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ALFABE

A a Adam N n Nöbet

B b Baba 0 0 Oda

C c Cam P p Para

Ç Ç Çadır Q q Kader (kalın k)

D d Dayı R r Rahat

E e Ekmek S s Sanayi

Ê ê Ekin (i ‘ye yakın) Ş Ş Şeker

F f Fayda T t Tohum

G g Göz U u Uzak (ü ye yakın)

H h Hayat Û û Un

1 i Irmak V V Varlık

î î İnsan w w Vatan

J j Jilet X X Ğaye

K k Kase Y y Yazı

L 1 Lale z z Zarf

M m Makas

KISALTMALAR - KURTENAV
bay
bayan (bekar)

bayan (evli)

imza

isim, ad

soyad

camêr, mîrza

banû, stî

xanim

şanenav

nav

paşnav
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Türkçe’deki harflere göre farklılık gösteren harfler
şunlardır;
ê: Türkçe’deki e ile i arasında ince bir e sesi verir.
Türkçedeki “Ekin" kelimesini söylerken e harfini
i harfine benzetip ikisi arasında ince yuvarlak bir
ses çıkar.
i: Türkçe'deki ı harfinin sesini verir. Irmak, Islak
kelimelerindeki ı sesiyle aynıdır.
î: Türkçe'deki i harfinin sesini verir. İnsan, İstek
kelimelerindeki i sesiyle ile aynıdır.
q: Kalın k sesini verir. Kader, Kısmet kelimelerindeki
k kalın olarak telaffuz edilir.
x: Hem ğ harfinin sesini hem de kalın ğ sesini verir.
Ğaye, Ğarip kelimelerindeki ğ sesini ve Hain, Hata
kelimelerindeki h harfinin kalınca gırtlak sesini verir.
u: ö ve ü arasında bir ses verir. Uyanık, Unutmak
kelimelerindeki u gibi fakat ü harfine biraz yakın bir
ses verir.
û: Türkçe’deki u sesi gibi bir ses verir. Un, Uzun
kelimelerindeki u gibi bir ses verir.
w: Türkçe'deki v harfine benzer. Vasıta, Vatan
kelimelerindeki v gibi fakat dişleri dudaklara
değdirmeden söylenir. İngilizce’deki v harfinin
sesini verir.
xw: Bazı kelimeler, bu iki harfle başlar. Okunurken
sadece x harfi varmış gibi okunur, w harfi, çok
hafif çıkar.
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SAYILAR-JIMAR
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90

Nîn.Sifir
Yek
Du
Sê
Çar
Pênc
Şeş 
Heft
Heşt
Neh
Deh
Yazdeh
Dozdeh
Sêzdeh
Çardeh
Pazdeh 
Şazdeh
Hivdeh
Hijdeh
Nozdeh
Bîst 
Sî
Çel
Pencî
Şêst
Heftê
Heştê
Nod
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100 Sed
200 Du sed
250 Du sed û pêncî
1.000 Hezar
1.500 Hezar û pênc sed
2.000 Du hezar
10.000 Deh hezar
1.000.000 Mîlyonek

SIRALI SAYILAR
JIMARÊN RÊZÊ

Birinci Yekemin
İkinci Duyemîn
Üçüncü Sêyemîn

Dördüncü Çaremin

Beşinci Pençemin

On ikinci Dozdemîn

Yirminci Bîstemîn

Yirmi birinci Bîst û yekemin

Yirmi ikinci Bîst û duyemîn

Yirmi üçüncü Bîst û sêyemîn

Otuzuncu Sihemîn

Kırkıncı Çilemin

Ellinci Pênciyemîn

Yüzüncü Sedemîn

Bu sayı Kürtçe nasıl söylenir?

Ev hejmar bi Kurdî çawa tê gotin?
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Özet DİLBİLGİSİ - Kurteya RÊZIMANÊ

Zamirler: Kürtçe’deki (Kurmanci) zamirler
temel olarak iki kısma ayrılır. Bu ayrımın nedeni, 
Kürtçe'nin bükümlü diller grubunda yer almasıdır. 
Bu nedenle kelimelerin yalın hali, cümle içerisinde
veya başka bir kelime ile tamlama yapıldığında
biraz değişime uğramaktadır. İşte zamirler de asıl
itibariyle aşağıda verilecek olan sade zamirlerdir.
Fakat belirtildiği gibi bu zamirler de özne, nesne,
tamlanan ve tamlayan olmasına ve fiilin geçişli ve
geçişsiz olmasına göre bükülmektedir.

Mesela: Nan - Ekmek : Tek başına bu şekilde
yazılır. Ancak bu kelime cümle nesne olursa
geçmiş zamanda asıl haliyle gelirken şimdiki
zamanda bükülerek nên veya nanî olur;

Nan xweş e
Min nan xwar

Ez nên dixwim

Ekmek iyidir.

Ben ekmeği yedim.

Ben ekmeği yiyorum.
İşte burada olduğu gibi ilk ikisinde aynı iken

şimdiki zamanda nesne olunca bükümlü halde
geldi.

Mesela: Ew - O : Asıl itibariyle bu şekilde
yazılır. Fakat duruma göre bükülerek erkek için
wî, bayan için wê olmaktadır.
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Ew dibêje - O söylüyor.

Wî got - O (erkek) dedi.

Wê got - O (bayan) dedi.

Aşağıdaki tablolarda genel olarak hangi 
durumlarda hangisinin kullanılacağı
gösterilmektedir.

a. Sade zamirler:

Geçişsiz fiille geçmiş z. cümlesinde özne

Sade
Zamirler

İsim
cümlesinde
özne

Şimdiki z.
cümlesinde
özne

Geçmiş z.
cümlesinde
nesne

Ez baş im Ez diçim Te ez dîtim
en İyiyim Gidiyorum Beni gördün

Tu
Tu baş î Tu diçî Min tu dîtî
İyisin Gidiyorsun Seni gördüm

Euf
Ew baş e Ew diçe Min ew dît

EW İyidir Gidiyor Onu gördüm

Di-r
Em baş in Em diçin Te em dîtin

DİZ Em İyiyiz Gidiyoruz Bizi gördün

Qi-Z
Hûn baş in Hûn diçin Min hûn dîtin

diz İyisiniz Gidiyorsunuz Sizi gördüm

Ew
Ew baş in Ew diçin Min ew dîtin

Onlar İyidirler Gidiyorlar Onları gördüm

Ez hatim
Tu hatî 
Ew hat

Ben geldim
Sen geldin
O geldi

Em hatin
Hûn hatin
Ew hatin

Biz geldik
Siz geldiniz
Onlar geldiler

 

 
 

 
 

 
 

 

  
  



  
 
 

  

 
 

 
 

delta A kitap 7

b. Bükümlü zamirler: Bükümlü zamirlerde
3.tekil şahıs (o), erkek ise wî, bayan ise wê olur.

Bükümlü
Zamirler

Tamlama
yaparken

Geçmiş z.
cümlesinde
özne

Şimdiki z. cüm
lesinde nesne

Ben Min
Mala min

Benim evim
Min dît

i Gördüm
Tu min dibînî

Beni görüyorsun

Sen Te
Mala te Te dît Ez te dibînim
Senin evin Gördün Seni görüyorum

WÎ/ Mala wî/wê i Wî/wê dît Ez wî/wê dibînim
Wê Onun evi : Gördü Onu görüyorum

Biz Me
Mala me Me dît Tu me dibînî

Bizim evimiz Gördük Bizi görüyorsun

Siz We
Mala we Wedît Ez we dibînim

Sizin eviniz Gördünüz Sizi görüyorum

Onlar Wan
Mala wan Wan dît Ez wan dibînim

Onların evi Gördüler Onları görüyorum

3- Temel zaman yapıları: Zamanları elde
ederken bir fiilin ya geçmiş zaman kökü veya
geniş zaman kökü kullanılır.

