lâ dan.
3. talan. 4. denk. /_ vurmak L dengO xvve
guâdan.



vurguncu 828

vurguncu rgd M. spekülatör.
vurma M 10dan.
vurmak Z. 10 xıstın,le dan, kutan, 10 ketin,

ketm, genuşandın. L destOxwe an bı tışte¬
ki di destê xwe de h dereke an h yeki
xistin. Zjı bo dengderxistinê h tışteki dan.
* kapıyı vurmak, davula vurmak Avv. h
deri dan/xıshn, deri kutan, d dehol
dan/xısün. 3. belavbûn an di bm bandûra
tışteki de man. * güneş vurması Avv. 10da-
na rojê. * ışık vurmak fivv. tirêj lê dan an
lû xistin. 4. h ser srvvax kınn. * duvara ça¬
mur vurmak fiıv. heri lı divvûr dan. 5. gire
dan. * zincire vurmak Avv. lı zencirO
xistin. 6. lı tê de tann xar an tê re tann. *
bıçakvurmak fivv. kêr lû dan.7.kuştın an
bırindar tann. * adam vurmak fivv. lı
mırovi dan, mırov lê xistin, mırov
genuşandın. 8. zerar danê reji tO gotın. *
ekinlere don vurdu Avv. sermaye h dexlO
da/xıst. * vur dedikse de öldür demedik
ya Aıv. me go 10 xın, me ne go bıkuj.

vurulmak L lOkerOn h pêşrya "vurmak"

bı lêkera arikar "haün" tOne bdcar anin
vvek: haün 10 dan, hatın, kutan.

vuruş M. 10dan.
vuruşkan rgd pevçok, şerok.
vuruşmak L 1. le hev xıstın/dan, hev û du

kutan, pevçûn. Z şer tann, ceng kırın. 3.
h hev ketin, tûşi hev bûn, coq bûn.

vuruşturmak L L dan pevçûn, dan h hev
xistin. Zhhevxistin.coq tann. * kafa vu¬
ruşturmak fivv. serêxwe lı hev xistin, serê
xwe coq kınn.

vuslat N.A vvisal, gıhaştın, evıya gdıaştına
lı yar Û evtadari ye.

vusul N.A gıhaşlın, giştın.
vuzuh N.A aşıkari, eşkereti, diyar.
vücut N.A L ant vvıcûd, laş, gihan. Z mê-

rac, hebûn, vvıcûd. /_ bulmak L çO bûn.
* vücuda gelmek Z. qewimin, hatın me¬
raca. * vücuda getirmek fivv. anin mûra-
cê, anin meydanO, pOk anin./- düşmek i.
lavvaz bûn, jı qam ketin.

vücutlu rgd laşgır, iaşdırûj, qelevv.
vüzera M/feAwezirne,wezirın.
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Y. M. tipa 28 ya eüfbaya tuta de û dengdar
e.

ya l B. A ya, jı bo zexmandina gotinekO tê
karanin. *ya Allah !ya XvvedO. * ya Rab-
büyaRebbi!

ya 2 Ghk K. P. ya, yaxût, an, yan. L jı bo du
tiştê ko jı vvan yeki an dibe an nabe tO kar
anin. * ya giderim ya gelirim fivv. ya
dıçımya tûm. 2. carinan mana erû an belû
dıde.*AIiscnmisin?ya!fiw.Eütuyi?ya!
3. pırs an gumanıyû şani dıde. * ya! öyle
mi? bvv ya! vvısa ye?

ya3ZJlû. *yascn!B.lêtu!
yaba M. karûc, duguh, tebûr, melêv, mel-

hûb, melheb.
yabalamak Z. karûn h pûşiya "yaba" bı

kınn tene bıkar anin vvek: duguh kınn.
yaban rgd P. beyaban, yavvan. 1. cihû te¬

nya ko kûm insan dıji. 2. h ser tıştû yavvani
an tıştû ko lı vır dıji navûn hevedudani çê
dike vvek: * yaban keçisi M. bızına yavva¬
ni, fdegêj.

yaban arısı M/ı pizag, pizang.
yabancı rgd L derveyi, bıyani, xerib, ec¬

nebi, yûn ko jı derveyi trxûbê devvletekO
de ne. 2 xerib, xelk, yên ko derveyi mal¬
bata an lOzıma yeki de ne. 3. bıyani, xelk,
xerib, yûn nenas û derve. * evde yabancı
var fivv. ve malû de xelk heye. 4. bıyani,
tıştû ko yek celebekû de an jı yek cinsi de
ninın. * tarladaki yabancı olları temiz¬
lemek fiıv. gıyayen bıyani jı zevryû kax
kınn. 5. bıyani, jı tışteki nezan bûn an
agah nebûn. * ben bu işin yabancısıyun
Avv. ez vi kari re bıyani me. 6. bıyani, tıştû
ko jı derve hatme. * yabancı malma
istek daha çok fiıv. malen bıyani re dax-
vvaz zOdetır e. /_ gelmek Z. bıyani hatm,
xerib hatm. /_ olmak Z. xerib bûn, bıyani
bûn.

yabancılaşmak Z. bıyani bûn,xerib bûn.
Z fOri nebûn, hdıi nebûn.

yabancılık M. bıyaniti, xeribti, ecnebıti. /_
duymak L bıyaniti kışandm, bıyani bûn.

yaban domuzu M. beraz, bore, xiziur.
yaban elması M/ı sOva gemor.

yaban enginarı MA.şetarok.
yaban gülü MA. şilan, nesrin, gutaesrin, ,

kımber.
yaban havucu MA. gızOrek, zu-gızer.
yaban horozu M. kevvderi.
yabanıl rgd L hov, yavvani, jı bo insan. Z

kovi, dehbe,jı bo heyvvan. 3. zu, yavvani, jı
bo rehek tO gotin.

yabani rgd P. K. yavvani, kovi, kûvi, daba,
rıvvûl, vvehşi, gryandarvvOr, dehbe.

yabani ak diken MA. nxok, İdde.
yabani badem M/ıajdc.
yabani buğday M/ıtargon.
yabanice rgp. bı yavvani, bı bıyani, bı hovi.
yabani bezelye M. polke.
yabani erik MA.hembelaz.
yabani fıstık ağacı Nk darbenk.
yabani hardal M/tgurmıze.
yabani haşhaş M/ı bene.
yabani hayvan M. 1. rawir, dehbe, yOn

bıyani û goştxur. Z dirinde, yen bıyani,
goştxur û bıpence. 3. kovi, gryandarvvOr,
evana yûn bıyani û gryaxur in.

yabani ıspanak M/ı divv.
yabani kenevir MA. kılt.
yabani kiraz MA. gijok.
yabanileşmek L kovi bûn, yavvani bûn.
yabani koyun MA. dêse.
yabani lale MA. bdbizeq, bdbijêq.
yabanilik M. koviti, yavvaniti.
yabani menekşe M/ı benefşi seg, vvaripal
yabani nar çiçeği MA.gulenar.
yabani otlar MA. dexel, ade, kax, aşOf.

yabani papatya MA. gula çavêşO.
yabani puasa MA. gûllk.
yabani sarımsak M. sirmog, paümok. bot

Tencrium scordium.
yabani susanı MA. kuncikerk.
yabani tavuk M. mırişki zelkavv.
yabani yulaf M. poUcexatûn.
yabani zambak M. zırsosm.
yaban kedisi M grvır, pısika kovi.
yaban keçisi Nk fUegOj, pezkovi, bızına

yavvani
yaban maydanozu MA. zûnk.
yaban öküzü MAgakovi
yabansı rgd bıyani, xerib, ecâb.
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yabani sümbül 830

yabani sümbül M/ıbelaziz.
yaban teresi M/ıqıci.
yabantırak Mşıvvit
yaban yasemini M. şirintal
yad P. 1. M. yad, biranin. /_ etmek L yad

tann, bir andı. Z rgd bıyani, xeUc.
yada B.anji.
yadırgamak L bıyani ditm, 10 xvveş ne¬

hatın.
yadigar M. P. yadigar, biranin, diyari, şa¬

baş.
yadsımak Z. L xwe nenin, inkar kırm. 2.

bıyani ditin.
yafta M. P. yafte, etiket.
yağ M. rûn, nıvişk. 1. ya ko şir derddceve.

2. rûn,ya kojı nebat û rehekan tû deranin.
3. rûn, ya ko jı nefte derdıkeve û di se-
nayiyê de tO kar anin. 4. bez, don, ddin, ya
ko di laş de heye. 5. av, rûn, ya ko jı gul û
kulilkan der tê Û hO mayi ye. * gül yağı
Avv. gulav. /_ bağlamak L don gırtın, bez
gutm. /_ erilmck L don/dduı helandın,
rûn helandın.

yağcı M rûnker, ya ko metane û tışte Ûsa
rûn dike. Z mec. çaplûs, lObok, cambaz.

yağdanlık M. ibnqa rûn.
yağdumak Z. 10 hatm barandın, hatın 10

barandın.
yağdırmak Z. 1. 10 dan barandın, dan 10

barandın, dabarandın. Z 10 dan reşandm,
10 dabarandın. * kurşun yağdumak fivv.
gude 10 reşandm, güle 10 barandın, ağır 10

barandın.
yağ doku M. ant. tevina bez.
yağı M. dıjmın. /_hk M. dıjmınti, dıjmınahi.
yağır M. ant 1. navpd, navmd. Z navmılû

hespi. 3. Bj. cedevvıya di navpda hesp Û

Oxtirme de. 4. keçel, gurri.
yağış M. barin. L barina berf û baran û tiri

Û Avvd Z baran, /-ölçer MA. baranpiv,
plivryometır.

yağız M. rgd qemer, sorboz.
yağlamak Z. 1. rûn kınn. 2. mec. pesn dan,

lêboki tann, çaplûsi kınn.
yağlanmak /. 1. rûn bûn. Z bez gırtm,

don/ddin gutuı, qelew bûn. 3. rûn pâ ve
zehqin, bırûn qdOr bûn.

yağh rgd 1. bırûn. Z çıvr, bıbez, kes an
goştO ko don û bezaxwezadeye. 3. qelevv.
4. mec. devvlemend, zengin. /_ müşteri
Avv. kıryarâ qelevv.

yağlıboya Nh boyaxa bidon, boyaxa
bınıft

yağma M. L. mjd, mjde. Z talan, tartale. /_
etmek L talan tann, tartale tann. /- ol¬
mak L talan bûn, tartale bûn.

yağmacı M. nıjdevan, talanken /_hk M.
nıjdevani, talankeri.

yağmak L 1. barin, jı bo berf û baranê ko
jı jor de dihOtexarê. 2. barin, dabarin, res¬
in, jı bo güle û toz û tışte vvısa ko jı jor de
tO xarû. 3. bardı, resin, tıştû ko pır û nııze
tûte peyda kınn. * bugün pazarda elma
yağıyor Avv. iro h bazare sOv dıbarın.

yağmalamak Z. mjde kınn, talan kırın,
tartale bınn.

yağmalamak Z. hatın mjde kınn, hatm ta¬
lan kırın.

yağmur M. baran, şıü. /_ ölçer M/ı baran¬
piv. /_ yağmak Z. baran barin, şıü barin.
* yağmurdan kaçarken doluya tutul¬
mak fiıv. jı ber baranO revta çûn ber ti-
riyê.

yağmurca M. pezkovi.
yağmur kuşağı M. tırija sor û kesk, kes-

kesor.
yağmur kuşu M titırvvask, ziqawle.
yağmurlu rgd barane, siliye.
yağmurluk M. baranparêz.
yağrın M. ant. bênk, hestıye bûnkû.
yağsız rgd L bêrûn, bûdon, bfibez. 2. la¬

vvaz.
yağ taşı M. hesan.
yabni M. P. yaxni, pivazûn qeü.
yahu! B. malava! yaho!
Yahudi M. rgdA Yahudi, Cıhû, Coleke,

beni israil, kesûn ko jı dinû Musa de ne.
/_likMYahÛditi,Cıhûti.

yahudicc rgd ibrani.
yahul Ghk P. yaxûd, an, yan, an ji. * ya ge¬

lirim yahut kahrım Avv. ya tûm an ji
dıminım.

yaka M. L pûsir, bersto, yaxe. * elbise ya¬
kası fivv. pêsira loncan. Z qerax, kevi, ke¬
nar. 3. alî, layen. * karşı yaka fivv. vvi aü,
layi dm. * yaka paça götürmek fivv. palas
panduas gutm bınn. ISı rgd bipêsir. I-
sUkmek/.p&iraxwejêvveşandm. ya¬
kasına yapışmak/sarılmak Avv. bı pOsi-
rû gutm. * yakasını bırakmamak fivv.

pêsira (yeki) bemedan. * yakasını
kaptırmak Avv. pûsir dan pO gutm. * ya¬
kasını ele vermek Avv. pûsir dan dest. *
yakasını kurtarmak Avv. pûsir jı dest
xdastann.

yakacak M. şewatek, zûxal.
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yakalamak L 1. gutm, xistin dest, tışteki
ko astın destê xwe. Z pO gutm. * keklik
yakalamak Avv. kevv pO gırtın, kevv gırtın.
3. pO gutm, tiştê ko dıreve û tu h pey bıçi
Û bıgıri. * tavşan yakalamak Alî. kurgu
pe gırtın. 4. pO gırtm, ser de gutın. Evıya
di sûceki an kıryareke xelet ko derdixi
holO. * bir açığını yakalamak fivv. kO-
masıyeki yeki pO gutın. 5. pO gırtın, qe-
faltın, firstiqandin. * bizi yolda
yakaladüar fiıv. em di rê de qefaltin an
pê gırtın.

yakalanmak Z. taryarOn 'yakalamak" bı
"hatın" tene temam tann vvek: hatm pê
gırtm.

yakalatmak L kıryaren 'yakalamak" bı
"dan" tOne temam tann vvek: dan pê
gırtm.

yakarca M.pOşû, axurk.
yakarış M. lava, bergerin.
yakarmak Z. bergerin, ravver bûn, ravver

gerin, lava tann.
yakartmak L bergerandın, dan bergerin,

dan lava kınn.
yakasız rgd bêyaxe, bêpêsir.
yakı M. hecan, pıtde,gırebend./_ yapmak

Z. hecan tann
yakıcı rgd şevvatek, şevvatok.
yakılmak Z. hatın şevvıtandın, hatın sotın.
yakın rgd nûz, nûzik. L tışte ko dûrahıya

xwe kûm e yanû dıjraberi dûr. Z kOmbû-
na di navbera dem û zeman e. *
bağımsızlık yalandır fivv. azadi nzik e. 3.
bı xvvin û lêzimatiyO de ko be hev ve bûn.
4. rgp. bı nûzik, tuzda. /_ akraba fivv. eqre-
beya nûzik. * yakma gelmek fivv. hatın
nûzik. * yakma getirmek fivv. nOzik kınn.
/_da fivv. di nûz de, jı nêzdc, bı nêzik. *
yakınlarda Aıv. di van nOzücana de.

yakın çağ Nk dema nêzde, mêjuya nêzik.
yakın doğu Nk rotalata nOzik, rohelata

naverast.
yakınlaşmak L 1. nêzik bûn. Z lı hev nO¬

zik bûn.
yakınlaştırmak Z. L nâzdc kuın. Z h hev

nOzdckınn.
yakınlık M. nêzikahi, nêzdci. /_ duymak

Z. xwe (yeki re) nûzik ditm. /_ görmek Z.
xatir hatm zanin, guamıya xwe hatm
gırtın, vveki mırov h ba keşi an h mOvan-
danyekâ de be. /_ göstermek Z. xatir za¬
nin, guami gutm.

yakınma M. gdi, gazmd.

yalanmak Z. L zarta, lava kuın, gazmd
tann. * işsiz kaldığına pek yakınmaz
Avv. jı bekar mayüıa xwe vvısa pu- gazmd
nake. Z xwe re tann, bı xwe dan. * kuıa
yakınmak Avv. hune bı xwe re tann, bı
xwedan.

yakınsamak Z. nûzik bûn, nûzik ditin.
yakışıkta rgd qeşeng, bedevv, crvvan,

serxwe, çeleng, hoşeng, emdi, kerenzer,
terlan, şepal, dilbaz, ev staonimana lı gor
devokan cdı cdı têne bdea anin./- olmak
L qeşeng bûn, bedevv bûn, bı serxvve bûn,
crvvan bûn. * yakışıkta bir delikanlı Avv.

xortekibiser xvve ye,xoreki crvvan e.
yakışmak L 10 şıkin.şıkin, 10 hatin.* o ce¬

ket sana yakışmıyor Avv. evv çakût h te
nayê. * o ceket sana çok yakışta Avv. evv
çakût pır lı te şuaya an pır lı te hatiye.

yakıştırmak Z. hev anin, lû anin. * iki şeyi
birbirine yakıştırmak Avv. du tışt h hev
anin.

yakıt M. şevvale, karbûran, ardû.
yaklaşık rgd kOmûzOde, teqribi.
yaklaşmak Z. nûzik bûn, geniştin, laperin.
yaklaştırmak Z. nûzik kırın, gıhandın, Ia-

perandın.
yakmak Z. şevvıtandm, sotm, vûxistm. L

tışteki bı ağır bıdi dadan an bı agu tüne
bıki. *ateşyakmak Avv. aguvOxistin. * eri
yakmak Avv. xani şevvıtandın. Z jı bo roni
û ronahıyO xurri ava tann. * lambayı
yakmak fivv. lambe vOxistin. 3.
şevvıtandın, sotm, tıştO kojan û Oşâ dıde û
bı vi kar tann. * biberle ağzını yakmak
fivv. bı isotê devê xwe şevvıtandm. 4.
şevvıtandm, sotm, aşandın, evryajı bo ttştâ
ko janê dıde. * bu aa beni yaktı Avv. vâ
Oşa ez şevvıtandım. 5. şevvıtandm, sotm,
evrya tışte ko jı ber sermayê xua dibe. *
don bütün çiçekleri yaktı Avv. cemedO
hemû kulilk şevvıtandm. 6. zerarek mezm
dan. * o adam evimi yaktı fivv. vvi mırovi
mala mm şevvıtand.

yaktumak Z. kara "yakmak" bı "dan" tâ-
te temam tann vvek: dan şevvıtandm.

yakut M. yaqût, pagend, lal. * san yakut
MA. berzerine.

yal M.şoük.
yalak M. L curn, delav, ya ko avâ dıdıne

heyvvan. Z lak, lakin, ya ko şolıkâ dıdıne
seg. /- artığı fivv. bındelav.

yalamak L L alastın, dalıştın. * eUerini
yalamak fivv. destâ xwe alastın. Z reş
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tann, gava tıştek bı rûyO tışteki re dibe û
derbazdibe. * taş suyun yüzünü yalayıp
geçti fivv. kevıri rûye avO rOş ku- û çû.

yalan Nne. i. derevv, vur. Z rgd derevv,
vırr, tıştû ko ne rast e. /_ çıkmak L de¬
revv derketm. /_ dünya Avv. dınyayeke de-
revvin. /_ olmak Z. derevv bûn. * yalan
söylemek Z. derevv kuın, derevv gotin,
vırr kınn.

yalancı M. rgd derevvbOj, derevvçin, dere-
vvin, vırrek,vırrker. /_ çıkarmak Z. dere-
vvin dencıstın.

yalancıktan rgp. bı derevvki bı qesti.
yalancı safran M. aspur.
yalandan rgp. bı derevvki, qestikan.biqes-

ti.
yalanlamak Z. derevvandın, serin,

kezıbandın, tekzib kınn, evrya zOdeyijı bo
çapameni û tıştû ko bı nrvis hatiye gotm
re dıbûjın.

yalanlanmak Z. lêkerûn h pêşrya 'yalan¬
lamak" bı "hatın" tOne temam kum vvek:
hatın kezıbandın.

yalanmak Z. xwe dahstm, xwe alastm.
yalansız rgd bOderew, bêvirr.
yalatmak Z. dan alastın, dan dalıştın.
yalaz, yalaza M.xurri, pêt.
palazlanmak Z. xurri pO ketm, pût gırtın.
yalçın rgd asû.rû an çryayOnbaxtrûrê ne¬

dan.
yaldız M. avzOr, zûrav, tamzûr. /_ta rgd

tamzûr, avzêri.
yaldızlamak L zûr kınn, zûrandın, avzêr

kırın, tamzOr kınn.
yalı M. Gr. L qerax, qeraxa avê. 2. kaşanOn

ko lı qeraxa avO ava bûne.
yalın rgd 1. tOkûz, sade, jı bo gotm û nrvi-

sar. Z tazi, şılf.

yalın ayak M. pêxas, pêpeti.
yalınç rgd sade.
yalıngaç rgd qehştok, tışte ko zû an bı

xwe tûte qelaştin.
yalıtdmış rgd sadetari, izoletari.
yalıtma A'. izolasyon.
yalıtmak /.izole tann.
yallah! B.Ayadahladey!
yalman rgd L xar, evraz, qryame. Z asO,

baxir. 3. pij, tûj, serê kOr û şûran ko
dıbırre.

yalnız L rgd tenê, tena, tenya, tışt an kesO
ko tışt an kesek lı balâ nine. * evde yalnız
olmak fivv. mal de bı tenê man. Z rgp. tışt
an kesO ko bı yek sera xvve xuya dike. *

kendini yalnızlığa terk etmek Avv. xwe
tenO hıştın. 3. rgp. bı tenê, saade. * yalnız
sabahları çay içerim Avv. bı tenO
sıbeyıuyan çay vedixvvim. /_ buakmak
Z. tenO hıştın. /_ düşmek Z. tenO ketm. /_
kalmak Z. tene man, ketin tenOtiyO. /_
olmak Z.tenO bûn.

yalnızca rgp. bı tene, saade.
yalnızlaşmak L tenO man, tenê bûn.
yalnızlık M. tenOti, tenahi, tenyati.
yalpa M. tevvş, tevvşta.
yalpalamak L şevvışta, şevvşi bûn, tevvışta,

vetevvşin.
yaltak rgd şalûz, salos, caplûs,10bok./_çı

rgd nandoz, çaplûs, lObok.
yaltaklanmak Z. 1. xwe pû xweş tann. Z

bûjeyOn h pOşıya "yaltak" bı tann tene kar
anin vvek: çaplûsi kırın.

yalvaç Mpeyxamber.
yalvarış M lalelal, lava, lavlav, bergerin.
yalvarma M. lava, bergerin.
yalvarmak Z. ravver bûn, ravver gerin, ber

gerin, lava tann,xwe ber gerandın.
yalvartmak L dan ber gerin, dan lava

kınn, bergerandın, dan ravver kınn, ra-
vverandın.

yama M. pine, pate, perespan, pıspan. ISı
rgd pinetari, patetari. /_ vurmak L pine
kınn, pine 10 xistin.

yamaç M. cav L sing, hevraz, kaş, terazin,
yal, bervvar, hevvraz, evraz, yekjı her alıya
çıya an guekO. Z kendal, her ad nevvalekû
an kaşûn pıçûk.

yamak M. L şagırt. 2. bedûlvan (di
çanduuyâ de). /Sûc M. şagırti, bedûlvani.

yamalamak L perespandın, pate tann,
pine kuın.

yamamak Z- pale kınn, pine tann, pere¬
spandın, pate tann

yaman rgd dıjvvar, yaman, yeman.
yamatmak Z. dan pine kuın, dan pate

kuın.
yampiri rgd xar û xudur.
yamru yumru - rgd xar Û xudur, xar û xiç.
yamuk L rgd xar, çevvt, kelkot Z M. mat.

çarkenara ko bı tenO du kenarexwe pa¬
ralel m.

yamubnak Z. çevvt bûn, kelkot bûn.
yamyam M. rgd muovxur, mirovxwer.
yan rgd Lk01ek,tenışt, kevi, rexêkoji der¬

veyi paş, peş, seri û bin e. * yolun yan ta¬
rafı Avv. tenışta rO. Z hêl, rex, aü, la, layen,
teref, evana istiqameta çep û rastO şani
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didin, ».herkesin kalbi sol yanındadır
Avv. ddO herkesi di hêla çepO de ye. * bu
yanda fivv. vi ali. 3. def, mk, ber, cem, ba,
ali, evana cih û rneqam û pevrebûnê şiro¬
ve dikin. *yanımda fivv. lı def mm, h cem.
yanımda üç kalem var fivv. lı ba mm sû
pânûs hemn. *ben ağabeyiminyanında
kalıyorum fivv. ez h ba kekê xwe
dısetanım. * masanm yanında fivv. h ber
masO ye. 4. hOI, ali, la, layen, rex, teref,
evana ji pışgiri de leref derketıne izeh
dıkm. /_ tutmak L ali gırtm. * onların
yanında fivv. lı ba vvan. /_ taraf rgp. temşt,
tengal. * solyanını ağnyor fivv. hOla minê
çepû diêşe. /_ bakmak Z. xar 10 mhêrin,
çep 10 ndiOrin./- çizmek Z.vız bûn. *yan
geUp yatmak fivv. h ser pışte ramedin, lı
ser İeOtekO pal dan, evıya di mana mecazi
de kese ko iş û kareki nake re tû gotın. /_
hakem M. hekemO teniştê an kelekO. *
yanı başında fiıv. lı ber seri. * yanına al¬
mak fiıv. gırtın oaxwe an cem xwe./_ ya¬
na rgp. temşt hev, lı rex hev. * yan yana
getirmek fiıv. andı ber hev, anin tenışt
hev.

yanak M. ant. alek, gep, lam, lame.
yanardağ MA. çıyayO agırin.
yanaşmak Z. L hatın cem, hatın balê, nO¬

zik bûn, nûzi bûn. * kapıya yanaşmak
Avv. nûzi deri bûn. 2. xwe dan ber, nûzik
bûn, evıya jı bo tıştû vvek keşti û tıştOn ko
bar dıbm, heta tên xwe didin derekO. 3.
xwe dan ber, evrya mecazi de ko têtah
tışteki bûn an barek gırtın ser mdêxvve. *
adanı tartışmaya yanaşmıyor Avv.

mırovi xwe nade ber gengeşryê.
yanaştırmak Z. taşandın ber, nOzik kırın,

nOzi kırm.
yandaş rgd aligır, pıştvan, terefgir.
yangılanmak L Bj. helgırtın, vvenmin.
yangın M. şevvat/- çıkarmak/, ağır ber¬

dan. /_ çıkmak L. agu- pO ketin. /_ tutuş¬
mak Z. ağır veketın.

yanıcı rgd agırgır.
yanık l.M.şewat.Zrgdşewıti,sotL/_ko-

kusu Avv. bosi, bosin, bihna şevvatO.
yanılgı M. xeleti, heleyi, xapta. /_ya düş¬

mek Avv. ketin xeletrye, hatm xapandui.
yanılmak L L hatm xapin, kes an tışteki

vvısa baş zani û vvısa demakeve. Z xeleti
kınn, şaş kuın.

yanıltmak L xapandin, dan şaş tann,
xehtandm.

yanıt M. bersiv. ISı rgd bıbersiv./_sız rgd
bêbersiv. /_ vennek Z. bersiv dan.

yanıtlamak L bersiv dan.
yanıtlandırılmak L hatm bersiv tann,

hatın bersiv dan.
yani ö.A yanê, ango.
yankesici M. dızçente, bênkbir. /_lik M

bOnkbuTİn.
yankı M. L dengvedan, pıjak, alan, gava

deng h ciheki dıkeve û şunda te. Z deng¬
vedan, vveki nûçe an bûyerek ko lı dora
xwe belav dibe. /_ yapmak Z. deng ve¬
dan.

yankılamak Z. deng vedan.
yanlama, yanlamasına rgp. ti ser kOlckû,

h ser teniştê, yan bereki.
yanlamak Z. kelek dan, lı ser teniste an

kêlekO ketin, ü ser lenıştO an h ser kOleke
vegerin.

yanlı rgd rexgir, aügir, tereftar.
yanlış L M. xclet, çevvt, xeta. Z rgd xelet,

çevvt, nerast, şaş. 3. xelet, hele, zOdeyi di
xeletryen nıvisarO de tê kar anin. /_
çıkmak Z. xelet derketın, çevvt derketm.

yanlışlık M. xeleti, çevvti, şasi. /_ yapmak
Z.xeleti tann.

yanlışlıkla rgp. bı xeleti, bı çevvti, bı şasi.
yanma M şevval, sotin.
yanmak Z. şevvıtin, sotm, veketın. L tıştû

ki bı agu digırc û dışevvıte. Z tışte ko bı
ağır an xurri û pât dışevvıta û roni dıde. *
lamba yanıyor Avv. lambe vOketiye. 3.
tışte ko bı ağır, an jı tinâ xıra dibe. * ye¬
mek yandı Avv. nan şevvıtl 4. êş, jan an
tıvancû rave dike. * ciğeri yanmak Avv.

cigera xwe şevvıtin. 5. tışt an keseki
hezkınn. * gönlü yanmak Avv. dılû xwc
şevvıtin. * yana yakıla Avv. bı şin û şevvat.

yansı M. fiz. birq, buiq, gava tirûj lı ciheki
hılû dıde û şunda tO, refleks.

yansımak L binqin, birqui.
yansıca M. zalv, zarv, epokrasi.
yansılamak L L binqui, birqta. Z zalvê

kırın, zarvû kırın.
yansımak L L biriqin, birqta, jı bo tirOjO

ko h ciheki hdû dıde Û şunda tû. Z mec.
tOgehiştın, fehm tann.

yansıtaç M reflektör.
yansıtmak L L binqandm, birqandin, jı

bo tirûjO ko şunda dıştae. Z deng vedan,
pijaq dan, jı bo deng ko lı derekâ dıde û
şunda vedıgere. 3. mec. gdiandın, dan
bıhistın.
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yanşak rgd qurbet, pubûj.
yapabilmek Z. şryan, kandı, karin, şeh ka¬

rin, şryandın.
yapağı M.peşm,heriyamihOyabiharêye.
yapay rgd çOtari, suni, suni.
yapayalnız rgd rgp. tıp Û tenê/tenya.
yapı M. Lxani, mal. Z inşaat, avahi, xani. 3.

çOkınn, evrya tışte ko h ku û jı aü kO de
hatiye çOtannê ifade dike. * ingiliz
yapısı bir mal Avv. çêtarrya malO ingiliz.
4. qelafet, laş an bejn a jıyandaran rave
dike. 5. sazi. * cümle yapısı Avv. hevoksa-
zi.

yapı bilimi M L bot morfoloji. Z Grm
morfoloji.

yapıcı rgd 1. çûker. Z hoste, hunermend.
3. erûni.

yapılmak L karO 'yapmak" pOk hatın
vvek: hatm tann.

yapım M. 1. imal, inşa, çOkınn. Z dencıslın,
prodüksiyon. /_ evi M. imalatxane.

yapışıcı rgd zelqok, lrxOz, üne, çılûzin, şi-
rezıni.

yapışık rgd zehqi, zehqandi, nuzelqi.
yapışkan rgd zehqok, zelqok, mizelq.
yapışmak Z. pO ve zehqin, çespta, nûsin,

qemitin, zehqin.
yapıştı. çêker. Z hoste, hunermend. 3.

erêni.
yapılmak L karO 'yapmak" pêk hatın

vvek: hatın kırın.
yapım M. 1. imal, taşa, çetarın. Z dentıstın,

prodüksiyon. /_ evi M imalatxane.
yapışıcı rgd zelqok, hxêz, linç, çılOzin, şi-

rezıni.
yapışık rgd zehqi, zehqandi, mizelqi.
yapışkan rgd zehqok, zelqok, mizelq.
yapışmak Z. pê ve zehqin, çespin, nûsin,

qemitin, zehqin.
yapiştibw. serma zekem dike. 3. tışteki re

mıjûl bûn, kar ketin. * temizlik yapmak
fivv. paqiji kırm. 4. çêkinn, rast an durust
kırın. * arabamı garaj yaptı ba'. ereba
mın qerajû çûtar. 5. tann, daxwazckO an
fıkr û ramanekû andı cih. * iyilik yap¬
mak fivv. başi tann, nndi tann. * hocanın
dediğini yapmak fivv. gotına mamostayi
kınn. 6. tann, jı bo hv û tevgerâ tâ kâr
anin. * spor yapmak Avv. sport kuın. 7.
tann, jı bo avdest û destavû ji kar tâ. *
dışkı yapmak Avv. gû tann, miz kınn. 8.
tann, di cdıû gef û pekandın sera re kar
10. * seni öyle yaparım ki! Avv. ez te vvısa

dikim ko! 9. tann, haleki kar tine. * hasta
yapmak Avv. nexvvaş kınn.

yaprak M. 1. ant pel, pelg, pehk, belcim,
belg, per, perde, pûş, pûşık. ZM pel, pelg,
belg, evrya pelgOn kaxeziê re dıbOjın. /_ aç¬
mak Z. pelg vekırın, pelg dan. /_ biti M/ı
pelespi. /_ dökmek Z. pelg vvesandın,
pûşık vvesandın, revvılta, revvıtandın. *
ağaç yaprağı fivv. pelO dara. * yaprak dö¬
kümü mevsimi fiıv. gelarOzan.

yaprak kurdu M. gaziz.
yapraklanmak Z. sinonimên lı pûşiya

'yaprak 1" bı "gırtm" an "vekınn" tüne
bıkar anin vvek: pûşık gırtın, pûşık
vekırın.

yapraklı rgd belgin.
yaprak sarma Nh eprex,jı yaprak' a tırki

haüye.
yaptırılmak Z- lûkerOn lı pûşiya 'yap¬

mak" bı îekera arikar "hatın" temam
dibin vvek: hatın kınn, hatın çêkinn.

yaptırmak Z. lOkerên lı pûşiya "yapmak"
bı lOkera arikar "dan" temam dibin vvek:
dan kınn, dan çOkınn. * arabasını
yaptırmak fivv. ereba xwe dan çOkırın.

yapyalnız rgp. tıp û tenO.
yar l M. P. K. 1. yar, dost. 2. ddketi, dıldayi.

yar 2 M. cav kendal, baxir.
yara M. 1. kul, kula ko bı cûre avvaki jı laş

der tO. Z birin, brin, bı cûreyeke kûr û si-
leh an bı lûdanû ko İaşe mırov de kul
çûdıbe. 3. birin, brin, bı avvaki ko lı ser tışt
an hacetekû de zerar çêdibe. * yağmur¬
dan ekinler büyük yara aldı fiıv. dexlê jı
baranê bırinek mezın gutın. 4. ûşa dil û
mOji reji tû gotın. * gönül yarası fiıv. bıri-
na dd. /_ açmak Z. birin vekırın, birin 10

dan. /_ almak Z. birin gırtın, bırindar
bûn. /_ bere fivv. kul û rişi.

Yaradan M Yezdan, Xwedû, Xudan. *
Yaradana kurban olayım fivv. ez dor
XvvedO bıgerım, ez qurbana Xvvedû bini.

yaradılış M. xûy, xû, mizaç.
yaradılıştan rgd jı bûnû,jıçûbûnû,jızabû-

nû.
yarak M. aa. kir, xır.
yaralamak L bırindar kırın, birin 10 dan,

birin tann.
yaralanmak L bırindar bûn, birin bûn.
yaralı rgd 1. bırindar. Z kul, kulbûyi. 3.

mec. dılbırin, ddkul,xemnak. /_ olmak Z.
kul bûn. /-yapmak/, bırindar kınn, kul
tann.

yanşak 834

yanşak rgd qurbet, pubûj.
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835 yarımlamak

yaramak Z. bıkOr haün, kOr hatm, 10

hatm. * bu araba bana yaramıyor fivv. ev
erebe bı kûri mm nayO. *sah günleri ba¬
na yaramıyor fivv. rojên sêşemiyO lı mın
nayê.

yaramamak Z. bıkOr nehatın, kûr ne¬
hatın, 10 nehatın.

yaramaz rgd LbOkêr.Z mec. şeytan,jıbo
zaro an kesO ko di cihê xwe de nasetane,
ecızryû ddce. /_uk M. L bêkOri. Z şeytani.

yaran M. P. yaran, dostne, hogır, heval Û

hogır.
yaranmak Z. xvve lê xweş kınn, xvve 10

(vejxwandin.
yarar M.l.kOr,feyde,hawe.Zberjewendi.

/_ta rgd feydedar, kêrhati * yararlı ol¬
mak fivv. bı kOr hatın. /-sız rgd bêkOr, bê-
feyde.

yararcılık M. kOrperesti, keysperesti.
yararlanmak L kOr andı, kêr jO ditin,

istifade tann.
yarasa M. şevrevink, şevşevık, çekçekûle,

baçermok, pirçemek, çdi çili, dûvmesas.
Ev sinonimana lı gor devokan cûre cûre
10 di cihe hev de têne kar anin.

yaraşır rgd layiq, havve.
yaraşmak Z. şıkta, lê hatm. * yalan sana

yaraşmıyor fivv. derevv lı te naşıkO.
yaralan M Xudan, afrandêr, afermende,

dahûner.
yaratıcı rgd afrandOr, dahêner, aferinen-

de. /-Iık M. 1. afrandOri, dahOneri. Z ber-
hemdari.

yaratık M. masivva, aferide, mexlûq,xulke,
xuhk.

yaratılmak Z. hatın afuandın, xuhqin,
xulq bûn.

yaratmak Lg. 1. afırandın, xudeandin,
xuhqandin, evıya jı boXwdêye kojı tune-
tiyê heyi dike. * bizi Allah yarattı fivv.

XvvedO em afırandın. Z afırandın, dahê-
nan,xuhqandın, jı bo dısane ko ko tışteki
nû ava dike. 3. afinindin, denustın, kar
xistin. * kavga yaratmak fivv. pevçûn/şer
dencıstm, pevçûn/şer kanostın.

yarayışlı rgd bıkOr, feydedar, berjevvend.
yarbay M. ask. serheng.
yarda M. mg. yarda, cûre pivaneke duOji

ye u bı kâm û zade 91 cm. ye.
yardak Mşagırt,yânkodıkarânxuabde

tane kar andı.
yardım M.Lari,arikari,yarmetlZaU,aU-

kari, evrya jı bo pışvanıya yeki kınnO re tê

gotın. /_ etmek Z. ari kırm, arikari kırın.
/- görmek Z. arikari ditin. /_ islemek L
arikari xwastin. * yardıma gelmek fiıv.
hatın arikanyO.

yardımcı M. rgd arikar, aükar. /_ fiti MA.
Grm lêkera arikar./_hkM.arikari, alika-
ri./_ olmak/, arikar bûn./_ unsurM. re-
gezûn arikar, dest û pê.

yardımlaşmak Z.arikanya hev tann, pev
re arikari tann.

yardımsever rgd arikarixwaz, destgir, de¬
steğin

yardırmak L karê 'yarmak" dan kırın
vvek: dan qelaştin.

yaren Nk P.yaren, hevalne, hogırne. /_lik
M yari, yareni.

yargı M. daraz, darazdani, hukum. /_ or¬
ganları pergalOn darazdani.

yargıç M. darazd, danOr.
yargılamak Z. daraz dan.
yan 1. M. niv, nivi, her parçeki jı tamu. Z

rgd niv, nivi, nivçe, evıya niva tışteki an
tıştû ko hatın nivO. * sözlük yarıyı geçti
fivv. ferheng jı nivi derbaz bû. 3. rgp. niv,
nivçe, evrya tışte ko di nivi de maye. *yarı
pişmiş fivv.niv keli. /-buçuk fivv. nivçe./-
final Avv. nivftaal/- yarıya Aıv. nivniv, ni-
veniv. * yarıda kalmak Avv. nivçe man. *
yarı yolda bırakmak fivv. di nivi rû de
taştın.

yarıcı M. 1. nivekar, mırOba, mirêva, coleq.
/_lık M. nivekari. * yarıcılık elmek fivv.
nivekari kırın. Z cenani, zOdeyi jı bo dar
û bistan e.

yarıçap M. mat. niveşkûl.
yarık l.M.derz,qehşt.Zrgdderızi,qehşti.
yan küre M ast nivkad.
yanlamak L nivi kınn, nivçe kırın, halın

nivi.
yarılanmak L nivi bûn, nivçe bûn, hatın

nivi kuın.
yarılmak L 1. derızin, derz 10 kelin,

qelişin, feliqta. Z durin, zOdeyi jı bo qu-
maş an tıştOn tıji tû gotın. * karnı yarıldı
fivv. zık dırri

yarım L rgd niv, nivi, nivçe. ZM parçe ya
nivO tışteki. 3. zu, niv, evıya tiştâ bıyani an
melez re tâ gotin. /- kan pd zirxwta. /_
bırakmakZ. nivçe hıştın, di niv de taştın.
/_gün Avv. nivroj, dan./- kalmak/, nivçe
man.

yanmada Mcotguave, nivdorge.
yarımlamak Z. nivi kırın.
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yarım yamalak rgp. tane muıe, jı rû xwe
xisti.

yarın M. beyan, sıbe, sibê. L roja ko lı pey
iro ddiêt Z dema ko h pey u-o an nıha
dıhOt. 3. rgp. di rojên h pey iro de * yarın
değil öbür gün MA. dusıbe, sıbe ne du
sıbO.

yarınki rgd beyani, sıbeynl
yarıntı M.catneqeb.
yarış M. bez, terad, pêşbuki, pOşbazi. 1. di

sportO de pOşbazi kırın. Z pOşbazi, reka¬
bet, di kar û bazugani de pOşbazi tann.

yarışma M. pOşbazi, pûşbuta, teradi.
yarışmacı M pêşbirk, pOşbaz.
yarışmak Z. ber hev re bezin, pûşbırki

kınn, pOşbazi tann.
yarıştırmak Z. ber hev re bezandın, dan

pOşbazi tann, dan pûşbırki kınn.
yarkurul M. encümen.
yarma M. L karO 'yarmak" e. Z dan,

genımû spikıri. 3. qelîş, derz.
yarmak L 1. qehşandrn, qelaştin,

denzandın. * karnım yarmak fivv. zık qe-
laştın. Z qelişandm, qelaşttn, evıya di nav¬
bera tışteki re derbaz bûnû dıbOje. * suyu
yarmak Avv. lı avê qelişin. 3. qehşandin,
derz vekırm, şkandın. * kafasını yar¬
mak Avv. seri şkandın. 4. şeqitandin.

yarmalamak Z- qelaştin, tışteki h ser
dtrOjki ko bOte qehşandin.

yarpuz M. 1. zenbûr. Z pûng.
yas M. şin, reşguêdani, sOlûn, bmhari, ber-

giran, matem. /ta rgd şindar, bışin, re-
şgırûdayi, matemi. /_btak M. şdıahi, sini.
/_ tutmak Z. şin gıredan, şta kırın, reş
gırO dan, matem gutın.

yasa M.qanûn,zagon./_çUcarmak/.qa-
nûn derxistin. /_ dışı fivv. bO qanûn.

yasak M.rgdqedexe,bend./_bölgeM.he-
rOma qedexe, kospayi. /_ etmek Z. qede-
xe tann. /_ olmak L qedexe bûn.

yasaklamak Z. qedexe kınn, bend tamı,
men tann.

yasaklanmak Z. hatm qedexe tann, haün
bend kum.

yasal rgd qanûni. /-aşmak L qanûni bûn.
/-aştırmak L qanuni kınn.

yasasız rgd bêqanûn. /_hk M. bûqanûni.
yasemin M. P. yasemin, meran, fol.
yasin M.Ayasdi.sûreyetajiQur'aneye.
yaslamak L dan ber, xwe dan, pal dan,

evrya gava mırov laşûxwedıdeber üsteki.
yaslanmak Z. L pal dan, xwe dan, pışta

xwe dan .. Z şta gırtm, reş gtrO dan.
yassı rgd panik, pan, lêlat, teqal, pehn, hO-

kani û pehn.
yassılanmak Z. pan bûn, panik bûn.
yasstiaştumak L pan kırm, panik tann.
yastağaç M. xonçe, derxûnk.
yastık M L balgıh, balif, balişne. Z kanx,

kej, cdiê ko sadua sevvzO tête danin.
yas yavan rgp. tıp û tisi.
yaş M. sal, temen, emir, emr. 1. jı dema ko

hatına dınû û pê de Z dem, wext, temen.
/- çizgileri M. xırt. * genç yaşta fivv. di sa-
lên cıvvani de 3, temena dezgeh an sazgû-
rekê ko tO axaftm. * fabrikanın 20.ciyaş
yıh fiıv. di bist salıya sazbûna fabriqê. *
yaşı ne başı ne? fivv. sale xwe çıye, serû
xwe çıye? * yaşmı başım almak fiıv. di
nav salan re çûn. *yaşuu doldurmak fevv.

sal tıji kınn.
yaş 2 rgd 1. şd. * toprak yaş olsa fivv. ko erd

şıl bıbe. * yaş mı kuru mu oyunu fivv.

listıka şd û zrvva. Z ter, tehr, hOnıi, evıya jı
bo dar Û çiqlû dar tO gotm. * kurunun
yanında yaş da yanar fiıv. lı ba yen hışk
ter ji dışevvıtın. 3. teze, lavv. * yaş meyve
Avv. fêkiya teze. 4. çır. *yaş çubuk Avv. şrva
çır. / olmak Z. 1. şıl bûn. Z ter bûn. 3. çır
bûn.

yaşa! B. bıji!
yaşam M. jıyan, jin. /_ dolu Avv. bı jin. fi/ı

hayat
yaşamak Z. jıyin, jin. 1. jindariya xwe dom

kınn. 2. jryine xwe dom kırın. * köyde
yaşamak Avv. lı gund jıyin. 3. kêf û sahi de
bûn. * yaşamasını bilmek fiıv. jıyina xwe
zanin.

yaşam öyküsü MA. serpûhati, çiroka ser-
pOhatryê, bryoxrafi.

yaşanılmak, yaşanmak L hatınjıyin, ka¬
rin jıyin. * parasız yaşanılmaz Aıv. bOpa¬
re mırov nıkare bıji, bOpare nayO jıyin.

yaşantı Mjta,jryin.
yaşarmak L L şd bûn. Z hıster kırın,

rondde haün (jı bo çav).
yaşatmak Z.jryinandın,jryandın.
yaş dönümü M salborta. 1. jı bo juıan ko

âdi zaro naynın, menopoz. Z jı bo mûran
ko tovâ vvan kOm dibe, andropoz.

yaşıt M. rgd hemsal, hevsal
yaşlanmak L kal, bûn, kotam bûn, pir

bûn, mezm bûn, êxtryar bûn.
yaşh rgd kotam, pir, kal, mezm, êxtryar,

ixtiyar./_hkM mezuıahi, mezıni, mezınti,
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piri, kokımi, kali, kalti.
yaşh 2rgd hıstOrin, ronddei, evrya jı bo çav

tê gotin.
yaşlık Mşdlçıri, hOmi.
yaşmak M xOU, xOhya bûkû. /-lamak L

xOü kırın.
yat Mmg.yat,yaxt
yatak M. cd,nıvm,nrvin.*yatağa girmek

Avv. ketin cılO. * yatağa düşmek Avv. ketin
nav edan. /-hane Nx. nrvingeh, xewgeh.
/_ odası Nh jûra razanê, oda razanû. /_
örtüsü MA. nrvinpûş, rûnrvta./- sermek
Z. nrvin danin, nıvin raxistin, cd danin an
raxistin.

yatalak M.qûd.
yatay rgd L qOrqaş. Z mat. ufki.
yafa M. şevborin.
yatık rgd xar, ramedi.
yatılı rgd mecani, leyü.
yatılmak Z. hatm razan, hatm raketin,

hatm nrvin.
yatır M. zryaret, zêret.evvliya, pir.
yatırılmak L dan razandm, dan raketin,

dan nrvınanduı.
yatırmak Z. L razandm, nrvınanduı,

nrvandın, vveki keseki lı cih an dereke
kuın xevvê. Z tann xew, razandm. 3. xar
tann, ramedandm. * direği bir az yatu
Avv. stûni tanek xar ke. * direği yatırmak
fivv. stûn ramedandm. 4. ramedandm, vve¬
ki tışteki h dereke de mehfeze bıki. *
bankaya para yatumak Avv. pare di
benqO de ramedandm. 5. menxandin,
mexel tann, ramedandm, 0x kum, evrya jı
bo heyvvan tO gotm.

yatışmak Z. L haş bûn, huş bûn, bıün, jı
qehr Û şemate ya ko muov derbaz dike û
sakın dibe. * ağladı ağladı sonra yatıştı
fiw. gıriya gıriya paşO haş bû. Z dahatın, jı
bo ba û bahoz û ava ko satan dibe. * rüz¬
gar yatıştı fivv. ba dahat.

yatıştuıcı rgd tevızker, ilaç an dermanen
ko mırov dıtevızinın.

yatıştırmak Z. bılandın, haş kınn, huş
tann.

yatkın rgd xar, ramedi. /-direk Avv. stûna
xar. Z M. mec. 10 skin, hüner. * öğren¬
meye yatkındır Avv. htabûnO re hunera
xweheye.

yatma M. karO "yarmak" e.
yatmak Z.L razan, raketin, nrvin, nrvısün,

jı bo xewkinnO ketin nava cıhyan. Z lı _
duâj bûn, duOj bûn, ramedin. * yere yat

mak Avv. h erde dırOj bûn, lı erdO ramedta.
3. mexel bûn, menxta, jı bo heyvvanân e.
4. xar bûn. * bir yana yatmak Avv. lı aliki
de xar bûn. 5. razan, raketin, ramedin,
nrvin, evıya jı mebesta nexwaşi an şevbo-
rinO de h ciheki man. *hastahaney e yat¬
mak fivv. h nexwaşxanê ramedin. 6.
ramedta, evrya h gutigehê an di cdıeki
gırti de man. * üç yıl hapis yatmak fivv.
sê salan hepsê de ramedin. 7. ramedta,
hale neyini de zerarê şirove dike. *bu iş
yattı fivv. ev kar ramedi. 8. ramedin, razan,
evıya bO kar û bêxebatrya şani dike. *
çalışmıyor, yatıyor Avv. kar nake, ra-
medrye. 9. razan, ramedin, mvm, raketin,
peyvvendrya cinsi tannO rave ddce.

yatsı M. 1. xcwtinan, paşiv. Z nımûja paşi-
vê.

yavan rgd nji, tisi, xwanna bârûn û bâxwâ
re tû gotın.

yavaş rgd P. hêdi, guan, aheste. L ne lez,
yanê dıjraberi lez e. Z kes an heyvvanO
sernerm û gıran. /_hk M. hOditi, gıranti.
/_ yavaş Avv. hêdi hOdi, guan guan, bere
bere.

yavaşça rgp. hOdüca, hûdina.
yavaşlamak L hadi bûn, guan bûn, ahe¬

ste bûn.
yavaşlatmak Z. hOdi tann, gıran kırın.
yaver M. F.yavver, arikar.
yavru M. l.zaro,jıbodısane konu hatiye

dinê. Z çêl, çêle, jı bo heyvvanO ko nû
hatiye dın0. 3. mec. çêl, çele, evrya jı
pıçûkürO tışteki re tê gotın. * nehir yav¬
rusu fivv. çeleyi cemi. /_ atmak/düşür-,
mekL L beravün (heywan). Z zarojı ber
çûn (atsan).

yavrulamak L çOle anin, çOlue anin, çêl
kınn (heywan).

yavşak M. nûtık, çâleyân sıpuı ye.
yavuklamak Z. nişani bûn, dergisi bûn.
yavuklu M. nişani, dergis, destgırti.
yavuz rgd nebez, dıjvvar, gernas. /_ hırsız

MA. çalqap. /_luk M nebezi, dıjvvari, ger-
nasi.

yay M. 1. kevan, ya ko pâ heri û pembu
dıjenın. Z kevan, ya ko pâ tir û tiştâ vvısa
davOjın. 3. zemberek, ya ko saetû diğeri¬
ne. 4. yay,jı tırki haüye û jı boya mekuıan
dıbOjm.