Geçmiş zaman kökü: Fiilin sonundaki -in, -în, -n
eki kaldırılarak elde edilir ve 3. tekil şahsa ait bir
çekim olur.
Gotin: söylemek Got: söyledi

Dan: vermek Da: verdi
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Geniş zaman kökü: Genel olarak fiilin sonundaki
-tin, -din, in, în eki kaldırılarak elde edilir. Ancak bir
çok fiilin geniş zaman kökü bu kuralın dışındadır.
O fiillerin geniş zaman köklerini ezberlemek
gerekir. Bu kökün sonuna bitişik şahıs zamirleri
eklenip çekilir.

Zanîn: bilmek kökü: zan
Gerîn: gezmek

Dîtin: görmek
Gotin: söylemek

kökü: ger
kökü: bîn
kökü: bêj

örnek: Aşağıdaki çekimde koyu gösterilen
kısımlar, çekildiği zamanı oluşturmak için gelen
ve her fiil çekiminde getirilecek eklerdir.
Gotin: söylemek - geçmiş z.kökü: got - geniş
z. kökü: bêj

Min got - Söyledim
Min gotiye - Söylemişim
Min gotibû - Söylemiştim

Min digot - Söylüyordum

Min ê bigota - Söyleyecektim

Bibêje - Söyle

Ez dibêjim - Söylüyorum/söylerim

Ez bibêjim - Söyleyeyim

Ez ê bibêjim - Söyleyeceğim
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4- Olumsuz cümle: Kürtçe'de(Kurmanci) isim
cümlelerini olumsuz yapmak için yüklemden önce
“ne” getirilir.

Ev baş e. - Bu iyidir.

Ev ne baş e. -Bu iyi değildir.

Ew pir baş bû - O çok iyi idi.

Ew pir ne baş bû - O çok iyi değildi.
Fiilleri olumsuz yapmak için geniş zaman köküyle
gelen fiillerde “na" eki, geçmiş zaman köküyle
gelen fiillerde ise “ne” eki fiilin başına eklenir.
Geniş zaman köküyle gelen fiillerde fiilin başına
bitişen zaman eki kalkar ve yerine olumsuzluk eki
gelir. Gelecek zaman gibi bazı çekimlerde farklılık
olabilir.

Gotin: söylemek

Geçmiş z. kökü: got
Geniş z. kökü: bêj

Min got - Ben söyledim.

Min negot- Ben söylemedim.

Min digot- Ben söylüyordum.

Min nedigot - Ben söylemiyordum.

Ez dibêjim - Ben söylüyorum /söylerim.

Ez nabêjim - Ben söylemiyorum/söylemem.

Ez ê bibêjim - Ben söyleyeceğim.
Ez ê nebêjim - Ben söylemeyeceğim.
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5- Sözdizimi : Kürtçe’de(Kurmanci) bir cümle
için en temel şey, özne ve yüklemdir. Cümle
öğelerinin yeri, cümle yapısına veya vurguya göre
değişebilir. Temel bir kaç yapı şöyledir:

a) özne + yüklem

tu rûdinî
sen oturuyorsun

w an gotibû
onlar demişti

zarok xweşik in
çocuklar güzeldir

b) özne + tümleç + yüklem

ez li mal rûniştime
ben evde oturmuşum

ew ji ku hatin
onlar nerden geldiler

c)özne + nesne + yüklem

şivên kevir rakir
çoban taşı kaldırdı

ew ê nanekî bîne
0 bir ekmek getirecek
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d) özne + tümleç + nesne + yüklem

tu kesî zû şîv nexwar
hiçkimse erken akşam yemeğini yemedi

bavê min her roj tiştekî tine
babam her gün bir şey getirir

6- Çoğul yapma: Kürtçe'de(Kurmanci) bir isim,
tek başına çoğul eki almaz. Tekil yazılır ancak
çoğul anlamını da içerir. Fakat başka kelimeyle
birlikte veya cümle içerisinde iken ya isme çoğul
eki getirilerek veya yükleme çoğul eki getirilerek
çoğul olduğu gösterilir.
Dar: Ağaç, Ağaçlar
Paran bibire: Ağaçları kes.
Wî dar birin: O, ağaçları kesti.

7- Fiil ve fiilden isim: Kürtçe’de(Kurmanci) fiiller,
normal şekilde mastar gibi (Gelmek) çevrilir.
Ancak aynı şekliyle bir isim olarak da (Gelme,
Geliş) çevrilebilir. Yani filler, kullanımına göre iki
anlamı da içerir.
Hatin: Gelmek
Hatina wî: Onun gelmesi, onun gelişi

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

8- Eril-Dişil: Kürtçe'de (Kurmanci) bir isim tek
başına eril, dişil olarak bir işaret taşımaz. Fakat
her isim ya dişildir veya erildir veya hem dişil
hem de eril eki alabilir. Bu özelliği, bir kelimeyle
tamlama yapılırken veya cümlede kullanılırken
gelen ekleriyle belirtilir. Genel olarak eril olan
kelime duruma göre T veya “ê” alır, dişil olan
kelime ise “a" veya "ê" alır.
Mal: Ev - Dişil, Mar: Yılan - Eril
Mala marî - Yılanın evi
Marê mezin - Büyük yılan

9- İsim cümlesinde yüklem: İsim cümlesinin
yüklemindeki ek, ayrı yazılır.
Ev baş e. - Bu iyidir.
Ez mezin im. - Ben büyüğüm.

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

delta A kitap 13

PRATİK KONUŞMA KILAVUZU

SORU KALIPLARI

Ne? Kimin? Kaç tane?

Çi A kê ye? Çend heb?

Kim? Kiminle? Bu kim?

Kî? Bi kê re? Ev kî ye?

Niçin? Hangi? Kaç kere?

Çima? Kîjan? Çend caran?

Nasıl? Nereye? Ne kadar?

Çawa? Bi ku de? Çiqas?

Kimi? Nerede? Ne zaman?

Kî? Li ku? Kengê?

Kime? Nereden? Ne oldu?

Ji kê re? Ji ku? Çi bû?

TEMEL İFADELER

Evet. Affedersiniz! iyi günler!

Erê. Biborin! Roj baş!

Hayır. Merhaba! Nerelisiniz?
Na. Merheba! Hûn ji ku ne?
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Lütfen!

; Ji kerema xwe!
Günaydın!

Beyanî baş!

Türkiyeliyim.

Ezji Tirkiyeyê me.

Teşekkür ederim!

: Spas dikim!

İyi akşamlar!

Êvar baş!
Adınız ne?

Navê we çi ye?

Nasılsınız?

Hûn çawa ne?

İyi geceler!

Şev baş!

Adım Dilan.

Navê min Dîlan e.

İyiyim.

Baş im.

I SAAT

Saat kaç?

Seet çend e?

Saat ikiyi on geçiyor.

Seetji diduyan deh dibore.

Saat dört.

Seet çare.

Saat dört buçuk.

Seet çar û nîv e.

Saat üçü çeyrek geçiyor. Saat beşe yirmi var.

Seet ji siseyan çaryek dibore. Seet ji pêncan re bîst heye.

TARİH

Bugünün tarihi ne?

Dîroka îro çi ye?

Yarın

Sibê
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Heştê Adarê.

Dün

Duh

Bugün günlerden nedir?
îroji rojan çi ye?

Her gün

Her roj

Kasım'a kadar.

Heta sermawezê.

Bugün Pazartesi,
îro duşem e.

Gelecek hafta.

Hefta bê.

14 Şubat'a kadar.

Heta 14ê Reşemiyê.

HİTAP ŞEKİLLERİ

Bay

Camêr.Kek

Hanımefendi!

Xanim!

Bayan

Xanim, Sitî

Genç bayan!

Canik!

Beyefendi!

Camêr!

Garson!

Garson!

SÖYLENENİ ANLAMA - DİL BİLME

Lütfen yavaş konuşabilir misiniz?

Ji kerema xwe hûn dikarin hêdî bipeyivin?
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Anlıyorum.

Ezfehm dikim.

Okuyabiliyorum.

Ez dikarim bixwînim.

Biraz biliyorum.

Ez hindik dizanim.

Sizi anlamıyorum.

Ez we fehm nakim.

Anlamadım.

Min fehm nekir.

Tekrar eder misiniz lütfen!

Hûn dikarin dubare bikin ji

kerema xwe!

Günaydin!

Beyanî baş!

Hoş geldiniz!

Hûn bixêr hatin!

İyi günler!

Roj baş!

Selam!

Silav!

İyi akşamlar!

Êvar baş!
Merhaba!

Merheba!

Adınız ne?

Navê we çi ye?

Onun adı nedir?

Navê wî/wê çi ye?

Benim adım Deniz.

Navê min Denîz e.

Onun adı Bertin.

Navê wê Berfîn e.
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Soyadım ...

Paşnavê min...
Memnun oldum!

Ez kêfxweş bûm!

YAŞ

Kaç yaşındasınız?

Hûn çend salî ne?

O kaç yaşında?

Ew çend salî ye?

20 yaşındayım.

Ez bîst salî me.

O 29 yaşında.

Ew 29 salî ye.

Çok genç görünüyorsunuz!

Hûn gelek ciwan xuya dikin!

VEDALAŞMA

Görüşürüz!

Em ê hev bibînin!

Yarın görüşürüz!

Sibê em ê hev bibînin!

Güle güle!

Oxir be!

Görüşmek üzere.

Bi hêviya hevdîtinê.

İyi geceler!

Şev baş!

İyi yolculuklar!

Riya we vekirî be!
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Teşekkür ederim.

Spas dikim.

Yardımınız için teşekkürler.

Ji bo alîkariya we spas.

Bir şey değil.

Ne tiştek e.

Davetiniz için teşekkür ederim.

Ji bo vexwendina we spas dikim.

Afedersiniz!

Biborin!

Hayır. Teşekkürler!

Na. Spas!

NEZAKET SÖZLERİ

Mümkün mü?

Gelo mümkün e?

Bana yardım edebilir misiniz?

Hûn dikarin alîkariya min bikin?

Memnuniyetle.

Bi kêfxweşî.

Seni seviyorum.

Ezji te hez dikim.

Çok güzelsiniz.

Hûn pir xweşik in.

Kendine iyi bak.

Li xwe baş binêre.

Buraya yalnız mı geldiniz?

Hûn bi tenê hatin vir?

Seni kıskanıyorum.

Ez hesûdiya te dikim.

Erkek arkadaşın var mı?

Hevalê te yî mêr heye?
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Canım!

Cana mini
Senden hoşlanıyorum.

Ezjitehezdikim.

Aşkım!

Evîna min!

Ne zaman buluşabiliriz?

Em kengê dikarin hev bibînin?

DAVET ETME

Doğum günüme beklerim.

Di rojbûna xwe de li hêviya te me.

Saat altıda buluşalım.

Di seet şeşan de em hev bibînin.

Birlikte kafeye gidelim mi?

Em bi hev re herin kafeyê?

KABUL ETME - REDDETME

Evet.

Erê.

Belki de.

Dibe ku.

Her şey yolunda.

Her tişt di rê de ye.

Hayır. Tamam. Buna eminim.

Na. Temam. Ez bi vê bawer im.

Doğru. Asla Memnuniyetle.
Rast. Qet. Bi kêfxweşiyê.
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Anlaşıldı. Kesinlikle.

Hate fehmkirin. Teqez.
Ben karşıyım.

Ez li dij im.

TEBRİK ETME - İYİ DİLEKTE BULUNMA

En iyi dileklerimle!

Bi daxwazên herî xweş!
Mutluluklar!

Bextewarî!

Başarılar dilerim!

Serkeftinê dixwazim!

Aferin!

Aferin, Bijî

Doğum günün kutlu olsun!

Rojbûna te pîroz be!

Tebrikler!

Pîroz be!

Yeni yılınız kutlu olsun!

Sersala we pîroz be!

NİÇİN? - ÇÜNKÜ

; Niçin partiye gelmiyorsunuz?

Çima tu nayê partiye?

Çünkü yorgunum.

Lewre ez westî me.

Niçin et yemiyorsun?

Çima tu goşt naxwî?

Çünkü soğumuş.

Lewre sar bûye.

KONAKLAMA

... otelinde rezervasyonum var.

Li otela ... rezervasyona min heye.
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Benim adım ... Rezervasyonum var.

Navê min ... Rezervasyona min heye.

Şehir merkezine yakın bir otel istiyorum?

Ez oteleke nêzî navenda bajêr dixwazim.

Otel çok pahalı olmasın?

Bila otel pir biha nebe?

Kredi kartıyla ödeme yapabilir miyim?

Gelo ez dikarim bi qerta qrediyê bidim?

Nakit ödeyeceğim.

Ez ê neqîd bidim.

HİZMETLER

Buzdolabı çalışmıyor. Odayı temizler misiniz?

Sarincok naxebite. Hûn dikarin odeyê paqij bikin?

Lütfen garsonu gönderin.

Ji kerema xwe garson bişînin.

Bir paket sigara alabilir misiniz?

Hûn dikarin pakêtek cixare bikirin?

Ücreti nedir?

Heqê wê çiqes e?
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AYRILMA

Yarın sabah ayrılıyorum. İyi yolculuklar!

Ez sibê serê sibehê vediqetim. Riya we vekirî be!

Hesabımı çıkarır mısınız?

Hûn dikarin hesabê min derxin?

GÜMRÜKTE

Ben Türk vatandaşıyım. Tatil için geldim.

Ez hevwelatiyê Tirk im. Ji bo betlaneyê hatim.

Bagajım kaç kilo geliyor?

Baxaja min çend kîlo tê?

Bu çantayı yanıma alabilir miyim?

Ez dikarim vî çenteyî bigrim cem xwe?

... otelinde rezervasyonum var.

Li otela ... rezervasyona min heye.

YEME İÇME

Kahvaltı yapmak istiyoruz.

Em dixwazin taştêyê bikin.

Öğle yemeği istiyoruz.

Em firavînê dixwazin.
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Akşam yemeği istiyoruz.

Em şîvê dixwazin.

Restorana gidelim.

Em herin xwaringehê.

Yakınlarda iyi bir kafe var mı?

Li nêzikan kafeyeke baş heye?

Ne tavsiye edebilirsiniz?

Hûn dikarin çi tewsiye bikin?

Çok lezzetli! Hoşuma gitmedi.

Pir tehmxweş e! Li xweşa min neçû.

Hesap lütfen!

Ji kerema xwe hesab!

Afiyet olsun!

Noşî can be!

İLETİŞİM

Yakınlarda postane var mı?

Li nêzikan postexane heye?

Telefon etmem gerek.

Divê ez telefon bikim.
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Telefon kartı nerede satılıyor?