Yay MKevan,navâburcekâye.
yaya L M. peya, peya, kesâ ko bı lıngan

dımeşe. Z rgd bı hngan meşin. 3. rgp. bı
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peya, bı hngan râve çûn./-yolu M. peya-
rO. /_ kalmak Z. peya man.

yayan Lrgp. bıpeyati.ZjgdpeyaçÛyl
yaydırmak Z. karO 'yaymak" dan kınn

vvek: dan belav tann.
yaygara Mberbezi,şemate./_aM.berbe-

zOn, şemateker.
yayguı rgd fıravvan, pert, belavbûyl
yaygınlaşmak L fıravvan bûn, pert bûn,

belav bûn, deng dan.
yayık M. sırsûm, xinûsi, meşk. /_ yaymak

Z. meşk kêyin, keyta, kOyta, talandın, key¬
andın.

yayıklamak Z. keyin, keyta, talandın.
yayılma M. vveşan
yayılmak L L karê 'yaymak" hatm kum

vvek: hatın vvesandın. Z belav bûn, gelem¬
peri bûn. * her tarafa yayılmak Avv. h
her aü belav bûn, pêl bûn. 3. hatm
raxistin. 4. h erdO belav bûn, lı erdê' duêj
bûn. 5. çOrin, jı bo heyvvan ko lı çOregehê
belav dibe.

yayım M. vveşan, neşir. /_cı M. vveşanker,
naşir.

yayımlamak L vvesandın, çap tann, neşır
kırın.

yayımlanmak L karO 'yayımlamak"
hatm kuın vvek: hatın vvesandın, hatm çap
bûn, çap bûn.

yaym Mvveşan, vveşinek, neşriyat * Kürt¬
çe yayınlar Avv. vveşanOn Kurdi.

yayın baliği M masipısik.
yaym evi M. L weşanxane, çapxane, cihê

ko tıştO nrvisandi têne derxistin. Z pêl-
weşxane, izgeh, cihO ko pêla radyo, te-
lewizryonê tOne belav tann.

yayla M. zozan, vvar, vvargeh. /_ çorbası
MA. metar, gutnıya dan. * yaylaya git¬
mek Avv. çûn vvaran, çûn zozanan.

yaylak N. çêregeh, havingeh, havtaeha-
vvar.

yaylım Mbelavbûni,hayhme./_ateşiAw.
şehg.

yaymak L L rOxistin, raxistin. * hatayı
yaymak Avv. xaliçe raxistin. Z dorandın,
peresandm, belav kuın. * haber yaymak
Avv. xeber belav kuın. 3. çûrandm,jı bo ko
heyvvan dıtan çâregehi.

yayvan rgd vâl, vâlık. /-laşmak L vâl
bûn, vâlık bûn. /_hk M vâlıki.

yaz M. havdı. * yazı atlatmak Avv. havdı
derxistin.

yazar Mnıviskar,nvİsar,cianyar,torevan.

/_hk M nıvisari, danyari.
yazdırmak Z. dan nıvisandın.
yazgı M. çarenûs. /_a M. rgd çarenûsta,

fataüst
yazı lM.nıvis.Lcûreişaretântaybetineko

h ser kaxezê hızra xwe dıdi zanin. Z râza
işaretân nıvisandıne ne, eüfba. 3. teşe û
şıkla ruvisandinê ne. * »irap yazısı Avv.

nrvisa Erebi. 4. ruvisar. 5. çarenûs. * atan
yazısı Avv. nrvisa enryO. /_ başlığı Nk
sermvis. /- dili Nh zmanû nıvisandına. /-
makinası Avv. mekina nrvisandınû. /_ tu¬
ra M. vıjag, tip û zrvva, şd û zrvva. * yazı tu¬
ra atmak Avv. vıjag kısandın, şd û zrvva
avûtm.

yazı 2 M. dest, beyar.
yazıcı M. mvisevan, debu. * yazıcılar

odası Avv. debıneane. /-tak M. nıvisevani,
debıri.

yazıhane M. mvisgeh, dayire.
yazık M. heyf, guneh. /_ etmek Z. heyf

kınn. * yazıklar olsun! Avv. xvveU lı .., ax
ü ... * sana yazıklar olsun! fivv. xweü ü te
be.

yazıktır! B. heyf e! guneh ye!
yazıta rgd nrvisandi.
yazılmak Z-L hatın nıvisandın. 2.xwe dan

nıvisandın, xwe nıvisandın. * okula
yazılmak fivv. xwe h dıbıstanO dan nrvi-
sandın.

yazım M.verOs, imla.
yazın J rgd .. .vini, bı havinO.
yazın " M. vvije, edebiyat. /_cı M. vvijekar.

/-sal rgd vvijeyi.
yazışmak Z. nıvisandın, pev nrvisin, pev re

nrvisin.
yazıt M. mvisk, kitabet
yazlık rgp. havini, havtaok. /_ yeri Avv. ha-

vtageh.
yazlık buğday M. bdıare.
yazma M. L karê 'yazmak" e. Z çit, çitik,

şar, vale, cûre ser pûşûyekejuıan e. /_ ör¬
tünmek L çit gırû dân.

yazmak L nıvisandın, nrvisin. nvjsta.
yazman M. ruviskar, katıb, sekreter.
yedek rgd L bargui, yûdek, ixtryad, tıştO

zadeye ko drvrya bûjO bıkar tâ. Z cihguti,
devvsok, cûre endam m ko gava serok ni¬
ne dıkeve cihâ vvi/vvâ. /_ parça Nh
hesıncavv, parçeyi yâdek. /_ üye MA. be-
rendam. yediM rgd heft /_nci rgd hef-
temin.

yediemin MAyediemin.
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yedigir M. ast heft bira.
yedi kardeş M. ast heft bira.
yedirilmek Z. hatin xvvarin.
yedirmek Z. dan xwann, xvvann dan. *

hayvanı kurda yedirmek Avv. heyvvan bı
gurxwann dan.

yedmek L L ti dû xwe kışandm, h dû xwe
kaş tann. Z bı xwe re bınn.

yediyüz M. rgd hefsed, heftsed
yegane rgd P.K. yekane, yekta.
yeğ rgd çetır, meztu-, berzetu.
yeğen M. L bırazi, brazi, lavvên bırO ye. Z

xwarzi, zarokOn xvvangê ye. 3. buarzi, ke-
çên buayi ye. 4. zarokOn apê ye.

yeğin rgd dıjvvar, asteng.
yeğlemek Z. çetır gırtın, çetırandın, mezm

dituı/gırtm.
yeğni M srvık.
yeğnisemek Z. sıvık gırtın, gınng neditın.
yeis M.A bedbtai, pozxini.
yekdiğeri M. P. yek ûdu.
yekinmek Z.rabûn,jıcihOxwerabÛn,xwe

hıldan.
yeknesak rgd P.K. yeknesak, yetati.
yekpare LM.yekpare,tûn,tûni.Zrgp.yek

pare, tek parçe.
yekten rgp. P. yektan, carê de, xaftda.
yekûn N.A pevev, kompere, mavve. fi/ı to¬

plam.
yel M. ba. 1. cih guhartina hevvayê. ZZJy'. ba,

romatizma. 3. ba, jı ber xvvannû ko zık an
riviya rmrov dıperçıvm. /_ almak L L ba
gırtm. Z Bj. ba gutm. /_ değirmeni MA,
aşO bê, aşO bayi. /-ölçer Nh. bapiv, ane-
mometır. * yel üfürdü sel götürdü Avv. h
ber ba û barane ketin.

yele M.azü.yal, damusk, bêjik, bıji, biji.
yelek M. yelek, êlek, Oleg, çekbend, çepek.
yelelenmek Z. bavveşta, jı bo ba h porO

mırov drxtae.
yelken M. yedeen, yerken, xeü, babu-ek,

eyaşi, çar. /_ açmak L yerken vekırın,
x01i vekırın. /_ gemisi MA. keşti ba, keşti
bixêd.

yelkenlemek Z. yelken vekırın, xOU
vetann.

yelkesen Mbabırek.
yelkovan M. ürk, tirkâ saetâ.
yeUemek Z. ba kum, pıfık kum.
yeUenmek L L halın ba tann, pıf0 bûn. Z

mec. fıs tann, ba ber ketin.
yelpaze M. bavveşdık, bajen, bavveşta,

perde

yelpazelemek Z. ba vvesandın, ba vveşta.
yeltenmek Z.xwetO dan, hevves tann, mOl

tann, cenbandın.
yem M L ahf, xol, yOm, êm. Z qût, qvvit,

evıya zOdeyi jı bo mırişkan e. 3. tamik,
evrya jı bo nûçirO, xwanna ko dıtan tapık
û daf0./_ounakZ.jO re bûn nOçu"./- tor¬
bası Avv. cûher, cor, tûnkê ahfi. /_ ver¬
mek Z. 1. ahf dan, ahf kınn. Z qût dan.

yemek M. xvvann, aş, nan, evrya karO
xvvannê û zık têr tannO ye. /_ borusu M.
soriçk. /_ içmekZ. xvvann û vexwann. /_
kabı fivv. aman, firax. /_ odası M. jûra
xwannê. /_ hazırlamak L nan çatarın.
/_ vermek L nan dan. /_ yemek L nan
xvvann.

yemek 2 L xwann. L nan û xwanneka ko
devê xwe de dıcûyi û dadiqulinl Z maş-
andın, kûtın û kolanO ifade ddce. * pas de¬
miri yer Avv. jeng hesıni dixvve. 3. üşte
nehelal pejırandın. * haram yemek fivv.

heram xwann. 4. xerc tann û xdastannê
deji rol dıgıre. * tüm servetini bu yolda
yedi fivv. hemû heyına xwe di vO rO de
xvvar. 5. deyn nedan u maf derbazbûnû
de. * adam yüz liramı yedi Avv. mırovi
sed üraye nun xvvar. 6. ecızbûn, xemgu-
bûnO de tO kar andı. * bu dert beni yedi
Avv. ev derdi ez xvvanm. * yediği boka
bak! Avv. gûyO ko drxwe! *yeme yatımda
yal Avv. mexwe û h cem raze. * yemeden
içmeden Avv. bê xvvarin û vexwann. * yiy¬
ip içmek Avv. xwann û vexwann.

yemek borusu MA. ant soriçdc, gevvri.
yemekhane M. xwanngeh, xwannxane,

çeştxane.
yemeni MLçit,cûreçıtâjınane.Zsol,so-

lên bê pehni ye.
Yemenli M. rgd Yemeni
yemin M. sond, qesem,drameti./_ elmek

Z. sond xwarui, qesem tann. /_U rgd
bısond. /_siz rgd. bûsond. /_ verdirmek
Z. dan sond xvvann.

yemiş M. L fûta, mOvve, meyvve. Z hêjir.
yemlemek L L alıfandın, ahf tann, ahf

dan. Z qût dan, qvvit dan, jı bo teyr û
mırişkan.

yemlenmek L L lûkerO 'yemlemek"
hatm tann vvek: hatin aldandın. Z mec.
çOrta, yana debara xwejı kesâ din kına

yemlik M L afır (jı bo dhâ ko ahf dıdm
hayvan). Z ahf, xvvanna ko jı bo heyvvan
haüye tirxan kuın. /- otu Nh sıpuıg,
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spımg.
yen M. ûçdc, hûçdc, çdan, cilan.
yen 2 M. navâ diraf0 Japon e.
yenge M. Ljınbıra. Z amoj. 3.xaloj. 4. cavvi,

juıOn bu-ayan jı hev re 'cavvi' dıbOjm evv ji
ddeevm kategonya bêje ya 'yenge" 5.
xwişk, xwang, di zmanû Kurdi de gerjm jı
te crvvantır e jı bo denge gazi tannO de
"xwişkê an xvvangê" tO gotm: ger jı te
kaltu be vvO gavê "amoj an xaloj" tê gotın
ko beramberi beje ya "yenge" ya tırki ye.
6. berbûk, juıa ko di davvatO de rêbenya
bûkê ddce.

yengeç M. kevjal, kêfşrng. /_ burcu Nh
xerçeng, xermanan, çerx i kevjal, 21 hezi-
ran 20 tirmeh.

yengi M. serketın.
yeni rgd nu, nuh, nû. L tışte nehatıye

xebitandinyanû beramberi kevn e. 2.jı bo
dem û zeman ko hO hatiye kıruı. * yeni
buluşlar fivv. ditınûn nuh. 3. hû destpêka
kar kınn. * yeni gelen işçiler Avv. karke-
rên ko nû hatme. 4. tışt an kesO ko ne¬
hatıye naskınn an bıhistın Û hO derketrye
rastê. * yeni kitaplar çıkmış Avv. pırtû-
kOn nû derketıne. /_ başlan Avv. jı nû ve.

yeniay M. tava nû, hiva panzdeh.
yeni çağ M. dema nû, mOjûya nû.
yeniçeri M. yeniçeri, cûre sınıfeke leşkeri

ye h dema Osmani de.
yeniden rgp. disa, jı nüve, carek dm. sa¬

vaş yeniden (tekrar) başladı Avv. şer disa
dest pO tar.

yeni dünya MA. 1. helûjeyi malta, evıya cû-
reyeke helûkan e. 2. jı bo parzenıtaa
Amerika tO gotm.

yenik rgd 1. bınketi, mexlûb. Z gezkıri,
kvviti. * fare yeniği fiıv. mişkxuri.

yenilemek Z. 1. teze kınn, nû tann. 2. du¬
çar tann, tekrar tann.

yenUenmek L L nû bûn, hatm nû kırın. Z
hatın duçar kınn.

yenileşmek L nuh bûn, nû bûn.
yenileştirmek L bn yenilemek.
yeniletmek L L dan nuh kınn. Z dan du¬

çar kınn.
yenilgi Ml.bınketud,mexlûbıyet,jıboşer

û têkoşinO. Z vvmdakınn, mexlûbryet,
evıya di xumar û axaftin û qezence de tê
kar anin.

yenilik M. 1. nûvedan, nuzayi, nûti, nuhti.
2 nûjeni, modernıti.

yenilmek Z. 1. bin ketm, mexlûb bûn. Z

vvında tann. 3. hatm xwann.
yenilmez rgd nebez, zorlOnebu.
yenilmezlik Mserkeüni.
yenişememek Z. h hev nekanta, h zora

hev nebınn.
yenişmek Z. h hev kandı, zora hev bum.
yeni yetme M. L gOrani. 2. nûderketi, nû¬

za.
yeni yetmelik M. gûran, azevv.
yeni yd M. sala nû, sersal.
yenmek Z. bin xistin, zor lê bınn, mexlûb

tann.
yenmek 2L L hatın xvvarin. Z hatın maşin,

hatın kvvitın.
yepyeni rgd tıp û nûh.
yer M. 1. cıh, cih, şund, mqteya tışteki di va-

lahiyê de. * kitabın yeri kitaplıktır fivv.

cihO pırtûkû pirtûkxane ye. Z erd, cih,
şund, der, zenıina ko mırov pê lê dike an
lı ser diğere. * burada (bu yerde)
oturuyorum fivv. h vır (vâ derâ) rûdınım.
* gezmediğim yer kalmadı Avv. der ne¬
ma 10 genyam. * bir yere sığınmak fivv.

xwe spartin dereke, xvve avêtin derekO. Lı
vır bı zêdeyi tO mana cih û şund. 3. M. Erd,
Dınya, vveki navO serenav tO kar anin. *
yer sarsıntısı Aıv. erd hejin. 4. cdı, cıh,
şund, devvs, rêç, niqteya ko lê tê ditin. *
avın yerini tesbit etmek fiıv. cdiû an şun¬
da nûçirO doz kum. 5. cdı, şund, mana
gınngi Û strateji yO ji dıde. * önemli bir
yerc getirilmek fiıv. jı bo ciheki gırıng
hatın anin. 6. cih, vvar, şund. * yayla yeri
fivv. cihâ vvaran. * her yerde fiıv. her derO.
7. erk, meqam. * kendisini valinin ye¬
rinde sanıyor fiıv. xwe cihâ vvaü de dibi¬
ne. 8. niqteya ko jı bo tışteki hatiye tirxan
kırın. * sobanın yeri fivv. cihO sobe yi. 9.

cih, şund, devvs, rêç. * yeri beUi olmak
fiıv. cihêyeki vala bûn. 10. cih, şund, devvs,
jı bo cihê* xani û pag tO kar anin. * ev için
yer aldım fivv. mın jı bo xani cih gırt. 11.

erd, cih, şund. * sussuz yerde biber ol¬
maz bw. cihê bej de isot nabe. 12. cıh, ci,
cih, şund. * kaza yeri fivv. cihO qezayi. 13.
otOl, motel an di staaman de an di navgi-
nOn ragdiandinê de vvek trOn, balafir de
jımara rûnışünO. * HoUandaya giden
uçakta bir yer lazım Avv. di balafıra ko
dıçe Holandê de me cihek drvOt 14. cih,
şund, devvs, evrya niqteya ko mırov h 10

ye. * benim yerime AUyi aldılar Avv. di
devvsa nun de Eü gırtm kar. * ah! senin
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yerinde olsam Aw. ax! ezh cihOte de bun.
15. erd, ax, xvvell * yere gömmek Avv.

bmerd tann./_açmakZ. şundvekınn./-
bnhnak L cih ditin, şund ditin. /_ değiş¬
tirmek L şund guhartm. /_ etmek L L
cih gutuı, şund gutm. Z cih kuın, şund
kuın. *yere balasıca Aw.ax anxvveh h ser
bi. * yeri gelmek Avv. cih ko hat, gotin ko
hat * yerin dibine girmek Avv. ketin bm
erde, evıyajı üre an jı şerman re ko muov
cih diğere re tâ gotm. *yerindedurama-
mak Avv. h cüıâ/şundâxwe de ranevvestin.
* yerine buakmak Avv. danin cdı, danin
şunda. * yerine geçmek Avv. ketin cih,
ketin devvsO, derbazi cih bûn. *yerine ge¬
tirmek fivv. andı cdı, bı cıh andı. * yerine
girmek fivv. ketin şundO, ketin cih, ketin
dewsê. * yerine koymak fivv. kınn şundO,
tann cih, tann dewsê. * yerini tutmak
fivv. devvsa gutın, cdı/şund _. gutın. /_ kal¬
mamak L şund neman, cih neman. /_
kaplamak L cdı/şund gırtın. *yerin ku¬
lağı var fivv. erdû guhO xwe heye. /_ tut¬
mak Z. şund gutm. /- vermek Z.
cih/şund dan/dayta. * yer yarılıp içine
girmek fivv. erd qehşi û tê çûn xarO. * yer
yer rgp. cih cdı, şund şund./- zarfı Grm
hokerOn cdiki.

yer altı M. bmerd, binax. L beşi di bm rû
yê erd. Z mec. karOn dizi û bêqanûni ya
ko tê tann. * yeraltına girmek fivv.

bınerd bûn. * yeraltı örgütü fivv. rêxistê-
na bmerdi.

yerbiUmi M. erdnasi, jeoloji.
yerçekimi M. erdkêşi, kOşa erdi.
yer çekirdeği M. ast navdca erd, dern-

erd.
yerel rgd herOmi, pêwar, cihki, erdin.

/-Ieşmek Z. herOmi bûn, cdiki bûn.
yerelması M. sêva bm erdin, sêvaxuik.
yer fersleğeni M. merzekOvvde, gtyacrvva.
yerfıstığı MA. zirfistiq, pışte.
yergi M. zem, hicivv.
yerilmek Z. haün koti tann, haün zem

tann.
yerinde rgd /gp.bıcdı.h cihâ, bı şund.
yerine rgp. bı cihâ _, bı şunda , bı devvsa

yer kabuğu M. cav qafikê erd.
yer kayması MA. hezaz.
yerleşik rgd cihnışin, dimati, cihbûyi,

cihguti, chvarbûyl
yerleşim Mrûruştm,cihgu1uı,ruşin,iskaa

yerleşmek Z. şund gırtın, rûnıştın, bmgeh
gutın,niştin, cıhbûn, bı cıh bûn, cıh gırtın,
ketin cıh, tO de cdı bûn. l.h cdı an dereke
de baş şunda xwe çOkınn. Z cih ditin û
rûnıştın. 3.jı bo kar ûxebatê ketin derekâ
an cihekû. 4. h derekâ destpâka jıytae
tann.

yerleştirilmek Z. karan h pâşrya 'yerleş¬
mek" bı lOkera "hatin" tane temam kirin
vvek: hatin şund gutuı, tâde hatin cih bûn.

yerleştirmek Z. karan h pâşrya "yerleş¬
mek" bı lOkera "kum" tane temam tann
vvek: şund tann, cdı tann.

yerU rgd xumali, xvvecih, dimati L tışt an
kesê ko cdıOxwenayeguhartın. Z tiştâ ko
jı hunduri vvelât de tâçakırın an denosbn.
/- mal M. malO xumali, mala dimati. 3.M
rgd kesâ ko h ser erda xwe tâ dmâ û lı wâ
dıji. 5. tan gel aşıretân xwecihi re ji tâ
gotin.

yerlileşmek /.xwecihi bûn.ddnati bûn.
yermek Z. L zem kuın. Z hicivv tann.
yer sarsıntısı MA. erd hejin.
yersel rgd erdin, axin.
yersiz 1. rgd bûcih, bêşund, bûvvar. Z mec.

bê cih, ne h cdı, bâ Ûşt, bâ mebest.
yer solucanı M. tizmar, cotkar.
yer üstü M. ser erdin, ser erd, rûyâ erd,

pışta erd.
yer yuvarlağı Mguoveraerd.
yeryüzü M. rûyO erd, pışta erd, serzenun.
^ryurt M. der Û ber, cdı û war.

yeşen"-" L huşta bûn, kesk bûn, yana
. ,g<' kesk gırün. Z hâsta bûn, nsün,zü

<ın, evıya jı bo rehek tâ gotin ko jı erdâ
'erdıkeve.

yeşertmek Z. huşta kırın.
yeşU Mrgdheşin,heşin,kesk,sewz./_ışüe

Mlambeyahêşin.
yeşillenmek Z. L hOşm bûn, kesk bûn. Z

şta bûn.
yeşillik M. hOşınati, keskahi.
yetenek M.fens,berjewendlçık,tepış,gâ-

rûfen, qabihyet /Si rgd fâns, berjevven-
di. bn kabUyet

yeter rgd bes. /-derecede Avv. qasiko bes
e.

yeterince rgp. qasiko,qasiko bes.
yeterU rgd L pıspor, zana, ehiLZ besi bû¬

ni * bulmakL qim anin, qimaxwe anin,
bes ditm.

yetersiz rgd L nezan, kâm ehil Z kâm,
tandık. /_lik M. L nezani, kâm ehil Z kâ-
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mani, kOmasi.
yeti M. fels. hut, hutbûni, meleke.
yetim rgdA sâvvi, hetivv, sıntır. /-hane M.

sêwixane. /_ kalmak L sêvvi bûn, sâvvi
man. /-tik M. sêvviti.

yetingen rgd qimdar, qenaetkar.
yetinme M.qun, qenaet
yetinmek Z. bes ditin, bes hebûn, tOr ditin,

qdna xwe andı, qim kuın, qenaet kınn. *
bu para bize yetmez Avv. ev pare qimi me
nake, em qima xwe bı vi pareyi naynın.

yetirmek L 1. temam talîn, xîlas kınn. Z
xwedi tann, mezm kınn.

yetişkin rgd LgOran,azew,xort.Zgdıaşti,
gehişti.

yetişme M. karO 'yetişmek" e.
yetişmek Z. gıhaştın, gdıiştın, geyin, geni¬

ştin, gınan, giştın, ragehiştın. Ev sinoni¬
mana dıkann di cihO hev de bûne bıkar
anin. L. çûyin û xwe gıhandına dereke. Z
di demO de amade guın Û temam kınn. 3.
tam di wextO dexwegdiandinê re 10 gotm.
* lam zamanında yetişmek Avv. tam
vvextê de gıhaştın. 4. jı dû re tevi tışteki
bûn. * ikinci çocukta arkadan yetişiyor
fivv. zaroya duhemin ji xwe jı par re dege-
htaiyê. 5. xwe duOj tann û deste xvve Iê
dan. * ağacın dalına yetişmek fivv. gehi¬
ştın guliyO darê. 6. bes bûn, qim tannO re
ji bıkar tO. * paramız yetişir fivv. pareye
me dıgetajiyO an degehO. 7. di pOvajoya
demO de nOzik bûnê ji şani dike. * adam
ikinci cihan savaşma yetişti fivv. mırovi
gdıaşte şerO cihanê ya duhemin. 8. nsün,
hûşın bûn. * kabak sulu yerde yetişir fivv.

kundu- di cihO avi de dıgehije. 9. xwandin
Û perwerdebûnê de pOşve çûn. * sanaat
okulunda yetişmek Avv. di xwandegeha
pişekari de gehiştm.

yetişmiş rgd gdiaşti, gehişti, gişti.
yetiştirici M. L cotkar, çandıyar. Z fârker,

amojker.
yetiştirilmek Z. i. lêkerûn h pOşıya

'yetişmek" bı "hatın" tOne temam tann
vvek: hatm geniştin, haı. handın. Z 10-

kerOn h pâşrya "yetiştin. ;k" bı "haün"
tOne temam kınn vvek: haün gıhandın,
hatın pervverde tann.

yetiştirmek Z. L gıhandın, gihandın. *
adamı trene yetiştirmek Avv. mırovi gı¬
handın trênO. Z pervverde tann, evıya jı
bo zanısti û terbryê ye. 3. talberandm,

xvvedi tann, mezm tann. * çocuk yetiştir¬
mek Avv. zaro xwedi kum. 4. ragdıandın,
dan bıhistın. * haber yetiştirmek Avv. nû¬
çe ragdıandın. 5. xizmet û azete de ji kar
tê. * adamlara yemek yetişiiremedik
Avv. mırovan re me xvvann neguiand.

yetke M. desthelati, otorite.
yetki M. raye, desthelati,selahıyet./_li rgd

1. rayedar, desthelat Z karbıdest, vvelate¬
ki de kesOn ko desthelatıya idare dest de
ne. /-siz rgd bOdesthelati, bêraye, bOse-
lahryet.

yetkin rgd gıhaşti, gehişti, kamil.
yetmek L I. der kınn. * bu maaş bana

yetmiyor fivv. ev maeş jı mın re nake der.
2. kınn der. * bize günde iki ekmek ye¬
tiyor fivv. rojê du nan jı me re dikin der. 3.
qim tann, tûr bûn, bes bûn. * ona yetecek
kadar var fivv. tura vvi heye. yetmemekL
qim nekınn, bes nebûn, nekınn der.

yetmiş M. rgd heftê. /-inci rgd heftOye-
min.

yevmi rgdA rojani.
yevmiye M. A rojane, yevvmıye. /_Ii rgd

buojane, bıyevvmıye. * yevmiyeli işçi M.
mışag.

Yezidi M. rgd Yezidi, zidi,evjıdinekeh ser
tavvûsi melek dıçın, zûdeyi yO vvan Kurd
in.

yığdırmak L dan lod kuın, dan
nıjınandın, dan diraxe tann.

yığılmak Z. cûz bûn, diraxe bûn, nıjta, lod
bûn, qûrç bûn. * üst üsle yığılmak fiıv. h
ser hev lod bûn.

yığm M. L diraxe, diz, cûz, revOke, part. Z
qorç, qûrç, qûç, evıya jı bo lodên kevıran
tO gotm. 3. lod, jı bo dar, êzing û laskûn
dexlû û Avvd tû gotın. * buğday yığını Avv.

loda genim. * tezek yığını Avv. loda keşkû-
ran, loda serginan. /_ yapmak Z. lod 10

xistin, nıjınandın. 4. kıdase, ev jı bo ahfO
heyvvan e

yığmak M. L nıjin, diraxeti. 2. lod, qûrç.
yığışmak L ti ser hev kom bûn, h hev

diraxe bûn.
yığmak L L lod tann, qûrç tann,

nıjınandın, vveki tışteki h ser hev kom Û

bdınd bıki. Z pergdiandın, nıjınandın, cûz
kınn, i'.raxe kuın, lod kınn, civandın,
rakın ıı tüm odunlan kapının önüne
yığm-.k Avv. hemû ûzıng lı ber deri
rukınn.

yıkamak L şuştın, av Iê tann. * çamaşır
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yıkamak fivv. cd şuştın. * film yıkamak
Avv. fdm şuştın.

yıkanmak Z. serşuştın, xwe şuştın, av lı
xwe kuın, berav kırın.

yıkatmak Z. dan şuştın, av dan le tann.
yıkı Mpag.xirbe.
yıkıcı rgd ruxOn.
yıkık rgd kavd, xube, xirabe, xopan, pag.
yıkılma M. L ketin. Zxuabûn, ruxin.
yıkılmak Z. ketin, helşin, talşıyan, tOkçûn,

hûnfta, nrxta, helvveşta.
ydanı MLkarO 'yıkmak" e.Zkaresat,fe-

laket.
yıkıntı M. kavd, pag, enkaz. /_ olmak L

kavd bûn.
yıkmak Z. L hênfandın, ruxandin, vverge¬

randın, ger kırın, evryajı bo tıştOn ko h ser
hev komtari, vvek beden, divvar û Avvd ko
bête ruxandm jO re tê gotin. Z helşandın,
helvveşandm, ruxandin, remandın, xu-ab
kırm, pehşandın. * yıkıp tekrar yapmak
fivv. helşandın û disa çOtann. Z vverge¬
randın, gêr kırın,jı bo insan, heyvvan û dar
û ber tO gotın. * tüm ağaçlan yüctdar
fivv. hemû dar vvergerandın. 3. kınn stûya
yeki. * suçu başkasına yıkmak fivv. sûc
kınn stûya keşi di. 4. gOr kınn, danin.

yıktırılmak Z. karê 'yıkmak" bı "haün"
tête temam kınn vvek: hatm hOnfandın.

yıktırmak Z. karê 'yıkmak" bı "dan" 10le
temam kınn vvek: dan hûnfandın.

yü Msal. * geçen yıl fivv. par, sala par, sala
çûyi, sala bori. * iki yü önce fivv. pûrar. *
gelecek yıl fivv. sala dahatû, sal din. * iki
yıl sonra Avv. satara dm.

yılan M.mar./_avcısıAw.margır./_göm-
lcği veya kavı fivv. kefenû mûr, kaj. *
yılan ısıran halattan korkar fivv. mar-
gezti jı vverıs dıtırse. /_ yavrusu fivv. tûle-
nıar. * su yılanı M. mari avi.

yılan balığı M. marmasi.
yılancık M Bj. maşere.
yılancıl rgd margır, marxur.
yılankavi rgd nıarmaroki, çrvanok.
yılan iğnesi balığı M. serbdûr, masizur-

ne.
yılan kökü otu MA. bırindarok.
yılan otu M. mamiran.
yılan şahı M. şahmaran.
yılan yaşlığı olu M. kari, marmaroşk.
yıl başı M. sersal, nuroj, Nevvroz. /_ bay¬

ramı MA L cejna sersalê. Z cejni Nevvroz,
cejna Nevvrozû, 21 i adarê sersala Kurdi

ye.
yıldırılmak Z. hatm tadayi kırın, hatın

ecız tann, hatm çav tirsandin.
yüdıruıı M. L bırûsk, bırûsk, bırisk,

evvretırişke, tiri. Z karê ko vveki brûsk tâ
kınn. /- çarpmak L bırûsk lâ xistin, ti-
riyû lû dan/xısün.

yıldırımlık M. paratoner.
yıldırmak Z. çav tirsandin, çav şkOn-

andın, ecız tann, tadayi dan.
yıldız M. stêr. L jı xeyni hiv û rojO cısmûn

lı ezmanan. Z hunermendOn navdarya si¬
nema Û dengbOji û Avvd 3. bext, çarenûs,
şens. * yıdızımız sönmüş Avv. stOra me
njıye. /- akmak veya kaymak L stOr
njin. /_ falcılığı Avv. astroloji. * yıldızı
parlamak fivv. stOra xwe geş bûn, kesO ko
şensO xwe vedıbe. * yüdızı sönmek fivv.

stûra xwe njin.
yddız böceği MgûstOnk.
yıldız çiçeği Mstêregul
yıldızlı rgd sterin.
yıldızlı numan çiçeği M. gulenisan.
yüdız sümbülü otu M. pivazxage.
yıldönümü Msalborin.
yılgm rgd çavşkOnandi, çav şkesli.
yıl halkası Mxut,xizkOnko her sal di ko¬

ka darO de peyda dibe.
yüık rgd 1. devxar. Z çavşaş.
yılışık rgd bışıri, devbışıri.
yılışmak L dev bışırin, devê xwc bı kenâ

vekırın.
yılkı M revo.
yıllanmak L L sahni, sal temam kırın, sal

borin. Z salbori bûn. -

yıllanmış rgd kevnesal, salboribûyi.
yıllık M. 1. sahni. 2. salname.
yılmak L 1. çav tirsin, çav şkestın. Z ecız

bûn, bûzar bûn.
yılmaz rgd nebez. /-tak M. nebezi.
yıpranmak L "t kevn bûn, hıncırin. Z

maşin, kevn bûn, heltaün, zOdeyi jı bo
nımakine û hacetan tû gotın.

yıpratmak Z. 1. kevn kırın, hincinindin. 2.
helhdandın, maşandın, kevn kınn.

yır M. 1. kdam, stran. Z helbest
yırtıcı rgd 1. dirinde, jakavv, bevvr, heyvva-

nO bıpence û goştxur in. /_ hayvanlar L
heywanên dınnde, bevvri beyan. Z mec.
kesO xwinrêj. /_hk M. dınndeyi.

yutık rgd çınyayi, qişbûyi, gıncır, repal.
yırlık pırtık rgd gıncıri,fırfat,qiş û qclaş,

rût û repal. * yutık pırtık hale gelmek
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helhdandın, maşandın, kevn kınn.

yır M. 1. kdam, stran. Z helbest
yırtıcı rgd 1. dirinde, jakavv, bevvr, heyvva-

nO bıpence û goştxur in. /_ hayvanlar L
heywanên dınnde, bevvri beyan. Z mec.
kesO xwinrêj. /_hk M. dınndeyi.

yutık rgd çınyayi, qişbûyi, gıncır, repal.
yırlık pırtık rgd gıncıri,fırfat,qiş û qclaş,

rût û repal. * yutık pırtık hale gelmek
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Avv. gıncırin, gıncır bûn, qiş û qelaş bûn. *
yırtık pntak hale getirmek Avv.

gıncırandın, gmcır kuın, qiş û qelaş kum.
yırtılmak L çırin, çOrta, çer bûn, qetih,

qiş bûn, dirin, durin. * panlolu
yırtılmak Avv. pantolû xwe durin.

yırtmmak Z.xwedırrandın,xweqiş kırın,
kese vvısa bıhışk diqire û dike ko biteqe.

yutmaç Mqiş,dur.
yırtmak L dırandm, çırandm, çêrandm,

qetandm, qiş tann, pentandm. * karın
yutmak L zık dırandın, zık qiş tann.

yıvışmak /.viciqi bûn.
yiğit rgdxurt, eğit, leheng, gernas, aguçav,

ferzende, mêrxas, mer, jı vana de "xurt Û

mOr" zOde tê kar anin. /_ adam Avv. mıro-
vO xurt. /-Uk M. xurti, dtaemêri, mOrxasi,
mOrani, celadet.

yiğitçe rgp. bı xurti, bt mêrani.
yine rgp. disa.
yinelemek Z. duçar tann, disa kuın, te¬

krar kınn.
yinelenmek L hatın duçar kınn, hatın di¬

sa kınn.
yirmi M. rgd bist /_nci rgd bistemta.

/-şer rgd bistûbist
yitik rgd vvında, berze, zayi.
yitirilmek Z. hatin vvında bûn/tann, hatm

berze bûn/tann.
yitirmek L vvında kınn, berze kuın.
yitmek Z. vvında bûn, berze bûn.
yiv M. niqir.
yiyecek Mxwann,xorak,zad,xurdemenl
yobaz M. rgd olpenst, kevnepenst. /_tak

M. olpensti, kevnepensti.
yoga M yoga, di zmanê sanskriti de
yogi M. yogi.
yoğaltmak Z. tüne kınn.
yoğrulmak Z. karO 'yoğurmak" hatm

tann vvek: hatm tev dan.
yoğun rgd tir, sd"t * yoğun ayran fivv. de-

wê tir. /_Iuk M. tiri, sıfti.
yoğunlaşmak L tir bûn, sıft bûn.
yoğurmak L 1. tev dan. * çorbayı yoğur¬

mak fivv. şorbe tev dan. Z sıtırandın,
slrandın, surandın, vvısa tışteki zrvva an
hışk av 10 dan û tev dan. * hamur yoğur¬
mak fivv. hevir surandın.

yoğurt M. mast. /_çu M. mast fıroş. /_lu
rgd bımast.

yok M 1. tüne, nine. tıştO ko naye ditin an
naye dest ketin, dıjraberi hebûnû ye. *
evde kimse yok fivv. kes hmalû nine an

mal de kes tüne. Z vvateyi qedexebûnû
dıde. * içeri girmek yok fivv. ketina hun¬
dur tüne. 3. tıştO ko mevvcûd ntae. * sen
yok bilmezmisin? Avv. tu tunetiyO nıza-
ni? 4. rgp. vvateyi na û neyuıi dıde. * ala-
caknusm? yok almam Avv. tuO bıgıri?
na, nagırım. S. Ghk nızanım, nizam. * yok
böyle olmuş,yok şöyle olmuş Avv. nizam
ha bûye, nizam ha çûye. /_ canım fivv. na
canım. /_ etmek Z. tüne kırın. * yok oğlu
yok fivv. tunne û tüne. /_ olmak Z. tüne
bûn. * yoktan var etmek fivv. jı tunetryi
heyi kınn.

yoklama M. kontrol, sehıti.
yoklamak Z. L sehıti tann, kontrol kuın.