Qerta telefonê li ku tê firotin?

Afedersiniz, telefon edebilir miyim?

Biborin! Gelo ez dikarim telefon bikim?

Yakınlarda internet kafe var mı?

Gelo li nêzikan kafeya înternetê heye?

ALIŞVERİŞ

Ben ... satın almak istiyorum.

Ezdixwazim.... bikirim.

Çok pahalı.

Pir biha ye.

Lütfen gösterir misiniz?

Ji kerema xwe hûn dikarin nîşan bidin?

Bunun fiyatı nedir?

Buhaya vê çi ye?

Fiyatta indirim yapabilir misiniz?

Di buhayê de hûn dikarin daxistinê bikin?
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İŞ YAŞAMI

Firmanız ne iş yapıyor?

Firmaya we çi kari dike?

Sipariş etmek isteriz.

Em dixwazin sparîş bikin.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Hûn hinardeyê kîjan welatan dikin?

Ödeme koşullarını konuşmamız lazım.

Divê em şertên dayînê bipeyivin.

Fiyatı biraz düşürün.

Buhayê hinekî daxînin.

TATİL, EĞLENCE, SPOR ve SOSYAL YAŞAM

Boş zamanlarınızı nasıl geçirirsiniz?

Hûn demên xwe yên vala çawa derbas dikin?

Fotoğraf çekmekten hoşlanırım.

Kêfa min ji wêne kişandinê re tê.

Balık tutmaktan

Ji masî gidine re
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En çok ne yapmayı seviyorsunuz?

Herî zêde hûn ji kirina çi hez dikin?

Okumayı seviyorum.

Ezji xwendinê hez dikim.

Buraya sık gelir misiniz?

Hûn pir zêde tên vir?

Bu akşam ne yapıyorsunuz?

Vê êvarê hûn çi dikin?

Yanınıza oturabilir miyim?

Gelo ez dikarim li cem we rûnim?

Birlikte bir şeyler içelim mi?

Em bi hev re tiştine vexwin?

Bara gidelim mi?

Em herin barê?

Müzik hoşunuza gidiyor mu?

Gelo muzîk li xweşa we tê?

Turizm bürosu nerede?

Nivîsgeha tûrîzmê li ku ye?
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1 ZAMAN
Saat kaç?

Saat beş.

2 akşam

3 asla

4 ay

5 bazen

6 bugün

7 daima

8 dakika

9 dün

10 erken

11 gece
12 geçen hafta

13 geçmiş

14 gelecek

15 gelecek hafta

16 gün

17 hafta

18 hergün

19 öğle

20 öğleden sonra
21 saat (süre)
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; 1 : DEM

Seet çend e?

Seet pênc e.

; 2 i êvar
: 3 i qet
i 4 ; meh
i 5 ; carinan
i 6 ; îro
i 7 tim
■ 8 i hûrdem, deqîqe
: 9 duh
; 10 i zû
: 11 ■ şev
İ 12 i hefteya borî
i 13 ; pêşeroj, rabirdû

14 İ paşeroj, dahatû
i 15 : hefteya bê
İ 16 i roj
İ 17 ‘ hefte
i 18 j her roj
i 19 : nîvro
i 20 ; piştî nîvro

21 demjimêr, saet



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

sabah

saniye

sık sık

şimdi

yarın
yıl

GÜNLER
Bugün günlerden ne?

Bugün pazartesi.

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

AYLAR
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran
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22 i beyanî, sibe
23 ; çirk, saniye
24 i pir caran

i 25 . niha
İ 26 i sibê
i 27 i sal
i 28 i ROJ

îro ji rojan çi ye?

îro duşem e.

; 29 i Duşem
i 30 i Sêşem
i 31 Çarşem
; 32 ; Pêncşem
: 33 i în
i 34 i Şemî
; 35 i Yekşem
i 36 i MEH
i 37 Rêbendan, Çile
i 38 i Reşemî, Sibat

39 i Adar
i 40 i Avrêl, Nîsan
i 41 ’ Gulan
i 42 İ Pûşper, Hezîran



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık
MEVSİMLER
ilkbahar

yaz
sonbahar

kış
YÖNLER
güney

kuzey

doğu

batı

kuzey-doğu

kuzey-batı

güney-doğu

güney-batı

RENKLER
Kar ne renktir?

Kar beyazdır.
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i 43 İ Tîrmeh
İ 44 i Tebax, Gelawêj
i 45 i Rezber, îlon

i 46 i Kewçêr, Cotmeh
j 47 ; Sermawez, Mijdar

i 48 : Berfanbar, Kanûn
i 49 i DEMSAL
! 50 i bihar
i 51 havîn
• 52 i payîz

: 53 : zivistan
i 54 İ ALÎ - HÊL
; 55 başûr

56 i bakur
' 57 ■ rojhilat
i 58 rojava

■ 59 : bakurê rojhilatê

i 60 : bakurê rojavayê

• 61 : başûrê rojhilatê
; 62 İ başûrê rojavayê
i 63 • RENG

Berf çi reng e?

Berf spî ye.
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

altın rengi
bej
beyaz
gri
gümüş (rengi)
kahverengi
kırmızı
mavi
mor
pembe
sarı
siyah
turuncu
yeşil
AİLE - İLİŞKİLER

abla
ağabey
akraba
anne
anneanne
arkadaş
baba
bekâr
çocuk
çocuklar
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rêngê zêr

bej

: Spî

gewr
rengê zîv

64

65

66

67

68
69 i qehweyî

70 i sor
71 i şîn
72 i mor, binevşî

73 pembe

74 ; zer
75 : reş

: 76 i turincî

: 77 kesk

78 MALBAT-TÊKILÎ

79 i xûç, et

80 : kek

81 xizm, meriv
82 İ dê, dayik

: 83 dapîr
İ 84 i heval

i 85 bav

86 ■ ezeb

87 zarok

: 88 zarok
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89 damat
90 : dayı
91 dede
92 ebeveyn
93 erkek kardeş
94 : gelin
95 hala,teyze, yenge
96 ikiz
97 kadın eş
98 kayınpeder
99 kayınvalide
100 kız arkadaş
101 kız evlat
102 kız kardeş
103 koca
104 kuzen (amca oğlu,amca k
105 oğul
106 torun
107 MESLEKLER

Mesleğiniz nedir?

Ben mühendisim.

108 asker
109 aşçı
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89 ; zava
90 ■ xal
91 : bapîr, kalik

: 92 : dê û bav
i 93 bira
i 94 ; bûk
: 95 , met, xaltî, amojin
i 96 i cêwî
; 97 i jin, pîrek
i 98 i xezûr
i 99 xwesû
■ 100 : hevala keç
: ıoı keç
i 102; xwişk, xweng
i 103 mêr
i 104 i pismam, dotmam
; 105 kur
i 106 i nevî
; 107 ' PÎŞE

Pîşeya we çi ye?

Ez endazyar im.

! 108 i leşker, esker
i 109 aşpêj
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i 110 avukat
: 111 boyacı
i 112; çiçekçi

113 ■ çiftçi
i 114 ' dişçi
, 115 : doktor

116 eczacı
117: elektrikçi

' 118 i emekli
119 emlakçı
120 ev hanımı

: 121 fotoğrafçı
122 garson
123 gazeteci
124 hakim
125 hemşire
126 hostes
127 iş adamı
128 İŞÇİ
129 itfaiyeci
130 ' kitapçı
131 kuaför
132 i kuyumcu
133 marangoz
134 memur
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İ 110 i parêzer
î 111 İ boyaxvan
i 112 ; kulîlkfiroş
i 113 : cotkar
i 114 i diransaz
: 115 i bijîşk
İ 116 i dermanfiroş
i 117; elektrîkvan
İ 118 i malnişîn, teqawîd
i 119 : emlaqfiroş
i 120 i bermalî
: 121 i wênekêş
i 122 İ garson
; 123 i rojnamevan
i 124 i dadger, dadwer
i 125 i hemşîre
İ 126 i hostes
i 127 i karsaz
: 128 i karker
İ 129 . agirkuj
: 130 i pirtûkfiroş
• 131 İ kuaför

132 i zêrkar, zêrfiroş
133 : dartiraş, xerat

i 134 : karmend
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: 135

136

. 137

138

■ 139
\ 140

141

: 142
: 143

144

145
' 146

147

148

149

150

. 151

: 152

: 153

: 154

155

156

157

158

159

mimar
muhabir
muhasebeci
mühendis
müzisyen
noter
öğretmen
pilot
polis
postacı
ressam
sekreter
su tesisatçısı
şoför
teknisyen
tercüman
terzi
veteriner
yazar
EĞİTİM

anaokulu
bilgisayar
cetvel
cevap
danışman
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i 135 : avahîsaz
i 136 i nûçegihan, peyamnêr
i 137 i jimaryar, muhasib
: 138 i endazyar
i 139 i muzîkjen
i 140 i noter
i 141 i

mamoste
i 142 İ teyar, pîlot
; 143 : polîs
i 144 i postevan
i 145 İ şêwekar, wênesaz
İ 146 i nivîsvan
İ 147 i amûrsazê avê
; 148 i ajovan
i 149 İ teknisyen
İ 150 İ wergêr
; 151 İ dirûnker
i 152 ! beytar
i 153 i nivîskar
i 154 i PERWERDEHÎ
j 155 dibistana lîstikê
: 156 i kombers, kompîtur
i 157 i rastek
: 158 i bersiv
! 159 : şêwirmend
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: 160 ■ defter
. 161 ders
: 162 ders programı
: 163 diploma
: 164: dolma kalem

165 dosya
166 fakülte
167 hesap makinesi
168 kağıt
169 karne
170 kitap
171 kurs
172 kurşun kalem
173 lise
174 makas
175 meslek okulu
176 mezun
177 müdire
178 müdür
179 okul
180 i ödev
181 öğrenci
182 öğretmen
183 özel okul
184 profesör
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i 160 : lênûsk, defter
i 161 : wane, ders
: 162 i bernameya waneyê
i 163 : bawername
i 164 i pênûsa hibrî
i 165 : hevnivîs
i 166 İ peymangeh, fakülte

167 İ makîneya hesabê
i 168 ; kaxez
; 169 karne
i 170 i pirtûk
: 171 i qurs
i 172 İ pênûsa zirîçî
i 173 ■ dibistana amadehiyê
i 174 İ meqes
İ 175 İ dibistana pîşeyê
i 176 i derçû, destûrdar
i 177 i midure
i 178 i midur, gerînende
: 179 : dibistan, xwendegeh
i 180 : spartek
■ 181 i xwandekar, şagirt
i 182 i mamoste
: 183 i xwendegeha taybet
İ 184 ; profesör
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185 seminer
186 . sınav
187 sınıf
188 sıra
189 ; silgi
190 ; soru
191 üniversite
192 ; yazı tahtası
193 yüksek lisans
194 SAĞLIK

Penisiline alerjim var.

195 ağrı
196 : ameliyat
197 cankurtaran
198 : damla
199 eczane

: 200 hamile
201 hap
202 hasta
203 hastane
204 ; iğne
205 ilaç
206 ishal
207 kan
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: 185 ■ semîner
’ 186 ■ ezmûn
i 187 ; pol
i 188 ; sekû
; 189 : jêbir
i 190 i pirs
i 191 ; zanîngeh, zanko
i 192 ■ textê nivîsê, dep
! 193 ; lîsansa bilind
: 194 TENDURISTÎ

Ji penîsîlînê re alerjiya min heye.

i 195 : êş, jan
İ 196 i emeliyat
İ 197 : jiyanparêz
i 198 i dilop
i 199 ; dermangeh
İ 200 İ ducan, hamîle
i 201 : heb
İ 202- nexweş
i 203 i nexweşxane
i 204 i derzî
i 205 ; derman
? 206 i virikî, emel
i 207 ; xwîn
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208 kan grubu
209 krem
210 muayene
211 nabız
212: öksürük
213 pamuk
214 reçete
215 röntgen
216 sargı bezi
217 sedye
218 tansiyon
219 tedavi
220 tentürdiyot
221 teşhis
222 ülser
223 yara bandı

: 224 VÜCUT BÖLÜMLERİ
225 ağız
226 ayak
227 bacak
228 baş
229 beyin
230 bıyık
231 bilek
232 boyun
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208 i cureya xwînê

209 ■ krem

210 i muayene
211 ; nebz, rehjen

212 ■ kuxik

213 • pembû

214 j dermanname
215 i röntgen

216 i terîş

217 i kejave, sedye

218 ; tansiyon

219 i tedawî, nojdarî

220 : tentürdiyot

221 : teşxîs, nasîn

222 i ürkulî

223 ; banda birînê

224 ■ ENDAMÊN BEDENÊ

225 ; dev

226 i ling, pê
227 î şeq, çîm

228 ' serî

229 : mejî

230 ; simbêl

231 zend

232 : sitû
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234 ; çene

235 deri

236 dil

237 dirsek

238 diz

239 dudak

240 el

241 göbek

242 göğüs

243 göz

244 kalça

245 kalp

246 karın

247 kaş

248 kol

249 kulak

250 meme

251 mide

252 omuz

253 parmak

254 saç

255 sakal

256 sırt

257 tırnak
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233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

poz
çeng
çerm
ziman
enîşk
çok
lêv
dest
navik
sing
çav
kemax, qorik
dil
zik
birû
pî, mil
guh
memik, çiçik
aşık, mîde
mil
pêçî, tilî
por
rih
PİŞt..........
neynûk
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258 yüz
259 SPOR
260 amatör
261 antrenör
262 araba yarışı
263 at yarışı
264 atlet (sporcu)
265 atletizm
266 basketbol
267 bilardo
268 binicilik (at)
269 bisiklet
270 boks
271 buz pateni
272 dağcılık
273 defans (savunma)
274 faul
275 final
276 futbol
277 galibiyet
278 gol atmak
279 golf
280 güreş
281 hakem
282 orta saha
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258 rû, serçav
259 WERZÎŞ
260 amatör
261 rahêner
262 pêşbirka siwareyan
263 tirada hespan
264 werzişkar
265 atletizm
266 basketbol
267 bilardo
268 siwarçakî
269 bîsîklet
270 boks
271 patena qeşayê
272 çiyagerî
273 parastin
274 faûl
275 dawî, final
276 futbol, goga pê
277 serketin
278 gol avêtin
279 golf
280 gemş, zoran
281 ferwerde
282 qada navîn
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283 . halter
284 hentbol
285 . jimnastik
286 judo
287 kale
288 ; kaleci
289 kayak
290 i kaybetmek
291 kazanmak
292 koşu
293 kupa
294 ; maç, karşılaşma
295 : madalya
296 masa tenisi
297 oyun
298 : oyuncu
299 paten
300 penaltı
301 profesyonel
302 rakip
303 rekor
304 '■ seyirci
305 skor, puan
306 stadyum
307 şampiyon
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283 halter, parseng hildan
284 hentbol
285 jîmnastîk
286 judo
287 qele
288 qelevan, golparêz
289 kaşûn
290 wenda kirin
291 bi dest xistin, bi ser ketin
292 bez, bazdan
293 kupa
294 maç, musabeqe
295 xelat
296 tenîsa maseyê
297 lîstik
298 lîstikvan
299 paten
300 penalti
301 profesyonel
302 hevrik
303 rekor
304 temaşevan, bîner
305 skor, puan
306 hewşeng
307 şampiyon
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308 ; takım
309 taraftar
310 : tekvando
311 ; tenis
312 top
313 tribün (ler)
314 turnuva
315 voleybol
316 : yarış
317 yenilgi
318 yüzme
319 ULAŞIM

Şehir merkezine hangi otobüs gidiyor?