2. dest 10 gerandm. * karanlıkta elleri Ue
yokladı fivv. di tariyû de deste xwe 10 ge-
rand. 3. lOkolan, vekolan. * hele bir yo¬
klayalım bakalım fiyatlar nasü Avv. ka
em carO 10 bıkohn hela bıha bı çı ne. 4. seh
tann. * üstünü başım yokladılar Avv. ser
ûberO vvi seh tann.

yoklanmak L kare 'yoklamak" bı
"hatın" tête temam kınn vvek: hatm kon¬
trol kınn.

yokluk M. tuneti, nebûni L dıjraberi he¬
bûnû ye, yanO tıştû ko mevvcûd nine. 2.
hûjari, feqiri. * yokluk zordur Avv. tuneti
dıjvvar e.

yoksa Ghk. an, an ne, qet ne, yan, eğer ni¬
ne.

yoksul M. rgd zivar, fequ-,xızan,hOjar, rût,
evdal, belengaz. Ev sinonimana h gor de¬
vokan ddcann lı cdıO hev de bıkar bOn.

yoksullaşmak Z.xızanbÛn,feqir bûn, he¬
jar bûn, belengaz bûn.

yoksullaştırmak Z. feqir tann, xrzan
tann, hûjar kınn, belengaz tann.

yoksulluk M. staonimOn lı pOşıya 'yoksul"
bı pareka "i" tOne temam bûn wek: feqiri,
xrzani.

yoksun rgd pêmen, pêvemani, tüne, meh-
rûm. /_ kalmak L pâ ve man, pêmen
bûn, jO mehrûm bûn. /_Iuk M pOmeni,
pûvemani, mehrumryet, tuneti.

yoksunmak Z. pO ve man, tunetıyû de
man.

yoksuzluk M fi/ı yoksulluk.
yokumsamak L inkar kınn, xwe nenin.
yokuş M. cav tırr, evraz, hevvraz, berkaş,

kaş, qryame, terazin. /_ aşağı fivv. serbıjûr.
/_ yukarı fivv. ber bı jor, berevv jor. * yo¬
kuş inişsiz olmaz fiıv. evraz bû nışûv
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nabm.
yol M.rö,ra. Ljı bo mesta û ragdıandın û

navgtaOn ragıhandınO û hwd ya ko insan
çOtanye an hatiye çakına * araba yolu
Avv. reya ereban.*patikayolu Avv. peyarû.
Z co û qenalOn avâ. * su yoln Avv. co ya
avâ. 3. rOvviti. * yola düşmek Avv. ketin râ.
4. çare, metod, râbazryâ j şirove dike. *
bunun da bir yolunu buluruz Avv. em
reyeki jı vi re dibinin. & râ, râgah, hal û
rewiştû ko mırov tâ deye an pâ gutı ye. *
tuttuğun yol, yol değil ki Avv. râ ya te pâ
gutı ye, râ ntae ko. 6. râ, râgah, mebest *
bu yolda çok ter döktü fivv. di vû rû y0 de
zor xu da /_ açmak L rO vekinn. /_ ağzı
Avv. deva râ. *yola düşmek Avv. bı rO ketin,
dan râ, ketin râ. * yola getirmek Avv. anin
râ, kuın râ. *yola koymakxısün râ, kum
râ. *yo!a koyulmak Avv. bı râ ketin, ketin
râ, dan râ. * yoldan çdcarmak Z. jı râ
derxistin. /_ almak L râ gutm, di râ de
çûn. /_ aramak L ti rO gerin, çare gerin.
/_bulmak/, râditin, çare ditin, »yoldan
çıkmak Avv. jı râ derkeun. * yoldan
çdcarmak Avv. jı râ demstın. /_ göster¬
mek Avv. râ nişani dan. /_ kesen M. râbu.
/_ kesmek L râbırrin. * yoUan
ayrılmak Avv. raya xwe cüda bûn. /_ pa¬
rası M. xercâ râ, pareyi râ. * yoluna koy¬
mak Avv. serrast tann, rOkûpêk tann,
kum re. *yolunu bulmak Avv. rê ditm, rê
10 ditm, raya xwe ditin, rüya xvve detanta.
* yolunu kapamak Avv. râ lâ gırtm, râ jâ
standın. *yolunu kesmekAvv. rê lê gutın.
* yolunu şaşırmak Avv. rO ya xwe şaş
kum. *yolu olmak Avv. rê lê hebûn, rê he¬
bûn. * yolu şaşırmak Avv. rO şaş kınn. /_
vermek Z. rO dan, berdeborin. /_ yap-
mak Aw.rêçêtann, rêvekınn./- yordam
Avv. rê û rObaz. /_ yürümek Z. rê çûn, rO
de meşin.

yolcu M r&mng(i), râvvi, rêbrwar. L kesê
ko ketıye rê û dıçe. Z kesû koxwe amade
kurye û rOkeve. 3. kesO ko Odi dunue. /_
etmek Z. bı rê tann, rê tann.

yolculuk M. rOvviti, rObrvvari, rOvvüıgi. /-
etmek L rOvviti kınn, rêbrwari kum.

yoldaş M. L hogu, heval. Z hevrê, kesOn
ko pev re bı rê dıçın. 3. hevrO, kesO
hemfdcu.

yoldurmak L karê 'yolmak" dan kınn
vvek: dan rûçıkandın.

yollamak Z. henardın, re tann, hınartın,

şryandın, şandın, verO tana
yollanmak L kara 'yollamak" bı "hatan"

tane temam tann vvek: hatan henardın,
hatın sandın.

yollu rgd buâ,bırâ.
yolmak Z-L rûçıkandın, pırtılcandın, pûrt

tann, pûrtdeandın. * saçmı yolmak Avv.

porû xwe rûçıkandın. Z quraftin, şop
tann, rûçıkandm, evrya jı bo rez burin û
pûrtıkanduıa dar û tiştâ vvısa. * dardığan
yolmak Avv. tavvi şop tann. 3. pentandın.
Evrya bı avvaki qiştannO û çûrandmê tâ
kar anin. 4. mec. keseki brxapini û rût û
tazi bıhûh.

yolsuz rgd L bâra, bâ râ. Z bûqanûnl
/_luk M. bârâti. Z baqanûnl

yolunmak Z. L pûrt bûn. Z lOkerên h
pâşrya 'yolmak" bı lûkera arikar "hatin"
têne bıkar anin vvek: hatin rûçıkandm.

yoluyla rgp. L bı râ ya. Z bı rûgayi. 3. bı rö-
gayi, bı vvesıte ya. * bir arkadaş yoluyla
işe girdim Avv. bı rûgayi hevalekO ez
ketim kar.

yom N.K S. yom, cnar. /saz rgdbeyom,
bâcoeır.

yonca M. sevvere, önce, ket
yonga M. xeritok, tiştâ ko jı bırrinO,

mışartannO an jı xûştirekinnê ber dimi¬
ne. * ağaç yongası bvv. toza mışari

yontmak Z. bırrin, dapiun, rewêrbn, re-
vvOtın, taşta. * taş yontmak fivv. kevu
burta, kevu taşta.

yontu M. heykel. /_cu M. heykeltraş.
yontulmak L L kara "yontmak" hatin

tann vvek: hatm revvârün, hatin taşta. Z
mec. hatm dapitın,yana kesâ hov û nezan
ko Odi kedi dibe û dıkeve niva crvakâ.

yontulmuş taş M. kevuâ şeh tari, kevuâ
bırri.

yordam M. L lezi, çalakl Z qabihyet, hut-
bûni. 3. rOber.

yordurmak Z. dan rave tann, dan şû-ove
tann.

yorgan M. IıhOf.
yorgun rgd vvestiyayi, mandi, betili, qefdl

/_ argın fivv. jı qam de keti /-luk M we-
stan, vvestin, manditl *yorgunluk çıkar¬
mak fivv. vâsin, vOsa xwe gutuı, bihnaxwe
gırtm.

yormak l Z. cıefılandın, tabandın, vvest-
andın, mandi kınn, betdandın. Jı van de
"vvestandı û mandi tann" zOde têne bıkar
anin. * bu sözlük beni çok yordu Avv. ev
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"vvestandı û mandi tann" zOde têne bıkar
anin. * bu sözlük beni çok yordu Avv. ev
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ferhengi ez zor mandi tanm.
yormak M rave kınn, şuove kum.
yorucu rgd rencin, mandiker.
yorulmak L mandi bûn, vvestin, qefdin,

teıbin, betiun.
yonun M. rave, şü-ove, pûşıng, vekolan. /_

yapmakL şirove kirin, rave kum, veko-
lin.

yorumlamak Z. rave tann, Vekolül, ŞUO-
vekınn.

yorumlanmak L hatin rave tann, hatm
vekolin, hatan şirove kum.

yosma rgd şeng, şok, jı bo jınân vvısa tâ
gotin.

yosun M. L kefzer, kevz, kevzeh, kevvar. Z
huneyê kevıran, ya ko lı ser kevu/beran
tâ çûbûn. /-lanmak L kevzeh gırtm,
kevzehi bûn. /_lu rgd kevzehi, kevzeh
gutl

yoz M. L hov, adi. Z dejenere, biji. /_laş-
mak L dejenere bûn.

yön M. Lrex,dûş, layen, hOl, la, pi,aü, teref,
istiqamet /_ değiştirmek L ali guhartın.
* sol yön, sol taraf Avv. rexû çepâ, aü çepâ.
* sen hangi yönden geldin? Avv. tu kijan
dûşÛ re hati? * hangi yönden geliyor Avv.

kijan hâlâ de tâ. Z havve, râ, râgah. /_lü
rgd sinonimûn 'yön" pareka "bı" dıgınn
vvek: birex, bıaü. /-süz rgd sinonimûn
"yön" pareka "be" dıgınn vvek: bêrex,
bOaü. /_ vermek Z. rOgahi durust tann.

yöndeş rgd sinonimûn h pOşrya 'yön" bı
pêşdanka "hem" temam dibin vvek: hem-
rex.

yöneUk rgd beridayi, bervObûyi. * güneşe
yönelik ev Avv. mala ko berve rojO bûye.

yönelim M. L beridani. Z mêldari, bıj. *
sebzeye yönelim fazla fivv. mOldanya
sevvzO zOde ye. 3. bervêbûhi. * ayçiçeği
güneşe yönelim gösterir Avv. gula
berbuoj berve rojO dibe.

yönelmek Z. L beri dan, beri guharin, ber¬
ve bûn. * yolu değiştirip başka yöne yö¬
neldi fivv. rüya xwe guhart û berû xwe da
hûlek dm. Z mêl dan, bıjin.

yöneltilmek Z. karê "yönelmek" haün
tann.

yöneltmek L beri dan, beri guhartın, rast
tann. * tüfeğini düşmana yöneltti Avv.

tıfınga xwe rasti dıjmın tar an bere İdmgO
xwe da dıjmın.

yönerge M taümat, direktif.
yönetici M. karbıdest, sermryan, şerkar,

direktör, /-ilk M sermıyani. * yönetici¬
lik etmek Avv. sermıyani tann.

yönetilmek L hatın idare kuın, gelinen¬
de bûn.

yönetim M.berêweberi,dageri,dolrwgeri.
/_ kurulu Nk komita rûvebınn, komita
berâvveber, koma douvvger.

yönetmek L L râ ve bum, berâvve bınn,
idare tann. Z serpenşti tann. * savaşı yö¬
netmek Avv. serpenşüya şer kuın.

yönetmelik Mrâzname.
yönetmen M şerkar, sermryan, serpenşt,

mıdûr, direktör, dager, nazır. /_Uk M. ev
sinonimana bı pareka '1" tOne bıkar andı
vvek: sermıyani.

yönlendirmek L seri tıji kınn. * adam
Kürt düşmanı olarak yönlendirilmiş
Avv. sera muovi bı dıjmabya Kurd hatiye
tıji tann.

yöntem M. râbaz, azdı, metod, formil. /_
bilimi M. metodoloji. /Si rgd bımetod,
bazdı.

yöre M. hevOrke, cıh, cdı,der, civvar, dever,
tepeş. * bu yörelerde av bulunmaz Avv. h
van deran/cihan nOçü: naye ditm.

yöresel rgd xwecih, bıcivvari, deveri, me-
heü.

Yörük M. Yönle, cûre TukOn koçer m.
yörünge M. râgah.
yudum M qım, fır, qurt, gulp. /_ yudum

Avv. qım û qım.
yudumlamak Z. qım kırın, fır kırın, qur-

tandm.
yudumlanmak L hatm qım kınn, hatm

qurtandin.
yufka M. L şkeva, keva, nanê tenık ya bê-

haveyn. Z rgd tenık, xavde. /_ ekmek Z.
nanê şkeva, nanO keva, nanê fetir. /-yü¬
rekti rgd dıtaerm, dd tende. * yufka yü¬
reklilik göstermek fivv. dıtaermi tann.

Yugoslav MYogûslavv.
yuh! B. hû ha! ha ho!
yuhalamak L yû ha tann, ha ho tann.
yük M. bar. * yük altına girmek fiıv. ber¬

bar bûn. /- bağlamak L bar gırûdan, bar
beştin, bar paçan. /- boşaltmak L bar
danin. * yük çağına gelmek Avv. berbar
bûn, haün berbarê. /_ çekmek Z. bar
kışanchn. /_ hazırlamak L bar dagırtm.
/- indirmek L bar danin. /_ kaldırmak
Z. bar ratann. »yükleme yeri Avv. barxa-
ne. /_ sarmak L bar pûçan. /_ taşımak
L bar kışanchn, bar kêşan. /_ taşıyan Nh
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baricêş. *yükü ağu Avv. bar guan. * yükü
hafif Avv. bar srvdc. /_ yüklemek L. bar
bar tann, bar besün, bar dagırtm.

yukarı M. 1. jor, bani, haf, evrya beşê ser
ya tışteki yanO dıjraberijêr e. Zjor, bıhnd,
kes an meqamê jı ya dm mezür e. 3. rgd
jor, jorin, bani, haf, tışte ko h jori tışteki di
ye. * yukan kat Avv. qata jorin. 4. rgp. jor,
jorin, berjor. * yukarı çıkmak Avv. bani
ketm, çûn jor. * yukarıya doğru Avv. be¬
revv berjor. * yukarıya yönelmek Avv.

berjor bûn. * yukanya yöneltmek Avv.

berjor tann.
yukarda rgp. ti jor.
yukardaki rgd jorin, ya koh jor e.
yukarıya rgp. berjor, berevv jor, jor. /_

taşımak L kışandm jor.
yulaf MxamkOsan.
yular Mnşme,celew,xap,xapdc,hefsar. *

yuları ele vermek Avv. hevsar dan dest. Jı
vana de "hevsar" zOde tOne bıkar anin.

yularlamak Z. hefsar kınn.
yumak Mİ. gdok, gaj, gac, kaj, kej, üfde, jı

bo dezi an ris. Z apdka, kulu, peng, zduic,
jı dezi re tê gotın. 3. kelef, evrya jı bo gdo-
kên mezın in.

yumaklamak Z. sinonimûn lı pûşiya "yu¬
mak" bı lOkera arikar "tann" tOne bıİcar
anin vvek: gdok kınn.

yumaklanmak Z. sinonunên lı pOşıya
'yumak" bı lOkera arikar "hatm _ tann"
tüne bdcar andı vvek: hatın gdok tann.

yumdurmak L lûkerên pêşrya 'yum¬
mak" bı "dan" tOne temam kınnvvek: dan
damdandın.

yummak L mıçandın, damdandın. * gö¬
zünü yummak Avv. çavO xwe damdandın.

yumru Mpivok.selk.
yumruk M 1. kol, kulm, mışt, gulpdc,

gırmde, deste ko tdryOn xwe hatme guva-
ştm. Z lêdana ko bı deste vvısa 10 dan. /_
atmak Z. ev sinonimana bı "avOtın" tOne
kar anin vvek: kol avetın. /_ göstermek Z.
kola xwe şani dan, çav tirsandin. * yum¬
ruğuna güvenmek Avv. bı kolOn xwe ba¬
vver bûn.

yumruklamak Z-lOkerânü pâşrya "yum¬
ruk" bı lOkera arikar "kum" tOne kar
anin vvek: kol tann.

yumruklanmak L lâkerân h pâşrya
'yumruk" bı lâkera arikar "hatm .. tann"
tane kar andı vvek: haün kol tann.

yumruklaşmak Z. hevûdu kol kınn, hev

Û du gırmık tann.
yumruk oyunu M. listıka gırmıkan, boks.
yumuk rgd mıçandi, damdandi, quç. /_

gözlü Avv. çav qırç.
yumuklaşmak Z. hatm mıçandın, hatm

damdandın, hatm qirçta.
yumulmak L L damılin, mıçin, qirçta. Z

hatın damdandın, hatm mıçandın. * uy¬
kudan yumulan gözleri açılmıyordu
Avv. çavên xvve yOn ko xevvê dıhate
damdandın Odi venedıbû. 3. poz kırm(â).
* hayvanlar yeşU ota yumuldular Avv.

heyvvanân poz kınn gryayê teze.
yumurta Mhek,heUce.LAâUovajıytada-

rOn mê ye ko ber dıgue. Z hOka mırişkO.
3. hêhk, gun, gum, torbıkOn mOrani ya
mOr m. /_ akı MA. sıpiçk, spiçka hêkO. /_
sarısı MA. zenkO hOkê. * yumurta şansı
rengi fivv. çiq. /_ şekU M. hêkani, hOkane.
/_ zarı M. xavdcO hêkO.

yumurtahk M. ant hOkel, fer.
yumurtlamak Z. hOk kuın, hê tann, hel¬

ke kınn, hêk anin.
yumuşacık rgd nernuk, nermıji.
yumuşak rgd nerm, dıjraberi her avvayi

hışk e. /- başh rgd ser nerm./- damak
M/ıant nermika esmanû dev. /_yüzlü Avv.

rûnerm.
yumuşakça rgp. bı nermi, bı nermahi,

nenmp.
yumuşaklık M nermahi, nermi.
yumuşamak L netm bûn, nermıyan. L

hışkıya xwe sıst bûn. Z eni û hesasryaxwe
derbaz bûn.

yumuşatıcı rgd nermker.
yumuşatılmak L hatın nerm tann, hatm

nermandın.
yumuşatmak Z. nerm tann, nermandın,

nermıjandın.
yunak M. berav, beraşo, hemam.
Yunan M. rgd Yevvnan, Yunan, Grek.

/_ca M. Yevvnani, Greki. /Sı M. rgd
Yevvnani, Greki.

yunmak Z. xwe şuşün, berav tann, av lı
xwetann.

yunus batağı Nh berazi derya, delfin.
yurt M. 1. vvelat, nıştiman. Z diyar, vvelat,

memleket 3. pansiyon,xamyêcihbûnêye
jı boxwandekaran an nexwaş anjı bo me-
bestOn taybeti. /_ dışı Avv. derveyi vvelat
/- içi Avv. hundur vvelût, vvelati navxwe.

yurtlandırmak Z. civvar tann, cih û vvar
tann, dan nişin.
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ke kınn, hêk anin.
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yumuşak rgd nerm, dıjraberi her avvayi

hışk e. /- başh rgd ser nerm./- damak
M/ıant nermika esmanû dev. /_yüzlü Avv.

rûnerm.
yumuşakça rgp. bı nermi, bı nermahi,

nenmp.
yumuşaklık M nermahi, nermi.
yumuşamak L netm bûn, nermıyan. L

hışkıya xwe sıst bûn. Z eni û hesasryaxwe
derbaz bûn.

yumuşatıcı rgd nermker.
yumuşatılmak L hatın nerm tann, hatm

nermandın.
yumuşatmak Z. nerm tann, nermandın,

nermıjandın.
yunak M. berav, beraşo, hemam.
Yunan M. rgd Yevvnan, Yunan, Grek.

/_ca M. Yevvnani, Greki. /Sı M. rgd
Yevvnani, Greki.

yunmak Z. xwe şuşün, berav tann, av lı
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yunus batağı Nh berazi derya, delfin.
yurt M. 1. vvelat, nıştiman. Z diyar, vvelat,

memleket 3. pansiyon,xamyêcihbûnêye
jı boxwandekaran an nexwaş anjı bo me-
bestOn taybeti. /_ dışı Avv. derveyi vvelat
/- içi Avv. hundur vvelût, vvelati navxwe.

yurtlandırmak Z. civvar tann, cih û vvar
tann, dan nişin.
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yurtlanmak Z. civvar bûn, cih û vvar bûn,
danışta.

yurtsal rgd vvelati, nıştimani, vvalani.
yurtsamak Z.bihnya/buryawelêt kırın.
yurlscver M. rgdwelatparOz,nışlimanper-

vver. /_lik M. vvelatparOzi, nıştunanper-
vveri.

yurtsuz rgd bûvvelat, bOvvar, bOcih û vvar.
yurttaş M. vvelati, hemnışin, nıştevan.

/-tak M. vvelatini, hemnışini.
yusufçuk M. zeleqûnk, pûskebeq.
yusyumru rgd gıpgdor.
yus yuvarlak rgd gıp û gılor, gıp û gıro-

ver.
yulak M. ant. hefık, gevvri, qirpdc.
yutkunmak Z. 1. qirpikandin, daqu-

landın. Z ber de man, gava ko mırov
dixwaze tışteki bêje û nıkare an naxwaze
bûje.

yutmak /.daûrandın, dabehandın, daqu-
landuı, daqurtandin. 1. tıştû ko jı devO xwe
di gevvriyO de kırmjêr. Z bı zor û stem tışt
an derek kınn malO xwe. 3. sebır kırın,
xwe gırtın, bersiv nedan. * adam küfür¬
leri yuttu fiıv. mırovi ev dıjûnana daqu-
landın. 4. hatın xapandin, an tûnegehiştın,
ser re kırın.

yutturmak L lûkcrûn lı pûşiya 'yutmak"
bı "dan" tüne temam kınn vvek: dan da-
qulandin.

yutulmak Z. lûkerûn lı pûşiya 'yutmak"
bı "hatın" tene temam kınn vvek: hatm
daqulandin, hatm xapandin.

yuva M. 1. hOlin, aşıyan, teyr an hınek hey-
vvanûn ko jı xwe re cihOn bo kurtbûnê an
çelik aninû çedıkın. Z mec. lûzım, mal, jı
bo i nsan e. 3. lı tirtay0 de xêretxane yûn jı
bo zaro an kal û piran hatiye ava tann. 4.
cihâ ko gelek tışt 10 kom dibe. * karınca
yuvası fivv. hûlıııa gOlan. S. kortık, çal,
çalık, cihû ko tıştek tû de cih dibe. * diş
yuvası fivv. çala dıran. /_ kurmak/yap¬
mak L hûlin çOkırın.

yuvak Z. loq, bagurdan.
yuvalamak /. hûlin çekırın.
yuvalanmak L hêlta tann, ketin hOdnê.
yuvar M. ant gılokin, hucreyOn guover an

hêkani ko di xvvin û lenf Û üştO vvısa de
dıjin.

yuvarlak rgd gdol, gdor, gırover, gddi. *
yuvarlak hale gelmek fivv. gdor bûn. *
yuvarlak hale getirmek Avv. gdor tann.
/_ yapmak Z. gırover kınn.

yuvarlaklaşmak Z. lêkerOn h pOşıya "yu¬
varlak" bı "bûn" temam dıbm vvek: guo¬
ver bûn.

yuvariaklaştumak Z. lOkerên h pOşıya
'yuvarlak" bı "hatm" temam dıbm vvek:
guover kuın.

yuvarlaklık M. gıroveri(ti), gıloti(ti), gdo-
ri(ti)-

yuvarlamak L L gınduandın, gddi kınn,
vvısa tışteki bOi kojı erdi raki bı ser hev re
tan di û bibi. L gdor kuın, guover kınn,
tışteki h hev qat bdei û gdor bıki. 3. gOr
kınn, vvergerandın, gddi tann, tışteki ûsa
aüki de bıhOnfuıi. 4. avetın paş gevvnyO,
evrya: a) tışteki ûsa zû zû daqultai. b) soz
an axaftineke nedryar bıki. * köfteleri
yuvarlamak fivv. tafteyan avetın paş
gevvriyO. * ağzındaki kelimeleri yuvar¬
lamak fiıv. gotınOn devûxwe anin Û bınn,
an avûtın paş gevvriyO.

yuvarlanmak L 1. gındırin, gOr bûn, gddi
bûn, gırover bûn, gılor bûn. Z kare 'yu¬
varlamak" bı "hatm" tüne temam tann
vvek: hatın gmduandın, hatın gılor kırın.

yuvarlatmak L karû 'yuvarlamak" bı
"dan" têne temam kum vvek: dan
gındırandın, dan gılor kınn.

yuvgu M A/ı yuvak.
yüce rgd mezıntır, mezür, mezıntırin,

bıhndtır, bdındürin.
yücclnıek Z. sinonimOn "yüce" bı "bûn"

temam dıbm vvek: mezıntır bûn.
yüceltilmek L sinonimOn "yüce" bı

"hatın ... kınn" temam dibin vvek: hatın
mezıntır kırın.

yüceltmek L sinonimûn 'yüce" bı "kınn"
temam dibin vvek: mezıntır tann.

yük M. bar. 1. barO erebe an heyvvan. 2
eşya, mal 3. bar, pişti, evıya barê ko
mırov dıgıre pışta xwe. 4. bar, pişti, evıya
erk û vvezife ya lı ser mile mırovi. 5. bar,
şarj, evıya miqdara elektrikOye lı ser tûlû.
6. bar, zaro ya di zıkû dû de. * yük altma
girmek fivv. ketin bin bar. /_ bağlamak
fivv. bar gırO dan. * yük çağma gelmek
fivv. ber bar bûn. /_ çekmek Z. bar
kışandm. /_ hayvanı M. bargir, mekare.
/-listesi Avv. barname./- vurmak Avv. bar
kırın. /_ yüklemek L bar besün, bar bar
kınn. * yükünü tutmak Avv. barO xwe
dagırün.

yükçü M. baricOş, hemal.
yüklem N. Grm leker.
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yüklemek /.bar kınn. Ljıboraguhazüna
mal û eşya ye ko lı tışteki bar ddel Z erk
an mesûlryetekê ko diki stuyO keşi.

yüklenmek L bar bûn, hatın bar kınn,
ebandm, talgırtın.

yükletmek Z. 10 bar kırın, ebandm, dan
bar tann, kınn ser.

yüklü rgd 1. bartari, barbûyi. Z dagırti.
yüksek rgd bdınd, berz, bala. L dıjraberi

nızm e. Z tışte ko bıhnd e. * yüksek masa
Avv. mase ya bıhnd. 3. bıhûz. /_ basmç Nk
çevvsandına bdıûz. 4. cih û meqamajor. /_
tahsil M. xwandina bıhnd. 5. karbıdest û
devvlemendıyû ji şani dıde. /_ sosyete M.
cıvaka bılınd. 6. M bdınd, berz, jor. * çok
yüksek fivv. berz û bala, pır bdınd,
bıhndtır. * daha yüksek rgd bıhndtır. *
en yüksek fiıv. bdındtırin, beıztırin. *
yüksekten bakmak fivv. lı jor de mêze
kınn/nıhOrin. * yüksekten uçmak fiıv.
bıhnd fırin. * yüksek yer veya makam
Aıv. bılındcih.

yüksek allama Nk bazberz, bazdana
bdınd.

yükseklik M. bıhndi, berzi, balati.
yüksekokul M/ı xwandegeha bdınd.
yüksek öğrenim Nk xwandina bdınd.
yükselme M. 1. bdmdbûn, berzbûn. Z cav

helatın, avrabûn.
yükselmek Z. bılınd bûn, bani ketin, ra¬

bûn jor, ketin jor, helketın/kevvtın. * ha¬
vaya yükselmek fiıv. helketın hevva,
rabûn hevva.

yükselti M. bdındi.
yükseltilmek Z. halın bılınd bûn/tann,

hatın berz bûn/kırın.
yükseltmek Z. 1. bdınd kırın, berz kınn. Z

bılınd kınn, helbırin, talandı, evrya jı bo
fılila lambeyi an derece an bareki bıhnd
bıki tû kar andı, vveki: * lambanın fitili¬
ni yükseltmek fivv. fıtda lambO helbırin.
* ısı derecesini yükseltmek fivv. dereca
germahıyO helbırin an bıhnd tann. 3. di
cih û meqam de anin niqteya jor.

yüksük M. 1. kovık. Zguzvan, evıya zOdeyi
jı bo cd dırûnû ye ko dikin ser tılıya xwe.

yüksük olu M. mıjmıjok, tûlezer, mırisok.
yüksünmek Z. Ljı xwe re bar ditm, jı xwe

re bar hesıbandın. Z xwe re nediün, ecızi
kınn.

yüküm M. L dıvryabûni, mecburiyet Z
bar.

yükümlenmek L bm bar bûn,

berpırsryar bûn.
yükümlülük M. berpırsıyari, bargui, se-

lahryet.
yükünmek Z. serkupi kuın, serşûri kınn.
yülük Mgizan.
yülünıek Z. gizan kınn, bı gizanO Iraş bûn.
yün 1. M. heri, tari, ris, peşm.Zrgd üşte ko

jı heri çO bûye. /_ artığı fiıv. gırova heri.
yünlü rgd bdıeri, ris.
yürek M L ant dd, qelb. Z dd, di cihO ce¬

saret, xem û ştaê de tê kar anin. »yüreği
yanık rgd dd şevvat. * yüreği yanmak
fivv. dil şevvıtta, dd sotm. /- çarpıntısı M.
dd kutta, dd lê dan, dd kutan. * yüreklen
rgd jı dd. * yürekten istemek fivv. jı dd
xwastin. 3. di tan mana de vvek mide, zdc
an ciğer lû kar andı. * yüreği bulanmak
fivv. dil tev dan. /_yarası fivv. kula dd. * yü¬
reği bayılmak fivv. jı buçıyan re zikê xwe
qurin. *yüreği cız etmek fivv. ddOxvve qu-
sin. * yüreği dolu fivv. dil tıp. * yüreği ka¬
rarmak fivv. dilê xwe reş bûn. * yüreği
rahatlamakfiw.ddOxwe rehet bûn.*yü-
reği yanmak fivv. ddO xwe şevvıtin. * yü¬
reği yufka fivv. dd tende. * yüreğinden
gelmek fivv. jı dd de hatın. fi/ı kalp.

yüreklendirmek Z. cesaret dan, ciğer
dan.

yüreklenmek Z. cesaret gutm, ciğer
gırtın.

yürekti rgd dilxurt, cesur, ddavver. /_Uk
M. dilxurti, cesûri, ddavveri.

yüreksiz rgd tırşok, bızdonek, bOciger. '
yüreklen rgp, jı dd, jı dd de.
yürük rgd 1. rObır, kesê ko pır û zû râ

dıçe. 2. koçer.
yürümek L L rê çûn, rö ve çûn, reyin,

royiştin, bı rûve çûn, meşin. Z h ser lıngan
ketin, jı bo zaro ko hO nû dımeşe. * yürü¬
meye başlamak fivv. bı ser pOİca ketin. 3.
gerin, ger kınn. 4. kar an xebatO ko baş
dibe. * işi iyi yürüyor fivv. karê xwe baş
dımeşe. S. ketin, henkin. * gözlerine
kan yürümek fivv. xvvin ketm çavan. 6.
çûn. * AUah yürü kulum derse fiw.Xwe-
dê ko here qûlê mm bûje.

yürünmek L karO ''yürümek" bı "hatın"
temam dibe vvek: hatin meşin.

yürürlük .M derbazbûni, meriyet * yü¬
rürlüğe girmek Avv. meri bûn. * yürür¬
lükten kaldırmak Avv. jı meriyete
ratann.

yürüteç Mgugınk,erebeyakozarobıwâ
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yanık rgd dd şevvat. * yüreği yanmak
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M. dilxurti, cesûri, ddavveri.

yüreksiz rgd tırşok, bızdonek, bOciger. '
yüreklen rgp, jı dd, jı dd de.
yürük rgd 1. rObır, kesê ko pır û zû râ

dıçe. 2. koçer.
yürümek L L rê çûn, rö ve çûn, reyin,
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d ser lıngan drxinin.
yürütme M. L kare "yürütmek" e. Z bırâ-

vebınn.
yürütmek Z. L meşanduı, dan meşandın,

yanO kare "yürümek dan tann. Z ajotın.
3. rebirdın, rO ve bınn, ajotın, meşandın,
dan meşandın. * işini yürütmek Avv. karO
xwe ajotın. * derneğin idaresini iyi yü¬
rütüyorlar Avv. idara komelê baş dımeş-
inın. 4. mec. dizin.

yürütülmek Z. karê "yürütmek" bı lOke¬
ra arikar "hatm" tête temam tann vvek:
hatm meşandın, hatm rO ve bınn.

yürüyüş M. 1. karê "yürümek" e. Z meş an
rOçûna bı mebesta sportê re dıbejın. 3.
meş, meşin, nımayişt. /_ düzenlemek Z.
meşınek pek anin.

yüz M. rgd sed (100). * yüzer yüzer fivv.

sed sed. *yüz kez/defa fivv. sed cari. /_ler
rgd sedan, /-üncü rgd sedemin.

yüz 2 M. L ant rû, devrû, devûrû, sıkûm,
mırûç. Evıya beşi pêşiya seri, cihO ko çav
û poz Û dev heye. Z M. rû, beşi derveyi
tışteki ye. * yastık yüzü Aıv. rûbalgi. * yer
yüzü Avv. rûyi erd. 3. rû, ber, pêşi, beşi
pOşıya tışteki ye. * dağın yüzü Avv. rûyi
çıya. 4. rû, deverû, sıkûm, evrya şerm û fe-
ditiyO şirove dike. * utanacak yüz ol¬
mak Aıv. rûyO şermO hebûn, mırov de
sıkûm hebûn. *yüzü kara çıkmak Avv. rû
reş bûn. /_ akı Avv. rû spiti, rûmet, yanO jı
şerm û eyıbekO dûr. /_ almak Z. rû gutın.
/- çevirmek Avv. rû badan. /_ çekmek Z.
rû kınn. /_ göz Avv. deve rû, çav û rû. /_
karası M. rûreşi. /_ kızartıcı rgd rû resi.
* yüz kızartıcı iş fivv. kareki rûreşi./- ver¬
mekZ. rû dan/dayin. *yüzü asılmak fivv.
mırûz kınn, rûyê xvve tuş bûn. * yüzüne
vurmak fivv. dan rû. * yüzüne gözüne
bulaştumak fivv. h ser û çavO xwe vver¬
dan. * yüzünü ağartmak fivv. rûyê xwe
spi kınn. * yüzünü çevirmek fivv. rûyê .

xwe jû badan. * yüzü yumuşak fivv. rû
nerm. * yüz yüzden utamr Avv. rû jı rû
şerm dike. *yüzyüze Avv. h rû hev, pOşbe-
ri hev. * yüzyüze getirmek L pOşberi hev
kınn.

yüzbaşı M. serpel, sıtvan.
yüzde M. rgd bo sedi, jı sedi (%). * yüzde

beş Avv.jı sedi pênc./_ yüz Avv.jı sedi sed.
yüzdürmek Z. kara "yüzmek" dan kınn

vvek: dan ajne tann, dan gurandın.
yüzdürülmek Z. kara "yüzmek" hatm

tann vvek: hatin ajne kuın, hatm gu¬
randın.

yüzer rgd sedan sedekan./-yüzer Avv. sed
ûsed.

yüzergezer M. rgd bej û avi, amfibi.
yüzey Mrû,avrêjk,yaI./_şekUleriAw.ccK.

avrOjk.
yüzeysel rgd rûkl
yüzgeç M. ant penken ajnO, perdcên masi

û heyvvanO avi ne ko bı bı vvû re dıçın.
yüzlemece rgp. ti rû, tışteki d rûyO yeki

gotın û Avvd
yüzlemek Z. 1. dan rû, kêmasi an tavvana

yeki ko lı rûyO vvi gotın. Z rû tann, rû
kışandm, evrya tışte vvek balgih an hhOf
kb rû lê tO taşandın.

yüzler Mfc sedan. * birler, onlar, yüzler
Aıv. yekan, dehan, sedan.

yüzleşmek L hatm rû hev, ketin rû hev,
pOşberi hev bûn.

yüzleştirmek L anin rû hev, pOşberi hev
tann.

yüzme M 1. ajne, sobahi, melevani. * yüz¬
me yeri fivv. ajnegeh. * kulaç yüzmesi fivv.

baskemele. Z gurandın.
yüzmek l L ajne kınn, ajneberi kırın, so¬

bahi kınn, melevani kınn. * suda yüz¬
mek fivv. di avO de ajne kum.

yüzmek Z. sehxandin, gurandın. * deriyi
yüzmek fivv. çerm gurandın.

yüz numara M. kenef, kenife, daşır, av-
destxane, tuvvalet, W.C.

yüzsüz rgd *Lberû.Zbeşrm,befedi./_lük
M. bOrûti, bOşermi, bOfediti.

yüzsüzleşmek L bê rû bûn, bê şerm bûn,
bû fedi bûn.

yüzölçümü M. rûpışt, aqar. * Kürdi-
stanın yüzölçümü fivv. aqara Kurdısta-
nê.

yüzücü M. ajneber, ajneker, avjen, mele-
van. /_lük M ajneberi, melevani, sobahi,
avjeni. * yüzücülük etmek Avv. ajneberi
kırın, melevani kınn.

yüzük M. gustilk, hınglisk. /-parmağı MA.
ant tdıya gustdkO, tdıya hıngliskû, babaliç.

yüzükoyun rgp. ti ser rüyan, lı ser dev û
rüyan, bernexûn.

yüzülmek Z. L karê "yüzmek 12." hatm
kınn. * soğukta yüzülmez Avv. sermayû
de nayû ajne tann. * bir saatte üç keçi
yüzüldü Avv. saetekê de sû bızm hatm gu¬
randın.

yüzünden rgp. rûbal.jı rûyâ-* onun yü-
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851 yüzyıl

zünden oldu fivv. di rûbali vvi de bû.
yüzüstü rgp. Lbernexûn, deverû, lı ser rû.

/_ çevirmek fivv. bernexûn tann. /_ dön¬
mek Z. bernexûn bûn. Z nivçe hıştıni, vve

ki kareki dest pê bdei û temam neki û cih
bihêli. /_ buakmak L nivçe hıştın.

yüzyü M. L sedsal, qirne. Z dem, mOjû. /_
yıllık Avv. sedsaü.
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Z. M Elifba tırki de tipa 29.an ne û deng¬
dar e.

zaafiyet N.A bêxwini, kêmxwdu.
zabıt N.A zabıt /-name M. zabıtname.
zabıta A;. A zabıta, evvlekari. /_ memuru

M/ı kelanter.
zabit M. serbaz, zabıt, efser.
zade N.K.P. zade, kur, lavv. /-gan rgd K.

zadegan, aristokrat.
zafer M. .4 zafer, serfırazi, serketın. za¬

fere ulaşmak Z. serketın, serfıraz bûn.
zağ Mhesan./_cıM.hesanker.
zağlamak Lg. hesan kınn, sûn, sûyin.
zahir A l.rgd zahir, avvOne, ditbar, diyar.

2. Ghk dıyare ko, meğer.
zahire MÂzexire,zad, dexl.
zahiren rgp.A zahiren, bı der ve.
zahmet M. A mışûr, zehmet, dıjvvari,

astem. /_ çeken M zehmetkûş. /_ çek¬
mek L mışûr xwann, zehmet kısandın,
dıjvvari ditin. /_ etmek /. zehmet kırın. /_
olmakZ. zehmet bûn./_ olmazsa fivv. ger
zehmet nebe. * zahmete sokmak fivv.
kınn zehmetâ, mışûr dan.

zahmetli rgd bızehmet, bımışûr, dıjvvar.
zahmetsiz rgd bûzehmel, bûmışûr. /_ce

rgp. bû zehmeti, bû nıışûri.
zahler N.K. cehter.
zakkum M. A ziqûrn, jale, zeqnepûrt. /_

ağacıM.rÛl.lûrk.
zailim rgd A bûdad, zorker, zalim, stem¬

kar, sitem kar, xcdar.
zalimane rgp. zalimane, stemkarane.
zalimce rgd rgp. bı zalimi, bı stemkari, bı

bO dadi, bı xedari.
zalimlik M. zordari, zalımti, stemkari.
zam M. A zam, zem. /_ gelmek Z. zam

hatın. /_ yapmak L bıha kırın, za.n kınn.
zaman l N.A 1. zeman, kat, dem, çax, pû-

vajoyeke ko jin û jryan û bûyer tû de der¬
baz dibin. * zaman adamı yıpratır Avv.

zeman mırovi dımaşine. 2. dem, wext, ze¬
man, mışvvare, evrya parçeyekijı zeman e.
* sen ne zaman geldin? Avv. tu çı çaxO ha¬
ti? * uzun zaman koştu Avv. mışvvareki
xurt bezrya. 3. dem, vvext, devran, zeman,
evıya jı bo demeke bOlu 10 gotın. * orak

zamane Avv. dem an wexta zadê ye. 4.
dem, vvexl, zeman, lavv. * genç olduğum
zaman Avv. vvadO ko ez crvvan bûm, vvexla
ko ez crvvan bûm. * bu zamanda fin'. vO
tavvO, vi zemani. * o zaman evde idim fiıv.
ez vvO tavvO h mal bûm. * o zaman ki fivv.
vvO dema ko. * tam zamanında fiıv. tam
di vvextO de. /- bırakmak fivv. zeman
hıştın. * zamanı geçmek fivv. dema xwe
derbaz bûn. /_ öldürmek Z. zeman ku-
ştın. /_ kazanmak Z. zeman qczene
kınn./- zarfı Aıv. Grin hokeren demki. /_
zaman fivv. zeman zeman, dem bı dem,
geh bı geh.

zaman M. Grm dem. * geçmiş zaman
Avv. dema bori. * gelecek zaman fiıv. de¬
ma pûşi, dema tûlıati. * şimdiki zaman
fivv. dema nıho

zamanaşımı M demborin, dem der-
bazbûni.

zamane rgp. A çax, devvr, devvran, denıa-
ne.

zamanlı rgd. bûjeyOn lı ber "zaman" lıgel
"bı" tOne kar anin vvek: bızeman.

zamansız rgd bûkat, bêvvext, bûzenıan.
zambak N.A leylank, sosın, zembec], ber-

fi. *su zambağı M/ı lûlepcr.
zamir N.A pronav, bernav, cinav. * belir¬

siz zamir Nlı pronavû ncbınavkıri. * işa¬
ret zamiri Nk pronavû pOşker. *
kaynaşmış zamir M pronavû hhevxisti.
* öze dönüşlü zamir M pronavû birdar.
* özne zamiri M. pronavû kırdevvar. *
tümleç zamiri M. pronavû pûger. * soru
zamiri Nh pronavû pırsryari.

zamk M 1. zamq, zemq, debûş, şirez. 2. si-
rûz, benişt, hm cûre ava rehekan e ko hım
benişt û hım ji vveki zemq tûte kar anin. 3.
stırık, zemqa ko lı dıbıslanan kar linin.

zamk ağacı A7ı dargvvini, beniştok.
zamklamak Lg. şirêz kınn, zamq kınn,

çespandın, çuiş tann jı bo sol û pêlav û
tışte* vvısa re tê learanin.

zampara M. P. zampara, doxin sıst, doxin
şd, fdile.

zan M. A zen, zan, zanin, ravvOj. /_ etmek
L hesıbandm, zan kırm, ravvOj kırın, gu-
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baz dibin. * zaman adamı yıpratır Avv.

zeman mırovi dımaşine. 2. dem, wext, ze¬
man, mışvvare, evrya parçeyekijı zeman e.
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ez vvO tavvO h mal bûm. * o zaman ki fivv.
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di vvextO de. /- bırakmak fivv. zeman
hıştın. * zamanı geçmek fivv. dema xwe
derbaz bûn. /_ öldürmek Z. zeman ku-
ştın. /_ kazanmak Z. zeman qczene
kınn./- zarfı Aıv. Grin hokeren demki. /_
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geh bı geh.
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zamanlı rgd. bûjeyOn lı ber "zaman" lıgel
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siz zamir Nlı pronavû ncbınavkıri. * işa¬
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* öze dönüşlü zamir M pronavû birdar.
* özne zamiri M. pronavû kırdevvar. *
tümleç zamiri M. pronavû pûger. * soru
zamiri Nh pronavû pırsryari.
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zan M. A zen, zan, zanin, ravvOj. /_ etmek
L hesıbandm, zan kırm, ravvOj kırın, gu-
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man kırın/anin.
zanaat N.A pise, sena'at/_çı M. pişekar,

pişevvar, sena'atkar. /-çıtak M. pişekari,
sena'atkari. /-kar M. pişekar, sena'atkar.

zangırdamak Lng. şınngin, zuıngin,
zıngin.

zangır zangır M. zınge zmg. * zangu
zangır elmek Avv. zınngin, zınge zmg
kum.

zangoç M. çanqoç, çana dêrO, zêdeyi Er¬
meni vvısa dıbejın. /_luk M. çanqoçi, çan-
qoçi kınn.

zanlı rgd bersûc.
zannetmek Lng. hesıbandm, zan kınn, ra-

vvOj kınn, guman kınn/anin.
zabt N.A zeft, dagir. 1. bı cebri xistin deste

xwe. 2. pê gırtın . 3. zabıt ./- etmekL dagir
kırın, kesıbandın, zeft kınn./- olunmak
L zeft bûn, kesıbin, halın dagir bûn. * öf¬
kesini zapt edemedi Avv. erna xwe zeft
nekır.

zaptiye MAzefti, cendırme.
zapturapt M rûkûpûk, rOzkari.
zar l M. zar, jı yek ta şeş hatiye jımartann,

tışteki kübik e û di xumarû de tû kar anin.
/_ atmak Aıv. zar avOtın.

zar 2 M. ata. tûzık, pergi, xavik, çermik, zar.
zarafet N.Azeratel, rewnaq, alûs.
zarar M. A zerar, xesar, xisaret, ziyan. /_

çekmek L zerar kısandın. /_ etmek Z. ze¬
rar kınn, ziyan kuın. /_ gelmek Z. zerar
hatın. * zarara girmek Avv. ketin zerarû.
/_ görmek L zerar ditin, xisaret ditin. *
kimseye zaran olmaz fivv. zerara xwe
nagıhije keseki. * zararı olmak fivv. zera¬
ra xvve hebûn. /_ vermek L zerar dan.

zararına rgp. bı zerar, bı ziyan, bı xisaret.
zararlı rgd zıyandar, zerarker.
zararsız rgd bêzerar, bOxisaret
zarf l N.A zeri, reşbelek, kiseyû ko name

dıkevm nav û têne şandın.
zarf 2N.A Grm rengpişe, hoker, nir. * du¬

rum zarfları M. rengpişeyOn avvaki. *
miktar zarflan M. rengpişeyên/hoke-
rûn çiqasi. * olumluluk zarflan M. reng-
pişeyOn/hokerOn erini. * olumsuzluk
zarflan M. rengpişeyOn/hokerên neyini.
* soru zarfları M. rengpişeyOn pırsıyarki.
* şüphe zarfları M. rengpişeyOn/hoke-
rûn gumani. *yer zarfları MA. rengpişey-
On/hokerOn cihki. * zaman zarflan M/ı
hokerOn demki.

zarfında dç dınav, di dema.

zarımsı rgd rivvele, pergin, çermıki
zarif rgdA zarif, xinnk, alûs, crvvan, çav-

hebin, nazde, narin, ferûs, tenik, fodü, me-
laq. Ev staorum lı gor devokan dıkann di
cihO hev de bûne bıkar anin. /_lik M. me-
laqi, zarifti, narini. * zarif ve değerU Avv.

gıranbıha û fodıl.
zar kanatlılar Nk zOndêyta perde, mûşûn

penk.
zarsı rgd rivvele. bn zanmsı
zartzurl B. zırte zırt, zart zurt.
zaruret N.Al. pêwisti, drvêtm, hevvceyi. 2.

hOjari, feqiri.
zaruri rgd A zaruri, zerûri, fer, pêvvist

pOtrvi, divetın.
zar zor rgp. K. zar û zor.
zat N.A kes, şexs, zat. IS rgd zati.
zaten rgp. jı xwe, bı rasti, naxvve. * zaten

bende gehniyeceklim Avv. jı xwe ez ji
nedıhatım.

zatülecnp M/lZt/.zatûlcenb.
zatüre MAZf/zatûre.
zavallı rgdA jar, hûjar, hejar, gunek, ber-

vale, pabend, xizan, reben, pepûko. Ev si¬
nonimana h gor devokan dıkann di cihû
hev de bûne bdcar anin. 1. kesê bextreş û
halû xirab de. 2. kesO ecız û kar û xebat jı
dest naye. * zavaUı bur insan fivv. mırove¬
ki reben. * öyle zavallı ve biçareydi ki
fivv. vvısa jar û reben bû ko.

zavallılık M. sinonimên d pOşıya "zavallı"
pareka "i" dıgınn vvek: hOjari, rebeni, jari.

zaviye N.A 1. qiraç, goşe (di matematikO
de). 2. gûç, quncik, goşe.

zayıf rgdA 1 . lavvaz, reqele, zayıf, (jı bo in¬
san û heyvvan). 2. jar, cûqta, bêhöz, bûta-
qet, zayıf. /_ düşmek L lavvaz bûn/ketın,
reqele bûn, bOhOz bûn.

zayıflamak Lng. lavvaz bûn, reqele ketm,
bû hOz man, bO taqet bûn.

zayıflatmak Lg. İcare lı ber "zayıf" bı
"kırın" kar tûn vvek: lavvaz tann.

zayıflık M lavvazi, jari, vvejayi, bO hêzi, bê
taqeti.

zayi rgdA zayi, vvında.
zayiat M. /1 zayiat, xısaret,xesar.
zayiçe M. P. kelû, zayiçe, cûre xanxamkc jı

bo cih û vvarûn stêran.
Zaza M.#.rgdZaza,dı bakuri Kurdıstana

de beşeki zaravayi Kurdi ye. /_xa M Za-
zaki, Dımıü.

Zebani M. A Zebani, notırvanûn dojehi
ne.
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zebeUa M qirase, kesO bı laşi gu û tund.
zebra M İt zebra, kereki Afriqi ya şax

şaxdciye.
zebun rgd P. reben, pepûko.
Zebur M. Zebur, tatOba Davvûd e
zedelemek Lg. P. 1. şkandın, birin tann. 2.

zerar gıhandın, tane 10 ketin.
zedeU rgd bıtane, bıbırin.
zehir M K P. jehr, jahr, jar, zehr, axû. /_

vermekZ.jehrdan. »yılan zehiri Avv.jeh-
rimar.

zehirlemek L jehr tann, jehrandın, jehr
kuın, axû tann.

zehirlenmek /.jehr bûn, jehri bûn.
zehirli rgdjehrdar, jehrin, bıjehr.
zehirsiz rgd bOjehr, bOaxû.
zehretmek LK jehr tann.
zeka M.A zeka, jir, feraset
zekat N.A zekat/- vermek Z. zekat dan.
zeki rgd^.jir,zuek./_likMjuı,zd-eki./_

olmak L pr bûn.
zelve M. sami.
zelzele M/4erdhejin, zelzele.
zem N.A lom, lome, zem.
zemberek M P. zemberek, kevan an yay a

saetOye.
zembU MAzembü.
zemheri M..4 zrvıstan.
zemin M. P. 1. zenün, erd, navko, cdı. 2.

cav zemin, erd, dmya. 3. erd, navko, hun,
bmgeh, cihgah. /_ hazırlamak L bıngeh
danin, bmgeh amade tann.

zemmetmek Z. lom/lome kınn, zem
kınn.

zemzem N.A zemzem. 1. navO buekO ye
h nûzi Kabê. 2. ava vO bûO. 3. di buıûştO
de cüıeke.

zenaat M. pise.
zencefU MXzencefd./_köküMA.zence-

fd.
zenci N.Azengi, reşık.
zencir M. fin zincir.
zengin rgd KP. zengin, devvlemend, ma¬

lava. 1. kesâ ko mal û nidkûxwe gelek e.
2. berdar. * zengin bir bahçe Avv. bexçey-
ek devvlemend. 3. taşta ko cûre û miqda-
reki mışe heye. * Kürtçe hayli zengin
bir dUdir fivv. Kurdi zmaneke gelek
devvlemend e an zengin e. /_ etmek L
zengin kuın, devvlemend tann, malava
tann. /_ olmak L zengin bûn, devvle¬
mend bûn.

zenginlemek, zenginleşmek Z. zengin
bûn, devvlemend bûn.

zeginleştirmek L zengin tann, devvle¬
mend tann, mala yeki ava kuın.

zenginlik M devvlemendi, zengtai.
zeplin M Ga. zeplin, zeppeüh.
zerdali MP.zerdeü.
zerde M. P. zerde, tepeyi buınc.
Zerdüşt M. Zerdüşt, paxambereki 800 sal

an lı gor tan teorryan 2000 saü lı beri Mi¬
ladi diyar bûye û jı Kurda re sermıyani
tan ye.

Zerdüşti rgd K Zerdüşti, kesâ ko bû û
bavvenya Zerdüşt pejırandi ye.

zerketnıek /.zerk kınn.
zerre MX1. zere,duıok, toz. 2. molekül./-

kadar fivv. qasi tozeta.
zerzevat M^L zerzevvat, hOşınati.
zevahir Mfc-Azevvahir, dırûvne.
zeval N.ALtaq, tuneti, tunebûni. 2. sûc,

tavvan.
zevat NkA kesin, kesne, zatin, puejmare

zat e.
zevce MAjınabunOr,jm.
zevç M.A mOr,mêrO bıjin.
zevk N.A 1. zevvq, kêf, şani, şadi. 2. çeşn,

çOj. /_ almak L zewq gutm, çeşni bûn. *
zevkinebakmak fivv. bı kûfa xwe nıhûrin,
qayt i kêfa xwe tann. * zevk u sefa fivv.

zevvq û sefa./_yapmakZ.zewq tann,kêf
tann. /_ yeri ' w. zewqxane, kûfxane.

zevklenr _k L zewq gutuı/kınn, kêf
tann, sahi kınn.

zevkli rgd bizewq, bdcêf, şad, bışahi.
zevksiz rgd 1. bêzewq, bekâf, bOşahi. 2.

bOtam, bOçeşn, çeşni nexoş.
zevzek rgd pubOj, gevveze.
zeybek M zeybek, efeyOn roavaya Anato-

üne.
zeytin N.A zâtûn,zeytûn./_ rengiM rgd

zeytuni. /_ yağı M. zeyl, rûnâ zâtûnâ.
zıbarmak L mum, gevver bûn, belqitin,

topta, selatin.
zıddiyet M/l mixnki, dıjraberi, berambe¬

ri, nakoki.
zıh M.ZCzta.l.qeytanaudoramdûpûsirû.

2.xizka ko h dora rûpel tâ taşandın.
zıkkun M»4Ljeta,axû,zıqûm,zıqqûm.2.

di cihû nıfir de tâ kar anin. /_ olsun! Avv.
bıkenfe! ziqqûm be! /_ yemek L ziqûm
xwann.

nkkımlanmak /. kenfin, pâ çûn. Evıya
di cihâ nerazibûnâ dejı bo xwann û vex-
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2. berdar. * zengin bir bahçe Avv. bexçey-
ek devvlemend. 3. taşta ko cûre û miqda-
reki mışe heye. * Kürtçe hayli zengin
bir dUdir fivv. Kurdi zmaneke gelek
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zeval N.ALtaq, tuneti, tunebûni. 2. sûc,
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zat e.
zevce MAjınabunOr,jm.
zevç M.A mOr,mêrO bıjin.
zevk N.A 1. zevvq, kêf, şani, şadi. 2. çeşn,

çOj. /_ almak L zewq gutm, çeşni bûn. *
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tann. /_ yeri ' w. zewqxane, kûfxane.
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bOtam, bOçeşn, çeşni nexoş.
zevzek rgd pubOj, gevveze.
zeybek M zeybek, efeyOn roavaya Anato-

üne.
zeytin N.A zâtûn,zeytûn./_ rengiM rgd

zeytuni. /_ yağı M. zeyl, rûnâ zâtûnâ.
zıbarmak L mum, gevver bûn, belqitin,

topta, selatin.
zıddiyet M/l mixnki, dıjraberi, berambe¬

ri, nakoki.
zıh M.ZCzta.l.qeytanaudoramdûpûsirû.

2.xizka ko h dora rûpel tâ taşandın.
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xwann.

nkkımlanmak /. kenfin, pâ çûn. Evıya
di cihâ nerazibûnâ dejı bo xwann û vex-
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vvann tâ kar anin. * yemiyor ki
zıkkımlanıyor Avv. naxwe ko, dıkenfe.

zımba MP.perçta,zunbe.
zımbalamak Z. perçin kınn, zımbe kırın.
zımbalanmak Z. hatın perçin kırın, hatın

zımbe tann.
zımbırtı MZJtingeüng.
zimni rgdA zımni.
zımpara M Z'.zımpare.sımarte./- kağıdı

Avv. kaxeza zunpare/sunarte.
zımparalamak Z. zımpare tann, sımarte

tann.
zındık rgdA zindtq, bêbawer.
zuıgudamak Z. zuıngta, zmge zmg tann.
zıpçıktı rgd nediûbıdi.
zıpu rgd qopdc.
zıpkın M. metran. /-lamak Z. metran

tann.
zıplama M. lotık, çındık. * zıplayarak yü¬

rümek Avv. lobkandın, Iotde dan xwe.
zıplamak L 1. pijiqta, pengızin, pekin,

tıştO ko h dereke ddceve û di peke. 2. Iotde
dan xwe, çmdık dan xwe, çuıg dan, evrya
jı tırs an jı kOf an jı heyecanO ko mu*ov jı
cihê xwe baz dıde an radıbe ser xwe.

zıplatmak Z. 1. pijiqandin, pengızandm,
pekandm. 2. dan lotikan, lotıkandın, dan
çmdıkan.

zıpzıp oyunu Mtd.
zircahil rgd zır cahd, zır nezan.
zırdeli rgd. zır dta, din û şêt.
zuh N.P. zirx.AJandu-makZ.ztix kınn,

zrrxandm. /_ta rgd bizux, zuxtari.
zırıldamak Z. 1. zıre zu tann. 2. gotegot

kınn.
zırütı Ml.zuezu.2.gotegot.
zuüzuü rgp. zıre zır. /-etmek/, zıre zu

tann
zırlamak Z. zırin, qurin.
zırlatmak M. qurandin, dan zırin,

zırandın, zıre zır daxistin.
zırnık M. P. 1. kân zernix, zuiux, arsenik.

2. mec. zernix, zunrx, dınok, toz, zerre. /_
vermemek L zinuxek nedan.

zırtapoz rgd Kzırleboz.
zırva N.bn saçmeL
zırvalamak Z. bn saçmalamak,
zır zır elmek Z.zuezukınn.
zırt zırt rgp. zırt zırt.
zıt rgd.4berevaj,dıj,beramber,zıd./_git-

mek fivv. jı dıj sekinin.
zıtlaşmak L dıji hev bûn/ravvestin, zıddi

hev bûn.

zıvana M. Z". zilan, quluca kılidû ye. »zıva¬
nadan çıkmak fivv. mec. erno bûn,
qetarin.

zibidi M. rgd mostre. /_lik M. mostreti
ztiaf M. vlzavani, bÛtanan,gerdeg./_ ge¬

cesi MA. şeva zavanryâ.
zifir M..41.z0ç.2.tari*ztfirikaranlık

Avv. tip û tari, reşe tari.
zift N.A zift, qir./_ yemek/, çor xvvann,

evrya di cihâ rufu de tâ kar anin.
ziftlemek Z. zıftlqir tann.
ziftlenmek L 1. hatin zıft/qir tann. 2.

mec. pır xvvann. 3. ruşwet xvvann.
zihin N.A xêv, bir, zOn./- açıklığı M. bir-

zelaü,x0vzelaü. /_yormak/. serOxwe aş¬
andın. * zihnine yerleştirmek Avv. di bira
xwe de gırtın/hıştin.

zihniyet N.A birûbavveri, zihniyet
zikir M.X zikir, zücr.
zikr M/lzikr./- etmek Z.zikr tann.
zikretmek Z. 1. zikir kırın. 2. nav heldan.
zikzak M. rgd Fr. çıv, çrvanok, zikzak. *

zikzak yapmak Avv. çrv dan.
zikzaklı rgd çrvanok, zikzak. /- patika

Nk çdeçep, peyaraya çrvanok.
zU M. P. 1. zengıl, zü, ceres. 2. zil, smc, jı bo

yOn mezm dıbOjm. 3. çarvve, evrya yên ko
jı bo reqsû dikin tıhya xwe./_ çalmak Z.
zengd 10 dan, zengdandın./-gibi Avv. mec.
zor serxoş. /_ zurna Avv. mec. zor sencoş.

zilhicce M.X zilhicce, di saınama islami de
meha 12.min e.

zilkade N.A zdqede, di salnama islami de
meha İlmin e.

zUlenmek L zd dan, zd derkeun, evrya jı
bo ko rehek hêşin dıbm tâ gotm.

zUIet N.A zilet, pıçûk hatin dilini, lome lâ-
bûni.

zUU rgd 1. sinoıümân "zd" pareka "bı"
dıgınn vvek: bızd, bıçarvve. 2. mec. tole,
bûedeb, evrya jı bo jınâ vvısa tâ gotm.

zUyet N.A zilyet.
zimmet M. zimmet, bertil.
zina M. zina, peyvvendrya cinsi ye hgel mOr

û jm ko bı hev re ne mehr in. /- etmek L
zina tann.

zincir M. P. 1. zencir, zmcü, helqerûz. *
zincire vurmak Avv. zencir tann. * zin¬
cirleri kırmak fivv. zincir şkandın. 2.
zincir, qeyd, evıyajı bocezayê kozmcirûn
lı hngan drxm re tâ gotin. * zincire vurul¬
mak Avv. qeyd bûn.

zincirleme 1. M. karê "zincirlemek" e. 2.
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zincirleme 1. M. karê "zincirlemek" e. 2.
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rgd zencire, zencu-eki.
zincirlemek Z. 1. zencir tann. 2. d qeyda

xistm.
zincirlenmek L 1. hatin zincir kınn. 2.

hatın qeyd kum, hatın zincir tann.
zindan M K P. 1. zindan, cih an gutigeha

zor teng û tari. 2. gırtigeh.
zinde rgd K. jinde, jindevvar.
zinhar B.P.zmhar, teqez.
zinya çiçeği Nk gulepayiz, gula payizO.
zira rgp. P. zira, levvma, levvra, jıber ko.
ziraat M. A ziraet, çande, çandıni, kıştû-

kal
ziraatçı M. çandıyar. /_hk M. çandıyari,

cotemeni.
zirai rgd çandıni, çandeyl
zirkonyum M. Fr. kim. ziriconıyûm, ele¬

menteki bı jımara atomi 40, gıramya ato¬
mi 91.22, sıfüya xwe 625 e. sun Zr.

zirve N.A 1. dıhar, kop, tapık, sımt 2. cav
lûtke, aso. 3. dhvan. * dağm zirvesi Avv.

lûtkeyi çıye. /_ toplantısı M cıvina dhva-
ni.

zirzop rgd zirzop, qopik.
riya M. A P. tirOj, tırij, ronahi, zıya, şewq,

şevvl. /_dar rgd ziyadar, roni.
ziyade rgdA zehf, pır, zor, mışe, bêttr, z0-

de, ziyade. /_ olsun! fiıv. her hebe!, mışe
be!

ziyadesiyle rgp. A bı her, bı zOdetıri. *
ziyadesiyle memnun oldum fivv. ez her
jê dilxweş bûm.

ziyafet M. A ziyafet, bezm. /_ çek¬
mek/vermek fivv. ziyafet durust
kınn/dan. * gece ziyafeti fivv. bezmi şev.

ziyan M P. ziyan, xesar, xisaret, zerar. /_
etmek L ziyan kınn. /_ olmak Z. ziyan
bûn,xısaret bûn.

ziyaret N.A 1. serdan, seredani, ziyaret. 2.
lûpırsin, pırsane, evrya navbera malbate
an bûk Û xezûr û tıştû vvısa ko dıçın zıya-
retû jı bo ko h rû xwe xının. /_ etmek Z.
ser dan, serdan kınn, seri 10 dan, seri 10

xistin, ziyaret kınn, 10 pusta, seredani 10

kırın. * ziyarete gitmek fivv. çûn sereda-
niyû.

ziyaretçi M zıyaretvan, vexwandi.
ziyarclgah M ziyaret, zryaretgeh, cihO pi¬

roz.
ziynet M zêwer, xışr, gevvher, arayışt, zi-

nel. /_ eşyası fiıv. malû zûvver.
Zodiak M. Fr. Gr. Zodiak.
zofa olu M gıyadavvûdi, çırdûk.

zonklamak Z. jenin, gumin, gava di laşO
mırov de Oşeke vvısa bıgumta çOdıbe. *
başım zonkluyor fivv. serê nun dıjene an
dıgumO.

zoolog MZr.zoolox.
zooloji M. Fr. zooloji, heywannasi,
zor rgd P. K. 1. zehmet, dıjvvar, çetin, zor,

tıştO ko tann û destxistin û fOrbûn û Avvd
de ne asan e. 2. drvê, pOvvist. * çalışmak
zorundaydım Avv. mın pOvvist bû ko kar
bıkım. 3. zor, kötek, evrya çevvsandın û 10-

danO şani dıde. * zor kuUanmak fivv. zor
kar anin. 4. rgp. bı zorê, bı zehmeti. * zorla
kurtuldum fivv. ez bı zehmeti fıhtim. /_
gelmek L zor hatm, zehmet hatın. * zor
oyunu bozar fivv. zor fendû xıra ddce. *
zoru zoruna fivv. bı zoru, bı koteki. * zo¬
runa gitmek fivv. zora xwe çûn. * zorun¬
da olmak fivv. ... dıvetın, pOvvist bûn.

zoraki rgd bızorû.
zorba rgd P. zorba, zorbaz, zorbe, stem¬

kar. /_hk M. zorbazi, zorbeti. * zorbalık
etmek fivv. zorbazi kınn .

zorbaca rgd rgp. bı zorbazi, bı dara zorO.
zor bela rgp. zor bela, bı zr û zehmet.
zorla rgd rgp. bıdara zoru, bı koteki, bızor.

* kendilerini zorla kurtardılar fivv. xwe
bı zor xilas kum.

zorlamak L 1. zor tann, zorandın, ge-
fandın, lö zor dan. 2. xvve danê, evıya tışte
vvek deri, pace ko venabın û tu dixwazi bı
dehıfandınO an bı tandanO vebıki. 3. hng
dan ser, tê de ısrar kınn.

zorlaşmak L zehmet bûn, çetin bûn,
dıjvvar bûn, astengi bûn.

zorlaştırmak L dıjvvar kırın, gıran kırm,
zehmet tann, çetin kırın.

zorlu rgd 1. zorbaz, zordar, diktatör,
stemkar. 2. bıhûz, xurt.

zorluk M. tengavi, astengi, dıjvvari, zorahi,
zehmeti. * zorluğa düşmek fivv. ketin ten-
gaviyû. /_ çektirmek Z. zehmet dan
kışandm. /_ çıkarmak L astengi
derxistin, seri 10 gerandm.

zorunlu rgd drvût, drvrya, pêwist, hevvce,
sertoyi, mecbur. Ev sinonim h gor devo¬
kan dıkann di cihê hev de bdcar bOn. /_
kalmak Z. mecbur man, drvrya bûn. /_
olmak L mecbur bûn, drvrya bûn.

zorunluk, zorunluluk M. drvOtın, drvrya-
bûni, hevvceyi, pOvvisti, mecburiyet, zaru¬
ret.

zuhur etmek L derketm, ser hıldan, pey-

zincirlemek 856

rgd zencire, zencu-eki.
zincirlemek Z. 1. zencir tann. 2. d qeyda

xistm.
zincirlenmek L 1. hatin zincir kınn. 2.

hatın qeyd kum, hatın zincir tann.
zindan M K P. 1. zindan, cih an gutigeha

zor teng û tari. 2. gırtigeh.
zinde rgd K. jinde, jindevvar.
zinhar B.P.zmhar, teqez.
zinya çiçeği Nk gulepayiz, gula payizO.
zira rgp. P. zira, levvma, levvra, jıber ko.
ziraat M. A ziraet, çande, çandıni, kıştû-

kal
ziraatçı M. çandıyar. /_hk M. çandıyari,

cotemeni.
zirai rgd çandıni, çandeyl
zirkonyum M. Fr. kim. ziriconıyûm, ele¬

menteki bı jımara atomi 40, gıramya ato¬
mi 91.22, sıfüya xwe 625 e. sun Zr.

zirve N.A 1. dıhar, kop, tapık, sımt 2. cav
lûtke, aso. 3. dhvan. * dağm zirvesi Avv.

lûtkeyi çıye. /_ toplantısı M cıvina dhva-
ni.

zirzop rgd zirzop, qopik.
riya M. A P. tirOj, tırij, ronahi, zıya, şewq,

şevvl. /_dar rgd ziyadar, roni.
ziyade rgdA zehf, pır, zor, mışe, bêttr, z0-

de, ziyade. /_ olsun! fiıv. her hebe!, mışe
be!

ziyadesiyle rgp. A bı her, bı zOdetıri. *
ziyadesiyle memnun oldum fivv. ez her
jê dilxweş bûm.

ziyafet M. A ziyafet, bezm. /_ çek¬
mek/vermek fivv. ziyafet durust
kınn/dan. * gece ziyafeti fivv. bezmi şev.

ziyan M P. ziyan, xesar, xisaret, zerar. /_
etmek L ziyan kınn. /_ olmak Z. ziyan
bûn,xısaret bûn.

ziyaret N.A 1. serdan, seredani, ziyaret. 2.
lûpırsin, pırsane, evrya navbera malbate
an bûk Û xezûr û tıştû vvısa ko dıçın zıya-
retû jı bo ko h rû xwe xının. /_ etmek Z.
ser dan, serdan kınn, seri 10 dan, seri 10

xistin, ziyaret kınn, 10 pusta, seredani 10

kırın. * ziyarete gitmek fivv. çûn sereda-
niyû.

ziyaretçi M zıyaretvan, vexwandi.
ziyarclgah M ziyaret, zryaretgeh, cihO pi¬

roz.
ziynet M zêwer, xışr, gevvher, arayışt, zi-

nel. /_ eşyası fiıv. malû zûvver.
Zodiak M. Fr. Gr. Zodiak.
zofa olu M gıyadavvûdi, çırdûk.

zonklamak Z. jenin, gumin, gava di laşO
mırov de Oşeke vvısa bıgumta çOdıbe. *
başım zonkluyor fivv. serê nun dıjene an
dıgumO.

zoolog MZr.zoolox.
zooloji M. Fr. zooloji, heywannasi,
zor rgd P. K. 1. zehmet, dıjvvar, çetin, zor,

tıştO ko tann û destxistin û fOrbûn û Avvd
de ne asan e. 2. drvê, pOvvist. * çalışmak
zorundaydım Avv. mın pOvvist bû ko kar
bıkım. 3. zor, kötek, evrya çevvsandın û 10-

danO şani dıde. * zor kuUanmak fivv. zor
kar anin. 4. rgp. bı zorê, bı zehmeti. * zorla
kurtuldum fivv. ez bı zehmeti fıhtim. /_
gelmek L zor hatm, zehmet hatın. * zor
oyunu bozar fivv. zor fendû xıra ddce. *
zoru zoruna fivv. bı zoru, bı koteki. * zo¬
runa gitmek fivv. zora xwe çûn. * zorun¬
da olmak fivv. ... dıvetın, pOvvist bûn.

zoraki rgd bızorû.
zorba rgd P. zorba, zorbaz, zorbe, stem¬

kar. /_hk M. zorbazi, zorbeti. * zorbalık
etmek fivv. zorbazi kınn .

zorbaca rgd rgp. bı zorbazi, bı dara zorO.
zor bela rgp. zor bela, bı zr û zehmet.
zorla rgd rgp. bıdara zoru, bı koteki, bızor.

* kendilerini zorla kurtardılar fivv. xwe
bı zor xilas kum.

zorlamak L 1. zor tann, zorandın, ge-
fandın, lö zor dan. 2. xvve danê, evıya tışte
vvek deri, pace ko venabın û tu dixwazi bı
dehıfandınO an bı tandanO vebıki. 3. hng
dan ser, tê de ısrar kınn.

zorlaşmak L zehmet bûn, çetin bûn,
dıjvvar bûn, astengi bûn.

zorlaştırmak L dıjvvar kırın, gıran kırm,
zehmet tann, çetin kırın.

zorlu rgd 1. zorbaz, zordar, diktatör,
stemkar. 2. bıhûz, xurt.

zorluk M. tengavi, astengi, dıjvvari, zorahi,
zehmeti. * zorluğa düşmek fivv. ketin ten-
gaviyû. /_ çektirmek Z. zehmet dan
kışandm. /_ çıkarmak L astengi
derxistin, seri 10 gerandm.

zorunlu rgd drvût, drvrya, pêwist, hevvce,
sertoyi, mecbur. Ev sinonim h gor devo¬
kan dıkann di cihê hev de bdcar bOn. /_
kalmak Z. mecbur man, drvrya bûn. /_
olmak L mecbur bûn, drvrya bûn.

zorunluk, zorunluluk M. drvOtın, drvrya-
bûni, hevvceyi, pOvvisti, mecburiyet, zaru¬
ret.

zuhur etmek L derketm, ser hıldan, pey-
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da bûn. * yerden zuhur etmek Z. jı erdO
derketm.

zula M. quncikên ko tıştO qaçax an dizi tO
de tûn veşartm. /_ elmek fivv. dizin.

zulmet N.A tari, zılmat.
zulmetmek L zulüm kum, stemkari

kırın, 10dan û tadayi kınn, zordesti kınn.
zulüm N.A tada, tadayi, sitem, stem, zor¬

desti, zılm, zulüm. /_ etmek Z. tada lû
kırın. /_ yapmak L sıtemkari kınn.

zurna M. K. P. zırne, zurne. /_cı M. zırne-
van.

züccaciye N.A zucacıye, tıştOn ko jı cam û
porselen Û çtai çObûye.

züğürt rgd S. zıgurd, cıbd, sakol. /-Ieş¬
mek L zıgurd bûn, cıbıl man.

Zühal N.A ast Satürn, Zuhal
Zührc N.A Venüs.

zührevi rgd A zuhrewi, nexwaşiya vvek
frengi û tıştO ûsa ko lebatOn cinsi de der
ten.

zükam N.ABj. zekem, serma, grib.
zülüf M. ara. bısk, zdf, kezi, qışt.
zümre M. A crval, gele, ajal, grûb, lire,

kom, zümre.
zümrüdi rgd A zımrûdi, hıp hOşın di ren¬

gO zımrûd de
Zümrüdü anka kuşu Nk P. Simerxi an-

ka, Huma, Zımrûdi anka.
zümrüt M.A zımrûd
züppe rgd tavvtavv, züppe. /-Ieşmek /.

züppe bûn. /_lik M. zuppeti, lavvlavvi.
zürafa N.A Lal canhOşür, ziraf , zurafa.
zürriyet N.A 1. nevi, vvert, ferzend, zuret.

2. nıış, zaro.
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RÊZMANA KURDİ

Elfabeya Kurdi

A. a. Agu.
B. b. Beran.
C c Cacım.

Ç. ç. Çavço.
D. d. Dem,
E. e. .Evin.
Ê. e. Ezmg.

F. f. Fafon.
G. g. Gund.
H. h. Havvar.

Z. z. Zozan.
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t
J.
K.

L.
M
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O.
P.
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L

>
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L

m.

n.

o.

P-

q-

Ivvaraş

isot
Jaü

Kom kevv.

Leylan.
Mange.

Nûjen.
Otomat

Paqij.

Qdqddc.

R.

S.

ş.
T.

U.

Û.

V.

w.

X.

Y.

r.

s.

S-

t
u.

û.
v.

w.

X.

y-

Râzman.
Savvar.

Şûrşâr.
tûtık
Umâd.
Ûnsûso.
Vank.
Werger.
Xuxal.
Yezdan.

Elfabeya Kurdi de 31 tip hemn, jı wan 23 heb dengdar in, yana bı sera xwe deng
dernaynın ko jâ re "dengdar" tâte gotin. Hin cihan de ji tipOn bOdeng dıbOjın lâ evv ne rast
e, hic tipek bOdeng nabe, gava ko bOdeng be hevvce nine em navO vvan biniyisin. LObelû ew,
bı sera xwe deng nadm; dıvût bı arikanya dengdereki bûne bıkar anin. Hin zmanâ Evvropi
deji navân vvan i rOzmani heye.

Heşt heb jı tipên me ji dengdar m. Yana bı sera xwe deng didin. Evp du bur in.
1- dengdêrên 1un: e, ı, u.
2-dengdêrênduêj: a, Û, i, o, Û.

Elfabe bı tipan dest pâ dike. Hervveki me h jor goti bû. Evv ji du bur in. Dengdar û
dengdar. Lı gor ruvisanduıaxweji disa bı du avvayi dibe.Tipên mezın re em dıbejın: Güdek,
û yân pıçûk re ji dıbâjuı: Hûrdek an Hûrek.

Kite.
Tip bı tenâ an hgel hev "kite" pâk tinin. Kite, deng an bOjeyeke ko bı derbekâ jı deva

me der tâ û evp beje çâ dikin. Du celeb kite hemn. Bâjeyân ko bı yek kite çâdıbın,emjâre
"Yekite" dıbOjm û yOn ko du an zade kite pâk tân ji "pırkite" tâ gotin. Av, sar, roj, md, cd û
yân vvısa yekite ne; vvelat, xebat, Kurdıstan, şoreşgâr û yên vvısa p pırkite ne.

Beje.
Beje bı yek an jı çend kiteyan pâk tâ û bı seraxwe maneki dıde. Wek: ga, hesp, sârin,

reş, Barzani, Sımko, sev, zebeş, meşin, kenin û hvvd.

Pevdeng (diftong).
ZmanOmedeyekpevdengheye,ev|"XWye.Hemû bâjeyân kodengâ,yu=wa,'dıdm,

bıvan du tipan tân mvism. Yekj her vveki di zarava ya Sorani de an di eiifbeya tırki de "ö,
ü" hemn ko cihawan di Kurmanci de disa bı "W" tâ nıvisin.Weldto di Sorani de "cögre,
xöndekar " bı Kurmanci de "cvvâgre, xwandekar" beje ya wefc Tit^ ııöneı" disa bı awayi
"xvvin, nwaner" tâte bıkar anda.
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Tipêncêwi:
Kurdi pûnc tipên hışk hemn ko tâ de du deng derdıkevm û vvate û dengûd bâjeyân

dıguhûnn. Tipan ç, k, p, t, r. Bı rasti vana yân duhemin qasi yân dm cüda ne. Levvra ko
elfabe zade têtali hev nebe ev nehatine çOkınn û dengû vvan drvût di xwandinû de bete
tûgehiştın. Wek: çua = lambe, çue = bo çı. Kar = qezenc, kar = cOleyâ bızına. Par = beş,
hêse. Par = sala çûyi Birin = jâ kuın, burin = kul û hvvd. Bı vi avvayi zmanâ me de gelek
beje hevdengıya xwe de bı tipOn câvvi tane nıvisandın.

Tipân "ı" û "i" de ji gelek gengeşi hemn. Havvarâ de vvisa hatıne avatarut lâ, gelek
mviskarân me dıbâjm ko bda bıbe T û "i" . Nıvisandına vi cûreyi davvi hOsan e. Lâ disa ji tâ
de kâmasi dunine.Arasti evv e ko Kurdi de sâ heb dengâ "i" hene. Tipa 'V ko di bâjeya vvek:
bınn, tann û di bâjeya vvek: grya, dıya de ne vveki hev m. Ya duheminji tipa "i" dengeki dırâj
dertine û di zmanâ me de gelek guıng e vvek: Kurdi. Dımdi, Hevvlâri, Xani û hvvd.

Tipa "e"ji du deng dıde, lê vvısa zehf gırmg ntae. Bâjeya vvek "hâvân û bâkâr" de "¤' ya
pOşın tan e ûya paşm dırOj e.

JTMAR,JMAR

Nav û nıvisandına hOjmaran an reqeman e. Çend û çiqasrya tıstan bı me dıdm nasin.
Kurdi de nav û nıvisandına vvan h jûr hatıne rûz tann.

Bur yek

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

İL
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
30.
3L
40.

43.

Yek
Du, dudu
S0,sıs0
Çar, cihar
Pânc
Şeş
Heft
heşt, heyşt
Neh
Deh
Yanzdeh
Diwazdeh
Sâzdeh
Çardeh
Panzdeh
Şanzdeh
Heftdeh,
Heştdeh, tajdeh
Nozdeh
Bist
Bistûyek
Bistûdu
Si, sih
Si û yek
Çel, çil
Çelûsâ

Yekem, yekemin.
Duhem, duhemin.
Sûhem, sâhemin.
Çarem, çaremin.
Pêncem, pençemin.
Şeşem.şeşemin.
Heftem, heftemin.
Heştem, heştemin.
Nehem, nenemin.
Dehem, dehemin.
Yanzdemin.
Drvvazdemta.
SOzdemin.
Çardemin.
Panzdemta.
Şanzdemin.
Hevdeh Hefdemin.
Heştdemta.
Nozdemta.
Bistemta.
Bist û yekemin.
Bist û duhemin.
Sihpmin.
Si û yekemin.
Çetemin, çilemin.
Çelûsâhenûn.
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50. P0nce,pânci
54. Pânceûçar
60. ŞOslşOşt
6L ŞOstûyek
70. Heftê
80. HeştO,heyşte
90. Nod
100. Sed
109. Sed û neh
200. Dused
225. Du sed û bist û pênc
1000. Hezar
1005. Hezar ûpênc

Pâncehemta, pûncryemin.
POnce û çaremin.
Şêstemta.
Şêst û yekenûn.
Heftemta, hefteyemin.
Heştêmta, heşteyenûn.
Nodemta.
Sedenun.
Sed û nenemin.
Du sedenun.
Du sed û bist û pençemin.
Hezaremta.
Hezar û pêncemta.

1120. Hezar û sed û bist Hezar û sed û bistemin.
1991. Hezar û neh sed û nod û yek ı

Burdu

Yekan
Dıduyan
Sısıyan
Çaran
POncan
Şeşan
Heftan
Heştan
Nehan
Dehan
Yanzdan
Drvvazdan
Sazdan
Çardan
Panzdan
Şanzdan
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- Mal, hun xanl hun lâzun û hun ji pez û devvat û vvaridet e.
- Yar, hım dost e û hun ji ddketi an dddayi ye.
- Jar, hım jehr e û tam ji nexwaşi û belengazi ye. Ev bâjeyân vvısa di zmanâ me de

"hevdeng" tâ gotm.

HEVMANA (sfaonime).

BOjeyOn konıvisandınavvan cüda, vvateya (mana)vvanyeke,emjûre "hevmana" dıbejın.
Di zmanâ me de gelek m vvek:

- Baş, qenc, nnd, çâür, qeşeng, crvvan,
- Bedevv, şcoc, nnd, serxvve, xvveş, xweşdc,
- Axaftm, qezi tann, qise tann, xeber dan, ştexdin,
- Pu-, zade, zor, gelek, zehf, mışe û hvvd.

DIJRABER

Navân ko mana wan h dıji hev m,jO re dıjraber tâ gotm. Wek:
- hevalti, neyarti.
-Aşıti, şer,
- Spehi, tarOt,
- Roni, tari.

PIÇÛKER

Hm xurdezadûn rOzmani hene ko mana an rêza ya bêjeki pıçûk an kêmtu dikin. Ev m:
-ek, -ok, -kok, -ole, -k, -de. Jı bo vO behsê beşi "payedanya rengdêran" buuhOre.

ZAYEND

Zmanê Kurdi de zayenda nOr û mO hene. Di axaftinê de nav, an nOr (nOrza) an ji mO
(muza) tOne xuya tann. Nêrza an mêzabûna navan bı pOnc bur (beş) an pûk tO.

Navên mêza (muennes)
1- Navê jınan : DO, dapir, amoj, xalti, xaloj, Xwang (xûşk), keç,dot, bûk, EyşO, FatO,

Belgta, Evdi, Emine û hwd.
2- Navên heywanOn mO : çelek, mange, btzin, kavir, mehta, muişkmari (kew), dOlegur,

dêlese, ttştir û hwd.
Navên nêrza (muzekker)
1- NavOn mêran : Bav, lavv, bira, xal, ap, mam, xvvarzi, bırazi, EIo, ŞOrgo, Gurgdı,

Ferzende û hvvd.
2- NavOn heyvvanen nêr : Beran, ga, cange, gisk, dik û hvvd.
Navên tışten begıhan
Evana ji disa dıbm du bur.
a) NavOn nûrbaran (nıber),
b) NavOn nenêrbaran (neruber).
Navên nêrbaran : (nıber) HacetOn kar, navê orxanOn canO insan û heyvvan, navên

tıştOn di tebietâ de û her tiştân ko em dibinin û dıkann destû xwe bıdınû. Bo van rûzıkek
ntae ko em nûrbûn û mêbûna vvan şani bıtan, lâ di axaftınû de kar tâ. DrvOt mırov vana di
axaftına zmên de fâr bıbe. Yân ko pır tân axaftınû û bâlû bûne ev in: Yân nâr.

1- Navên orxanûn canajıyandaran ân derve nârza ne. - jı van ji çend hebjı râzO der m -

	 864

- Mal, hun xanl hun lâzun û hun ji pez û devvat û vvaridet e.
- Yar, hım dost e û hun ji ddketi an dddayi ye.
- Jar, hım jehr e û tam ji nexwaşi û belengazi ye. Ev bâjeyân vvısa di zmanâ me de

"hevdeng" tâ gotm.

HEVMANA (sfaonime).

BOjeyOn konıvisandınavvan cüda, vvateya (mana)vvanyeke,emjûre "hevmana" dıbejın.
Di zmanâ me de gelek m vvek:

- Baş, qenc, nnd, çâür, qeşeng, crvvan,
- Bedevv, şcoc, nnd, serxvve, xvveş, xweşdc,
- Axaftm, qezi tann, qise tann, xeber dan, ştexdin,
- Pu-, zade, zor, gelek, zehf, mışe û hvvd.

DIJRABER

Navân ko mana wan h dıji hev m,jO re dıjraber tâ gotm. Wek:
- hevalti, neyarti.
-Aşıti, şer,
- Spehi, tarOt,
- Roni, tari.

PIÇÛKER

Hm xurdezadûn rOzmani hene ko mana an rêza ya bêjeki pıçûk an kêmtu dikin. Ev m:
-ek, -ok, -kok, -ole, -k, -de. Jı bo vO behsê beşi "payedanya rengdêran" buuhOre.

ZAYEND

Zmanê Kurdi de zayenda nOr û mO hene. Di axaftinê de nav, an nOr (nOrza) an ji mO
(muza) tOne xuya tann. Nêrza an mêzabûna navan bı pOnc bur (beş) an pûk tO.

Navên mêza (muennes)
1- Navê jınan : DO, dapir, amoj, xalti, xaloj, Xwang (xûşk), keç,dot, bûk, EyşO, FatO,

Belgta, Evdi, Emine û hwd.
2- Navên heywanOn mO : çelek, mange, btzin, kavir, mehta, muişkmari (kew), dOlegur,

dêlese, ttştir û hwd.
Navên nêrza (muzekker)
1- NavOn mêran : Bav, lavv, bira, xal, ap, mam, xvvarzi, bırazi, EIo, ŞOrgo, Gurgdı,

Ferzende û hvvd.
2- NavOn heyvvanen nêr : Beran, ga, cange, gisk, dik û hvvd.
Navên tışten begıhan
Evana ji disa dıbm du bur.
a) NavOn nûrbaran (nıber),
b) NavOn nenêrbaran (neruber).
Navên nêrbaran : (nıber) HacetOn kar, navê orxanOn canO insan û heyvvan, navên

tıştOn di tebietâ de û her tiştân ko em dibinin û dıkann destû xwe bıdınû. Bo van rûzıkek
ntae ko em nûrbûn û mêbûna vvan şani bıtan, lâ di axaftınû de kar tâ. DrvOt mırov vana di
axaftına zmên de fâr bıbe. Yân ko pır tân axaftınû û bâlû bûne ev in: Yân nâr.

1- Navên orxanûn canajıyandaran ân derve nârza ne. - jı van ji çend hebjı râzO der m -



865	

2- Navên çıya, gır, geli, civvar, çem, ezman,
3- Daran hışk, daran bırri, co, beşi, kâran, tir,
4- Çekên hxwekinnû, taraş, derpO, şal, sapık, nâr in.
Yân mâ.
1- Navân daran ter, şrv, çıql guli, perde, belg,
2- Av, berf, baran, zipık, cemed, qeşa, roj, hiv, star,
3- Cd, tej, ber, menfur,xaliçe, ferefol ân xvvanna,
4- navân çâbrvvar On lêkeri,
5- Hemû navûn bajar, vvelatan mû ne.
Navân nenOrbaran (neruber) Vana navân ko merov bı çavan nabtae û bı dest nıkare

pâ bıgue. Behsa beşandına navan de meşirove tari bûn. Nâr û mâbûna vvan disa di axaftine
de bulu dibe, zadeyi mâ ne.

Gava mırov bızane ev nav mê ye an nûr e, vvan bı forma rengdOra destdanryê
(xweditiyê) bı pırsa "nun" re bdcar btae, yanO bıke mala xwe. Wek: "xani" nâr an mâ ye,
nızanım. Ko bâjım. xanrya mm, diyar dibe ko nOr e, levvra tipa "0?' gutrye. "Kurdıstana mm"
tipa "a" dıgue û mêye. "Çemê nun" nOr e, lâ 'Dicle û Fırata" nun mêza dibe. Bo tipa "a û â"
h beşi "veqetandek" bmıhOr.

VEQETANDEK (zâder)

VO re "herf i tarif ' ji tê gotur, dıkeve navbera du navan an navek û rengdêreki bo ko
vvan pev re bide guO dan û cins û tıbaba vvan bide zanin. Ev, sısâ ne. Bo cins i nâr "â" bocins
i mâ "a" û bo cinsi nâr û mâ ya gelejmarin ji "ên" tâ. YanO 0, a, On.

Gava nav, tOrkerek dıstıne bivO-nevê veqetandekek tâ davvıya wâ. Târkera ko
veqetandek dıstüıe çar cûre nın.

- Navek an du sê navan vvek: mama Sinema, lavv û bav û bırayân xwe.
-Rengdêrekwesrin vvek: gula sıpehi, xortûhêja.
- Rengdêrek desldamyc vvek: biraya nun, hevalâ te.

- Pronavek pêhati (gırâki) wek: muovâ ko hat, metana ko mm nıvisi.
zOdeyi di nrvisandmO de van râzân jârin bdu me km.
a) Ger nav bı dengdâreki diqede tipa "y" tâ pâşrya veqetandeka vvek: ga = gayâ cot

LObelâ carinan vvek "gaê cot"ji tO nıvisanchn ko xelet e. Mû = mûyâ reş. Seri = senyâ rût
b) NavOn ko bı "i" an "ê" diqedin û ko tipa "y" gütme, evv herdu ji bdındekâ (kumık) xwe

davâjm û dıbm V an "e" vvek: dâ = deya mın, rO = reya mın an nya mın.
c) Navên nOrza ko tipa "a" heye, evv "a' dibe "ê" vvek: ağır = dûyâ âgu. Ga = here gê btae.