Yol ücreti ne kadar?

320 aktarma
321 araba

i 322 Arkada
323 bagaj fazlası

; 324 : bavul, valiz
325 bekleme salonu
326 benzin istasyonu
327 bilet
328 bisiklet
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326 îstasyona benzînê

327 bilêt

328 pisîklet, duçerxe

308 tîm

309 piştvan, alîgir

310 tekvando

311 tenîs

312 gog, top

313 trîbûn

314 turnûva

315 voleybol

316 pêşbazî, pêşbirk

317 têkçûn, binketin

318 avjenî, soberî, melevanî

319 GIHANÎ
Kîjan otobüs diçe navenda bajêr?

Heqê rê çiqas e?

320 veguhastin

321 erebe

322 li paş

323 zêdehiya baxajê

324 bahol

325 pêrgîngeh
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329 can yeleği
330 demiryolu
331 feribot
332 gemi
333 harita

: 334 istasyon
335 kalabalık
336 kalkış saati
337 kamara
338 kamyon
339 kaptan
340 kavşak
341 kayık
342 kaza
343 köprü
344 Köşede
345 liman
346 Meydan (alan)
347 mürettebat
348 otobüs
349 Önde
350 rehber
351 seyahat
352 taksi
353 tramvay
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329 : çakêtê jîyanê
330 i rêhesin
331 ■ feribot
332 ! keştî
333 ! nexşe
334 ! îstasyon
335 ; qerebalix, şênî
336 : seeta rabûnê
337 ; kamara
338 : qamyon

.......................................

339 ; qaptan, sertîm
340 ; çaterê
341 lotke, qayiq

............ ................................ .

342 : qeza
343 : pir
344 i li koşeyê ................................ j

345 ■ bendergeh, lengergeh
346 ■ qad
347 ; muretebat
348 : otobüs

........................... ........... '

349 ; li pêş
............... ............... .......... ■

350 i rêber _________________

351 i geşt
352 i texsî

.............

353 ; tramwey
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354 tren

355 uçak

356 varış saati

357 yat

358 yolcu

359 yolcu gemisi

360 TABELALAR - İŞARET
361 açık
362 : bay

363 bayan

364 berber

365 boş

366 bozuk

367 çarşı

368 çekiniz

369 çıkış

370 çöp atmayınız

371 danışma

372 : dikkat

373 dur

374 . durak

375 eczane

376 fotoğraf çekmek yasaktır

377 gar

378 geçit
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354 i trên
355 i balafir, teyare
356 : seeta gihîştinê
357 yat, lotkeya bi ba
358 ■ rêwî, rêwingî
359 ; keştiya rêwiyan
360 i TABELA-ÎŞARET

361 ; vekirî
362 ■ mêr
363 ; jin
364 ! berber, sertraş
365 ı vala
366 i xirab
367 : çarşî
368 ; kaş bikin
369 ; derketin
370 ■ gemarê neavêjin
371 ; şêwirgeh
372 ! hişyarî
373 i raweste
374 i rawestgeh
375 ; dermanfiroş
376 ■ wêne kişandin qedexe ye

377 gar
378 ! bihûrk, derbend
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379 girilmez
380 giriş
381 giriş ücretli
382 giriş ücretsiz
383 giriş yasak
384 gişe
385 içilmez
386 indirim
387 itiniz
388 kapalı
389 kiralık
390 meşgul, dolu
391 metro
392 muhasebe
393 müdür
394 müze
395 otogar
396 otopark
397 postane
398 rezerve
399 satılık
400 sigara içilmez
401 şehir merkezi
402 tehlikeli
403 tuvalet
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379 :

380 i

381 i
382 i

383 ■

384 ■

385 ;

386 i

387

388 ;

389 :

390 i

391 ;

392 !
393 ’

394 :

nekevinê
têketin
têketin bi pere ye
têketin belaş e
têketin qedexe
gîşe...........................
nayê vexwarin
daxistin
dehf bidin
girtî............................
demanî
mijûl, tijî
metro
jimaryarî, muhasebe
gerînende, birêveber
mûze

395 otoxar
396 : otopark
397 i postexane
398 ; rezerve
399 ê firotinê
400 : cixare nayê kişandin
401 navenda bajêr
402 i bi xeter, bi talûke
403 ; daşir, avdestxane
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404

405

yol kapalı

KONAKLAMA
Kahvaltı saat kaçta bitiyor?

Odanın fiyatı nedir?

406 anahtar

407 ayna
408 bahçe

409 balkon

410 banyo

411 battaniye

412 bulaşık makinesi

413 buzdolabı

414 çamaşır makinesi

415 çarşaf

416 çatı

417 çocuk bezi

418 duş

419 duvar

420 elektrik süpürgesi

421 ev
422 fiyat

423 havalandırma

424 havlu
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i 404 i rê girtî

405 RÛNIŞTGEH Û NAVMAL

Taştê di seet çendan de diqede?

Heqê odeyê çiqas e?

; 406 ; mıfte, kilît

: 407 ■ neynık

: 408 : baxçe

: 409 : şaneşîn, berban

! 410 ; serşok

i 411 i betanı

i 412 i makîneya firaqşo
413 i sarincok

i 414 i makîneya cilşo
; 415 ! rûnivîn, çarşef

İ 416 i serban

: 417 : paçê zarokan

i 418 i dûş

i 419 i dîwar
: 420 i sivnika bi elektrîk

: 421 i mal, xanî

i 422 i biha

: 423 i bakêş

i 424 i pêşgîr, mexmel



delta A kitap 45

: 425 kalorifer
426 kapı
427 klima

; 428 lamba
429 lavabo

i 430 i masa

431 merdiven (ler)
432 mutfak
433 oda
434 oda servisi
435 otel
436 pencere
437 perde
438 plaj
439 sabun
440 servis
441 şampuan
442 ; tam pansiyon
443 televizyon
444 tuvalet
445 tuvalet kâğıdı
446 ütü
447 yastık
448 yatak
449 yatak odası
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425 qalorîfer

426 derî

427 basark, klîma

428 çira, lambe

429 destşok

430 mase

431 pêlekan, derence

432 mutbex

433 ode, menzel

434 serwîsa odeyê

435 otêl

436 pace, şibake, külek

437 perde

438 kevîşen

439 sabûn,pêşok

440 serwîs

441 şampûan

442 pansiyona tam

443 televîzyon

444 avdestxane, daşir

445 kaxezê avdestxaneyê

446 utî

447 balîf, balgeh

448 şelte, cihi

449 odeya razanê
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yatak örtüsü450

451 zil
452 ' KİŞİSEL BİLGİLER

453 adres

454 bekar

455 . boy - kilo

456 : cinsiyet

457 erkek (E)

458 evli

459 imza

460 kadın (K)

461 medeni durum

462 meslek

463 ülke

464 : yaş
465 MUTFAK MALZEMELERİ

466 bardak

467 bıçak

468 çatal

469 çaydanlık

470 fırın

471 kaşık

472 tabak

473 tava

474 tencere
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450 rûnivîn
451 zengil
452 AGAHIYÊN KESANE
453 navnîşan
454 ezeb
455 bejn-kîlo
456 zayend
457 mêr (M)
458 zewicî
459 şanenav
460 jin (J)
461 rewşa zewicîbûnê
462 pîşe
463 welat
464 sal
465 AMÛRÊN MUTBEXÊ
466 qedeh, İstikan
467 kêr
468 çetel, sêtêlk
469 çaydank
470 nanpêjgeh, firne
471 kevçî
472 teyfik
473 tawe, miqilk
474 qûşxane, beroş
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475 YİYECEK İÇECEKLER

Afiyet olsun!