Masi = em mêsi dixvvin.
nişank : Di nıvisandıne de carinan nav h pêş veqetandekO tipa y ' nastine vvek: gaâ cot,

seriâ genim, mûê reş, ko h gor tan kesan dıbejın evvji rast e. Gervve balaxwedaya di bâjeya
genim de tipa "e" ji dibe "â". vvek: ez gânun dıçınım, carinan ev p dibe "ez genimi dıçınım".
*Wısa zehf caran tipa "e" di teşeyi "0" de tO tevvandın.

nişank :deqâ sısryan de hjor me goti bû, navên ko "a" têde ne"a'yawan dibe"ff'. Lâbelâ
bı rengeki dmji em dıkannvvanbıkarbdun. Ger hon tipa 'T bmndavvryê, ewji rastcVVek:

- dûyê âgu dâ bıbe dûyâ agıri,
-gâ btae bda bıbe gai bine,
- mâsi docvvuı bda bıbe masıyi drxwin.
rakuına veqetandekê : Carinan di navbera navan de veqetandek tâte rakuın, bı vi

avayip bûjeyOne nû çû dibin. Behsa afırandına bâjeyân mâze kın. Wek:
- mışkO kor = konnışk,
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-gula sor = sorgul. Geremvvısa çepvenegerinınji disa bâjeyâne nû dıafirinin. Masimar,
mışkekor, gulsor û hvvd.

PÊŞKERA HEJMARKi

Jâ re veqetandeka nepeni ji tâ gotin an ji zâdera nepeni (article tadefduti). Ev brvvâj di
axaftina de tışteki nepeni bı avvayi nenas peş me dike, du beş m.

- Bo nêr û mê yekejmar : -ek, -eke, eki, -eke,
- Bo nêr û mê gelejmar : -m, -ne. Hemû ev paşdani, bı hOjmara "yek" tOne nasin.
minak : Yekjm = jmek, juukek bedevv, keçeke bedevv.
rnuovuı, hespm, nurovne, hespne, sâvne û hvvd.
nişank : Ev rOzOnjorin di gelejmanya navan deji tOne kar anin. Di zmanê Kurdi de der

vê babetê râyeke dm ji heye, ev ji bıkaranina pareka "i" ye Pareka T bâ zayend e. Cihan
navâ nâr û mâ dıgue. Navan h hev dıde guâ dan û ahengdanya zmOn pek tine. Wek: birayê
mm i mezm, gayâ me i cot Pareka "i" tun gava ko zayend e, her cüda tâ nıvisandın. Bo tipa
"i" bınıhâr di ferhengO de 'i".

TEVVANDENA NAVAN Û PÊŞKERÊN HEJMARKİ

Nav bOjeyOn guhêrbar m, yanO tOne tevvandm. Gava :

a) Têrkera navekl dm e : bırayû Sineme, hespa Tacini.
b) Ko peşıya nav, daçekek heye : Jı DryarbekrO, di gundan de.
c) Ger nav, kirde ya lekerekê ye : zaroyan xvvar, Ferzendi got.
d) Têrkera lêkereki sergerandi ye, ya dema nıho û pêşhati de : Ez Sineme dibinim,

evv hevalan tine mala xvve.
Weki em dibinin hjor tevvanga navande sê parekân râzmani derbazdibin. Navân nârza

tipa "i" û navân mâza tipa "â" û gelejmanyavan herdukanji tipân "an" gütme.Rêzên tevvanga
navan ev in: i, â, an.

Xweş bala xwe bıdınO û van d veqetandekê re tekili hev me tan. Yên veqetandekê 0, a,
ên m û yön tevvangO ji i, 0, an in. Di mamê Staemê de "0" ya mam veqetandek e, lêbelO "0"
ya Sinem tevvang e.

Tevvanduıa pâşkerân hûjmarki ji vveki navan e. Bı rasti -ek û -m tenê parOn pêşkerO ne.
-eke, -eki, -ekO û -ne tevvanduıa vvâ ne. vvek:jmeke baş anjmek baş, mırovne baş an nurovm
baş, zarokek pıçûk an zarokne pıçûk û hvvd.

NAV

BOjeyOn guhOrbar m ko bı kûri nastanna tıştOn heyi û hızr û ramanan tO vvek: çıya, stûr,
Kurd, jd-, vOn, dd, Ferzo, Barzani, Zaxros, Hendrin, radyo, dûrbuı û hvvd.

Nav bı taybeti çend babetan hatme beşandın.
a) Serenav : Mıroveki an üsteki bıtenû nav dikevvek: Şûx Seid,Kurdıstan, Dicle, Dersım

û hvvd. Hemû ev nav di nıvisandına de bı tipân güdek dest pâ dikin. Sınıfandına navân
serenav:

- Rastenavm, vvek: Bozo, Evin, Sımko, Rıza.
- Malbati ne,wefc Bedirxani, Barzani, izoli
- Nıjadine, vvek: Kurd, Ereb, Tuk û Fans.
- Coxrafme, wefc Kurdıstan, iran, Tırkiye, Çin, Sovvyet
Ev her sâ babetân davri pırejmar m.
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NAV
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Ev her sâ babetân davri pırejmar m.
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b)Hevenav (celebnav) :Evana hatine navandm ko tiştânjıyek celebi (cins) neanjiyek
grûbekê ne. Gelejmari tân hesâb kuın.

Mırov, gelejmar e, jı ber ko behsa hemû mırovi dike.
Çıya, gelejmar e, jı ber ko behsa hemû çrya dibe, bı taybeti navâ filan çıyayi neda ye.
Pez, gelejmar e, jı ber ko behsa hemû pez dike.
Dest, gelejmar e, jı ber ko behsa pıranıya dest dibe.
c) Navên nêrbaran : Navân tiştân ko em bı çavân xwe dibinin, an ddıesın an ji dıkann

destâ xwe bıdmâ û pâ bıguuı, dıkevuı vê babetû. vvek: av, xani, nan, pısing, ga, çûlek û hvvd.
ç) Navên nenêrbaran (razber) : Evv tıştOn ko em gevvhenya vvan, gdıana vvan ddıesın,

lûbelO bı çavan nabuun û ndeann bı destan pâ bıguın vvek: gdıan, bext, hış, raman, elektrik,
kahreba, Bdıûşt, dojeh, hevalti, ddovani, qenci, mêrxasi, evin û hvvd.

d) Navên kombêj : Bı kâri navkınna komek tıstan bı hev re dıhOt û gelejmar tâ
hesıbandın. vvek: lek, İçeri, ref, naxir, selef, bars, gâşkûn, hq û hvvd. Selefâ srvvaran, harsa
maşan, gâşkûna kevvan, naxuO pOz.

e) Navên hevedudani (dumıl) : NavOn ko bı du an bOtir navan çâbûne, an ji xurde
gütme û bûne naveki dm. Di zmanO Kurdi de çêkuina beje û navOn dm gelek hOsan m,
çOtanna navûn nû ji dıkeve vâ babetO. buuhâre behsa "afdanduıa bâjeyân".

ê) Navên hevbend : Evjl jı babetek navOn hevedudani ne. Du bur in.
1- ParekOn gûn, un, çıv, i, ti dıgınn û navên nû çO dıtan vvek: argûn, pargûn,xewn, gundi,

bırati.
2- jı ser qeydeyên afırandına bâjeyân, navâne dm çâdıkın vvek:
- jı du navan : marmasi, kerguh, bıramak.
- jt nav û rengdâreki : pezkovi, guesor, gakovi.
- jı nav û daçek : bermaU, navmah, dûrbini.
- jı nav û lêker : hesmgâr, mırovkuj, avgâr.
- jı nav û rengpişe : bmdest, serdest û hvvd.
f) navên çêbrwar : Evana bı puani parekân "i" an "ti" dıgınn anji raderö lâkeran m. vvek:

hevalti, mırovati, mOrxasl
g) navên lêkeri : Evana hema her lOker m ko tam ji bı nav têne kar anin wek: xvvann,

vexwann, çûn, razan û hvvd.
h)jmarnav : Lı gor vê babetO ji nav têne afırandın ko em : "jmarnav" dıbejın. Ger nav,

navâyek tışti be evv "yekejmar" e. Hesp, AH, çıya; ger nav tışteki bı jımara "yeki" putu be
evv "puejmar" e. Hespıne, Altae, çryane. Yekejmari û puejmanya vvan di rOzmane de bı
veqetandek, tevvang, daçek, û lOkeran têne sahx dan.

ı) malbata navan : Navan ji vveki insanan malbata xwe hemn. NavOn kojı yek mala tân
em dıbâjm jı malbata fdan navi ye Jı ber ko evv jı cdıeki serrast bûne vvek:

jı malbata dest desti, desür, destar, destguti, desteng,
jı malbata dd: dılsoz, dılbırin, ddOş, ddketi, ddovan,
jı malbata çav: çavâş, çavteng, çavsor, çavşkOn,
jı malbata pışt pişti, pıştgutuı, pıştvani,
jı malbata rê: râvvi, râbıvvar, râbu, râber,
jı malbata saz: sazbend, sazdêr, sazûman, sazkınn û hvvd. dıkann zâdebıkıa
not di zımane Kurdi de pıranıya navan bı %sed jı navân hbat û onanan cana ımrov

pâk hatme. Hon hâ dıkannj bâjeyân hng, rû, dev, ser, seri, md, c*ger,pe,rja,eııi,guh,sto
ûyêndmhsermalawanbideh^nanbisedanbêjeyênenûbibinmanjiwanbiafu-uun.

867	

b)Hevenav (celebnav) :Evana hatine navandm ko tiştânjıyek celebi (cins) neanjiyek
grûbekê ne. Gelejmari tân hesâb kuın.

Mırov, gelejmar e, jı ber ko behsa hemû mırovi dike.
Çıya, gelejmar e, jı ber ko behsa hemû çrya dibe, bı taybeti navâ filan çıyayi neda ye.
Pez, gelejmar e, jı ber ko behsa hemû pez dike.
Dest, gelejmar e, jı ber ko behsa pıranıya dest dibe.
c) Navên nêrbaran : Navân tiştân ko em bı çavân xwe dibinin, an ddıesın an ji dıkann

destâ xwe bıdmâ û pâ bıguuı, dıkevuı vê babetû. vvek: av, xani, nan, pısing, ga, çûlek û hvvd.
ç) Navên nenêrbaran (razber) : Evv tıştOn ko em gevvhenya vvan, gdıana vvan ddıesın,

lûbelO bı çavan nabuun û ndeann bı destan pâ bıguın vvek: gdıan, bext, hış, raman, elektrik,
kahreba, Bdıûşt, dojeh, hevalti, ddovani, qenci, mêrxasi, evin û hvvd.

d) Navên kombêj : Bı kâri navkınna komek tıstan bı hev re dıhOt û gelejmar tâ
hesıbandın. vvek: lek, İçeri, ref, naxir, selef, bars, gâşkûn, hq û hvvd. Selefâ srvvaran, harsa
maşan, gâşkûna kevvan, naxuO pOz.

e) Navên hevedudani (dumıl) : NavOn ko bı du an bOtir navan çâbûne, an ji xurde
gütme û bûne naveki dm. Di zmanO Kurdi de çêkuina beje û navOn dm gelek hOsan m,
çOtanna navûn nû ji dıkeve vâ babetO. buuhâre behsa "afdanduıa bâjeyân".

ê) Navên hevbend : Evjl jı babetek navOn hevedudani ne. Du bur in.
1- ParekOn gûn, un, çıv, i, ti dıgınn û navên nû çO dıtan vvek: argûn, pargûn,xewn, gundi,

bırati.
2- jı ser qeydeyên afırandına bâjeyân, navâne dm çâdıkın vvek:
- jı du navan : marmasi, kerguh, bıramak.
- jt nav û rengdâreki : pezkovi, guesor, gakovi.
- jı nav û daçek : bermaU, navmah, dûrbini.
- jı nav û lêker : hesmgâr, mırovkuj, avgâr.
- jı nav û rengpişe : bmdest, serdest û hvvd.
f) navên çêbrwar : Evana bı puani parekân "i" an "ti" dıgınn anji raderö lâkeran m. vvek:

hevalti, mırovati, mOrxasl
g) navên lêkeri : Evana hema her lOker m ko tam ji bı nav têne kar anin wek: xvvann,

vexwann, çûn, razan û hvvd.
h)jmarnav : Lı gor vê babetO ji nav têne afırandın ko em : "jmarnav" dıbejın. Ger nav,

navâyek tışti be evv "yekejmar" e. Hesp, AH, çıya; ger nav tışteki bı jımara "yeki" putu be
evv "puejmar" e. Hespıne, Altae, çryane. Yekejmari û puejmanya vvan di rOzmane de bı
veqetandek, tevvang, daçek, û lOkeran têne sahx dan.

ı) malbata navan : Navan ji vveki insanan malbata xwe hemn. NavOn kojı yek mala tân
em dıbâjm jı malbata fdan navi ye Jı ber ko evv jı cdıeki serrast bûne vvek:

jı malbata dest desti, desür, destar, destguti, desteng,
jı malbata dd: dılsoz, dılbırin, ddOş, ddketi, ddovan,
jı malbata çav: çavâş, çavteng, çavsor, çavşkOn,
jı malbata pışt pişti, pıştgutuı, pıştvani,
jı malbata rê: râvvi, râbıvvar, râbu, râber,
jı malbata saz: sazbend, sazdêr, sazûman, sazkınn û hvvd. dıkann zâdebıkıa
not di zımane Kurdi de pıranıya navan bı %sed jı navân hbat û onanan cana ımrov

pâk hatme. Hon hâ dıkannj bâjeyân hng, rû, dev, ser, seri, md, c*ger,pe,rja,eııi,guh,sto
ûyêndmhsermalawanbideh^nanbisedanbêjeyênenûbibinmanjiwanbiafu-uun.



ZMANÊ KURDİ DE AFIRANDINA BÊJEYAN

Weki her zmani, zmanâ Kurdiji bı homayi (taybeti) av bûye. Hemû zman di destpûka
xwe de kûm bêje û kOmrûz in, 10 herçi ko çanda peşve dıçe zmanjiçiqlû guh dıde. Bûje her
û her zade dıbm. Zman bı çanda gel ve guâdayi ye. Çanda û teknik û haza gel çiqas zade
be zmanâ vvan ji evv qas pûş ve dıçe. Bo ko Kurdi hiç nebûye zmanâ devvletâ ya nûri, disa ji
bı avvayi xwe de folklori, çandıni, navâ* dar û bera, grya û jryina gunditiyâ de gelek pâş ve
çûye. Jı bd bâjeyân afinindi de Kurdixwe bıxwe h ser râzânxwe i homayi hâj bâje û brvvâjan
pâk tine. Çend râzân gırıng h jâr m. Me drvût em lı ser van râk û râzan zmanâ xwe
devvlemend bıkın.

1- Pâşiya gumgtar evv e ko, Kurdide zorbêje h sernavân hbatân (oncan) insan pâk hati
ye vvek h jor malbata navan deji ko me behs tari bû:

Jı dest: destnımûj, destbıra, destav, destur,
jı ser : serkomar, serbajar, serok, şerkar,
jı pO : pûpehng, pûdark, pâ tann, pâlâ tann,
jı çav : çavsor, çavtırsıyayi, çavâş, çavhıltari
jıdd-
jı ser û seri-
jırû-
jıdev-
jımd-
jı pışt û hvvd. zehf bâje çâbûne û hâ çâdıbın.
2- Jı du navan : bı vi avvayi navân dm ya hevedudani çOdıbın, vvek: rojname, destmal,

serkomar, mabevvâ.
3- bı arikanya du rengdârân : sorespi, keskesor, reşbelek, keskeşin û hvvd.
4- bı nav û rengdâreki : dılhışk, destvetari, xwingerm û hvvd.
5- bı arikanya nav û lekereki : râbu, pezdoş, zembdfıroş.
6- bı arikanya du lekeran : berdeborin, çûnûhatm.
7- bı hoker û naveki : pâşmâr, paşmêr, pêşmerge.
8- ducartanna navan an rengdûr an hokeran, an ji lOker û jımaran : xare xar, raste rast,

zû zû, reşe reş, mal mal, roj roj, yek yek, zo zo, du û hvvd.
9- ratanna veqetandekê (zOderO) : jı dara gvvizê, "dargvviz" jı daratû yâ, "dartû" jı marâ

masi, "marmasi"jı genıuya av, "germav". Ger ev nav cih bıguhûnn disa bâjeyâne nû çâdıbm.
Masimar, avgerm.

10- bı guhOrkeran, y6n ko em "paşdank an paşdank" dıbOjın.

GUHÊRKER (xurdezad)

Evv parekOn axaftınû ne ko d peş an h paş bOjeyOn huni tOn û maneyOn vvan dıguhOruı
an ji bOjeyêne nû çâ dikin. Bı gelemperi em dıkann van ji di sâ grûban de cdı bıkın.

1- berlêker : evana heft ân pâşın tenâ tane pâşrya lûkeran û yân di ji carinan di navan de
ji cdı dıgınn.
a) ra : rabûn, rakuın, raçav tann, nnastin,
b) tul, hel : talandı, hılavâbn, hd dan, hdtaşandın,
c) ve : vekınn, vejanchn, vebûn, vexwann,
ç) da : dadan, dahatın, daketin, danin, davveşandm,
d) vê : vêxisun, vêşartm, vâkeün,
e) vve: vvesandın,
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ê)wer:wergutin,
f) râ : ratann, râdan, râ ve çûn, râgah,
g) rû : rûnıştın, rûpel rûpışt,
h) ber : berdan, ber

çûn,berxısün.
2-xurdepaş:
-a,

gutm, ber kum, ber

beza, zana
- ahi, drâjahi, mezınahi
-ak,
-al,
-an,
-ane,
-ane,
-ani,
-ar,
-asi,
-ati,
- avver,
- ayeti,
-ban,
-bar,
-bare,
-baz,
-bend,
-bend,
-ber,
-dank,
-dar,
-dâr,
-dox,
-e,
- ende,
-fam,
-gar,
-gaz,
-geh,
-ger,
-gdi,
-gdi,
-gir,
-gır,
-gon,
-hl
-İ
-İ
-ık,
-di,
-in,

ronak
heval, delal
aliyan, Demenan
mOrane, mirane, zemane
mûrane, şOrane
rojani, pırani, mOrani
guhar, nrvisar
mûrxasi
kırvati, bırati
biravver, cengavver
Kurdayeti

nıgehban, dergeban
guhOrbar, ditbar, gulebar
derbare, yekpare
fêlbaz, serbaz
hevalbend
nalbend
râber, ddber
guldank, kefçidank
avdar, dersdar, serdar
çavdar
xeberdox
gevvre, bıjarte
sermende, berfende
gulfam(rengâ gul)
rojgar.pigar
belengaz
xwandegeh, mıjûlgeh
şevger
xemgta, sevgin, lezgta
mızgin, lezgin
avgir.kelegir
agu-gu
algon, argon, avgon
avahi, agahi
Boti, Kurdi, avi
nezani, azadi
mentajınık
zêrin, zivin, derevvta
duin
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-ing,
-hû,
-uıok,
-d",
-iti,
-itık,
-ıyan,
-kar,
-ker,
-kok,
-lan, an,
-ün,
-mal,
- mend,
- mende,
-nak,
-nrvvaz,
-ok,
-oke,
-ol,
-ole,
- olek,
-olık,
-önek,
-oyi,
- pervver,
-reng,
-sar,
-stan,
-ti,
-tır,
-ûr,
-van,
-van,
-vani,
-ver,
-vvar,
-vver,
-vvi,
-xane,
-yar,
-yar,

-yi
-za,
pêşdank

rojmg
pirini, dayûni
xaptaok
dılir
kertti
bangeritık,
gernuyan, senmyan
cotkar, xwandekar
banker, zivker
çdokok
Erdelan, mezelan
hâlin
destinal
devvlemend, hunermend

sermende
derdnak, xemnak
ddnıvvaz
hechecok
banoke

gulor
zutole
çtaçolek
gulolık
zutonek, tirsonek
sereyi

vvelatpervver
sorereng, pırereng
şermesar
Kurdıstan, gülistan
hevalti
mezıntır, pıçûktır
rencûr
aşvan, gavan, nêçirvan
ddovan
şerevani, melevani
guover
bendevvar
azvver, birevver
bavvi, evvravvi
çayxane
cotyar, berpırsıyar
bextryar, cotyar
bOpareyi
mirza, biraza

- hemû xurdeya beriöker wefc ra,ve,hd,helda,vêwe,rê,rû,ber.
-bar,
-dar,
-reng,

bar kınn, baregeh
dargvviz, dartû
rengpişe,rengdOr
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-war,
-ban,
-baz,
-ber,
-saz,

wargeh,warnışta
bankut, bangeh
bazdan
berdan, berveçûn
sazûman, sazende

paştaniyên kojı Iêkeran pêk tên
-ajo,
-avâj,
-bâj,
-bin,
-bu,
-dan,
-dırû,
-gerin,
-go,
-guhâz,
-hıngûv,
-jen.
-jmar,
-kar,
-keş,
-keş,
-kuj,
-kut,
-mâj,
-nişin,
-nvıs,
-parâz,
-Pêj.
-rêj,
-revin,
-§°.
-teras,
-xur,
-xwaz,
-zan,

kerajo, tolajo
tiravâj, bombeavOj
çirokbOj, dengbOj
dûrbin, hûrbin
çavbır, cobu
şamdan
soldırû, cddırû
şopgerin
derevvgo, dıago
vvOneguhOz

şûrhıngev
avjen, bajen
katjmar
cotkar, xwandekar
avkûş, barkêş
serkeş
mOkuj
bankut, bakut
destmêj, xwuunêj
xanenişin
destnvis, diroknvis
vvelatparOz
nanp6İa§PeJ
avrâj
xewrevin, kâvrevin
destşo, cdşo
qelemteraş, darteraş
goştxur, gryaxur
azadixwaz
rêzan, stûrezan.

RENGDÊR (revvş)

Bâjeyân ko hevahya navanjı bo saİKdana kasım (ğikl, teşe) û rengâvvananjicihûvvarâ
wan, dûri û nezıtaya wan dikin jâ re rengdâr tâ gotan. Jı rengdârân wesftopö ve gııhettar
m.

RazmanaKiumdeşeşbabetOnrengdêranhenin:
1- rengdârân cuobûn û çavvabûnâ (vvesfin)
2- rengdârân desıdanryâ (xweditiya)
3-rengdârOnpâşker
4- rengdârân pırayarki
5-rerıga^relırıebmavkuı(neperd,nependi)
6- rengdOrOn knarin
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1- RENGDÊRÊN WESFiN

Ev celeb rengdOr neguhêrbar myana nayOne tewandm. Ev çdobûn û çawabûna navan
dıdm zanin an ji hevaltiya navan ditan û wan didm sahx dan. Bı du babetan cryavvazi dıbm.

a) rengdêra vvesfina a xurû (besit)
b) rengdêra vvesfin a dunul (hevedudani)
rengdêra wesfin a xurû : Evana bûjeyOne bı sera xwe ne vvek:
1- navân rengan : reş, spi, kesk, sor û hvvd.
2- navân dırûvi (drûvi) : gıran, srvık, çal, kort, kov, bdınd, nızm, xar, rast, çevvt, xelet û

hvvd.
3- tan tiştân ervaki : baş, qenc, tarat, paqij, pir, crvvan,xrzan, devvlemend, pıçûk,gu, mezm

ûhvvd.
rengdêra vvesfin a dumıl (hevedudani) : Evan ji bı du buran hatme parve bûn.
a) rengderenxurdezad : Yân ko bıxurdeyeki hatme çOkınnvvek: tirbaz, cotkar, şûrker,

bdûrvan, serdar, mêrani, şahane, gundi, eqdmend, hevkar, tavsal, pûxvvas, serqot, lezgin û
hvvd.

b) rengderen hevbend : Ger hon di zmanâ Kurdi de afırandına bâjeyân bızanın an
brxwimn hon fâr dıbm koçavva bâje tane çekınn an afırandın. Bıvi qeydeyi bejeyen rengdâr
ji dıafırın. Bâjeyân rengdâri bı çar avvayi pâk tân û evv dıbm rengdârâ hevedudani an
hevbend.

1- rakınna zayend (zâder) vvek: jı ddâ şad, "dılşad" jı çava reş, "çavreş.
2- guharandına cihâ du rengdârân ko zayenda xwe rabûne vvek: jı bıhayO gıran,

"guanbuıa" jı revdıaxew,xewrevüı,jı kesk û sor, keskesor.
3- ger lı pey naveki târkerek bâvvek: mdşkesti, dılhebûni, serfiri û hvvd.
4- h pey naveki an rengdûreki de ko maneyeke fermani bât vvek: dengbâj, xweşbaj,

gobnpis û hvvd.

2- RENGDÊRÊN DESTDANIYÊ (xweditiya)

Ev celeb rengdâr di axaftına de tiştân ko em behs dikin yâ, ya an yûn kû ne, h me dıdm
zanin. Evana ji pronavâ kesani ya tevvandi ne. "nun, te, vvi, vvâ, me, we, wan." vvek: pırtûka
nun, gayê te, pOnûsa vri, tiştân me, mala vvan û hvvd.

pronavâ "xwe"ji rengdâradestdaniyâyewefcmmkuraxweani mal.Kura nun bı hevalâ
xwe ve dıçe zaningehâ.

3- RENGDEREN PÊŞKER

Ger mırov bı işaretan bı tıhya xwe tışteki pOşkûşi yeki bıke hgel vê hereketekû bıdeng
ji dıde. BOjeya ko di vO dengû de nenin rengdârâ pOşker in. Vana di pêşryû de sâ celeb m.

1-
- Bo tiştân dûr û bâ zayend: "evv"
- Bo üştOn nâzik û bâ zayend: "ev." Ev her du böje ji tane tevvandın.
2-
-Bo tiştân nâzik, nârzaûyekejman "vi"
Bo tiştân nâzik, mâza û yekejmar: "vâ"
Bo tiştân dûr, nârzaûyekejman "vvi"
Bo tiştân dûr, mâza û yekejmar. "vvâ."
Bo tiştân nâzik, nâr an mâza: "va"
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-Bo taştan nâzik û mâza: "Vâ."
3-
- Bo aştan nâzik, nâr an mâ gelejmar. "van"
- Bo taştan dûr, nâr an mâza gelejmar "vvan."
daxiryani: Ev bOjena carinan dûr û nêzikiya vvan tekili hev dibin, cih cih ew şund

dıguhânn. Rasti ji bıkar anûıavan rengdârân gelek zehmet m. Drvât, menv van baş brzane
an fâr bıbe.

daxuyani : Rengdârân pâşker gava pûşkenya tışteki dıtan, ger evv nav nOrza be h pey
wi tipa T tâ, ger mâza be lı pey wâ tipa "a"ddiât, wek: vi mûri, va juıa an vi mamostaylva
mamostayû.

Va ferhenga bı ri teheri bovan nevalen Kurdhebta hatiye nrvisanduL Me h vê derê h
van kesan pırsi ko ew bâje çı mane ne, ev tiştân ha pOvvisti me bûn.

4- RENGDÊRÊN PIRSIYARİ (pırsıyarki)

Ev celeb rengdâr bıkâri pusa tân. Heta mha evv çar in: çı, çend, çavva û kijan. minak:
Tu kijan rojâ bı çı fıkra, bo çend rojan û çavva hati.

5- RENGDEREN NEBINAVKIRİ

Tiştân neronebar, nexuyayi anveşartiji medrvât guh lâ hebe. Vu-dep ev celeb rengdâr
agahdanya me şên dıtan. Ev m: tu, fdan, her, gelek, hevqas, herçi hemû, hemi, zehf, çend,
hiç, kes, tukes, herkes, pu-, tenê.

En qas mırov regelek nan dıvet, hemû kes neyânji disa çendjıvvan tân;tu kesguhdanya
keşi nake, hiç nebe tu guhdanya nun bıke. Zor spas, mm gelek xwar û hvvd.

6- RENGDEREN JTMARIN (jmarin)

Bâjeyân rengdârine ko navan bı hûjmaran ronebar dikin, tıbab û paye ya vvan jı me re
beyan dilem. Du bur in.

ajjrmarên jmarda (xurû)
b)junarên rûzda (payedar).
a)junarên jmarda : çendani û jımarOn tıstan raste rast lı me dıdm zanin, vvek: L 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100. 1000. Hezar pâşmerge, du sed xwandegehOn navin, sâ sed muov, deh
hezar kes û hvvd.

Her vveki em dıbdun rengdârân junarda paşıya navan tân. Lâbelâ heke pus h dem û
saetaye, hejmar dıkeve pişti navi, vvek: saet çar e, saetjı çaran çaryek kâm şeş e, saet heştan
re bist dncvvaz e an jı heştan kâm bist e, saet heft û nivan de û hvvd.

Weki dm heke rengdârân jımarin bı sera xwe ne û daçekek guti ye, tane tevvandın.
Wek: saet çaran de, sala hezar û neh sed û nod ûyekan de.

Jû pâ ve ger paşıya hOjmarê daçekek û pişti hêjmarO navek heye, nav bı tenê tâ
tevvandın, vvek: mın evv hesp bı deh zOrantarri.

Rengdârân junarda jı duduyan heta nozdeh gdejmari tane tevvandın, wefc.di saet
heştan de, sala çdû çaran de.

Bervaji jı 20.an helap sedan, jı sedan heta hezari yekejmari
tane tevvandın, vvek:jı cıh bOür,jı sedi kOmür, jı hezari berjor.
b)junarên rêzda : ev ji çar grûb ur.
Forma 1-yekemin, duhemin, sOnenun, nehemta, sedemta û hvvd.
Forma 2-yekan, duduyan, sısryan, çaran, pêncan, nehan, sedan û hvvd.

873	

-Bo taştan nâzik û mâza: "Vâ."
3-
- Bo aştan nâzik, nâr an mâ gelejmar. "van"
- Bo taştan dûr, nâr an mâza gelejmar "vvan."
daxiryani: Ev bOjena carinan dûr û nêzikiya vvan tekili hev dibin, cih cih ew şund

dıguhânn. Rasti ji bıkar anûıavan rengdârân gelek zehmet m. Drvât, menv van baş brzane
an fâr bıbe.

daxuyani : Rengdârân pâşker gava pûşkenya tışteki dıtan, ger evv nav nOrza be h pey
wi tipa T tâ, ger mâza be lı pey wâ tipa "a"ddiât, wek: vi mûri, va juıa an vi mamostaylva
mamostayû.

Va ferhenga bı ri teheri bovan nevalen Kurdhebta hatiye nrvisanduL Me h vê derê h
van kesan pırsi ko ew bâje çı mane ne, ev tiştân ha pOvvisti me bûn.

4- RENGDÊRÊN PIRSIYARİ (pırsıyarki)

Ev celeb rengdâr bıkâri pusa tân. Heta mha evv çar in: çı, çend, çavva û kijan. minak:
Tu kijan rojâ bı çı fıkra, bo çend rojan û çavva hati.

5- RENGDEREN NEBINAVKIRİ

Tiştân neronebar, nexuyayi anveşartiji medrvât guh lâ hebe. Vu-dep ev celeb rengdâr
agahdanya me şên dıtan. Ev m: tu, fdan, her, gelek, hevqas, herçi hemû, hemi, zehf, çend,
hiç, kes, tukes, herkes, pu-, tenê.

En qas mırov regelek nan dıvet, hemû kes neyânji disa çendjıvvan tân;tu kesguhdanya
keşi nake, hiç nebe tu guhdanya nun bıke. Zor spas, mm gelek xwar û hvvd.

6- RENGDEREN JTMARIN (jmarin)

Bâjeyân rengdârine ko navan bı hûjmaran ronebar dikin, tıbab û paye ya vvan jı me re
beyan dilem. Du bur in.

ajjrmarên jmarda (xurû)
b)junarên rûzda (payedar).
a)junarên jmarda : çendani û jımarOn tıstan raste rast lı me dıdm zanin, vvek: L 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100. 1000. Hezar pâşmerge, du sed xwandegehOn navin, sâ sed muov, deh
hezar kes û hvvd.

Her vveki em dıbdun rengdârân junarda paşıya navan tân. Lâbelâ heke pus h dem û
saetaye, hejmar dıkeve pişti navi, vvek: saet çar e, saetjı çaran çaryek kâm şeş e, saet heştan
re bist dncvvaz e an jı heştan kâm bist e, saet heft û nivan de û hvvd.

Weki dm heke rengdârân jımarin bı sera xwe ne û daçekek guti ye, tane tevvandın.
Wek: saet çaran de, sala hezar û neh sed û nod ûyekan de.

Jû pâ ve ger paşıya hOjmarê daçekek û pişti hêjmarO navek heye, nav bı tenê tâ
tevvandın, vvek: mın evv hesp bı deh zOrantarri.

Rengdârân junarda jı duduyan heta nozdeh gdejmari tane tevvandın, wefc.di saet
heştan de, sala çdû çaran de.

Bervaji jı 20.an helap sedan, jı sedan heta hezari yekejmari
tane tevvandın, vvek:jı cıh bOür,jı sedi kOmür, jı hezari berjor.
b)junarên rêzda : ev ji çar grûb ur.
Forma 1-yekemin, duhemin, sOnenun, nehemta, sedemta û hvvd.
Forma 2-yekan, duduyan, sısryan, çaran, pêncan, nehan, sedan û hvvd.



	 874

Forma 3- yek-yek, dudu-dudu, sıse-sısû, çar-çar, deh deh, sed sed û hvvd.
Forma 4-Jımar, zayenda pêşkerO 'yek" dıstine davvrya xwe, vvek: yekek, düyek, seyek,

çarek heftek dehek, bistek, sedek, hezarek û hvvd.
Heçi rojân mehan bı vi avvayi tOne gotin. Yeki gulanâ anyek gulan, 25i tebaxê, çardeyi

tirmeh, 2Li adara û hvvd.
Nevvroz di cari meha sısıyan deye. Heşt i meha sısryan de ez hatun dınyayO.Hefti meha

yanzdeh bûyina te ye. Bo nav û tevvanduıa junaran, bımhûr behsa jımaran.

PAYEDARIYA RENGDÊRAN

RengdOrOn çdobûn û çavvabûnO (vvesfin) tOne paye kınn,yanê bıha an qimeta vvan zOde
an kâm dıbm. Ev ji bı sâ avvayi şirove dibe.

1-Pıçûker.
2-Bâürker.
3- Berhevani.
L pıçûker : Medi behsa pâşiye deji goti bû ko ev bıhayû bOjeyeki pıçûk dıtan. Râzmanâ

de pıçûker bı xurdepaşa pâk tOn. Hervveki bandûra (tin, tesir) xwe dıde rengdêran, lêbelO
navan an yên dm ji dıguhOre. LO dersa rengdOrê de bdıayi kêm dike. Ev m: -ek, -ok, -kok,
-köle, -ole, -k, -de. Ev minakOn h jOr bersiva van dıdm. Pıçek, hbek, zarok, juıkok, pıçkole,
zmanok.

2. bêtuker : Parekên vâ gotuıâ binaya rengdOran bıhnd an zOde ddcm. Dudu ne "tir û
tırin" vvek:

bdındür, bıhndürin.
mezmtır, mezıntırin.
reştır, reşürin û hvvd. Payedanya rengdOran bı avvaki dmji pâk tâ. Evji bı rengdârek dm

an bı renpişeyeki (hoker). vvek:
mezm,mezmtır = pırmezm an di neyiniyaxwede tu mezm, ne mezm. Yana bı bâjeyâne

tu, pu, gelek, hiç û hvvd. ji bâtınya vvan zOde dibe.
3. berhevani (qiyas) : Sâ bâjeyân pronavâ destdaruyO ne. "yO, ya, yên." Evana gava ko

rengdêran payedar dıtanwan dilem yaxweditiy0 ûyanji vvan qryas rhtan vvek: Yê mm mezm
e, 10 ya vvO mezıntır e. Nan h HolendO pu e, 10 ya KurdıstanO xweştir e.

PRONAV (bernav)

Pronav, bêjeyêne guhOrbar m ko cdıO navi dıgum. Ma Taçta hevalê te ye? belê, evv
hevalê nun e. bê guman tâ seh tann ko di hevoka duhemin de "evv" cihâ Tacini dıgue. Wısa
ko nebûna me drvât bıgota " belâ, Taçta hevalO mm e." Pronav cdı cdıan de têkih rengdOran
dıbm, carinan gelek zehmet e ko mırov, vvan jı hev veqettae. LObelO, drvât mırov baş bala
xwe bıdO ko kijan cihO nav gırti ye û kijani hevalrya navi tanye. Wek em bOjm: " hemû mırov,
tu tışt" rengdOrOn. LO em bejin: "hemû çûn, tu nebatin" de "hemû û tu" pronav m.

Zmanâ Kurdi de yanzdeh (11) celeb pronav diyar bûye:

1- PRONAVEN KESİN

Evana ji bı du buran parve dıbm.
a) pronavên kesta ya tevvandi :te, vri, vve, mm, vve, vvan.
b) pronavûn kesin ya netevvandi : ez, tu, evv, em, hon, evv. LOker bı van pronavan tane

tevvanduL
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2- PRONAVÊN DESTDANIYÊ

Evana ji sâ babet m:
a)jı bo cinsi nâr 'yâ"
b) jı bo cinsi mâ "ya"
c) jı bo nâr û mâ ya gelejmar ji 'yOn." Di axaftrnû de ev hersû bâje carinan tan dıbm û

dıbm "0, a, ân,wek: Yâ mm = â mm,
ya nun = a nun, yân mm = On mın.

3- PRONAVÊN PÊŞKERI (işarki)

Şuna naveki bı avvayi nişandanû dıgınn. Lı gor dûr û nûzik, nûrza û mâzabûna van ev
m:

1- jı bo nOr û mO ya nâzik û yekejmar "ev"
2- jı bo nâr û mâ ya dûr û yekejmar"ew"
3- jı bo nâr û mâ ya nâzik û gelejmar 'Van"
4-jı bo nâr û mâya dûr û gelejmârVan." Di gelejmari de: vveki "evân, evvân, evan, evvan"

ji tane bdcar andı. Pronavâ pOşker tOne tevvandın, minaki:
"vi" nOr, nâzik û yekejmar,
"wi" nâr, dûr û yekejmar,
"vê" mâ nâzik û yekejmar,
"wê" mO, dûr û yekejmar
"va" nOr û mêzayi ya xwe bOlû ntae û ya nâzik a yekejmar,
"van" nOr û mO, nOzik û gelejmar,
"vvan" nOr û mê, dûr û gelejmar.

4- PRONAVÊ GIREKİ (pOgıh)

Ev pronav, navO ko cihO vvi gırti ye; dıgehine navâ paşdetu. Ev, bâje ya "ko" yeDı
hevokO de carinan "0 ko, a ko, On ko"ji têne bıkaranin. Tun tardeye.â ko cot dike, bârivana
ko pez dıdoşe. Gava "ko" bıbe târker, dıvât legel bêje ya "hatm" re bât. Wek: âko hatnsünâ,
âkohatlâHstın.

5- PRONAVÊN NEBINAVKIRİ (nepeni)

Ev pronav tıstan bı gelemperi, lâ tanek gumanbar bı avvaki neronebar pâş me dıtan, sâ
kom m:

a) her yek, yek, kes, her kes, tu kes, her tışt, tu tışt, falan kes.
b) hemi, hemû, tan, tanek, çendek, gelek, tev, kuli.
c) heçi behvan, çend, tu, gj, gış, gışt, gışti, hiç, hevv, hev, hev û du û hvvd.
not:
koma 'a'yekejmarin tane tevvandın,
koma V gelejmarin tane tevvandın,
koma 'c' nayOne tevvandın.

6- PRONAVÊN PIRSTYARİ

Di şuna navan de yOn ko bı pus têne bıkar anin. Evana ji : çı, ta, kipn, kijık, kâ. Wek: çı
h vira heye? kâ h te xıst?, ki dıçe Dârsımâ? di kijan saelâ de ez bâm? kijdd dtxwazi û hvvd.
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7- FRONAVÊ BİRDAR

Ev pronav, bâjeya "xvve" ye. Nâr û mO, yekejmar û gelejmar; vveki xvve dirnioe^ax/Ên
tevvandın. Carinan tâ duçar tann. Wek :xwexwe,xwe Ûxwe. Ez btxwe dıçtm,ewbııxwe
bavver e, ez putûka xwe dmvisûum, mekina otomatdexvveûxwedigereûhwd

8- PRONAVÊ HEVDUDİTIYE

Evrya bâjeya "hev, hevûdu an hev û du" ne. Di rengaxwe de grûtaek pronav pSctBun.
Em hev re mezm bûn. Wan hev ûdu ve bizehqimn. Kurdıno, hevûdu hez tnknL. Em
hemgelO hevûdu ne, û vveki din.

9- PRONAVÊN NEBBMAVKIRİ YEN HEVEDUDANİ

Ev ji pronavûn birdar legel daçeka dıgehije pronavOn kesin,vvek: ez bı xweduuvisim.
Hon bı xwe, evvana bı xwe û hvvd.

10- PRONAVÊN KURT (kevn)

EvpronavbıxweÛxwenayexebıtandmûdıgetajedavvtyaIeiceran.Evsısâne:"e,ye,l"
Evana yekejmar in û cihâ navâ nâr û mâ dıgınn. Wek: te> nevale xvve re got? belâ; mm
gole. Te evv da biraya xwe? belâ, nun dayê. Hevalâ nun i hâja.

11- PRONAVÊN DAÇEKIYA HEVEDUDANİ

DaçekOn " j, h, h, di " carinan dıgehijın pronavâ kesin û bêjeyekedmyapronavipak
tinuı. Di axafünö de ahengdari û srvıkahi cOdıkın. Wek:

- jı vvi an jı vvâ dıgeyin hev û dıbm Je"
- di vvi an di wâ dıgeyta hev û dıbuı "tS1
- bı vvi an bı vvâ dıgeyin hev û dibin "pf
- h vvi an hvvO dıgeyta hev û dıbm 'ir
minak:
MmjOxwastyanênun,jivvêan;wixwast
TelOxistyanOtehwianhwexistWekidui:
- bı vvi an bı wâ re, dibe "pê re"
- di wi an di vvâ re, dibe "ti re"
- jı vvi an jı vvâ re, dibe 'jê re"

RENGPİŞE(hoker)

bâjeyâne neguhârbar m û nayêne tevvandı. Wext û cihâ bûyeran, çavva û çı teheri
qewimi ye, şani me dıkut Ev| çend grûb in.

1- RENGPİŞEYEN DEMKİ

Evana bersiva pusa, kûngO, çı çax, çı demê, çewextadidui.
- kOngO tu hati bajêr? ez par hatam.
- tu çı çaxê hati? ez iro hatam.
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-Ferhoçı wrrtPnale gırtm? Ferho dnh eVari hate gutn.
Pâsdenrhokerân demki ev in: iro, işev, isaldulı, par, pârar,pâr,beürpâr,betirperar,

zû,dereBg,he],me^kinga,demberâ,hema,nâzil^
car, sıbe, nıho, gava, hero, tam, nişke, û hvvd.

2- RENGPİŞEYEN CİHKİ (lûs)

Ev celeb hoker, bersiva van pusa dıde: ku,hku,hkiderO, kiderâ, vvek:
- tu hku bûyi? ez h hundur bûm.
- crvin h kiderâ dibe? crvin h komelê dibe.
- Sdo h ku ma? Sdo h mala Sımko ma. Hm hokerân pâsdetar ev ur. der, hundur, dûr,

nûzik, ser, bin, pâş, paş, nav,vu,wır,jı derve,vuve, di ser _ re,di bin _ re,jorin,jOrinûhvvd.

3- RENGPİŞEYEN ERİNİ

Bâjeyân vveki: erâ, belâ, naxwe, tu taşı, bı rasti, bı evvleyi, bâ guman, bâ şık, heye ko û
yân vvısa dıkevm vO babetû.

4- RENGPİŞEYEN NEYİNİ

Bâjeyân vveki: m, ne, na, tu, çû, hiç, qet, xwezl belkâ, gerek, eğer, ger û yân wisap vâ
babetû de cdı dıgınn.

5- RENGPİŞEYEN PIRSIYARKİ

Yân gırıng ev nu ma, gelo, tanga, ku, ki, kâ, ki ye, çi ye, kâ ye.
-matukOngOdıçi?
-evvükuye?
-evv çı tışt e?
Rengpişeyen pusıyarki du bırr ut
1- rengpişeyen pusıyarki ya durust: Evana raste rast bâ pırsek dıkare vvere gotin.

Wek:kiye,çiye
2- rengpişeyen pusıyarki ya nedurust Bı tenO nayOn gotın, drvâ bı lâkerekâve vvere

guâdan.
- tu kinga dıçi?
- tu çı çaxi hati gund.

6- RENGPİŞEYEN AWAKt

Evana bersiva pusa çavvan, çı teheri, çı qeydeyl çıto û çer didin, vvejc
- texebat çavva tar? uunxebat zûtar.
- ew çavva hhev haün? evv bı hevalti hhev haün.
-wi çavva bersiv da?wi bı rasti bersiv da.
Hokerânavvakiyân gırıng ev uk Zor, çıto, çer,holâ,vvdo, çeür,xuab,qewlçavvan,vvdıa,

taqasi,jlrjevre,çiiiia,çue,>bervOyekê,neniaze,lez,zû,derer^

7- RENGPİŞEYEN ÇIQASt

Rengpişeyen çiqasi bersiva " çend û çiqas " dıdm, vvek:
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Bâjeyân vveki: m, ne, na, tu, çû, hiç, qet, xwezl belkâ, gerek, eğer, ger û yân wisap vâ
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7- RENGPİŞEYEN ÇIQASt

Rengpişeyen çiqasi bersiva " çend û çiqas " dıdm, vvek:
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- salOn te çend m? salan mm gelek in.
- dmya çiqas gır e? dmya pu gır e.
Hokerân çiqasi ya guıng ev m: gi, gış, gışt, hemû, pu, putu, bûtır, çend, eğer, hindik, bı

qasi, çiqas, zehf, hinde, kâm, gelek, bes, biç (hâç), bı xwe, evv (ev) çend, hevqas, evv (ev) qas,
zâdeûhvvd.

8- B1WÊJÊN RENGPİŞEYİ (hokeri)

Hmekjı van ev m: di cih de, dor be dor, zû be zû, rû bı rû, pO bı pO, raste rast, pey der
pey, jı nûzikahi ve, jı der ve, tev d hev, bâ ser û bin, bı vi rengi bı vi teheri, geh geh, tevvr û
hvvd.

Weki dm ji jı pareka "bı, i, ane, ahi, ayi" zehf rengpişe tane çekınn, vvek: bı srvıkahi, bı
nermi, bı dızika, aquane, comerdane, axayane û hvvd.

DAÇEK (pârbest)

Navbera bûje û mane de pêwendi çOdıkın û di hevokê de tOrkera gerandi dıtan
negerandi. Wek: Rıstem keleş xtst, têrkera gerandi ye. Ger em bOjm: "Rıstem h Keleş xıst"
tOrkera negerandi ye. Vê hevokê de "p" daçek e û têrkeri negerandi dike.

ROzmana Kurdi de behs h ser daçekan dûr û duOj nehatıye serrast tann û baş şirove
nebûye. Yek jı van Qanadû Kurdo, daçek bı sâ buran par ve tanne.

1- daçekên kevn : 'jı, bı, h, di, bo, ba, bû, dû, pey, cem, gel. Gava ev daçek têne pOşrya
nav, navi dıtewdun,wek: marjı qulO kışıya. Pez h mêrgO dıçOre. Em bı dosti dıjin.

not: daçeka "bê" h pOşıya navan tO bdcar andı û nav nayê tevvandın, vvek: evv, bê mal û
jın e.

2- daçekên nû: Ev ji, jı navan peyda bûne û mina navOn heydıO töne xebitandin. Yên
guıng ev m: ser, ber, nav, paş, pûş, rex, bm.

minak: Pırtûk h ser masê ye. Reya rast dane ber me. Zaro hatm nav gund û hvvd.
3- daçekên dumıl (bı cot) : Evana bı du daçekan pev re pêk tOn. Rabertaruıa, tann û

bûyinO bı avvaki zelal û safi pâş me dıtan. Van re brwêjên daçeta ji tOn gotm. Ev m: di gel, h
gel, ber bı, h jêr, h jor, jı bo, jû pO ve, jı pê ve, her çend ji, di _. ne, di nav _. re, lı ber, h pêş, lı
cdıO,jı pâ _. ve, der nûziki, bm _ de, h ser _ re, pâşberi, jı bili û hvvd.

Yanê bı avvaki dm ji em bejin, gava daçekOn nû Û kevn gehiştın hev, dıbm daçekên
dumıl...

GİHANEK

BOjeyOn neguhOrbar m. Bı kêri gu-êdamya du parçe hevokê an du gotm an du bêjeya
ten. Em dıkann van bı du beşan par ve bıkın:

1- gihaneken yekta : Vana ev, bOjeyOn bı serO xwe gihanek m. Wek: û, gava, ger, eğer,
ji, 10, levvma, lObelê, vveta, ko, holê, vvisa, ango, an, ne, ta, heta, heçi, heke, mina, noli û hvvd. p

minak: gava ez û te vvek şûran çûne şer, vvisaji em dıkann hevkanyâ bıkın, ango pev
re brxebitin.

2- gihanekên duta : GnuıngO vvan tüne duçar kuın. Para peşin de hevoka yekem, para
duduyan di hevoka duhem de derbaz dibe. Ev im

ji _ ji,wisan _ çavvan, ne _ nep, yan _ji,hım _ tam, hun hun ji,çıqas _evqasji, evqas
_çıqasji,.ûhwd.

minak: Di govendO de mûrji dıbm,jın ji. Te çavvan got, nun vvisa ji tar. Ne h vır, ne ji lı
vvu. Hım drxebitim û hunp drxwimm. Hun dıçım hun naçım.
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3- biwêjên gihanekê: Evana ji guianekOn ko daçek an rengpişe gütme. Ev m:jı ber ko,
hervveki, heta ko, lê belâ, hema ko, vvisa ko, jı bervâ yekâ û hvvd.

BANEŞAN

BOjeyOn neguhOrbar m û nayûne tevvandın. Ev celeb bêje, ddxweşi an ecıbandıneke
kovan û keserekê pûş me dıtan. Hmek jı vvan ev m: ax! wax! ax h nun ezo! vvey! vvey h nun
por kurê! vvey d nun! lo! 10! lo lo! 10 10! yabo! yadO! vviy! vviy daya! vvişş! daâ kdâ! hey! hay!
brao! bavo! dotmamâ! apo! û hvvd. tıştOn vvisa..

. nişank: Mımkûne ko carinan bûne tevvandın, vvek: Kurdno! gelO hevalno! zarno! daya
kıla nun! û hvvd.

RAST NIVİSANDIN

Di vâ babete de em behsa rast nıvisandına zmanâ Kurdi h ser râzân râzmani û çûtann
û pûkanina hevokan û behsa 10 danina işaretân nişandekan vvê bıtan. Babet h gor rOzmana
Bedirxanan û qanadê Kurdo û Reşid Kurd, bı kurtebOji hatiye kom kınn.

1- Kurdi de hemû xurdezad yana paşdank û paşdankûn vvan bı bâjeyaxwe ve guêdayi
ne û pev re tOne mvisandm, vvek: vêxistin, dakınn, çêtann, ratann, hılanta, eqilmend,
xwandegeh, cotkar, karker, serbaz, derbaz û hvvd. Bo xurdezadan lı behsa guhêrker
temaşe ke.

2- navOn lOkeri ya hevedudani bı hev ve dizehqin, vvek: çekinn, qulkinn, hışkkınn,
rabûn.

3- Eğer lOkeran, lûkereke din an lûkera arikar gırti ye, evrya cüda tâte nrvisin. Wek:
mêze kırm, nan xwarm, lez kum, têk çûn.

4- Eğer lûker, cihâ nav dıgue vvâ gavâ pev re tOn nrvisin, vvek: lezkınn, nanxwann,
mêzekum.

5- Veqetandek û tipân tevvanga bı bâjeya xwe ve dizehqin, vvek: mamê Sineme.
6-Pareka pronavan cüda tânnrvisin. Ger lâkera arikar "bûn" gırüye, evvji cüdaye.Welc

ez im, tu yi, em m.
7- parekO paşlÛker "m" tim cüda ye, vvek: em in, evv serbaz in.
8- parekO T tim cüda ye. Wek: bırayû nun i mezın, keça mm i bedevv. Lâ belâ, gava i

maneki dm dıde, vvâ gavâ h bâjeve tâte gırâ dan, vvek: Dryarbekri, DOrsuıu, hevali, bermali.
9-Evr0zûnjûrmjigelekgutngm.r3ol0geimabejeyandivêferhengedejvverepevvist

e. Ger bûjeyek bı van tipân jürin dest pâ dike, navbera van tipan de dengdêra T carinan
nay0. BI, dr, fr, jm, pr, cd, qr, sp, st, şk, şt, zm, nv, str.

nişank: Evrya ne rOz e ko tim nayO; lebde, xwe h şıbi beje dike. Wek: Ger vvâ bâjeya
"bdûr" di râza vvâ de nedit, vve di râza "blûr" de bıgenn. Bâjeya vvek: zunan, bira, srtran,
mvisandm û hvvd. ji disa vveki" zman, tara, stran, nvisanduı tene bıkar andı. Bâjeyân ko jı
zmanân bıyani hatme bı zadeyi tam vveki xwe dımtaın, vvek: protest, sport, klinik û hvvd.

10- Bâjeyân ducarkıri de, bâjeya pûşuı tipa "e" dıgue û bı nişandeka axafUnO cüda dibe,
vvek: xuşe-xuş, gume-gum, hışke-hışk, zuıge-zmg û hvvd.

NİŞANDEKEN AXAFTTNÊ
()
(.)
(;)
(0
(-)

niqte, ravvest
bumok, bihnok.
ravvestbihnok.
du ravvest
ravvestan pey hev.
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(')
(-)
<-)
C")
(/)
(~)
(")
< + )
<%)
( = )
(0)

nişandeka pirsê.
nişandeka hOdanO.
nişandeka pênekan.
nişandeka axaftinO.
mşandeka dunıkan.
nişandeka parve tarmâ.
bdındeic, kumik.
dapaçin.
pıtır.
bosedi.
vvekhev.
hivok.

HEVOK

yek anzOdeürbeje ne ko di râzâ de maneki, fttattaan.qevvimandmetabi tOgeluştipêş
medikin û bı ravvestekO davvi tân. Hevok h gor çêtarmaxweû axaftinaxwedejı düforman
esasi pâk tân. Rûpelâ pâşi de em h ser kıtkıte yûnwan bısekuun.

1- forma çêbûnê de hevok: Hevok h gor fonnaçObûnaxwe de bı sâ parekân sereke
parve dibe.

-a)yâ an yân ko dike an dikin, kirde.
-b) tiştâ ko dibe an dıbm, lûker.
- c) navbera kiri û bûyi de cih û dem û dırûv ûçavvani, çiqasi û hvvd, tûrker. YanO,

pâvvendi di navbera "a û b" yi Deqâ "a" re em diWjm: "kirde." deqâ "b" reji "lâker" tâ gotin.
Deqâ "c" ji bı taybeti dibe "târker."

Ger di hevoka de lâker tüne be, cdiâ vvâ pişkberâ lûkeri (târkera kıfşdanyâ) chhât
a) kirde (pişkar, kuyar) : Di hevoka de kes an tiştâ ko kareki an qewimandinekû dike,

kürde ye. Evv navekji dibe, an pronav an rengdûrek ji dibe û carinan lOkera raderi û jmar ji
dıkann tûkevm cdıO kude yi. Wek:

Hevtad çû bajûr.
- ki çû bajâr? Hevtad. Vu de "Hevtad" kirde ye.
CemşidhSdoxist
- kâ h Sdo xıst? Cemşid. h vu de "Cemşid" kude ye.
kevu ket
- çı ket? kevu. di vu deji "kevu" kude ye.
b) lêker : HevokO de tiştâ ko bûye, dibe an diqewime (lı gor demûn vvan ferq ntae), evv

dibe lOker. Bersiva van pusan dıde. çi ye? ki ye? çı? çavvan e? çı dike? çı had de ye? kijane?
Ûhvvd.

- Berf dıbare.
Pırs.
- Berf çı dike?
Bersiv.
- dıbare. Lı vu de ev, dibe lâker.
Temo xorteki hışyar e.
Pus.
- Temo xorteta çavva ye?
Bersiv: hışyar e. Di vu de hışyar lâker e.
Lâker tê tevvandın û tâ de sâ kes hemn.
- â ko dike,
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dibe lOker. Bersiva van pusan dıde. çi ye? ki ye? çı? çavvan e? çı dike? çı had de ye? kijane?
Ûhvvd.

- Berf dıbare.
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- Temo xorteta çavva ye?
Bersiv: hışyar e. Di vu de hışyar lâker e.
Lâker tê tevvandın û tâ de sâ kes hemn.
- â ko dike,



-O kota tann,
-âkonedn^re,qak-5ridıbeanhsert0axaf*manbehshserwi/wâye.
Lâker bı kirde ya xwe ve ahengi dike, wi ve pâk tâ. Ger kirde yekejmar e, lâker |

yekej'tıare.kotardepu^ııar'r^lâkerjipırejm^
hatan û hvvd.

- Dema bori de vvisa ntae. Lâker wetaxweduntae, vvek: mm lâxıst,melâxısL
Dema bori ya lâkerâ sergerani de, heke tOrieer gekjmarin e, vvi lâker dıde zanin, vvek:

(ger kirde gelejmarin be) keçdcO du sOvxwann, keçıkan sOvxvvarın.(^lcudeyekejrnarin
be) keçıkâ sêv xwar, keçdcan sâv xvvar, dibe.

c) têricer (pişkber) : Bıvâ-nevâ tiştâkokirdekınyean gotıyedıkeveserkesekian tışteki
Garaezbejun:''mmxwand"hcııdızanmkommüştekxwandiye,lâhonnızanmkonunçı
xwandi ye. Gava ez bejim: "mın rojname xvvand" hon çatar tedigâhta ko mm çı kınye. âra
hevoka de "rojname" târker e.

têrker sû beş in:
-1 têrkera negerandi : Ev, raste-rast dıkeve ser tanna lâkerâan tanna ko lâker pOşme

dike. Bersiva : ki, kâ, ki ne, çı, çı ne, dıde. Ev târker bâ daçek uı.
-HesoçûmaL
-gacotdeye.
2- terkeragerandi : Ev bı tenO destâdaçeka dıgehi lâkerâ, bersiva pusa:ku,h ku, kengO,

çavvan, çıre û çıma, dıde.
Temojı Dajûr tâ. Ez d Dryarbekrâ rûdınım. Hespjı kerâ bezatar e.
3- têrkera kıfşdanye an têrkera rengpişe : ger tûrieera negerandi kıfşdanyeke cih,

dem, vvext, avvayi û hânceta xwe de mana lâkerâ bıserve tine, evv dibe târkera kıfşdanyO.
Bersiva van pırsan dıde ü ku, kiderâ, çavvan, çı re, çı awaylçi teheri, kârıgi Evana pırsân
ko dem û zeman nişan dıdm an avvayi dıdm zanin, vvek:

Ez sıbâ zû dıçım kar.
- ki dıçe kar? ez. Di vu de ez kirde ye.
- kûngû dıçım kar? sıbâ. Di virde sıbe târker e.
-çawandıçımkar?zu.Dıwdejizûtâricerarengpişeyiye.
-dıçım ku?kar. Di vu de; kar lâker e.
nişank: Her hevokade temamıya bâje ûparekân vvan drvêt buengâvan qetdeyan bêne

senıfandın. Sert ntae ko her sâ hev re amade bm. Lêbelû, kûmani dudup vvan bejeyi pâk
tinin. Hevok dırâj an kurt dibe, ferqi nine.

Ez dıçım kar
(kirde) (târker) (lâker)

2- di forma axaftanê de hevok : Hervveta Prof. Qanadê Kurdo bı avvaki du hevok
senıfandıne lâ em bı kurti h ser nya HavvarO dıçın. Bedıncan dıbOjc

a)hevokênbiserxwe(axaftinê):evana tenâyek lOkereki kesaniheyeûmaneki temami
dıdm.

- zaro dersOxwe fâr dıbm.
- ez bı ditına we gdek bextewar un.
b) hevokên barguan yen serbncwe : vana de du lâkeren ke*saıu tıe^

hevcilcênbiserxvveçadiibmjlebelê^yekhevcJcademaneta
- buçıti lı deriyâ bekngazan dnuhâre, ko keysa xwe bö û bdceve bundur.
- bihntengi nexwaşryeke, dermana waxebat e.
c)hevokenbıserxweyeııpesIıevdani:
-nungotxırabıyâmeke,tuxvvedrxapuu,tedâbıâşiııuı.
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- bâtir vvext dıbore, evv bâtirxirab dibe.
ç) hevokên rêzkui:
- ne bevalân nun, ne dranân nun, ne ji dostan nun h nun dıpırsın.
- em heval in, em ciran in, em dost in, âdi çı dixwazm.
d) hevokên pev re gıredayi : Evana bı zadeyi pronavâ "ko" ve tane bıkar anin.
- evv çâür diaxrve ko dike.
- star m, yân ko dibinqin.
- ez guman dikim ko evv bâ.
e) hevokên pusan : Navâ xweji lı ser e. Hevokân ko pus an bâjeyân pusan tâ de hene.
- tu dıçi?
- tu ku de dıçi?
-tu ki yi?
-matujıkuderâyi?
ê) hevokên baneşan : pırsân baneşani dıgınn.
-loltuçendsaUyi?
- bavo! dengû te nayâ mm.
-Iâlâîdayıka delal.
Lı ser van heft röz û rûzdeOn hjor muov dıkare zehf hevokan çebıke û zmanâ xwe bı

çâtırin burvise.

RADER

Vana ev bâje ne ko lâkerjâ hd tâ,yana navâ bâjeyân lâkeran m. Wek: avâtin, hatan, dan,
çûn, ditm, gotin, revandın, nıvisandın, danin, bırrin û hvvd. Ravveyân rader bı parekân "-m
an -n" davvi tân. Evana "davrineyên raderan" tân gotin. Heke lâker bı dengdâreki diqede,
davvrya vvê "n" eğer bı dengdâreki diqede pareka "in" dıgue. Wek: ketm, çûn. LûbelO bı
avvaki dmji em dıkann ravve ya raderi bı nav bıkın.

rader (mesder):
bı "-m" diqede: ketm, kuın, bınn.
bı "-in" diqede: kinin, burin, danin.
bı "-tan" diqede : gotm, mûtın, dotm, sotm.
bı "-andm" diqede : revandın, navandın, gerandm.
bı "-ryan" diqede : genyan, revryan.

RAWE

Ravve, teşe (şıkl) an avvayi lâkerâ pûş me dike. Di zmanâ Kurdi de evana heta nıha bı
gelemperi manendi du bırran hatıne pejırandın.

1- Ravve ya peşker
2- Ravve ya daxwaz
1- Rawe ya pêşker : Dem û tevvanduıa lâkeran m. Dernû pûş me dıtan. Ez dıçım, Vi

xvvar, Me dit Ezû herim. Ez nexwaş bûm. Te çı kır. Di forma xwe de bı şeş grûban batine
afırandın.

a) dema nıho
b) dema pâşhati (dahatû, mandi)
c) dema bonya cunta
ç) dema bonya tadayi
d) dema bonya berdest
e) dema bonya dûdar
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Ravve ya daxwazji vveki a dm disa şeş grûb ava kınne

2- ravveya daxwaz Evana de dem û zeman nine, di axaftinâ de kaşa daxvvaz û merama
mırov dıtan ko ev ji şeş m.

a) Ravve ya rader : evana navân lâkeran m. Jı ra û raderOn lOker pâk ve tân hesıbandın
û meramekO dıdm. Lı rader buuhOre.

b) Ravveya hekini : Wexta koxwastinek bı şertekOveguâdayiye bıkaraninavâ ravveyi
re "bekini" tâ gotin. Bâje pareka -rtva, -vva dıgue, vvek: dılO vvan hebrvva evv ddıatuı. PareyO
nun hebrvva nunê hespek bıkıra.

c)Rawe ya bdanl: Tıştû ko gerek e an guman tê de heye dıkeve vi beş i, vvek: Mın drvêt
ez biçim. Mm dd heye ko erebekâ bıkırun. Mın dncvvast ez bOm ba te.

ç) Ravveya fermani : Tâ de ferman heye, vvek: Here mala. Were ba mın. Bes! âdi deva
xwe bıgue.

d) Rawe ya parnıhayi : Ev celeb ravve ji bı rengdârâ ve parmend e. Yana bıkaramna
vvâ de rengdâr heye, vvek: di xewâ de, h xwandina de, h tannâ de.

e) Ravve ya çêbiwar : Ev ji h davvrya danina pareka "i" çûdıbe, vvek: goti, miri, vexwari,
diti û hvvd.

Bı vi avvayi di zmanO Kurdi de 12 dırûven forma ravveyi hemn. Lı jOr emâ çend cûre
minakûn ravve bıdın.

ravve ya peşken
Raden ketm:
erintaeyuıi

a) dema nıho : Ez ketim
Tudıkevi
evv ddceve
em dıkevm
hon dıkevm
evvddcevm

b)demapeşhati:ezdâ (ezâ)bdcevun
tudö (tuâ) bdcevi

eznakevun
tunakevi
evvnakeve
emnakevm
hon nakevm
evvnakevın.
ez dO (ezO) nekevım

tudO (tuâ)nekevi
evvdâ (evvâ) bdceve evv dâ (evvâ) nekeve
emdâ (emâ) bıkevm em dâ (emâ) nekevm
hondâ (honâ) bdcevuı hondâbıkevın
evvdâ (evvâ) bdcevuı evvdâ (evvâ) nekevın.

c) bonya çiroki: Ez keti bûm ez ne keti bûm
tuketibûyit uneketibûyi
evv keti bû evv neketi bû
em keti bûn, hon keti bûn, evv keti bûn.
(tırki: düşmüştüm)

ç) bonya têdayi ez ketim, tu keti evv ket
em ketin, hon ketin, evv ketin,
(ürkl düştüm)

d)borryaberdestezclıkeüm,tudıketi,evvddcet
em ketin, hon ketin, evv ketin,
(tuta : düşüyordum)

883	

Ravve ya daxwazji vveki a dm disa şeş grûb ava kınne

2- ravveya daxwaz Evana de dem û zeman nine, di axaftinâ de kaşa daxvvaz û merama
mırov dıtan ko ev ji şeş m.

a) Ravve ya rader : evana navân lâkeran m. Jı ra û raderOn lOker pâk ve tân hesıbandın
û meramekO dıdm. Lı rader buuhOre.

b) Ravveya hekini : Wexta koxwastinek bı şertekOveguâdayiye bıkaraninavâ ravveyi
re "bekini" tâ gotin. Bâje pareka -rtva, -vva dıgue, vvek: dılO vvan hebrvva evv ddıatuı. PareyO
nun hebrvva nunê hespek bıkıra.

c)Rawe ya bdanl: Tıştû ko gerek e an guman tê de heye dıkeve vi beş i, vvek: Mın drvêt
ez biçim. Mm dd heye ko erebekâ bıkırun. Mın dncvvast ez bOm ba te.

ç) Ravveya fermani : Tâ de ferman heye, vvek: Here mala. Were ba mın. Bes! âdi deva
xwe bıgue.

d) Rawe ya parnıhayi : Ev celeb ravve ji bı rengdârâ ve parmend e. Yana bıkaramna
vvâ de rengdâr heye, vvek: di xewâ de, h xwandina de, h tannâ de.

e) Ravve ya çêbiwar : Ev ji h davvrya danina pareka "i" çûdıbe, vvek: goti, miri, vexwari,
diti û hvvd.

Bı vi avvayi di zmanO Kurdi de 12 dırûven forma ravveyi hemn. Lı jOr emâ çend cûre
minakûn ravve bıdın.

ravve ya peşken
Raden ketm:
erintaeyuıi

a) dema nıho : Ez ketim
Tudıkevi
evv ddceve
em dıkevm
hon dıkevm
evvddcevm

b)demapeşhati:ezdâ (ezâ)bdcevun
tudö (tuâ) bdcevi

eznakevun
tunakevi
evvnakeve
emnakevm
hon nakevm
evvnakevın.
ez dO (ezO) nekevım

tudO (tuâ)nekevi
evvdâ (evvâ) bdceve evv dâ (evvâ) nekeve
emdâ (emâ) bıkevm em dâ (emâ) nekevm
hondâ (honâ) bdcevuı hondâbıkevın
evvdâ (evvâ) bdcevuı evvdâ (evvâ) nekevın.

c) bonya çiroki: Ez keti bûm ez ne keti bûm
tuketibûyit uneketibûyi
evv keti bû evv neketi bû
em keti bûn, hon keti bûn, evv keti bûn.
(tırki: düşmüştüm)

ç) bonya têdayi ez ketim, tu keti evv ket
em ketin, hon ketin, evv ketin,
(ürkl düştüm)

d)borryaberdestezclıkeüm,tudıketi,evvddcet
em ketin, hon ketin, evv ketin,
(tuta : düşüyordum)



ej&oxnwidailar

Raweyadaxwaz
Baden fcetm

ez ketime, uıiketayi, ew keti ye.
em, ketine, hon ketine, ew ketine,
(ürta: düşmüşüm)

a)raweyaneklnl forma 1 forma 2.
ezbdcetama ezdâbıketama.
tu bıketana (ntketa) tudâbıketana
evvbiketaya evvdObıketaya
em biketana em dâ bâcetana.
(tırki.: Ldiigseydun. 2. düşecektim)

b)raweyahuani ezketibıvvam
tu keti brvva
evv keti bma
em,hon, evv, keti brvvan (bnvana)
(tırki : düşerdim, düşmüş olacaktım)
Ravveya bılani de bı forma din, demendmji bene.

ezdıkevun
tu dikeri
evv dıkeve
emchkevm
hon dıkevm

dema nıho

dema dahatû

gırt

ko ezketi bun
kotu keti bi
koewlcetibe
Icoemketibm
ko hon keti bm.

Di van demgcıtıyandedisa daxwaza mırov tâ şani tann.

c) rawe ya fermani : k bo kesâyekejmar fl erini: bdceve.
^bokesâyeJegaıarûneyuıl'nıekeve
jı bo puejmar fl erini : bdeevm
jı bo puejmar û neyini: mekevın.

ç)raweyanamıhayi:mkeürıede.ZarckçûbÛsersrvuıgO,Iâdıketınâdenun

d)raweyaç»ıwar:lcetlDırizaııamcielces(iestâmı^

Ravveya peşker
Rader: heban
a) dema nıho : nun heye

meheye
b)demamande* :mmdâhebe

vvan dâ hebe
c) bonya çirokl: mmhebûbû

nunmne
menine
nun dO nebe
vvandânebe
nun tüne bû an nun nebûbû
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ç)bonya têdayi:

d) bonya berdest

e)bonyadûdar:

Ravve ya daxvvaz
Rader: hebûn

vvan hebû bu*

mmhebfl
mehebû

: nun hebe
mehebe
mmhebûye
me,wanbebûye
me,wan,wa,

vvan tunebû an vvan
mın nebû^annun
me nebû,Tnetune bû
mın nebe^mm tüne be
me nebe,metune be
uunnebûye
me, vvan, vva nebûye
üınebûye

nebûıbû
tunebû

a)raweyaheklni : mm hebrvva, te hebrvva,
me hebrvva, vve, vva hebrvva.

b)raweyabdani : mm hebû brvvam, üıhebûbıvva,
vve hebû brvvana, me, vvan hebû btvvana
ko nun hebû brvva, ko vve hebû brvvana

c) ravve ya fermani : hebe, hebin
ç) ravve ya parnıhayi : di hebûnO de
d) ravve ya çetartvar : hebûni

vri/vvÊhebiwa

vvi hebû bıvva

Raweya pêşker
Rader: beyin
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b)demamandê

c) bonya çiroki

ç) bonya têdayi

d) bonya berdest

e)bonyadûdar
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em, hon, evv hene an hemn.
: ez dâ hebım, tu dâ hebi, evv dâ hebe
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ç) rawe ya parnıhayi : di hebûnû de
d) rawe ya çêbiwar : heyini, heyi.

Raweyadaxwaz :

Rader : bûn

ajdemaniho : ez im, tu yi, ew e
emin, hon in,ewin

b)dcmapêşhati : ez dâ (ezâ) bibim, tu (tuâ) dâ bibi, evv dâ (evvâ) bıbe
em, hon, evv dâ (emâ, honO, evvâ) bibin

c) bonya çiroki : ez bû bûm, tu bû bûyi, evv bû bû
em bû bûn, hon bû bûn, evv bû bûn.

c) bonya têdayi : ez bûm, tu bûyi, evv bû
d) bonya berdest : ez buma, an ez bûbrvvam

tu buya, an tu bûbrvva
evv buya, an evv bûbrvva
em bûbıvvan an em buna
hon bûbıvvan an hon buna

e)bonyadûdar :ezbûme, tu bûyi, evv bûye
em bûne, hon bûne, evv bûne

Rawayadaxwaz :

Rader: bûn

a) ravve ya hekini : ez buma, tu buya, evv buya
em buna, hon buna, evv bûn

b) ravve ya bdani : ez bıbrvvam an ez bun an ko ez bun
tu bıbıvvayi, bıbıvvayi, tu bi, ko tu bi
em bıbrvvan, an em bm, ko em bm

c) ravve ya fermani : be, bıbe, bm, bibin.
ç) ravve ya parnıhayi : di bûnê an di bûydıO de
d) ravve ya çebnvar : bûni, bûyuü.

LÊKER

LOken bêjeyeke ko, hal, revvş, heyta, bûn an nebûna me û xwestekOn me û hvvd. h me
dıde zanin. SO komün lâkeran di zmanâ Kurdi de nıha diyar in.

kom 1-Lı ser bınyada vvan:
a) lOkerOn arikar
b) lêkerOn sade (saltgir)
c) lOkerOn hevedudani
d) biwêjûn lêkeri.

kom 2-Lı gor kardanıya vvan:
a) lûkerûn sergerandi (gerandi, teper)
b) lâkeran pâgerandi (negerandi, neıâper)
c) lâkeran pronavki
ç) lâkeran nekesani

kom 3-Lı gora duûvOn (şıkl) vvan:
a) lOkerOn bservehati (htsazi, bırâz)
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b) lâkeran nebıservehati (bOsazi, bûrOz).
koml-hgorbinyadawan:
1-a) Lêkerên arikar : Evana hun bı xvve lâker in, hun ji arikanya çêbûna lâkeran dm

dıtan. Em dıkann van ji bı sâ grûban par ve bıtan.
I- Lêkerên arikar ya himi : Bûn, hebûn, heyin, tann, astın, karin, vvâ, dâ. Wek: ez h

vvâ bûm. Di avinâ de pâşnryarO me ji hebûn. Brvâ-nevâ Kurd hemn. Wan bı dınndeyi û
hoviti em paş xistm û hvvd.

II- Lêkerên arikar yên bıhez : tann, hatin, dayin, maydı, gırtın, ketin, danin, anin û
hvvd. Wek: me evv mezm tann. Hon pev re nehatın. Pare hatin dayin. Râ h me gutm. Em h
pey nekevın. Tofanek bı ser de ani û hvvd.

m- Lêkerênarikar yên bêhêz :Evanaji lOkerne minadeqâduduyan in. Lâbelâ,navina
wandeferqiewekovanakûmtûnearikanyûûWhêzm.LewkodizmaneKurdidegelek
lûker hemn ko arikanya lûkerûn dm dıtan. Çend minak ji jı van: Bınn, mırandın, kuşun,
şuştın, gerin, gotin û hvvd. Wek: me zora vvan bum. Ağır mırandın. Pasportûxwe da kuştın
ûhvvd.

1-b) Lêkerên saltgir : LâkerOn ko bı sere xwe ne, yanaxweser m. Yân ko tuxurde an
bâje an lâkeran dm negırtıne, vvek: tann, danin, avâtin, şuştın, gutın, dotın, mitin, helandın,
razandm, gerandm û hvvd. Hm lâker hemn ko hun lâkeran arikar û hım ji saltgir in, lâ tâ de
şaş metan. Evv h gor cihâ bıkaranina xwe nav dıgınn.

1-c) Lêkerên hevedudani : Vana ji sâ grûb m:
I- ân ko xurdepêş gütme. Xurdepêş (berlêker) lOkeran ev m: ra, hu, hel da, ve, der,vâ,

we, vver, ber. Wek:Vâxısün, rakuın, vvergu-üh, hdleınn, daasün, helandın,heldan ûhvvd. Ev
xurde bı lâkeran xwe ve guâdayi ne û bı serO xwe bO mane ne.

II- ân ko bêje an lOkereki din dıgınn û dıbm lOkereke dm. "Wek: ava kuın, peyda bûn,
rO tann,bdm tann,vvında tann, paşxistin, pesxısün û hvvd. Evana, eğernenav in, cüda tüne
nıvisandın.

m- Lêkerên ko parek gırtıne, vana di forma xwe de h brwêjên lOkeri dtşıbın, lâbelâ di
navbera vvan de ferqi heye. Ev m: rO, paş, pOş, ber, şunda, paş de, tev, pev,jev, ser, bin, dor
ûhvvd. .

minak: Ser de gutm. Jev ketin. POş xistin. Paş de çûn. Şunda man. Ber tann û hvvd. Ev
parek ji cüda tüne mvisandm.

1-d) Biwêjên lêkeri : BiwêjOn lêkeri bı daçek an pronav u lOkereki hevedudani ne.
Gelek jı vvan, jı brwOjOn daçeki û hokerân çêbûne û ketine vi beşi Di vâ ferhenga de bı
remza "Bvvl" hatme nişan kınn. Çend mtaak bo brwêjên lêkeri: JO hez tann. Lıxwe andı. Pâ
ve dan. LO xistin. PO gırtm. Jê peya bûn. Lê ketm. LO dan. Lı ber gerin. Lı ser gerin. Jâ
genyan. Dev jO berdan. LO hatm. JO gutm. JO hatm. PO mıjûl bûn. Lı ser de gutuı. Jı ber
kuın. Jı ber xisttn. Lı hev xistin. Jı hev xistin. Jı hev tann û hvvd. Evana ji jı hev cüda töne
mvisandm. Em pu h ber genyan, wan h xwe neni Paşê me evv jı hev kuın. Tışten ko
vvan gotin, me di eqlê xwe dejı ber ku. Me xwast ko deng lê nekeve. Dnanê nun kurm
lê ketıye, ez nıkarun pe bıcûm. Wan dizi ku, me eve h ser de gutın. Me sıbe alênxwe
ta xwe kuın, êvarijiji xwe kum û hvvd.

kom 2- Lı gor kardamya vvan:
2-a) Lêkerên sergerandi (tâper) : Di vâ ferhenga de bı remza "Lg." hatme şani dan.

Evana raste-rast bı arikanya daçeka târker dıstinın. Behsa târkeran de dıbm "tirkera
gerandi" Ev lOker bersiva ku, çı didin. Halû vvan, taryarân vvan derbazi ser yeki din an
üsteki dm dibe. "ez pirtûkê dixwinim'' de eyane ko di navbera nun û xvvandine de "putûk"
heye û mesele h serwâye. Tu lı ku rûduıi? bersiv: lı maL Levvma di navbera mm ûrumştmâ
deTi maT heye û mesele h serwêye. Hemû lâkeran gerandi bı radera -andın diqedin. Hon
dıkann lâkeran negerandi, bı -andın gerandi bıkın. Wek:
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Rûnıştın =rûnıjtandın
Helin = helandın
Gerin = geraixan O hvvd.
Lêkera *rûnışnn* bı sera xwe negerandi yeJ3o ko ez xwe bı xwe rûduum. Lâ lâlcera .

TÛnıştandm** gerandi ye. Dıvâ ez yeki dm btaun rûmştandm. Lâkeran ko raderân xwe
-andın» çOnabe bı arikanya lâkeran arikar "dan" tane gerandm, vvek: Gutuı: vvâ bıbe "danı
gutinJ* Kuştan:vvâbıbe "dan kuştan" û hvvd.

24) Lêkerên negerandi (netOper) : Di vâ ferhenga de bı remza "Lng." hatme şani dam.
qewimaijdnien ko derbazi yetti dm nabın, yana h ser kirde de diminin lêkerên negerandi
nın. Bı prensib, hemû lâkeran ko davvtaeyOn vvan bı "m, ta, n" tane qedandin û -andın
nagtnn, negerandi ne, vvek: xvvann, vexwann çûn, hatm, girin.xemqin û hvvd. Lêbelê,
lâkeran vvek: kırrin, burin, şuştın, disa di forma gerandi de nın. Dıyare ko di van de kesen
duhemin heye. Di bırrinO de drvût tıştek hebe ko tu bırri, bâ tışt Îekera burin peyda nabe.
Lâ finin (fır bûn) de tışt ntae, evv dıkari xwe bı xwe lı ra hevva kevi û bıfıri.

2-c) Lêkera pronavki : Bı nârza û mêza, bı yekejmar û gelejmanya xwe ve îekera
pronavki her tenâ pronavâ "xwe"ye. Ev beje hımji lâker e,vvek. Mmxwe şuşt Wanxwe
lezand. Xwe bı xwe ket û hvvd.

2-ç) Lêkerên nekesani : Ev lâker gelek kâm m. Bı navâvran de ji diyar e ko vvek gelê
meyi Kurd bâ kes m. Di tabietâ de bı sera xwe ne, vvek: barin, dahatın, helin û hvvd. Berf
dahat. Berf dıbare. Baran bari. Rûn dıhele.

kom 3- Lı gor dırûven (şıkl)xwe:
3-a) Lêkerên bıservehati : Van re lekerân bısazi an buûz an ji rêzda ji têne gotin. ROz

û qeydeyan vvan hene û bıvâ-nevâ h ser rOzaxwediçin. Du bur in:
I- Lâker bı dengdâreki diqede û çûkınna ravveya vvan yân fermani dectengdûrâ davvi

tâ talandı, vvek:
Barin bari bibere.
Bezdi bezi tubeze.
Kurin kırri bıkure.
Ü-Evjisâgrûbın:
a) Lâker bırâz, bı pareka -tu» diqede. Ravve ya fermani de tipa "t" radıbe,weki deqa T

dibe. Lâbelâ tâ de tipa "a" tüne.
Bıhistın bdıist bıbdüse, bıbıhize.
Gutm gut tngue.
Nıhârün nıhAt bınıhâre.
b) Van bâjeyân lâkeri de tipa "a" heye û tipa "t" ranabe. Di ravve ya fermani de "a" dibe

"e*" û raya tekeri dom dike, vvek:
Bıjartin bıjart bıbıjere.
Parastın parası bıpareze.
Spartin spart bıspûre.
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c) Vâ duûvê de dengdâra davvin ya raya lâkerâ "a" ye û raya lâkerâ bı "d" diqede Di
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Cemıdandın cemıdand bıcemıdine
helandın heland bıheline.
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HINEK AGAHDARIYÊN GELEMPERİ LI DERHEQA DINYAYÊ Û ÇÊBÛNA
RÛYÊ DINYAYE

(dünyave yeryüzü hakkında genel bdgder).

Gelhe
Aqar
Dûrahrya xwe jı rojê
Dûrahiyaxweji nivO
DuOjrya EkwatorO
Duêjrya mendyenê
Dema gerina xwe h dora rojû
Dema gertaê h dora xvve
Kûrtirin cdıO xvve h OqyanûsO
(çala Manan)
Bdındürin niqteyO xwe h çryayê
++- restê tûmO Çomolûngma

4, 5 Milyar
510.070.000km2.
49.600.000km.
384.402km.
40.075km.
40.008,6 km.
365 roj, 5 saet, 48 deqiqe.
23 saet û 56 deqiqe.

11.022 km.

8.848 m.

Rûpişta dmya a me bı avû û reşahiyO pek hatiye. Jı pêncan sısO (3/5) av e. Lı gor xetê Ek-
vvatorâ, dmya bı du parçe hatiye hesOb tann. a) beşO bakur. b) beşê başûr. Av û reşahi bı
vi qasi belav bûye.

Beşi Bakûr (milyon Beşi Başûr (mdyon TOkre (milyon km2)
km.*) km2)

Reşahi
Avi

TOkre

100

155

255

%39
%61

%100

49

206

255

%19
%81

%100

149

361

510

%29
%71

%100

Oqyanûs (Umman)

Oqyanûsa mezm (Pasifik) 178.684.000 km2, ye Kûrürin cdiê xwe 1L022 tan. ye.
Oqyanûsa Etlesi (Atlantik) 91.655.000 km . ye Kûrürin cihO xwe 8.428 kmye
Oqyanûsa Hinde 76.175.000 km . ye. Kûrürin cihê xwe 7.130 km ye

Parzemin (tal'a)

Asya (Asrye) Mezmtırin û gumane kevntuin parzemtaâ dınyayâ ye Legel 2 Mdyon kur
gıravân xwe ve 44363.000 kn?. ye Bdındürin çryayâ dinyayê Ewerest h vâ parzemtaâ de
yeü848 metre bdınd e 62 000 km duêjrya peravOn xwe heye û nrzmtırin cih kojâ re"behra
muf dıbOjm h serv0ye û -395 metrejı behrO nızmür e

HINEK AGAHDARIYÊN GELEMPERİ LI DERHEQA DINYAYÊ Û ÇÊBÛNA
RÛYÊ DINYAYE

(dünyave yeryüzü hakkında genel bdgder).

Gelhe
Aqar
Dûrahrya xwe jı rojê
Dûrahiyaxweji nivO
DuOjrya EkwatorO
Duêjrya mendyenê
Dema gerina xwe h dora rojû
Dema gertaê h dora xvve
Kûrtirin cdıO xvve h OqyanûsO
(çala Manan)
Bdındürin niqteyO xwe h çryayê
++- restê tûmO Çomolûngma

4, 5 Milyar
510.070.000km2.
49.600.000km.
384.402km.
40.075km.
40.008,6 km.
365 roj, 5 saet, 48 deqiqe.
23 saet û 56 deqiqe.

11.022 km.

8.848 m.

Rûpişta dmya a me bı avû û reşahiyO pek hatiye. Jı pêncan sısO (3/5) av e. Lı gor xetê Ek-
vvatorâ, dmya bı du parçe hatiye hesOb tann. a) beşO bakur. b) beşê başûr. Av û reşahi bı
vi qasi belav bûye.

Beşi Bakûr (milyon Beşi Başûr (mdyon TOkre (milyon km2)
km.*) km2)

Reşahi
Avi

TOkre

100

155

255

%39
%61

%100

49

206

255

%19
%81

%100

149

361

510

%29
%71

%100

Oqyanûs (Umman)

Oqyanûsa mezm (Pasifik) 178.684.000 km2, ye Kûrürin cdiê xwe 1L022 tan. ye.
Oqyanûsa Etlesi (Atlantik) 91.655.000 km . ye Kûrürin cihO xwe 8.428 kmye
Oqyanûsa Hinde 76.175.000 km . ye. Kûrürin cihê xwe 7.130 km ye

Parzemin (tal'a)

Asya (Asrye) Mezmtırin û gumane kevntuin parzemtaâ dınyayâ ye Legel 2 Mdyon kur
gıravân xwe ve 44363.000 kn?. ye Bdındürin çryayâ dinyayê Ewerest h vâ parzemtaâ de
yeü848 metre bdınd e 62 000 km duêjrya peravOn xwe heye û nrzmtırin cih kojâ re"behra
muf dıbOjm h serv0ye û -395 metrejı behrO nızmür e



	 892

Afriqe (Efriqe) N. m. legel 1.100.000 km2. guavOn xvve ve aqarê vvO 30319.000 km2, ye.
bdındürin niqteya xwe guê *Kdinıanjaro ye ko 5895 metre bdınd e. DuOjıya peravOn xwe
30500 tan. ye. û nızmtırin cdiê xwe -150 metreyi ve gola Assai e.

Amerika N. m. di Kurdi de bı zOdeyi "Amrika" tûte gotm. CoxrafıyO de navê xvve bı du
avvayi derbaz dibe ı.'Amerika bakur û Amerika başûr".

Amerika bakurNh. m. 3.890.000 km2, guavên xvve ve hemû 24247.000 km2, ye. nızmtırin
cihOxwe -85 metreyi ve deşta mui (death vaUei)ye. Bdındürin cdiOxweji çryayO Mc. Ktaley
6193 metre ye.

Amerika başûr Nh. m. legel 150.000 km2. guavOn xwe ve 17534.000 km2, erdê xwe heye.
PeravOn xwe 26.000 kmJie.cihO bdındtır 6960 metreyi ve çryayO Akonkagua ye. Nızmtu-in
cdı ji gola Salinas Chikas e. -35 metre.

2 2Awrûpa (Evvropa) N. m. legel 730.000 km . guavên xvve ve Evvropa 10507.000 km . ye.
PeravOn xwe 38.000 km duOj m. VO parzeminê de çıyayû Elbûrz 5642 metreyi ve bıhndtırin
niqte ye, nızmtırin cdıO xwe ji -28 metre ye.

2

Avnstuataye N. m. Parzemtaâ pOnçemta e û nûziki seholbenda başûr e. 7.7 Mdyon km . ye
û legel guavOnxweveji dibe85km . DuOjıya peravOnxwe 19.700kmne, çryayO Kostciusİco
2230 metreyi ve bıhndtırin cihO xwe ye. Gola EyrO ji -12 metre de nızmtırin niqte dimine.
14 Milyon kes h vê parzeminO de dıji û serê tan . ya xwe 2 kes dıkevm. Serbajara xwe Can¬
berra (Camberra) ye û idara xwe ya sryasi "Parlementer demoqrasi" ye. Zman ingılizi û
dıraf0 xvve Dolarê Avvısüraü ye û 100 cent e. Bı avvaki xudmuxtari tû idare tann. Lı jûr em
nav Û nişana xudmuxtarryan didin.

Navê herêmO Serbajar Aqar km . gelhe km re kes

I Queensland
| Nevv south vvales
I Victoria
| South Australia
I West Australia
| Aus. Cap. Teritory
| Tasmania
| North Teritorium

Brisbane
Sydney

Melbourne
Adelaide

Perth
Camberra

Hobart
Darvvin

1.727522

801.428

227.618

984377

2527.622

2432

68332

1347.000

2.000.000

5.000.000

3.900.000

1339.000

1200.000

200.000

450.000

100.000

lj
6

16

lj
0,4

79

6İ
00,6 1

Artrika (Seholbenda bakur) N. m.14351.190 km ye. ZOdeyi bı cemed û sehol haüye nu-
xumandin. Jı AlaskayO destpê dike û Keneda, Grinland û bakuri SkandınavvryO ve dıçe
Sibınye û delava Bering. Eskimo, Lap û Samoyed tê de dıjin. Hurca spi, asta ren, baltaa û
segi avi h qeraxa behra w0 de hemn.

Antarktika (Seholbenda başûr) N. m.12550.000 km2 ye Tu derâ de jıyin ntae Qeraxa
behra xwe de cdı cihan Pingûen û segûn avi hemn.

Daxuyanl : Lı ser van her du parzeminân Seholbenda, me tu malûmat nenıvısi, jı bo kâm
tışt hebûn.