Ne tavsiye edebilirsiniz?

: 476 ; aç
: 477 akşam yemeği
i 478 i ekmek

479 et

480 fincan

481 hesap

482 manzara
483 masa
484 masa örtüsü

485 öğle yemeği

; 486 peçete

487 şeker

488 : şerefe

; 489 tok
i 490 . Kahvaltı

491 : bal

: 492 omlet

493 peynir

494 : salam

495 sosis
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475 XWARIN Û VEXWARIN
Noşî can be!

Hûn dikarin çi tewsiye bikin?

476 birçî

477 şîv

478 nan

479 goşt

480 fincan

481 hesab

482 dîmen, bergeh

483 mase

484 rûmase

485 firavîn, navroj

486 peçete, destmala kaxez

487 şekir

488 noşîcan, noş

489 têr

490 Taştê

491 hingiv

492 hêkerûn

493 penîr

494 salam

495 SOSİS



48delta A kitap

496 sucuk
497 tereyağı

: 498 . zeytin
499 Çorbalar
500 domates çorbası
501 işkembe çorbası
502 i mantar çorbası
503 mercimek çorbası
504 sebze çorbası
505 tavuk çorbası
506 yayla çorbası
507 Salatalar
508 çoban salata
509 mevsim salatası
510 patates salatası
511 rus salatası
512 : yeşil salata
513 Mezeler
514 ciğer

. 515 havyar
516 patates püre
517 patates tava
518 . turşu
519 yoğurt
520 Ana Yemekler
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496 benî
497 nivîşk
498 zeytûn
499 Şorbe
500 şorbefiringî
501 şorbehûr
502 şörbekuvark
503 şorbenîsk
504 şorbesewzî
505 şorbemirîşk
506 şorbeya zozanî
507 Selete
508 seleteya firingiyan
509 seleteya demsalî
510 seleteya kartolan'
511 seleteya Rûsan
512 seleteya hêşînayiyê
513 Meze
514 kezeb, ceger
515 bizût, xewyar
516 helîseya kartolan
517 taweya kartolan
518 tirşî
519 mast
520 Xwarinên Bingehîn
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521 arnavut ciğeri
522

523

biftek
bonfile

524 dana pirzola
525 et sote
526 ızgara köfte
527 karışık ızgara
528 kebap
529 kuzu pirzola
530 makarna
531 mantı
532 pilav
533 piliç kızartma
534 tas kebabı
535 Deniz ürünleri
536 alabalık
537 hamsi
538 kalamar
539 karides
540 kefal
541 levrek
542

543

lüfer
mezgit

544 palamut
545 sardalye
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İ 521 ; kezeba sorkirî
i 522 i bîftek
! 523 i bonfile
: 524 * pîrzoleya golikan
İ 525 i soteya goşt
İ 526 i kuftika biraştî

İ 527 i biraşteya pircure
i 528 İ kebab
i 529 i pîrzoleya berxikan
İ 530 i meqerne
i 531 İ xengel, mantî
i 532 i pîlaw, girar
i 533 i mirîşka sorkirî
i 534 İ kebaba tasê
i 535 ; Berhemên deryayê
: 536 i masiyê deqsor
i 537 : hemsî, kîlke
: 538 i kalamar

i 539 i canberî, rubyan
i 540 masîperk

i 541 i sûf
\ 542 İ lûfer
İ 543 : mezgît
İ 544 i berû

545 ; masîwûrk
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546 somon balığı
547 tuna balığı
548 uskumru
549 Tatlılar
550 [süt] kaymak
551 baklava
552 , dondurma
553 komposto
554 meyve salatası
555 muhallebi
556 pasta
557 sütlaç
558 : Meyveler
559 ananas
560 armut
561 ayva
562 çilek
563 dut
564 elma
565 erik
566 greyfurt
567 hindistan cevizi
568 incir
569 karpuz
570 kavun
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i 546 masiyê somonê

i 547 masiyê tunayê

548 zîpermasî

; 549 Şîranî

i 550 to, qeymax

551 beqlewe

i 552 berfeşîr, bestenî

! 553 xweşav, xoşav
i 554 seleteya mêyweyan

i 555 tilolik, şîrşêrk

i 556 kulîçe

; 557 şorbeşîr, gûlol

; 558 Mêywe, Fêkî

. 559 ananas
■ 560 hirmî

561 bihok

562 tûfrengî

: 563 tû

564 sêv
i 565 alûçe, arung, hilû
i 566 sindî, zîbal

567 gûza hindê

: 568 hêjîr

569 zebeş

: 570 petîx, gindor
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571 kayısı
; 572 kiraz

573 mandalina
574 . muz
575 nar
576 portakal

. 577 şeftali
578 üzüm
579 Sebzeler
580 bezelye
581 biber
582 domates
583 fasulye

: 584 havuç
585 ıspanak

: 586 kabak
: 587 lahana
; 588 marul

589 mercimek
590 mısır
591 nohut
592 patates

. 593 patlıcan
594 salatalık
595 sarımsak
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571 mişmiş, zerdele
572 gêlaz, qeresî
573 lalengî

i 574 mûz
: 575 hinar
; 576 porteqal
; 577 XOX
; 578 tirî
• 579 Sewze
i 580 şoqil, polik
: 581 îsot
: 582 firingî, bacanê sor
i 583 lowî, fasûlî
i 584 gezer
i 585 siyele
: 586 kundir
i 587 kelem
i 588 xas, kaho
i 589 nîsk
! 590 garis, lazût
! 591 nok
: 592 kartol, petat
: 593 bacan, bacana reş
i 594 xiyar
i 595 sîr
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: 596 : soğan
597 Baharatlar
598 kekik
599 kırmızı biber

: 600 ; nane
: 601 tuz

602 İÇECEKLER
603 (soda)madensuyu
604 alkollü içki
605 ayran
606 bira
607 Çay
608 hazır kahve
609 kola
610 limonata
611 meyve suyu

. 612 portakal suyu
: 613 rakı
. 614 : su

615 süt
. 616 : şarap

617 tonik
618 Türk kahvesi
619 viski
620 votka



delta A kitap52 A

596 pîvaz
597 Biharat
598 cehterî, catir
599 îsota sor
600 pûjan, anix
601 xwê
602 VEXWARIN
603 sode
604 vexurkê bialkol
605 dew
606 bîra
607 çay
608 qehweya amade
609 qola
610 lîmonete
611 ava mêyweyê, ava 1
612 porteqal
613 araq
614 av
615 şîr
616 şerav.mey
617 tonîk
618 qehweya Tirkan
619 wîskî