Daxuyani : Ev hOjmara gelhehrya devvletan hjâr d gor salûn 1985-90 hatiye hesOb tann.
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Amerikayi Yekbûyi (Amrikayi yekbûyi) Nh. m. Lı ser parzemtaâ Amerika bakur legel
komarOn yekbûyi pOkhatiye. 9363.487 km erdê xwe de 243 milyon insan dıji. km qarO de
24 kes rûdıne. Zman ingdizrya Amriki ye. Serbajarê xwe Waşington D.C. ye. DrafO xwe
dolar e û bı $' tê şani kınn, 100 cent e. Di bazara navnetevveyi de bdiatu pare ye RemzO
dewletêya trafdcê (USA) "United States of Amerika" ye, gelê vvO yên xweciid (dimati) pist
sor m û bı xwe jO re tadıyan dıbûjın. Nıha evv vveki hiç nemane. Sedsala lö.yan de Spanyoli
û pO de ji Latuuyên dm ketin vi vvelati. Sedsala 17min de kesOn dm a Evvropi h rohılata
Aınrika de koloni ava kınn û hOdi hOdi ber bı roava çûn û ev vvelat dagir tann. Sedsala
17-18an de Frensıyan d dora MıssısıpıyO cih gırtın, 1830 û pê de penahındeyi zêde bû. Zê-
detu ingdiz, davvi Ednan, Skandınavi, Holendi taşıyan Amrikaya bakur. Sala 1880 pâ de ji
gelûn Evvropa yOn rotalat Û rohdata başûr ji gor xwe h vu cih gutm. Hm gelen Asyayi vvek
Hindi, Ereb Û Cıhû ji qasi xwe h Amerika beşdar bûn. VO dınyaya nû de gelek devvlemend
û sermayedar peyda bûn. Jı bo tarOkarûn erzan vana jı Efriqayû Zengi (reşık) dd tann û
bum Amrikayû. ro miqdareta gınng gelûn Efriqa yên reş ji h Amerika dıjin. Davvrya şerê
cihanOya duvvemdı de penatandeyi kêm bûye û an peşi hatiye gırtın. Qasi nıjadOn Amerika
din û mezheb ji gelek m. Yên gınng ev in: Xinstryan, islam, Cıhû/Yahûdl Zanıslrya h ser
50 komarOn yekbûyi ya Amerika lı rOza jürin de hatıne nişan dan.

Nr.

18

49

44

21

48

41

6

10

17

16

50

39

29

Nav, simge,!) sala
têkbûna federahye.

Alabama (Ala.
1819)

Alaska (- 1959)

Arizona (Ariz.
1912)

Aricansas
California,(Calif.

1850)

Colorado (Colo.
1876)

Connecticut
(Conn. 1788)

Delavvare (Del.
1787)

Florida (Fla.
1845)

Georgia(Ga.
1788)

Havvaü (-1960)

Idano(-1890)

dlinois (ili 1818)

LeqebO heremû

The cotton state
The hart of dixie

The greatland,
the frontier state

Grand Canyon
state, the baby

state

The vvonder state
The Golden state

the centennial
state

the nutmeg state

the first state, the
diamond state
Sunstae state

the paece state

the paradise of
the pacifîc

the gem (of the
mountains) state
the prairie state

serokbajarê eyalete

Montgomery

Juneau

Phoenix

Little rock
Sacremento

Denver

Hartford

Dover

Tadanassee

Atllanta

Honolulu

Boise

Springfıeld

Aqar
xlOOQ

km

133

1540

295

138

411

270

13

5

152

152

17

216

146

Gelhe ]

xlOOO

3891

400

2718

2285

23669

2890

3107

596

9739

5464

965

945

11419

Km*1
de

kes
29

02

9

17

58

11

234

119

64

36

57

4

78
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AGAHDAR LI SER DÛGELÊN DINYAYE (dünya ülkeleri hakkında bdgi)

Afxanlslan (AFG) "devleti cûnmûrrivye Afxanistan" SB. Qabûl (Kabd> Zm. Fansi,
PıştovlD.Afxanl(AF>Aq. 649569km. G. 14.183.000. Devvleteki Asya navendiye ûserO
km2 30 kes dıkeve Duı. %99 islam. H. %30 Tacik, %5 Uzbek, %3 Hazara. NY. re endam
e.

Affara û issa N. bn. Cibuti.

Alban (AL) "Repubdka popudore socialiste e shqipênse* " SB. Tirane. Zm. Arnavvûdi. D.
Lek (L) 100 qindarka. Aq. 28.748 km. G. 3. 085.000. serê km2.0 re 95 kes dıji. rohılata
başûri Evvropa cihâ vvâ ye. Dta. Athêist e. H. %2 Grek (Yevvnan), %1 Romen, %1 Meke-
doni, %1 Mırtıb e. Endama NY. ye

AJjerıye N. bn. Cezayir.

Almanıye (D) " Bundes Republüe Deutschland". SB. Bonn. Zm. Almani. D. Mark (DM)
100 fenik. Aq. 356546 tan2 ye û qar0 re 200 kes ddceve. G. 78. 347. 000. Dta. Xiristiyan.
NY. re endam e. H. %1 Sorben e û hOdi hOdi tOkel dibi. 3. 10. 1990 0 de her du Alman bûn
yek.

Andora (AND) " Valls d'Andorra " SB. Andorrâ h veda. Mecdsa xwejı 28 kesan pêk tê û
serok dadıstanO devvletâ serokrya vvan ddce Zm. Katalonl D. Frank, Peseta. Aq. 458 km .

ye qarâ re 66 kes dıkeve G. 38. 000. Din. Xiristiyan. H. %57 Spani, %27 Andorian, %7
Frensi. Cihâ xwe lı ser çıyaye Pireneyâ ye û NY. re endam ntae.

Angola (AN) " Repubdka popular d'Angola" SB. Lûanda. Zm. Portegizi. CihO xwe Afri-
qayi başûr. D. Kûanza (berê eskudeya Angod bû) (AJ3sc> 100 centime Aq. L 246. 700
km . ye. tenO 6 kes h ser kdometre qar0 de dıjin. G. 7. 567. 000 e H. %l Portegizi. Dta. %50
Animist, %50 Xinstryan. 1975. de azad bûye û endama NY. ye

Antigûa ( ) "Antigûa and barbûda" Ev mâtingeha ingiliz 1981 de gdıışte azadrya xwe SB.
Sen Cons (Satat John's). Zm. ng. Dta. - Aq. 442. 000 km û qarâ de 158 kes dıji. G. 80. 000.
H. -. D. Xuistiyan. Ev vvelatâ Amrika ya navuı endama NY. ye

Antitan (NA) " Nederlandse Antillen" tan gıravân lı herâma Karayibâ ne Kûrasao (Cu-
raçao), Arûba, Boner (Bonaire), û yân dm. û pev re 959 tan. qareye G. 180. 000. 2in. Ho¬
lendi. D. Gulden. SB. Wihm ştad. Din. Xinstiyan. NY. -.

Arjentin (RA) " Repubdka Argenuna " SB. Boenos Ayres (Buenos Ad-es). Zm. SpanyoU.
D. Peso (A.peso) 100 Centavo. Aq. 2. 766. 889 km2, ye di km qarâ de 10 kes cdı dibe G.
30. 708. 000. H. -. Dta. %2 Cdıû, %98 Xuistiyan. Cihâ xwe amrika başû e û endama NY.
ye

Awistrataye (AUS) " Commonvvealth of Australia " SB. Kanbera (Canberra). Zin, ng. D.
dolara Avvıstrali ($ A) 100 CenL Aq. 85 Mdyon km.ye Jı bo ko fırebye£ disa km2£ de 2
kes dıjin, levvra ko 16 Mdyon kes gelheyi vvâ temam dike H. %1 Abongınat û vveki dm
Maûri û Polonezryan hema Din. %31 Angükan, %27 Katolik, %9 MetodisLEndama NY.
ye

Awistinye (A) " RepuUik Österreich " SB. Viyana. Zm. Almam. D. şiling (Shdhng) 100
groşen. Aq. 83. 849 km2, ye Qarâ de 90 kes dıji G. 7. 503. 000. R -. Din. %90 Katolik.
Endama NY. ye
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Azerbeycan ( ) ( ) SB. Bakû Aq. 86600 tan2, G. 6500.000

Bahama ( ) " Commonvvealth of the Bahamas " SB. Nassaû. Zm. ng. D. Dolara Bahama
(BD) 100 cenl Aq. 13. 935 tan2, ye û qarâ de 17 kes dıji. G. 240. 000. Din. Xinstiyan. H. -
Endama NY. ye û sala 1973. de azad bûye. Amrika navendi de nâzi Floridayâ ye

Bahreyn (BRN) " Devvlet ûl Bahreın " SB. Manama. Zm. Erebi D. Dfaar (BD) 100 Fds.
Dta. %96 islam. %3 Xuistiyan. Aq. 622 km . yeû qar0 de 555 kes dıji. G. 350. 000. şêxay-
etiyeke lı delava Besrayâ. H. %5 ûmmani, %3 Hmdi, %3 Pakistani, %2 uani. endama NY.
ye.

Barbados (BDS) " Barbados " SB. Brictavvn (Bridge tovvn). Zm. ng. D. Dolara Barbados
(BDS) 100 cenl Aq. 431 km2, û re 603 kes duntae. G. 260. 000. Din. Anglikan, Katolik,
MetodisL R -. cdıO xwe di Amrika navendi de herêma Karayibê deye Endama NY.ye

Belçiqe (B) " Koninkrijk Belgiê " SB. Brüksel (Bruxedes, Brussel). Zm Frensi, Holendi D.
Franga Belçik (BFR) 100 cenl Aq. 30. 513 km. qare ye û qarâ de 323 kes cih bûye G. 9.
860. 000. H. %56 Flaman, %43 Walon. endama NY. ye

Belize ( ) SB. Belmopan. Zm. ng. D. Dolara Belize (BD) 100 cenl Aq. 22. 965 km2, ye
û qarê de 6 kes cih bûye G. 150. 000. Dta. Xinstiyan. H. reşık û Asyayi ne Amerika başûr
de cu-anO Guatemala! ye. NY. re endam e
Bengladêş ( ) " Peopl's Repubdc of Bengladesh " SB. Dakka (Dacca). 2in. Bengali ûng. D.
Teka (T) 100 Poışe (Paise). Aq. 143. 998 km.ye û km2 0 re 620 kes dıkeve G. 107 Mdyon.
Dta. %85 islam yên dm ji : Hındû, Budist û Xinstiyan. H. -. Endama NY. ye

Benin (DY) " Repubdque populaue dBenta " SB. Porto novo. D. Frank (FCFA) 100 cen-
time. Aq. 112. 622 tan2, ye G. 4. 339 000. di Afriqa navendi de Frensizi diaxive. Din. %70
Anunist, %15 Xinstiyan, %13 islam. Endama NY. ye

Bhutan ( ) " Druk-yul " SB. Tunbû (Thımbu). Zm. Tibeti D. Sertum ( ) 100 gultrum, ngul-
trum.Aq. 47.000 km.ye û qarâde 28 kes duntae. G. 1. 364. 000. Navbera Çin û Hındûstanö
de ye Dta. %75 Budist, %25 Hindu. R-. bı şaheti idare dibe û endama NY. ye.

Birma ( ) bn. Burma.

Bermuda (BM)

Bolivıya (BOL) " Repubdka dBolivia " Sb. La paz/sûkre (Sucre). Zm. Spanyoll D. Peso
($ P) 100 centavo. Aq. 1. 098. 581 km .ye û qarâ re 5 kes duntae G. 5. 914. 000. Dta. %95
Katolik. H. %65 indryan (çermsor), %30 Mestiz, %5 kesân spi. di amrika başûr de endama
NY.ye

Botswana (RB) (Bobhuthastvvana) " Republik of Botsvvana " SB. Gaborone D. Pula. Aq
600. 373 km . ye û qarâ deyek kes dimine G. L 038.000 e Ciranâ Afriqaya başûr e Dta
%60 Xinstayan, %40 AnimisL Zm. Setsvvana. R %3 Dimaüyön (cihnışin) ön râlö ne En
dama NY.ye

Brezü (BR) " Republica federal do Brasd " SB. Rio du janeiro (Rio dejaneuo). Zm. Por¬
tegizi D. Kroziro (Cruzeiro) (Cr $) 100 centavo. Aq. 8. 511 965 km . ye Qarö de 14 kes
diminin. G. 147. 095. 000. Din. XuTstiyan. R %62 Evvropl %11 Efriqiyân reş, %26yân din
wek mdryan, Hındû ne Di Amrika başûr de endama NY. ye
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Britamye (GB) " Great Britania " (England). Di Kurdi de ingilistan ji tâ gotin. SB. London.
Zm ng. D. Pound^terlin (ğ) 100 pens (pençe). Dta. Xinstiyan. Aq. 244. 023 km. ye. Di
takometre qarâ de 229 kes dundun. G. 56 Mdyon e R- jı karkerân derve û jı kolonıyan 4
mdyon kes bıyani hemn; pırûn vvan Hındû, Pakistani, reşık û Oıbnsi ne. Bı şahbano idare
dibe, endamûn NY. ye.

Brûney (BRU)

Bulxanstan (BG) " Narodna repubdka Balgarija " SB. Sofiye Zm. Bubcari. D. Leva. Aq.
110.912 km .ye û qarâ de 80 kes cdı dibe G. 8. 940. 000 e ûvvelatâ sosyalist e. Din. Ortodoks
%89, Ateist, islam %10. R Mırtıb, Tuk, Mekedoni, Ermeni, endama NY. ye

Burma (BUR) "Pyidaungzu soshêUt/thammada myanma/Naûıgngandavv " SB. Rangûn.
Zm. Bûrmayi. D. Kyat (K) 100 pyas. Aq. 676. 552 km2,ye û qarâ de 50 kes heye. G. 38. 840.
000 e. Dta. %80 Budist, ân dm islam, Hındû, Xuistryan m. R %8 Şan, %7 Kar, %2 Çin.
1962. vu de di bm idara leşkeri de ye,cd-an0 Çta û BengladOsO ye û NY. re ji endam e

Burundi (RU) " Republüca y Uburundi " SB. Bûyûmbûra. Zm. Frensi, KirÛndi (Bantû).
D. Franga»Burundi (RBU) 100 centune Aq. 27. 834 km2, ye û qarâ de 152 kes dıji G. 5.
010. 000 û gelö xwe Bahûtû %85. Din. %50 Animist, %50 Xuistiyan. R %84 Hûtû, %15
Tûtsi. cihâ xwe navendıya rohılata Afriqa ye û endama NY. ye

Bütan ( ) bn. Bhutan.

Cemayika (JA) " Jamaica " SB. Kuıgston. Zm. ng. D. dolara Jamaika (J $) 100 cent Dta.
Xinstiyan. Aq. 10. 991 km . ye û qarâ de 197 kes heye. G. 2. 222. 000 e. R %90 Reşık, %6
Mûlat (melez), %4 spi. h guavân Karayibâ de endama NY.ye

Cezayir (DZ) " El cumhuriyet el cezayiriyet eddemoqratiyet eşşaabbiye " sala 1962.ya de
bı avvaki sosyalist h başûri Afriqe de ava bûye. SB. Cezayir (Aljirs). Zm. Erebi, Frensi. D.
Dinar (DA) 100 centune Aq. 2. 38L 741 km. ye û qarâ de 8 kes dıjin. G. 21. 350. 000. Din.
%98 islam R Berber, endama NY. ye.

Cibraltar ( ) Graveki kolomya ingdiz h başûri Spanye 4.000 km2. G. 30.000.

Cibuti ( ) " RêpuMique d'Jibouti " Roavayi Yemenâ de vvelateki Afriqi ye 1977 de azad
bûyeûbûyeendamâNY.SB. Cibuti. Zm.Frensi,Erebi.D. Franga Cibuti (FD).Aq. 22.000
km. ye û qarâ de 5 kes m. G. 119.000. Dm. %90 islam û yân dm Xuistiyan m. R %35 issa,
%30 Afar, %7 spi, %3 Ereb.

Çad ( ) " Republique du Tchad " SB. Ndjemena. Navâ kevn "For lamy' Zm Frensi, ârebi.
D. CPA Frank (FCFA) 100 centune Aq. 1. 284. 000. km2, ye û qarâ re 3 kes dıjin. G. 4.
646. 000. Din. %50Animist, %50 islam. R- Afriqaya navendi cüıâ vvâye û NY. rep endam

Çekoslowakiye (CS) " Ceskoslovenska socialisticka repubdka " SB. Prag. Zm Çeki û Slo-
vakl D. Koruna (Krone) (KCS) 100 halerû. Aq. 127.869 km . ye û qarö de 120 kes dıjin.
G. 15. 582. 000. R %64 Çek, %30 Slovak, %14 Macari. Din. Jünstayan. oıdamâNy.yeû
devvleteki sosyalist e GırOdayiya pakta Warşowayaye

Çin ( ) " Zhonggua rennun/Gongheguo " Jı 1949an vu de komari geli ya kominist e. SB.
Peking. Zm Çini D. Yûan (yuan-yan) (RMBY) 10 |ao=100 fen. Aq. 9. 560. 000 tan .ye
û qarâ de 98 kes dadınişın. G. L 031 882.000. Dia -. R 12 Mdyon Zluang,6,4 Mıh/on Hıu,
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5,4 Mdyon Uygur, 4,8 Mdyon Yi, 33 Mdyon Miao, 3,4 Mdyon Tibeti, 2,6 Mdyon Mcocol
heye. Çdı endamO NY.ye

Çina gelpenst ( ) bn. Tayvvan.

Dahomey ( ) bn. Benin.

Denunark (DK) " " Kongeriget Danmark " SB. Kopenhagen. Zm. Denimarkayi. D. Dan
Krone (DKR) 100 Ore Din. Xu-ıstryan. R Eman û SvvOdi. Aq. 43. 069 tan2 ye û qarö re
119 kes dıkevm. G. 5. 125. 000. şahetiyeke roavaya Evvropi ye û NY. re endam e
Domlnika ( ) " Commonvvealth of Dominica " Gravdevvleteki Amrika navendi h nâzi Bar-
badosâ. SB. Roseaû. Zmng. D. E.C. Dolar. Aq. 751 km2, û qarâ de 107 kes m. G. 81. 000.
Din. %80 Katolik. R- xelkO xvve spi û tadıyan m û endamO NY. ye

Domlnika (DOM) " Repûbhca I>ııninicana " SB. Santa Domingo. Zm. Spanyoli. D. Peso
(RD $) 100 centavo. Aq. 48. 734 km . û qar0 de 111 kes dadınişın. G. 5. 430. 000. Amrika
navendi de guavO Karayibê ye Dta. Xinstryan. R %60 Mûlat, %28 spi, %12 û reş in. en¬
damO NY.ye.

Egyipte(ET)bn.Mısu.

Ekvvador (EC) " Repubdca del ecuador " SB. Quito (Kito). Zm. SpanyoU. D. Sukre (S) 100
centavo. Dta. Xinstiyan. H. %40 tadryan, %40 Mestiz, %10 spi, %5 Zengi (reşık). Aq. 283.
561 km û qar0 re 30 dıkevm. G. 9. 954. 600. Legel gravên Galapagos e û endamO NY. ye.

El Salvador (ES) " Repubdca de el Salvador " SB. San Salvador. Zm Spanyoli D. Kolon
(colon) 100 centavo. Aq. 21. 041 km. ye û qar0 de 226 kes duta. G. 5. 260.000. Dta.
Xirtstryan. R %90 Mestiz, %9 tadryan, %1 spi. CdıO xwe Amrika ya navendi ye û endamO
NY.ye.

Emerikayi yekbûyi (USA) bn. Amerikayi yekbûyi

Emiratên Ereb a yekbûyi ( ) "Devvlettil ittihat el dnarat el Arabbiyye " SB. Ebû Dabi Zm.
Erebi. D. Dirhem (DH) 100 Qunş. Aq. 83. 600 km2 ye G. 1. 846.000 e û qarê de 12 kes
hemn. Dta. islame û NY. reji endam e. Ev yekıti jı van şêxayetiyan pâk hatiye : Trûcial, Ebû
Dabi, Dûbay, Şerya, Eyman, FÛceyra, ûmmel qûayyin û Rassel xayman. Jı sala 1971 vır de
yek m.

Endonezıye(Rı) " Republik Indonesia " SB. Jakarta. Zm. Malezi (maleis, Bahasa indone-
sia). D. Rûpryah (rupi) (RP) 100 sen. Aq. 2. 027. 087 km . ye. û 73 kes di kınlara de dıjin.
G. 180. 440. 000. Din. %91 islam, %6 Xinstryan, %2 Hındû. H. %2 Çini. endama NY. ye
1949.an de jı HolendO veqetryaye û azad bûye. Gır û pıçûk 3000 guavan pâkhatrye û zor
zman û nh û gel tekêd hev bûne

Ermenistan ( ) SB. Erivan (Erivvan) Aq. 29500 km2 G. 3200.000

Estomye ( ) SB. Tallin. Aq. 45.100. G. 1500.000. Sala 1991 de jı Sovvyet qetiya û serbixwe
bû.

Etıyopıye (ETH) " Yatyiopya Mangûist " SB. Adis abeba. Zm. Amhaıi Aq. L 22L 000
km . ye û qarâ de 26 kes dıpn. G. 47 Mdyon e Cihâ xwe rohuata bakur ya Afriqayö ye û
endama NY. ye Dul %40 islam, %10 Animist, %50 Kopt û hınek p Cıhû. R %33 Gala,
%25Amhar, %12Tigre, %8 Walamo, %6 Somaü, %4 Gûrage Kevnürin vvelatâ Afriqiye
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û mha sosyadst e.

Eysland (ıS) " Lydhveldidh bland " SB. Reykjavik. Zm Eyslandi. D. Krona (ıKR) 100 aû-
rar. Aq. 103. 000 km2 ye û qarê de 2 kes m. G. 230.000. Dta. Xinstiyan. R-. Evia graveke
roavaya EwropO de ye û endama NY. ye. idara komari ye.

Fas (MA) " El memleketûl maxnbiyye " SB. Rabat Zm. Erebi. D. Dirhem (DH) 100
centune. Aq. 1. 030. 700 km2, ye û qarâ de 2 kes dıjin. G. 21. 660. 000 e. Din. islam. R %80
Ereb, %14 Fûlani, %3 Sondıke, %1 Zenega. şahetıyeke h bakur û bakurO roavaya AfriqO
de ye.

Falkland (GBF) " Rohdata ArjantmOde gravên ingiliz m. SB. Stanley. Aq. 12.000 km2. G.
2.000.

Fiji (FJı) " SB. Sûva. Zm. ng. D. Dolarê Fiji ($F) 100 cent. Aq. 20.740 km2 ye û qarû de 35
kes hemn. G. 727. 000 e. Dta. %51 xuistiyan, %40 Hındû, %8 islam. R %50 Hindi, %45
Fijryan. 1970. de azad bûye û jı NY. re ji endam e.

Filipin (RP) " Repûbhka ng Piüpinas " SB. Manila. Zm. Tagalaog. D. Peso (PP) 100 cen¬
tavo. Aq. 300. 000 km . ye û qarâ de 164 kes dıjin. G. 61. 600. 000. Dta. %85 Xinstiyan, %4
islam, %4 Budist. R %2 Çini 1946de azad bûyeCıhâxwe h başûri Japon e. Endama NY.
ye.

Finlandıye (SF) " Sûomen tasavalta repubhken Finland " SB. Helsinki. Zm. Fuu, Svvâdi.
D. Markka (MK) 100 Penny. Aq. 337. 009 tan2 ye. qartO de 14 kes dıjin. G. 5. 007. 000 e.
Din. Xinstryan. R %7 SvvOdi. endamO NY. ye

Frense (F) " ROpubdque Française " SB. Paris. Zm. Frensi. D. Frank (franc) (F) 100
centune.Aq. 547.026 tan.ye û qarê de 98 kes dadınişın. G. 54.190.000. Din. %94Xuistryan,
%4 islam, %2 Cıhû. R zmanO Bretoni. endamO NY. ye.

Gabon ( ) " Rêpubdque Gabonaise " SB. Libreville. Zm. Frensi. D. GFA. Frank (FCFA)
100 centtme Aq. 267.667 km .ye û qarâ re 2 kes dıkevm. G. 550.000. Din. %60 Xinstiyan,
%39 Animist, %1 islam. R %45 Fang, %19 Pûno, %17 Njavvi, %10 Kanda, %l Pygmenta.
1960i de azadıya xwe gutrye û bûye endama NY. Cih navendıya Afriqi ye

Gambıye (WAG) " Repubdc of the Gambia " SB. Banjûl. Zm. ng. D. Dalasi (D) 100 Bûtûl
Aq. 11295 km2, ye û qarâ de 53 kes dıjin. G. 650.000. Din. %58 islam, %38 Animist, %4
Xinstiyan. R %38 Malinke, %16 Fûlani, ^14 Wolof, %9Jola, %8 Serahûü. Endama NY.
ye.

Gana (H) "Repubdc of Ghana " SB. Akra (accra). Zm. ng. D. Cedi (C) 100 Pesevva. Aq.
238537 km2,û qarêde 48 kesdıjin. G. 13. 804. 000. Din. %42Xinstiyan, %38Animist, %12
islam R %44 Akan, %16 Mossi-dagomba, %13 Evve, %8 Ga-adangme, %4 Gûan, %3
Gûrma, %2 Yorûba. Afriqa navendi de endama NY. ye

Guavên Kananye ( ) di roavaya Afriqa de guOdayi ya Spanye çend gırav in. Aq. nêzi 600
km2. G. 1500.000.

Gıravên Bahama ( ) "commonvvealth ofBahamas "Nazi 700guavOn başûri Floridayê ne
ko 1973£ de azad bûne SB. Nassaû. Zm ng. D. Dolara Bahama. Aq. 13.935 km . ye û qarâ
de 17 kes dıji. G. 240.000 e û %75 Efriqi ne Din.Xinstayan. R -. endama NY.ye

Guavên Kaymana ( ) -
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û mha sosyadst e.
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Giravên Martuuka ()- Aq. nâzi 1200 km2ye G. 310.000. Graveki volkanik ya Karayibö
ye.

Giravên Mont Sierad ( ) -

Guavên Pitkêri ( ) SB. Adamstawn.

Guavên Poloneziyê ( ) SB. PapOyete

Guavên Keyp Verde ( ) roavaya Senegalê de ne

Gine (Gûtaee) ( ) Rêpubdque populaire rêvolutionaue de Guinee " SB. Konakry. Zm
Frensi. D. Syd. Aq. 245.957 km2. ye û qarê de 20 kes cdı dıbm. G. 5500.000.Din. %85 islam,
%14 Animist. R %14 Malinke, %34 Fûlani, %10 Sûsû, %6 Kissi, %5 Kpede Lı perava
dranO fd ya AfriqayO de sala 1858 de bûye endamO NY.

Gineya Bissao ( ) " Repûbüca da Guinê Bissau " SB. Bissao. Zm. Portegizi. D. Peso (GB)
100 centavo.Aq. 36.125 km .ye û qarêde 16 kes civvar dıbm. G. 827.000. Din. %66Animist,
%30 islam, %4 Xuistryan. R %30 Balante, %20 Fûlani, %14 Mandyako, %12 Malinke
roavaya Afriqê de endamO NY. ye.

Gineya Ekvvator ( ) " Guinea " roavaya Afriq0 de 5 guavOn h hember GabonO ne. Navên
van gıravan : Bıyoko, Pagalû, Korisko, Elobeya mezm û elobeya pıçûk. SB. Malabo. Zm.
Spanyod. Aq. 28.051 km . ye Û qar0 de 13 kes cdı dıbm. G. 360.000 e. D. Ekûele (E) 100
centimo. Dta. %80 Xinstiyan, %20 Animist. H. %75 Fang, %5 Bubi 1968.an de bûye en-
damONY.

Gineya nû a Papûa ( ) " Independet state of Papua Nevv Gutaea " SB. Port Moresby. Zm.
ng. D. Ktaa (K) 100 Toea. Aq. 461 691 km ye û qarê de 7 kes dıjin. G. 3. 400.000. Dta.
Xirtstryan. R -. ev der guavOn başûri AvvıstralryO bûn û sala 1975.an de gdıiştrye serxvve-
bûna xwe û bûye endamO NY.

Greneda (VVG) " Grenada " SB. San Corc (Saınt George). Zm. ng. D. E.C. Dolar (EC $).
Aq. 344 km2.ye û qar0 de 320 kes dıjin. G. 85.000 e Din. Xiristiyan. R %53 Reşık, %42
Mûlat, %1 spi. devvleteki nêzdu Kûbayûye û endamO NY.ye.

Grinland ( ) SB. Godthâb. Aq. zêdeyi 2 milyon km2, ye. G. 53.000. Gravi mezıntır h

Gürcistan (georgia) SB. Tiflis (Tblisi) Aq. 69.700 km2 G. 5.105.000. Bı navO Abxaziye û

Grikıstan ( ) bn. Yunanistan.

Grinlanc
ctaıyayO.

Gürcistan
Acariyan da du xudmuxtariyOn xvve hene.

Gfiam ( ) " SB. Ağana. Gıravân Avvısürauyâ ye Aq. nâzi 700.000 km2. G. 106.000.

Gûetenuua (GCA) " Republica de Gûeıemala " SB. GOetemala. Zm. Spanyoli D. Qûetzal
(Q) 100 centavo. Din. %90 Katolik. R %52 Ladtao=Mestizuı, %44 indryan, %4 spi Aq.
108389 km.ye û qarâ de 67 kes daduuşın. G. 8. 500. 000. Cihâ xweAmrika navendi de ye
û endama NY.ye

Guyana (GUY) " Cooperative republic of Guyana " SB. Corc lavvn (George tovvn). Zm
ng. D. Dolara Gûyan (G $) 100 cenl Aq. 214.969 km2, û qar0 de 4 kes dip. G. 880.000. din.
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%37 Hmdû, %32 Protestan. %13 Katodk, %9 islam. R %52 Hmdi, %30 Zengryân reş, %5
tadryan û Mûlato. Amrika başûr de ciranê Suriname û endamê NY. ye

Gûyaneyi Frensi ( ) SB. Sayenne (Cayenne). ev devvlet h roavayi Suriname

Habeşıstan( )bn. Etıyopıye.

Haiti (RH) " RêpubUque d"Haiti " SB. Port au prins (Port au prince). Zm. Frensi. D. Gürde
(gourde) (G) 100 centune Aq. 27.750 km2, ye û qarO de 181 kes dip. G. 6 200.000. Dm.
Xinstryan. R %95 reş, %5 Mûlal ev der guavân nâzi Domuuka Amerika başûr de ye û
endama NY.ye

Hmdûsfan (Hind) (IND) " Bharatjuktarashtra "SB. Delhi. Zm %46 Hindiiû Ingdizi. "VVeki
dm î jı sedi pıtu zman tane axafün. D. Rûpryah/rûpi (RE. İR) 100 paise. Aq. 3. 287. 590
tan. ye. û qarâ de 202 kes cdı bûye G. 8000. 600. 000. Din. %83 Hmdû, %11 islam, %3
Xinstiyan, %1 Budist. H. idara xwe demokrasıya parlemeni ye û NY. re endam e

Holendê (NL) " Kontakrijk der Nederlanden " SB. Amsterdam. Zm. Holendi. D. Gul¬
den/Florin (GLDJ5) 100 cent. Aq. 41. 160 km.ye û qarâ de 346 kes dıjin. G. 15.130. 000 e
Dta. %40 Katodk, %35 Protestan. Weki dm bı rêgaya karkerOn bryani gelek islam û Hmdû
û yên dm ji çObÛne. R %3 Fris. Endamê NY.ye.

Honduras (HO) " Repubdca de Honduras " SB. Tegûcigalpa. Zm. Spanyod. D. Lempira
(L) 100 centavo. Aq. 112.088 km . qar0 de 33 kes cdı bûye G. 4. 824. 000. Din. Xinstryan.
H. spi û indryan m. Amerika navendi de cuanO NdearagûayO ye û NY. re endam e.

Hong Kong (HK) Kolonryeke Ingdiz e. Aq. Nâzi 1000 km2. G. 5320.000. Sb. Viktonye
Zm. Çini û Ingdizi.

Iraq (IRQ) " El cumhuriyetti d Iraqryye " SB. Bexdad. Zm. Erebi, Kurdi. D. Dinar ( ) 100
Fds. Din. %96 islam, %4 xuistiyan, Yendi. R %20 Kurd, %1 Fans, %1 Tuk, %1 Asûri.
Aq. 434.924 tan . ye û qarâ de 30 kes dıjin. G. 17.000.000. Endama NY. ye

Inguistan (GB) bn. Bntanıye.

İran (ir) " Cumhunyetâ islami Iran " SB. Tehâran. Zm. Farisi D. Rıyal/tûman (RI) 100
dinar. Aq. 1. 648. 000 km2, ye û qarâ de 23 kes dip. G. 50. 410. 000 e Din. %98 islam, %2
Xinstiyan. R %14 Kurd, %25 Azeri, %4 Ereb, %10 Belûci/Efxani û endama NY.ye

İrlanda ( ) Toblacht na h*Eu-eann/Repubdc of Ireland" SB. Dubün. Zm. Ingdizi, ri. D. Pon-
dâ ulandi. (?)Aq. 70283 km2ye û qarâ re47 kes dıkeve G.3300.000. Dta. %94 Xinstryan.
R Yân ko ri dıairvm. Endama NY. ye.

İrlandayi bakur ( ) SB. Belfast. Zm. ng. ev vvelat guâdayi ya Britanıyâye Aq. Nâzi 14.000
km2 ye G. 1550.000. D. %25 Presbıtenyan, 0b=n dm Xuistiyan m.

İsrail (TL) " Medınat Yısrael /devvlet israd " SR QûdûsfJerûselam 2in. Cıhû/hibrûyi/îfrit
D. şekel (pondO israd) (I $) 100 AgoroL Aq. 20.770 km.ye û qarö re 187 kes dıkevm. G. 4.
223. 000 e Dta. %85 Cıhû/Yahudi /Colekan, %11 islam, %2Xuısüyan. R %14 Ereb, %2
Kurd. 1948an de azad bûye û endama NY. ye

İtataye (i) " Republica Italiana " SB. Roma. Zm. itali D. Luet (LIT) 100 centasuno. Aq.
301225 km2.ye û qarâ de 189 kes dadınişl G. 5753L000.
Din. Katolik. R %3 Sardiru, %2 Rhetoroman û Alman. Endama NY.ye

	 902

%37 Hmdû, %32 Protestan. %13 Katodk, %9 islam. R %52 Hmdi, %30 Zengryân reş, %5
tadryan û Mûlato. Amrika başûr de ciranê Suriname û endamê NY. ye

Gûyaneyi Frensi ( ) SB. Sayenne (Cayenne). ev devvlet h roavayi Suriname

Habeşıstan( )bn. Etıyopıye.

Haiti (RH) " RêpubUque d"Haiti " SB. Port au prins (Port au prince). Zm. Frensi. D. Gürde
(gourde) (G) 100 centune Aq. 27.750 km2, ye û qarO de 181 kes dip. G. 6 200.000. Dm.
Xinstryan. R %95 reş, %5 Mûlal ev der guavân nâzi Domuuka Amerika başûr de ye û
endama NY.ye

Hmdûsfan (Hind) (IND) " Bharatjuktarashtra "SB. Delhi. Zm %46 Hindiiû Ingdizi. "VVeki
dm î jı sedi pıtu zman tane axafün. D. Rûpryah/rûpi (RE. İR) 100 paise. Aq. 3. 287. 590
tan. ye. û qarâ de 202 kes cdı bûye G. 8000. 600. 000. Din. %83 Hmdû, %11 islam, %3
Xinstiyan, %1 Budist. H. idara xwe demokrasıya parlemeni ye û NY. re endam e

Holendê (NL) " Kontakrijk der Nederlanden " SB. Amsterdam. Zm. Holendi. D. Gul¬
den/Florin (GLDJ5) 100 cent. Aq. 41. 160 km.ye û qarâ de 346 kes dıjin. G. 15.130. 000 e
Dta. %40 Katodk, %35 Protestan. Weki dm bı rêgaya karkerOn bryani gelek islam û Hmdû
û yên dm ji çObÛne. R %3 Fris. Endamê NY.ye.

Honduras (HO) " Repubdca de Honduras " SB. Tegûcigalpa. Zm. Spanyod. D. Lempira
(L) 100 centavo. Aq. 112.088 km . qar0 de 33 kes cdı bûye G. 4. 824. 000. Din. Xinstryan.
H. spi û indryan m. Amerika navendi de cuanO NdearagûayO ye û NY. re endam e.

Hong Kong (HK) Kolonryeke Ingdiz e. Aq. Nâzi 1000 km2. G. 5320.000. Sb. Viktonye
Zm. Çini û Ingdizi.

Iraq (IRQ) " El cumhuriyetti d Iraqryye " SB. Bexdad. Zm. Erebi, Kurdi. D. Dinar ( ) 100
Fds. Din. %96 islam, %4 xuistiyan, Yendi. R %20 Kurd, %1 Fans, %1 Tuk, %1 Asûri.
Aq. 434.924 tan . ye û qarâ de 30 kes dıjin. G. 17.000.000. Endama NY. ye

Inguistan (GB) bn. Bntanıye.

İran (ir) " Cumhunyetâ islami Iran " SB. Tehâran. Zm. Farisi D. Rıyal/tûman (RI) 100
dinar. Aq. 1. 648. 000 km2, ye û qarâ de 23 kes dip. G. 50. 410. 000 e Din. %98 islam, %2
Xinstiyan. R %14 Kurd, %25 Azeri, %4 Ereb, %10 Belûci/Efxani û endama NY.ye

İrlanda ( ) Toblacht na h*Eu-eann/Repubdc of Ireland" SB. Dubün. Zm. Ingdizi, ri. D. Pon-
dâ ulandi. (?)Aq. 70283 km2ye û qarâ re47 kes dıkeve G.3300.000. Dta. %94 Xinstryan.
R Yân ko ri dıairvm. Endama NY. ye.

İrlandayi bakur ( ) SB. Belfast. Zm. ng. ev vvelat guâdayi ya Britanıyâye Aq. Nâzi 14.000
km2 ye G. 1550.000. D. %25 Presbıtenyan, 0b=n dm Xuistiyan m.

İsrail (TL) " Medınat Yısrael /devvlet israd " SR QûdûsfJerûselam 2in. Cıhû/hibrûyi/îfrit
D. şekel (pondO israd) (I $) 100 AgoroL Aq. 20.770 km.ye û qarö re 187 kes dıkevm. G. 4.
223. 000 e Dta. %85 Cıhû/Yahudi /Colekan, %11 islam, %2Xuısüyan. R %14 Ereb, %2
Kurd. 1948an de azad bûye û endama NY. ye

İtataye (i) " Republica Italiana " SB. Roma. Zm. itali D. Luet (LIT) 100 centasuno. Aq.
301225 km2.ye û qarâ de 189 kes dadınişl G. 5753L000.
Din. Katolik. R %3 Sardiru, %2 Rhetoroman û Alman. Endama NY.ye



903	

İvory kust ( ) bn. Peravê dranfil
Jamaika ( ) bn. Cemayika.

Japan (J) " Nippon " SB. Tokyo. Zm. Japoni. D. Yen (Y) 100 Sen. Din. Şintoyist û Budist.
Aq. 372313 km.ye û qarO de 314 kes dıkeve G. 122. 157. 000 e R -. idara xwe şahinşahi
ye û endamO NY.ye

Kaledomye ( ) " SB. Nûmeye GıravO avvıstuahyO ye.

Kamboçıye (K) " Kampuchea dêmoktatique " SB. Phnom pen. Zm.Ximêri/khmer. D.Riel
(R) 100 Sen. Din. %85 Budist. Aq. 181.035 km2, ye û qarâ de 37 kes cüı gutıye G. 6. 890.
000. R %7 Çini û Vietnami. Başûri rohdata Asya de endame NY. ye

Kamerun (CAM) " Rêpubdque Unie du Cameroun/United repubdc of Cameroon " SB.
Yaûndâ (Yaoundê). Zm. lng, Frensi. D. CFA. Frank (FCFA) 100 centune Aq. 475. 442
km2, ye û qarê re 18 kes dıkeve. G. 8. 854. 000. Dta. %45 Animist, %35 Xinstryan, %20
islam. H. %26 Bamdeke, %6 Fûlani, %3 Bassa. EndamO NY. ye.

Kaledomyayê Nû ( ) NavO Skoçrya kevn e.

Keneda (CDN) " Gınada " SB. Ottavva. Zm. lng, Frensi. D. Dolara KenedO (Can $) 100
cent. Aq. 9. 976. 139 km . ye û di mezuıatayO de h pey yeketi Sovvyet ya duduyan e h cihana.
Jı %2 Eskimo û indryanan pe de xelkê xvve hemû penatandeyOn derve ne û jı bdi eyaleta
Qûebekê zman ıngdizi ye. Lı serê talometre qar0 re 2 kes ddceve, levvra ko evçend vvelatê
gır û fıreh de bı tenO 26 Mdyon kes dip. Din Xinstiyan e û endama NY. ye

Kenya (EAK) " Cumhuriye Kenya " SB. Nairobi. Zm. Svvahili. D. şiling (SH) 100 cenL Aq.
582.646 km.ye û qarû re 28 kes ddceve. G. 22. 500. 000 e. Diri %50 Xinstiyan, %6 islam,
%35 Animist. H. %1 Asyayi. 1963.an de azad bûye û endamO NY.ye

Kırgızistan ( ) SB. Frûnzi. Aq. 198500 km2 G3.800.000

Kolombıye (CO) " RepubHca de Colombia " SB. Bogota. Zm. Spanyod. D. Peso (Col $)
100 centavo. Aq. 1. 138. 914 km .ye û qarê re 24 kes dıkeve. G. 30.660.000 e Din. %99
Xinstryan, %1 Cıhû/Yahûdi. H. %50 Mestizm, %25 Mûlat, %20 spi, %4 reşık. endamê
NY.ye.

Komari Dominikanê ( ) bn. Dominika.

Komari Efriqa navendi (RCA) " Rêpubdque centrafricaine " SB. Bangûl Zm. Frensi.
D. CFA. Frank (FCFA) 100 centune. Aq. 622.984 km2. ye qarâ de 4 kes cih bûne. G. 3.
000. 000 m. Din. %50 Animist, %40 Xinstryan, %8 islam. H. %47 Banda, %27 Baya, %10
Azanda. Ev vvelat di navbera Sudan û Kongoyâ* de cih bûye û endama NY.ye

Komari Efriqaya başûr (ZA) " Repubdk van Suid- Afrika/Republk. of South Africa "
SB. Pretoriye/Kaapştad. Zm. Afrıkaans (Holendrya Efriqi) û ingflizl D. Rand (R) 100
cenL Aq. L 221. 037 km2, ye û qarâ de 24 kes dıpn. G. 34 314.000 e Dul %61 Xinstayan,
%2 Hmdû, %2 islam, %1 Cdıû/Yahûdl R %18 spi %10 Dûreh (melez), %3 kesân başûri
Asyayâ. 1931 de azad bûye û bûye endama NY.

Komoren ( ) " Rêpublique federale islamique des Comores " SB. Moronl Zm. Ere-
bi/FrenslD. CFA. (FCFA) 100 centune Aq. 2.171 km2 ye û qarâ de 166 kes rûdıne G.
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390.000 e. Dta. %45 Animist, %35 Xinstiyan, %20 islam. H. -. cihâ xwe di navbera Mada¬
gaskar û Efriqê de grûbek guavOn dm m. EndamO NY. ye.

Kiribati ( ) " Repubdc of Kiribati " SB. Taravva. Zm. ng. D. Dolara Awistuauyê. Aq. 862
tan . ye. G. 65.000 e. cihê xwe h Pasd*dcO ba guavên MikronezryO ne.

Kongo (RCB) " Rêpubhque popuMre du Congo " SB. Brazzaville Zm. Frensi. D. CFA.
Frank (FCFA) 100 centune Aq. 342. 000 knfye û qarê de 4 kes cih bûne. G. 1. 620.000
e. Din. %54 Animist, %45 Xinstryan, %2 islam. H. %27 Kongoyi, %12 TOkê, %7 Mboçi.
CihO xwe lı efriqa navendi de ye û endamO NY.ye.

Koreya bakur (KO) " Choson minjujuui inmin Kongvvaguk " SB. Pyongyang. Zm. Koreyi.
D. Hvvan (W) 100 chon. Aq. 120536 km2.ye û qar0 de 150 kes cdı bûye. G. 18 Mdyon. Din.
Budist û Konfiçyûsi. H. -. NY. re endam nine.

Koreya basur (ROK) " Han kook " SB. Seul. Zm. Koreyi. D. Hvvan (W) 100 Chon. Aq.
98.484 km. ye û qarê de 380 kes dıji. G. 38. 500.000. Din. %36 Budist, %14 Konfiçyûsi. H.
-. NYxe endam nine.

Kosta Rika (CR) " SB. Reoublica de Costa Rica " SB. San Josû.Zm. Spanyod. D. Colon
100 centımo. Aq. 50.700 km . û qar0 de 44 kes cih gırtrye. G. 2. 820. 000 e. Din. Xinstiyan.
H. %80 spi, %18 Mestiz. Lı Amerikayi navdı de cırane PanamayO ye û NYxe ji endam e.

Küba (C) " Repubüca de Cuba " SB. Havvana. Zm. Spanyod. D. Peso. (Cub $) 100 centavo.
Aq. 110.922 km2, ye û qarê de 87 kes rûdıne. G. 10 Mdyon e. Din. %90 Katolik. H. -. Di
Araerikaya navin de dewleteki sosyalist e û endamO NY. ye.

Kûweit (KWT) " Devvlet ûl Kuvvayt " SB. Kûvveit. D. Dinar (KD) 10 dirhem 1000 fıls. Aq.
17.818 km2, ye û qarû de 73 kes dadınişi. G. 1. 600. 000 e. Din. %95 islam, %4 XuTstiyan. H.
%8 Asyayi ne û endamO NY. ye.

Laos (LAO) " Pathet Sathalanalath pasathipathay pasason lao " SB. Vientiane. Zm. Laosi,
Frensi. D. Kip (pot-poy) (KPPJCL) 100 centavo. Aq. 236. 800 km.ye û qar0 re 16 kes
dıkevın. G. 4. 000. 000. Din. Budist. H. %15 Taylandi. endamO NY. ye.

La Reûniûn ( ) " SB. Satat Deniş. Aq. 2510 km2, ye û qarû de 200 kes dimine. G. 501.000.
CdıO xwe h rohılata MadagaskarO ye û kolonıya FrensO ye.

Lesotho (LS) " Muso oa Lesotho " SB. Maserû. Zm. Sesotho. D. Maloti 100 üsente. Aq.
30355 km2.ye û qar0 de 44 kes dıjin. G. 1. 450. 000. Din. %80 Xinstiyan. H. -. CihO xwe di
navtaa komari Efriqa başûr de ye Û endamO NY. ye.

Letonıye ()(-_) SB. Riga. Aq. 63.700. G. 2551.000. Sala 1991 dejı Sovvyet qetrya û serbixwe
bû.

Liberıye (LB) " RepubdcofLıberia "SB.MonrivaZm.ng. D.dolaraLibenyO.Aq. 111369
km .yeûqar0del7kesdıkevm.G.22WrjO0eDta.%90Animist,%7Xınstryan,%3islam.
H. %21 Kpede, %16 Bassa, %8 Gıa, %8 Kroe, %8 Grebe, %7 Mano. Ev vvelat h roavaya
Efriqê di peravOn dranû fd de cih gırtrye û endama NY. ye

Libıye (LAR) " El <>malu)irryyel Arabiyyel Libiye eşşaabiyye el iştiraqiyye " SB. Tripoü.
D. Dinar (DL) 1000 duhem. Aq. L 759. 540 km2, ye û qarâ de 2 kes dımtaın. G. 3. 360 000
e. Dta. islam. R %2 Evvropi endama NY.ye
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Litvamye ( ) (.._..) SB. Vitaiyûs. Aq. 65200 G. 3.474.000. Sala 1991 jı Sovvyet qetrya û
serbixwe bû.

Lixtinşteyn (FL) " Fürstentum Liechtenstedi " SB. Vadûz. Zm. Almani. D.Franka Svvisrê.
Dta. Xuistiyan. H. -. Aq. 157 km ye û qarO de 161 kes ciiı bûye. G. 30.000 e û NY. re
endam nine.

Lübnan (Lıbnan) (L) " El Cumhuriyettd Lubnaniyye " SB. Beyrûd. Zm. Erebi. D. Pond
(L $) 100 qunş. Aq. 10.400 km2. ye û qarê de 304 kes cih bûye. G. 3. 330.000. Din. %50
islam, %50 Xinstryan. H. %5 Enneni, %2 Kurd. EndamO NY.ye.

Luksemburx (L) " Grand-duchê de Luxembourg " SB. Luksembûrx. Zm. Frensi. D.
Frank (LFR) 100 centune. Aq. 2586 tan2, ye û qarû de 140 kes dimine. G. 400 000 e. Din.
Xinstryan. H. -. endamO NY.ye.

Macaristan (H) " Magyar NOpköztarsasag " vveki din h ba devvletûn roavayi navO xwe
Hungarn' e. SB. Budapeşte. Zm. Macari. D. Forint (FT) 100 fiber. Aq. 93.033 km ye Û
qarê re 115 kes dıkevm. G. 10. 710. 000 e. Dta. Xinstryan. H. %2 Cıhû. endamO NY.ye.

Madagaskar (RM) " Repoblika demokratika Malagasy/ Repubhquc dêmokratique de
Madagascar " SB. Antanananvo. Zm. Frensi, Malagazi. D. Frank (F MG) 100 centıme. Aq.
587.041 km.ye û qarû de 15 kes dıjin. G. 9. 400. 000. Din. %50 Animist, %40 Xinstryan,
%10 islam. H. -. Cihêxwe başûri rotalata Afriqayê de gıraveki mezm e û endamO NY. ye.

Makau ( )""SB. Aomin. CiranO Hong kongû ye û kolonıya Portekizû bû.

Malawi (MW) " Repubdc of Malavvi " SB. Ldongvve. Zm. ng. D. Kvvaça (MK) 100 Tam-
bala. Aq. 118.484 km.ye û qar0 re 50 kes dıkeve. G. 8. 870. 000. Dta. %50 Animist, %30
Xinstiyan, %15 islam. H. -. cihOxwe di navbera Zambryê Û TanzanıyOdeye û endamê NY.
ye.

Maiedif ( ) " Divehi raajje " 1965. an de azad bûye. Roavayi başûri Sri LankaO de koma
gıravan e. SB. Malê. Zm. Maldivi. D. Rûpıyah/rûpi. Aq. 298 knr.ye û qar0 de 470 kes cih
bûye. G. 140 000 e. Din. islam. H. -. endamO NY.ye.

Malezıye (M/\L) " Persekutuan tanah Malaysia " SB. Kuala lûmpûr. Zm. Maleyızi/Bahasa
Maleıs. D. Rtaggıt (M $) 100 Sen. Aq. 329.749 km . ye û qarê de 41 kes dimine. G. 16. 500.
000 e. Din. %50 islam, %26 Budist, %9 Hmdû, %4 Xinstiyan. H. %47 Maleyizi, %33 Çini,
%9 Hindi Û Pakistani. Ev devvlet h ser 11 guavan de şahetıyeki federale, nêzi SingapûrOye
û endamê NY. ye.

Mali (RMM) " Rêpublique du Mad " SB. Bamako. Zm. Frensi. D. CJ\A Frank (FCFA)
100 centıme. Aq. 1. 240 000 tan2, ye û qarê de 6 kes cih bûye. G. 8500.000 e. Din. %65 islam,
%30 Animist, %5 Xinstryan. H. %25 Bambara, %16 Fûlani, %8 Senûfo, %7 Marka, %7
Tûareg. Ev vvelat h başûri CezayirO de sala 1959.an de azad bûye û buye endamO NY.

Malte (M) " Repubbdka ta Malta/Repubdc of Malta " SB. Valetta. Zm. Malteyyıg. D.
Pond (SM) 100 cenL Aq. 316 km2.ye û qarê de 1139 kes cdı bûye. G. 362.000 e Din.
Xinstiyan. R -. Nyxe endam e

Marok ( ) bn. Fas.

Meksiko (MEX) " Estados Unidos Mexicanos " SB. Meksiko sili (Meaco cıty) Zm. Spa¬
nyod. D. Peso (Mcxğ) 100 centavo. Aq. L 972. 547 km2,ye û qar0 de 36 kes cümtae G. 7L
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Tûareg. Ev vvelat h başûri CezayirO de sala 1959.an de azad bûye û buye endamO NY.

Malte (M) " Repubbdka ta Malta/Repubdc of Malta " SB. Valetta. Zm. Malteyyıg. D.
Pond (SM) 100 cenL Aq. 316 km2.ye û qarê de 1139 kes cdı bûye. G. 362.000 e Din.
Xinstiyan. R -. Nyxe endam e

Marok ( ) bn. Fas.

Meksiko (MEX) " Estados Unidos Mexicanos " SB. Meksiko sili (Meaco cıty) Zm. Spa¬
nyod. D. Peso (Mcxğ) 100 centavo. Aq. L 972. 547 km2,ye û qar0 de 36 kes cümtae G. 7L
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910. 000. Dta. Xunstiyan. R %55 Mestiz, %30 indıyan. endamO NY. ye.

Mısır (ET) " El cumhunyettd Arabiyettil Mısu " SB. Qahire Zm. Erebi. D. Pond (ğ E) 100
qunş. Aq. 1. 001. 449 km . ye û qarO de 42 kes rûdıne. G. 44 Mdyon e. Din. %94 islam, %6
Xuistryan. R %3 Kopt (kölemen). endamO NY. ye.

Moldaviye ( ) SB. Kiştaiyef Aq. 33.700 km2 G.4.030.000

Monako (MC) " Principautê de Monaco " SB. Monako. Zm. Frensi. D. Frank (F) 100
centune. Aq. 1. 49 km2, ye û qarê re 20. 000 kes ddceve. G. 30.000. Dta. Xinstryan. H. %55
Frans, %16 Monegask, %15 italyan. Ev dewletê pıçû ji endamO NY.ye

Mongotaye ( ) bn. Moxotastan.

Moritûs (MS) " Mauritus " SB. Port Lûis (port louise). Zm. ng. D. Rupi (MR) 100 cent.
Aq. 2. 045 km2, ye û qar0 re 472 kes dıkevm. G. 1. 020. 000 e. Dta. %53 Hınû, %25
Xuistryan, %16 islam. H. -. ev vvelat h rohılata Madagaskarê de komeke guavan e û enda¬
mO NY.ye.

Montamyc (RıM) " El cumhuriyet el islamiyet al Mu-ritaniyye " SB. Nûakşot (Nouak-
chott). Zm. Erebi, Frensi. D. ûgûiya (ougurya) (UM) 100 cent. Aq. 1. 030. 700 km . ye û
qarê re 2 kes ddeevın. G. 1. 732. 000 e. Dta. islam. H. %80 Ereb, %14 Fûlani, %3 Sonınke,
%1 Zenega. endamê NY. ye.

Moxotastan ( ) " Bügd Nacramdağ Mongpl ard Uls " SB. Ûlanbator. Zm. Monxod. D. Tû-
grik (TG) 100 Mongo. Aq. 1. 565. 000 tan2. G. 1. 900. 000 e û qarê de 1 kes dıji. Dta. Budist,
Lamaizm, Şamanizm. R Qazax, Bûriyat û Ûns. endamO NY. ye.

Mozambik (MOC) " Repubdca popular de Mpçambique " SB. Mapûto. Zm. Portegizi. D.
Eskûdo (MEsc) 100 centavo. Aq. 801590 tan2, ye û qar0 de 13 kes dıji. G. 14. 570. 000 û
gelê xwe Bantû ye. Dta. %70 Animist, %20 Xinstiyan, %10 islam. R Hm Portekizi û
Asryayi henm. NY. re endam e

Namibıye (SWA) "" SB. Windhûk (vvındhook). Zm. Hm zmanên aşiretim e, vveki dm El-
mani, Ingdizi û zmanO başûri Efriqi (Efnkaans) heye. Aq. 824 292 tan . ye û qarê re 1 kes
dıkeve G. L 275. 000. Lı başûri roavaya Efriqa deye. Dta. %26 Xuistiyan û yOn dmji dtaên
Efriqa yOn kevn m.

Naûrû ( ) " Repubdc of Nauru " NOziki AvvıstıralryO h Pasifikê de guavek e. 1968. an de
azad bûye ingılizi diaxrve û 21 hezar km erdexwe heye. G. 8000 û gelO vve re Monagask
tO gotm. Endamê NY. ye.

Nemsa ( ) bn. Avvısünye.

Nederland ( ) bn. Holend.

Nepal ( ) " Shri Nepala sarkar " SB. Katmandu. Zm Nepall D. Rupi (NR) 100 Puisa. Aq.
140 797 km . ye û qarê de 100 kes dıpn. G. 16. 210. 000. Din. Hmdû, Budist, Lamaist û %2
islam. H. -. EndamO NY. ye

NUer (RN) " Repubdque du Niger " SB. Niamey. Zm. Frensi. D. CFA. Frank (FCFA)
100 centıme. Aq. 1. 267. 000 km .ye û qar0 de 4 kes rûdının. G. 7. 320. 000. Din. %85 islam,
%4 Animist. R %54 Haûsa, %24 Cerma-Songhaı, %11 Fûlaıu, %9 Berberi-manga, %2
Tûareg. Afriqa navendi de endamê NY. ye
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Nyenye (WAN) " Federal republic of Nigeria " SB. Lagos, (mımkûne ko serbajarê xvve
bOte guhartın û bajarO Abûja dO bıbe serbajar.Zm. ng. D. Naira (N) 100 Kobo. Aq. 923.768
km. ye û qarê de 83 kes dip. G. 108. 580. 000. endamO NY. ye Dta. %55 islam, %25
Xinstiyan, %20 Animist. H. %21 Haûssa, %18 ıbo, %18 Yorûba. endamê NY. ye.

Nikaragua (NIC) " Repubdca de Nicaragua " SB. Managûa. Zm. Spanyod. D. Cordoba
(C|) 100 centavo. Aq. 130.000 km2, ye û qar0 re 21 kes dıkevm. G. 3. 330. 000 e Dta.
Xinstryan. H. %17 spi, %10 Reşık m. Amerika navendi de endamê NY. ye.

Norwêj ( ) " Kongenket Norge " SB. Oslo. Zm. NorvvOp. D. Krone (KR) 100 Ore Aq.
324219 km2.ye û qarO de 13 kes civvar dibin. G. 4 180. 000 e. Din. Xinstiyan. R -. cdiaxwe
h SkandınavryO de ciranê SwêdO ye û NY. re endam e.

Norfolk ( ) ".._. "SB. Ktagsıavvn. Pasifika Avvıstırahye de gıravek e. G. 693.000.

Pakistan (PAK) " Cumhuriyet islami Pakistan " SB.Islamabad. Zm. Ûrdû, lng. D. Rupi
(Pak-re) 100 paısa. Aq. 803.943 km2, ye û qarê de 103 kes rûdme G. 104. 640. 000 e Dta.
%97 islam, %3 yön dm. H. %13 Sindi, &8 Efxani. 1947.de azad bûye û bûye endamê NY.

Panama (PA) " Republica de Panama " SB. Panama. Zm. Spanyod. D. Balbao (B) 100 cen-
tesımo. Aq. 75. 650 km2, ye û qarû de 24 kes dıjin. G. 2. 330. 000. Din. Xuistiyan. R %14
ZengryOn reşde, %12 spi. endamê NY. ye.

Papûa Gineya nû ( ) bn. Gineya Nû a Papûa.

Paraguay (PY) Repubdca del Paraguay " SB. Asûnsryon (Asuncion). Zm. Spanyoli D.
Guarani (G) 100 centımo. Aq. 406 752 km . ye û qar0 re 8 kes dıkeve G. 3. 270 000. Dm.
Xuistryan. H. %75 Mestiz, %20 spi, %3 indıyan. Amerilea başûr de endamê NY. ye

Peravê dranfil (ivory coast) (Cı) " Rêpubdque decotê d'ivoire " Bı Kurdi 'peravOn hestiya
fda 'ji te gotın. SB. Abican. Zm. Frensi. D. CP A. Frank (FCFA) 100 centımeAq. 322.463
tan . ye û qarê re 25 kes ddcevın. G. 8. 900. 000. Din. %65 Animist, %23 islam, %12
Xuistiyan. H. %23 Baûle, %18 Bete, %15 Senûf , %11 Malinke, %10 Dan-guro, %6 Lobi.

Persıye ( ) bn. Iran.

Perû (PE) " Repubdca del Peru " SB. Lima. Zm. Spanyod, Qûeçûa. D. Sol (S) 100 centavo.
Aq. 1. 285. 216 Km.ye û qar0 de 13 kes dıjin. G. 20 739. 218 e. Din. Xinstryan. %99 Katolik,
%1 Protestan. H. %40 Mestiz, %45 indıyan, %10 spi. cihê xwe roavaya başûri Amerika ye

Polomye (PL) " Polska RzeczppospoUta Ludovva " SB. Warşowe Zm. Polonl D. Zloty
(ZL) 100 groszy. Aq. 312.677 tan5, ye û qar0 de 114 kes dıjin. G. 37.730.000 e Din.
Xuistiyan. H. Ûkrayni û Elman. endamO NY. ye.

Portegiz (P) " Repubdca Portuguesa " SB. Lisabon. Zm. PortegizL D. Eskûdo (Esc) 100
centavo.Aq. 92.082 km . ye Û qar0 de 108 kes dıjin. G. 10314.750 e Din. Xinstayan e R-.
endamO NY.ye.

Porto Riko(PR)

Qatar ( ) "Devvlet el Qatar " SB. Dohe Zm. Erebi D. Riyala qatar (QR) 100 duhem. Aq.
11X00 km',ye û qarâ re 22 kes dıkeve G. 250:000 e Din. islam. R-. endama NY.ye
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Qazaxistan ( ) ( ) SB. Alma Ata Aq. 2.715.100 tan2 G. 15.460.000

Qibns (CY) " Kypriake demokratla Cyprus " SB. Nikosıye. Zm. Griki, Tuta. D. Pond
(CL) 100 mdi.Aq. 9251 km2,ye û qarO de 68 kes dimine. G. 663.000. Dta. %80 Ortodoks,
%20 islam. !960ı de azad bûbû û disa sala 1974.an de jı ah TukryO de hate dagir tann û bû
du parçe. EndamO NY.ye.

Rodezıye ( ) bn. Zimbabwe.

Romenjye (R) " Repubdca socıaHsta Romania " SB. Bûkareşt. Zm. Romani. D. Lev/LEU
(L) 100 Loani. Aq. 237500 km . ye û qarû re 94 kes dıkevm. G. 22510.000 e. Dm.
Xinstiyan. H. %8 Macar, %2 Adnan. endamO NY.ye.

Rûsıye ( ) ( ) SB. Moskovv. Aq. 17.075.400 km2. NavO berê ya RûsiyO "Komari Yekıtıya
Sovvyeti Sosyalist" bû.
Yekıti Sovvyet di van salûn davvi da diyarO ko belav dibe. L0 Rûsiye û h gel Komarên Slavi
yOn dm ve disa enteresrya xwe vejı Evvropa ta Japan vvelateki bO davvi ye.
Yekıti Sovvyet di diroka xwe de cûr be cûr astenga re derbaz bûye û heta idara ÇarizmO
hatiye. 1917. an de bı şoreşa Lenin ve gddştrye sistemek nebanta. Ev "sosyalizm an ko¬
minizin" e
LOjı sala 1990 vu de sistema sosyalizmeji hOdi hOdi tOte guharin. Lıjûr em der heqa vvelatO
Rûsiye de tanek şarezayi dıdm 17 Milyon km . erdêxwe ve Rûsiye, %15 reşahıya dmyayO
gutıye destêxwe. Bı sera tan qar0 de 12 kesdıjin. GedıeyOxwe 140 milyon e. serbajar Mos-
icovvê bıjarüna sala 198Lan de 85 mdyon rûnıştvanOn xwe hene. Zmanê miri (resmi) Rûsi
ye, draf Ruble (RBL) 100 köpek. Van salOn davvi legel duiyayê kapitadst reji danûstandinê
dike. DestpOka salên 1990 û pO dexuya dibe koyekıti Sovvyet êdi bı navê Glasnost û pere-
stroykayO de berevv kapitalizme dıçe._
Heta nıha di duıyae de sarürin cdiO ko hatiye kıfşO bı -«830 (nıqu, derece) h 'VOSTOK'ê
ye Û -70 niqir (celcıus) h 'OYMYAKON' derbaz bûye. Weki di h Sibirrye dora VERKO-
JANSK' zrvıstani -70 û h havini +37 dibe.

Rûs i Spi ( ) ( ) SB. Minsk. Aq. 207.600 km2 G. 9,850.000

Rvvanda (RWA) " Repubdka y lu Rvvanda " SB. Kigad. Zm. Frensi, Ktayarvvandayi. D.
Rvvanda Frank (F.RW) 100 centune. Aq. 26338 km. ye Û qarê de 192 kes dip. G. 5 112.
000 e. Dta. %50 Animist, %49 Xuistiyan, %1 islam. H. %90 Hûtû, %9 Tûtsi, %1 Pigme. ev
vvelat cdıO xwe rotalata Zayd-0 ye û sala 1962 de azadıya xwe gırtrye Û bûye endamO NY.

Sahara ( ) Mezmtır çol e d dınyayO Û teqriben 9 mdyon tan ye.

Saint Knstofêr ( ) SB. BastOr. Lı Karayibê de çend guav m. Aq. 250 km2, ye. G. 44.000.

Saint Lûsıye ( ) " Saint Lucia " SB. Kastris. Zm. ng. Aq. 616 km2,ye û qar0 de 195 kes dıjin.
G. 120.000. Ciranê BarbadosO ye.

Samoa (WS) " Samoa i sisifo " SB. Apiye Zm. ng. D. Tala (WS$) 100 Sen. Aq. 2542 km2,
ye û qarê de 55 kes dıpn. G. 160.000 e Din. Xinstiyan. R -. sala 1962.an de azad bûye û
endamO NY.ye.

Samoayi Amrika ( ) "	 " SB. Pago pago. Aq. NOzi 200 km2, ye G. 33.000. hâ serbixwe
nine.

San Helena (GBH) SB. Ceymis tavvn (James tovvn). Roavayi Afriqa de koma guavan e
Lı bin idara tagidz de ye
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San Marino (RSM) " Repubbdca di san Marino " Di hundur italyaê de bajardevvletek e
61.000 Km. ye û qarO de 21 kes dıjin, endamO NY. ntae.

San Pıyerû Mikêlan ( ) " Satat pierre et miquelon " Rotulata kenedede guaveki kolonrya
Frensêye

San Vinsenl ( ) " Satat Vincent and the Grenadtaes " SB. Ktagstavvn (tangstovvn) Zm. ng.
Aq. 388 km2, ye. G. 120.000. endamO NY. ye. 1979. an de azad bûye Hm guavOn Karayibö
ne.

Sao Tomê û pnnsipê (P) " Repubdca democratica de Sao Tomâ e principe " SB. Sao To¬
rna. Zm. Portegizi. D. Eskûdo. Aq. 964 km .ye û qarê de 93 kes dip. G. 90.000 e Din. %90
Xiristiyan. R -. Roavayi afriqO de di delava Gtaê de cdı gutrye û endamO NY.ye

Seyşelan (SY) " Repubdc of Seychedes " SB. Viktonye (victoria). Zm. Kriole, lng, Frensi
D. RÛpi (R SR) 100 paıse Aq. 280 tan. ye û qar0 de 214 kes dip. G. 64.000 e Gelû xwe
Mûlatto ye. Dta. Xinstiyan. R Çuü, Hmdû û Evvropi. Rohdata Efriqa de guavOn h nav
oqyaûsa HindO ne. 85 guav m. 19764e gıhiştıye azadiya xwe û bûye endama NY.

Senegal (SN) " Rêpubdque du Senegal " SB. Dakar. Zm. Frensi. D. CFA. Frank (FCFA)
100 centune. Aq. 196.192 km. ye Û qarê de 29 kes civvar bûne. G. 6542.000 e. Dta. %80
islam, %10 Xuistiyan, %10 Anunist. H. %36 Wolof, %18 Fûlani, %17 Serer, %9 Tûkûlor,
%9 Dyola. endamO NY. ye.

Seûta û Melila (E) " GuavOn Cebedtanq de guêdayi ya Spanyaê ne

Snvisre (SH) " Schvvizerische eidgenossenschaft/ Confêdêration suisse " SB. Bern. Zm.
Frensi %20, Ahnani %72, Itad %6, Roman %1. D. Srvvisre Frank (FRSFR) 100 rappen.
Aq. 41. 288 km . ye û qar0 de 154 kes dıjin. G. 6. 600.000 e. Din. Xinstayan. R -. ev devvlet
endamû NY. ntae

Siam ( ) bn. Tayland.

Siera Lêona (WAL) " Repubdc of Sierra Leone "SB. Fritavvn (free tovvn). Zm. lng. D.
Leone (LE) 100 cent. Aq. 71.740 km2.ye û qarû de48 kes cih dibe G. 3. 470. 000. Din. %65
Animist, %30 islam, %5 Xinstiyan. H. %30 Mende, %25 Temne, %8 Limba. Cihâ xwe
roavayi friq0 de ye, 1961. i de gehiştrye azadıya xvve û bûye endama NY.

Singapur (SGP) " Majaluh Singapura " SB. Stagapûr. Zm. lng. D. dolar (S$) 100 cenL Aq.
581.000 kn?.ye û qarê de 4.189 kes cih bûye. G. 2.616.000 e. Din. Budist, islam, Xinstiyan,
Hındû, Konfiçyûsi. H. %76 Çdıi, %15 Maleyi, %7 Hmdi. CihO xwe başûri Taylande ye û
endamO NY. ye.

Skotland ( ) Aq. NOzi 76.000 tan2. G. 5.100.000. SB. Edingburg. Bakuri Ingdistanâye bn.
Britamye.

Solomon ( ) " Solomon islands " SB. Honiara. Zm. lng. 28.446 kir. ye û cjarâ de 8 kes dip.
G. 230.000 e Din. %4 Animist û yân dm Xinstiyan. R %93 Mdanezi, %4 Polonezi, %1
Mikronezi. ev der rohdata bakuri Awistiraliyû de koma gıravan in, 1978. an de azad bûye
ûendamê NY.ye

Somali (SP) "CumhuriyeddeSumaUda demokratikada "SB. Mogadişu (Mogadiscio). Zm.
Somad. D. şdtag (SoSti) 100 centesımo. Aq. 637.657 km.ye G. 3. 640. 000 e û km.aarâde
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7 kes dıji. Dta. %99islam R %76 Somauyan, %19 Sab, %4 Bantû, %1 Ereb. ev vvelat rotala-
ta Afriqa de endama NY. ye.

Spanıye (E) " Reino deEspanya "SB. Madrid. Zm. Spanyoll D.Peseta (PTA) 100 centuno.
Aq. 504.782 km2, ye û qarâ de 74 kes rûdıne G. 39. 430. 000 e. Dta. Xinstiyan. H. %16
Katalan, %8 Gadi, %2 Bask. endama NY. ye.

Sri Lanka (CL) " Sri Lanka janarajaya " SB. Kolombo. Zm. Stagad. D. Rupi (SlRe) 100
cent. Aq. 65.610 km. ye û qarâ de 226 kes civvar bûye G. 16. 406. 000 e. Din. %67 Budist,
%18 Hmdû, %8Xinstryan, %7 islam, ev der d başûri Hındûstanâ de gıraveki mezm e, berâ
jâ re Seyland dıhate gotin. EndamO NY. ye.

Suriname (SME) " Repubdek Suriname " SB. Paramaribo. Zm. Holendi. D. GûldenO Su-
rinam (SF) 100 cent. Aq. 163265 km. ye û qarO de 2 kes m. G. 390.000 e Dta. %29 Hmdû,
%19 islam, %18 Xinstiyan, %13 Hemhutter. R %37 Hındûstani, %31 Kriyol, %15 Javani,
%10 Reşdeên kovi, %3 tadryan. Cihê xvve Amerika navendi de ye Û NY. re endam e.

Sudan (SUD) " Cumhuriyetetdunoqratryet asSudan " SB.Xartûm (Khartoum).Zm.Ere¬
bi D. Pond (g S) 100 Qunş. Aq. 2. 505. 813 km2, ye û qarê de 7 kes dıjin. G. 23. 530. 000 e.
Dta. %70 islam, %28 Ardmist, %2 Xinstiyan. R %50 Ereb, %11 Dtaka, %8 Nûbryer, %6
Beca. Afriqa navendi de endamê NY. ye.

Su'ûdi Erebıslan (AS) " El memleketul el Arabiyyat as Suûdiyye " SB. Er Rryaad. Zm.
Erebi. D. Riyal (SRİ) 20 Qunş 100 Hedal. Aq. 2. 149. 690 km. ye û qarâ de 4 kes civvar
bûye. G. 15. 060. 000 e û %50 Bedevvi ne. Din. %99 islam. R -. Kabeyi Şerif h vi vvelatıye.
EndamO NY.ye.

Sûnye (SYR) " El cumhuriyettd Arabiyyet es Suriyye " SB. Şam/Dımışq (Damascus). Zm.
Erebi. D. Pond/Waraq. (ğ S) 100 Ounş. Aq. 185.180 km2,ye û qar0 de 49 kes rûdme G. 11.

179. 000 e Din. %88 islam, %12 Xinstryan. R %10 Kurd. Endamê NY. ye.

SvvazUand (SD) " Ktagdom of Svvaziland " SB. Mbabane. Zm. lng. D. Ldengeni (L) 100
cent. Aq. 17363 km2, ye û qarO de 32 kes rûdının. G. 602.000 e. Din. %60 Xuistiyan, %40
Aııunist. R-. CdıO xwe di navbera Afriqayi başûr û Mozambikê de ye, 1968.an de azad
bûye û endamO NY. ye.

Swêd (S) " Konungariket Sverige " SB. Stokholm. Zm. SvvOdi. D. Kron/Krone (KR) 100
Ore. Aq. 449.964 km .ye û qarê re 19 kes dıkeve G. 8. 328. 000 e. Dta. Xinstryan. H. -.
EndamO NY.ye

Şüi (RCH) " Repubdca de Chde " SB. Santiago. Zm. Spanyod. D. Peso (Ctal-$) 100 cen-
tesımo. Aq. 756.945 tan. ye û qar0 de 15 kes dıjin. G. 11. 883. 000 e. Dta. Xnstiyan. R %65
Mestiz, %25 Spi, %5 indıyan. Ameriqa başûr de endamê NY. ye.

Tacikistan ( ) ( ) SB. Duşembe Aq. 143.100 tan2 G. 4250.000

Tahili ( ) " Rêpubdque de Tahiti " SB. Porto Puene Aq. 1000 km2. G. 96. 000. GelO xwe
Polonezi û Evvropi ne û %10p Çini ne

Tanzanıye (EAZ) " Cumhuriyamu'unganpvva Tanzania "SB. Dar UsSelamZm.Svvahfll
D. şidng (T SH) 100 cenL Aq. 945.087 km. ye û qarâ de 18 kes rûdme G. 19. 500. 000 e
Dta. %35 Animist, %30 islam, %30Xuısüyan.R -. 196Landeazad bûye, navâ kevn Zan-
zibar e, rohdata Afriqa de endama NY. ye
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Tayland (T) " Prathet Thai " SB. Bangkok. Zm. Thayi. D. Baht (B) 100 Satang. Aq. 514.000
km.ye û qarâ de 92 kescih bûye. G. 52. 700. 000. Din. %95 Budist, %4 islam, %1 Xinstryan.
R %13 Çini, %3 Maleyi. ev vvelat di rohdata başûri AsyayO de endamO NY. ye.

Taywan RC) " Chung hua min-kuo " SB. Taipei. Zm. Çini. D. Dolara Tayvvani (NT $) 100
cent. Aq. 35.981 km. ye û qar0 de 492 kes rûdıne. G. 17. 690. 000 e Dta. %36 Budist, %21
Taoist, %2 Xuistryan. R -. NavO berO Formoza bû di rohdata Başûri Asyaê de cdı gutrye
û endamO NY.ye

Timor (P) "	 " GravOn roavayi Indonezi ne. G. 7000.

Tırinidad û Tobago (TT) " Repubdc of Trinidad and Tobago " SB. Port of Spain. Zm. ng.
D. T.T. dolar (TT $) 100 cent. Aq. 5.128 km2,ye û qarêde 228 kes dip. G. 1. 170. 000e Dta.
%57 Xinstryan, 528 Hmdû, %6 islam. R %40 Reş, %40 indıyan, %l Spi. 1976. an de azad
bûye dm rohdata bakuri VenezûelaO de cdı gutrye û endamê NY. ye.

Tukıye (TR) " Türkiye Cumhuriyeti " SB. Ankara. Zm. Tu-ta. D. Lûa (TL) 100 qunş. Aq.
780576 km . ye û qar0 de 58 kes rûdıne. G. 60 Mdyon e. Dta. %98 islam, %2 Xuistiyan.
R %23 Kurd, %2 Ereb, %2 Laz, %1 Yunan û Ermeni, Çerkez. 1923.an de azad bûye û
endamO NY.ye.

Tukmenistan ( ) ( ) SB. Aşxebad. Aq. 488.100 km2 G. 3.000.000

Togo (TG) " Rêpubhque Togolaıse " SB. LomO. Zm. Frensi. D. CFA. Frank (FCFA) 100
centıme Aq. 56.785 km . ye û qarê de 46 kes dıji. G. 2. 900. 000 e Din. %65 Animist, %25
Xuistryan, %10 islam. H. %21 Evve, %14 Kabre, %12 VVatyi, %6 Nandeba. CihO xwe roa¬
vaya Afriqê de perava dranfdO ye û endamO NY. ye.

Tonga ( ) " Pule'anga'o Tonga " SB. Nuku'alofa. Zm. ng. D. Pa'anga. Aq. 699 km2, ye G.
104.000 e. Gıraveki rolulata bak nAvvıstıralryO ye Ûendamê NY.ye.

Transkei ( ) " 1976.an de di hunduri komari Afriqayi başûr de azadbûyi devvletek e

Tûms (TN) " El cumlıunyet et Tunısıyye " SB. TÛnıs. Zm. Erebi. D. Dinar (DT) 100 mdi.
Aq. 163.610 km. ye û qarê de 39 kes cih bûye. G. 7. 561. 000 e Din. %99 islam e R %2
Berber, %2 Frans. 1956an de azad bûye û endamê NY. ye.

Tûvalû ( ) " The Tuvalu ısland " SB. Fûnafûti. Zrr>. ng. D. DolarO Avvıstu-ahye (F $) 100
cent. Aq. 24. tan2, ye. G. 8.000 e Guaveki h rohdata Zelanda Nû ye û endamê NY. ye.

Urdun ( ) " El memleket el Urdunıyet el Haşımıyye " SB. Amman. Zm. Erebi. D. Dinar
(JD) 1000 Fıls.Aq. 97.740 km2, ye û qar0 de 33 kes dımtaın. G. 3200.000 e. Din. %94 islam,
%6 Xuistryan. H. -. vvelateki bı şaheti idare dibe û endamê NY. ye.

Umman ( ) " Sultanat Umman " SB. MaskaL Zm. Erebi. D. Rryal (RO) 1000 Baiza. Aq.
212.457 km . ye û qar0 de 4 kes rûduun. G. L 009.000 e. Din. islam R -. endame NY. ye

Uganda ( ) " Repubdc of Uganda " SB. Kampala. Zm. lng. D. şiling (U Sh) 100 cenl Aq.
236.036 km. ye û qarO de 56 kes duntae G. 13. 65L 000 e Din. %60 Xinstayan, %30Ani¬
mist, %10 islam. R -. Cdıâ xwe Afriqa navendi ye û endama NY. ye

Ûkrayniye ( ) ( ) SB. Kiev. Aq. 603.700 km2 G. 5Ö.4O0.000

Ûns ( ) bn. Rûsiye
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km.ye û qarâ de 92 kescih bûye. G. 52. 700. 000. Din. %95 Budist, %4 islam, %1 Xinstryan.
R %13 Çini, %3 Maleyi. ev vvelat di rohdata başûri AsyayO de endamO NY. ye.

Taywan RC) " Chung hua min-kuo " SB. Taipei. Zm. Çini. D. Dolara Tayvvani (NT $) 100
cent. Aq. 35.981 km. ye û qar0 de 492 kes rûdıne. G. 17. 690. 000 e Dta. %36 Budist, %21
Taoist, %2 Xuistryan. R -. NavO berO Formoza bû di rohdata Başûri Asyaê de cdı gutrye
û endamO NY.ye

Timor (P) "	 " GravOn roavayi Indonezi ne. G. 7000.

Tırinidad û Tobago (TT) " Repubdc of Trinidad and Tobago " SB. Port of Spain. Zm. ng.
D. T.T. dolar (TT $) 100 cent. Aq. 5.128 km2,ye û qarêde 228 kes dip. G. 1. 170. 000e Dta.
%57 Xinstryan, 528 Hmdû, %6 islam. R %40 Reş, %40 indıyan, %l Spi. 1976. an de azad
bûye dm rohdata bakuri VenezûelaO de cdı gutrye û endamê NY. ye.

Tukıye (TR) " Türkiye Cumhuriyeti " SB. Ankara. Zm. Tu-ta. D. Lûa (TL) 100 qunş. Aq.
780576 km . ye û qar0 de 58 kes rûdıne. G. 60 Mdyon e. Dta. %98 islam, %2 Xuistiyan.
R %23 Kurd, %2 Ereb, %2 Laz, %1 Yunan û Ermeni, Çerkez. 1923.an de azad bûye û
endamO NY.ye.

Tukmenistan ( ) ( ) SB. Aşxebad. Aq. 488.100 km2 G. 3.000.000

Togo (TG) " Rêpubhque Togolaıse " SB. LomO. Zm. Frensi. D. CFA. Frank (FCFA) 100
centıme Aq. 56.785 km . ye û qarê de 46 kes dıji. G. 2. 900. 000 e Din. %65 Animist, %25
Xuistryan, %10 islam. H. %21 Evve, %14 Kabre, %12 VVatyi, %6 Nandeba. CihO xwe roa¬
vaya Afriqê de perava dranfdO ye û endamO NY. ye.

Tonga ( ) " Pule'anga'o Tonga " SB. Nuku'alofa. Zm. ng. D. Pa'anga. Aq. 699 km2, ye G.
104.000 e. Gıraveki rolulata bak nAvvıstıralryO ye Ûendamê NY.ye.

Transkei ( ) " 1976.an de di hunduri komari Afriqayi başûr de azadbûyi devvletek e

Tûms (TN) " El cumlıunyet et Tunısıyye " SB. TÛnıs. Zm. Erebi. D. Dinar (DT) 100 mdi.
Aq. 163.610 km. ye û qarê de 39 kes cih bûye. G. 7. 561. 000 e Din. %99 islam e R %2
Berber, %2 Frans. 1956an de azad bûye û endamê NY. ye.

Tûvalû ( ) " The Tuvalu ısland " SB. Fûnafûti. Zrr>. ng. D. DolarO Avvıstu-ahye (F $) 100
cent. Aq. 24. tan2, ye. G. 8.000 e Guaveki h rohdata Zelanda Nû ye û endamê NY. ye.

Urdun ( ) " El memleket el Urdunıyet el Haşımıyye " SB. Amman. Zm. Erebi. D. Dinar
(JD) 1000 Fıls.Aq. 97.740 km2, ye û qar0 de 33 kes dımtaın. G. 3200.000 e. Din. %94 islam,
%6 Xuistryan. H. -. vvelateki bı şaheti idare dibe û endamê NY. ye.

Umman ( ) " Sultanat Umman " SB. MaskaL Zm. Erebi. D. Rryal (RO) 1000 Baiza. Aq.
212.457 km . ye û qar0 de 4 kes rûduun. G. L 009.000 e. Din. islam R -. endame NY. ye

Uganda ( ) " Repubdc of Uganda " SB. Kampala. Zm. lng. D. şiling (U Sh) 100 cenl Aq.
236.036 km. ye û qarO de 56 kes duntae G. 13. 65L 000 e Din. %60 Xinstayan, %30Ani¬
mist, %10 islam. R -. Cdıâ xwe Afriqa navendi ye û endama NY. ye

Ûkrayniye ( ) ( ) SB. Kiev. Aq. 603.700 km2 G. 5Ö.4O0.000

Ûns ( ) bn. Rûsiye
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Ûrûgûay (û) " Repubdca oriental del Uruguay " SB. Montevideo. Zm. Spanyod. D. Peso
(Nuevo Peso) (N $ Urug) 100 cenümo. Aq. 176215 km . ye û qarO de 17 kes dimine G. 2.
967.000 e. Dta. %98 Xinstiyan, %2 Cdıû/Yahûdi. R -. CihO xwe rohdata başûri Ameriqa
başûr de ye û endamO NY. ye.

Ûzbekistan ( ) ( ) SB. Taşkent. Aq. 449.600 tan2 G. 17.000.000

Vanûatû ( ) " Repubdc of Vanuatu "SB. Vda. Zm. lng. Frensi. D. ?. Aq. 14.763 tan2, ye û
qarê de 8 kes dip. 120 000 rûniştvanên xvve hemn û endamO NY. ye

Vatikan (V) " Stato citta del Vatikano " SB. -) Zm. itali, Latınıya kevn. D. Liretê itaU. Aq.
0.44 km2, û qarê de 2300 kes ddceve G. 1000 e. SerokO katolikan TAPA' h vır rûdme
EndamO NY. ntae.

Venezûela (YV) " Repubdca de Venezuela " SB. Karakas (Caracas). Zm. Spanyod. D. Bo-
livar (B) 100 centasımo. Aq. 912.050 tan2, ye û qar0 de 15 kes rûdme. G. 18. 292. 000. Dta.
Xinstiyan. R %70 Mestiz, %20 Spi, %1Q Reş. Cdiê xvve navendıya Ameriqa başûr de ye
û endamO NY.ye

Vietnam (VN) " Cong Hoa Xa Hoi Chu 'Nghia Vietnam " SB. Hanoi. Zm. Vietnami. D.
Dong (D) 10 Chao. Aq. 329556 km. ye û qar0 re 163 kes ddcevın. G. 55. 503. 000. Dta.
Budist. R %1 Khmer/Ximer, %1 Thai, %1 Çini rohdata AsyaO de endamO NY.ye.

Volta jorin ( ) " Rêpubdque de haute Volta/ Upper Volta " SB. ûgadûgû (Ouagadougou).
Zm. Frensi. D. CFA Frank (FCFA) 100 centıme. Aq. 274200 km . ye û qarâ de 25 kes
ddcevın. G. 7 Mdyon e. Din. %50 Anunist, %20 islam, %10 Xuistryan. H. %50 Mossl %10
fûlani, %7 Lobi, %7 Maltake, %7 Bobo. 1960i de azad bûye û gehiştıye endametıya NY.

Yemena Bakur ( ) " Al cumhuriyet el Arabiyet el Yemeniyye " Kurdi de Yemena Jorin ji
tê gotm. SB. Sana. Zm Erebi. D. Rryal (YRı) 40 Bûxşa (bugshah). Aq. 195.000 km2, ye û
qare de 30 kes rûdme G. 7. 162. 000. Din. islam. H. -. endamê NY. ye.

Yemena Başûr ( ) " Cumhuriyettd Yemend dunoqratiyye el şe'abiyye " Kurdi de Yemena
jOrin ji tê gotm. SB. Aden. Zm. Erebi. D. Dinar (YD) 100 fds. Aq. 332.968 km. ye û qarâ
de 6 kes rûdme. G. 2 Mdyon e. Din. %92 islam yOn dm Xinstryan û Hmdû. R %11 Hındû-
stani, %8 Somad. EndamO NY. ye.

Yunanistan (GR) " Edinita ddnokratia " Ferhenga Kurdi de Yevvnanıstan an Gretastan
ji derbaz dibe. SB. Atina. Zm. Greki/Yevvnani. D. Draxmi (Drachme) (DR) 100 Lepta. Aq.
131.944 km2, ye û qar0 de 74 kes dadınişın. G. 10 Milyon e. Dta. %97 Ortodoks, %1 islam.
R %2 Mekedoni, %1 Tuk, %1 Albani. endamê NY. ye.

Yûgoslavıye (YU) " Socijalisticka federativna repubdka yugoslavija "SB. Bebarad. Zm.
Krovati/Xirvat, Mekedoni, Slavi, Subi D. Dinar (T)IN) 100 Pere Aq. 255504 km2, ye û
qar0 de 87 kes dip. G. 24 Mdyon e. Din. %90 Xinstiyan, %10 islam. R %40 Sub, %22
Xirvat, %8 Slavi, %6 Albani/Amavvûd, %6 Ml -edoni, %2 Macar. EndamO NY. ye

Zair/zayir (ZRE) " Rêpubdque du Zaire " SB. Ktaşasa. Zm. Frensi. D. Zayire (Z) 100
Makûıa/10.000 Sengi. Aq. 2345.409 km2, ye û qar0 de 12 kes dıji. G. 32. 400.000 e Din.
%60 Xu-istryan, %39 Animist, %1 islam. R %18 Lûba, %17 Mongo, %12 Kongo, %10
Rvvanda. 1964.an de azad bûye û endama NY. ye

Zambıye (Z) " Repubdc of Zambia " SB. Lûsaka. Zm. lng. D. Kvvaça. Aq. 752.614 km2, ye
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û qara de 8 kes dundun. G. 7. 282. 000 û gelâ xwe Bantû ye. Din. %60xuistiyan, %40ji yên
dm m. R-. Başûri Za-yirâ de vvelateki Efriqi ye û endame NY. ye.

Zeylanda Nû (NZ) "Nevv zealand " SB. Weldngton. Zm.Ing. D. NZ Dolar (NZ $) 100
cent. Aq. 268.676 km . ye û qarâ de 12 kes dıjin. G. 3 307. 000. Din. Katolik, Melodisi, An-
glikan, Presbytenyan. R %9 Maori. endama NY. ye

Zimbabwe (RSR) " Repubdc of Ztaıbabvve " SB. Harare Zm lng. D. Kvvaça. Aq. 390580
km.ye û qarâ de 19 kes duntae G. 8. 500. 000 e Din. %80 Animist, %20Xınsuyan.R%3
Evvropi Cihâ xwe başûri Afriq0 de navbera Mozambik û Botsvvanayâ de ye û navâ kevn
Rodezıye ye, 1980i de azad bûye û endama NY. ye.
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