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

KİŞİSEL EŞYALAR

anahtarlık
bilezik
boncuk
cep telefonu
çakmak
el çantası
eldiven
eşarp
gözlük
güneş gözlüğü
kemer
kol saati
kolye
kredi kartı
küpe
mendil
saç tokası
sigara
şapka
şemsiye
tarak
yüzük
BAKIM VE GÜZELLİK MALZEMELERİ

allık
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621 TIŞTÊN KESANE

622 miftedank, kilîtdank

623 bazin

624 morîk

625 telefona berîkê

626 heste

627 çentik

628 lepik

629 şerpe

630 berçavk

631 berçavka rojê

632 kember, qayiş

633 saeta zendê

634 ristik, gerdanî

635 qerta qrediyê

636 guhar

637 destmal

638 berbisk

639 cixare

: 640 şewqe

641 sîwan

642 şe

643 gustîlk, hingulîsk

644 AMÛRÊN XWEÇÊKIRINÊ Û XWEŞIKBÛNÊ

645 sorav
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i 646 aseton
647 cımbız
648 ; diş fırçası
649 diş macunu

; 650 el kremi
651 göz farı
652 : göz kalemi
653 . jilet

i 654 pamuk
655 parfüm
656 rimel, maskara
657 ruj
658 sabun
659 saç boyası
660 : şampuan
661 tıraş köpüğü

: 662 tırnak törpüsü
663 traş bıçağı
664 i GİYECEK

: 665 ayakkabı
; 666 bikini

667 blucin
668 bluz
669 ceket
670 çizme
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; 646

: 647

: 648

: 649

: 650

651

: 652

; 653

; 654

655

: 656

657

; 658

: 659

• 660

661

: 662

■■ 663

; 664

: 665

666

667

668

669

: 670

delta A kitap

aseton
mûçing
firçeya diranan
mecûna diranan
krema destan
fara çavan
qelema çavan
gûzan, cilêt
pembû
parfüm
rîmel, maskara
rûj, lêvsork
sabûn
boyaxa poran
şampûan
kefa tiraşê
kartik, kertik
Pîj
CIL Û BERG

sol, pêlav
bîkînî
blûcîn
blûz
saqo
sapok, gîzme
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671 çorap
672 : elbise
673 eşofman
674 etek
675 gelinlik
676 gömlek
677 iç çamaşırı
678 kravat
679 külot (bay)
680 külot (bayan)
681 külotlu çorap
682 manto, kaban
683 mayo
684 pantolon
685 pijama
686 spor ayakkabı
687 sutyen
688 şort
689 takım elbise
690 . terlik
691 HAVA DURUMU
692 ay
693 bulutlu
694 buzlu
695 derece
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i 671 i göre
! 672 i kine, cil
İ 673 İ eşofman
İ 674 i daw
i 675 i kirasê bûkaniyê
i 676 i

kurtik, qutik, mîntan
i 677 İ bincil, binkirask
i 678 : qerewat
i 679 i derpê
i 680 İ derpê

681 i derpêgore
i 682 ; manto
i 683 i mayo
i 684 i şal, pantol

685 İ pêceme
i 686 i sola werzişê
i 687 > sutyen, bersing
i 688 i derpîkurt
i 689 bedii
: 690 i şimik
i 691 İ REWŞA HEWAYÊ
i 692 ; heyv, meh
; 693 i ewravî, bi ewr
i 694 i bi qeşa
: 695 pîle, derece
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- POLİTİKA

696 dolu
697 don
698 fırtınalı
699 gökyüzü
700 güneşli
701 ılık
702 iklim
703 kar
704 karlı
705 rüzgâr
706 rüzgarlı
707 serin
708 sıcak
709 sis
710 soğuk
711 şimşek
712 İKTİSAT - HUKl
713 arz
714 bakan
715 bakanlık
716 başbakan
717 başkent
718 belediye
719 belediye başkanı
720 borsa
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i 696 i zîpik, teyrok
; 697 ‘ cemed, sehol
i 698 i bi bahoz, bi bager
: 699 i ezman
i 700 bitav, tavîn
i 701 : Şîrgerm, sargerm
i 702 İ avûhewa
İ 703 i berf
i 704 i bi berf
i 705 i ba
İ 706 bi ba
i 707 i hênik
i 708 : germ
i 709 ’ mij, moran
İ 710 i serma, sar
: 711 birûsk
i 712 i ABORÎ - HIQÛQ - POLÎTÎKA

■ 713 pêşkeş, derpêş
714 i wezîr

: 715 i wezaret, wezîrî
İ 716 ; serokwezîr
' 717 i paytext
i 718 i şaredarî
i 719 şaredar
i 720 İ borse
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721 cumhurbaşkanı
722 davacı
723 demokrasi
724 fiyat
725 gelir
726 hapishane
727 hücre
728 hükümet
729 ihracat
730 işletme
731 ithalat
732 kanunsuz
733 kâr
734 kelepçe
735 mahkeme
736 mal
737 meclis
738 milletvekili
739 para
740 parti (siyasi)
741 propaganda
742 sanık
743 seçim
744 seçmen
745 sermaye
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721 cumhurbaşkanı
722 davacı
723 demokrasi
724 fiyat
725 gelir
726 hapishane
727 hücre
728 hükümet
729 ihracat

. 730 işletme
731 ithalat
732 kanunsuz
733 kâr
734 kelepçe
735 mahkeme

. 736 mal
737 meclis
738 milletvekili
739 para
740 parti (siyasi)
741 propaganda
742 sanık
743 seçim
744 seçmen
745 sermaye
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i 721 : serokkomar
i 722 i dozdar
i 723 i demokrasi
i 724 İ biha
i 725 i hatinî, dahat
i 726 i girtîgeh, hepsxane
i 727 i hicre
• 728 i hikûmat
İ 729 i hinarde, îxracat
İ 730 İ karsazî
i 731 i hawirde, itxalat
i 732 İ bêqanûn,bêzagon

733 : kar, qezenc
734 i destbend

1 735 i dadgeh
; 736 i mal
; 737 İ meclîs
i 738 ; parlamenter
İ 739 i pere, dirav
i 740 i partî
i 741 bangeşe
İ 742 İ bersûc
i 743 i hilbijartin
İ 744 İ dengdêr, hilbijêr

745 ' sermiyan
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746 : şüpheli

747 tabanca

748 talep

i 749 : tasarruf

750

751

tutuklu

tüketim

752 üretim

753 yargıç

754 yasal

755 yatırım

756 zarar

757 GÜMRÜK
758: çalışma izni

759 danışma bürosu

760 doğum yeri

761 emanet

762 evraklar

763 gümrük kontrolü

764 : gümrüksüz

765 kayıp eşya

766 kızlık soyadı

767 kimlik

768 oturma izni

769 pasaport

770 sınır
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j 746 i gumanbar ~ .
İ 747 İ demançe
İ 748 i daxwaz
i 749 : teserûf, sexbêrî
İ 750 i girtî
■ 751 ’ mezax
i 752 i hilberîn
; 753; dadger, dadwer
i 754 İ zagonî
i 755; veberhênan, razemenî
i 756 i zirar
i 757 : GUMRIK ■ BACGEH
i 758 : destura xebatê
i 759 i şêwirgeh
: 760 i cihê zayînê
' 761 sparte, emanet
i 762 i ewraq
i 763 i sehêtiya bacgehê
i 764 j bêbac
: 765 : tiştê wendayî
İ 766 İ paşnava keçaniyê
i 767 ; nasname
j 768 i destûra rûniştinê
i 769 pasaport

770 sînor, tixûb
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771 uyruk
772 uzatma
773 valiz
774 yenileme
775 HAYVANLAR
776 at
777 ayı
778 balık
779 boğa
780 domuz
781 eşek
782 inek
783 kaplumbağa
784 kedi
785 koyun
786 köpek
787 köpekbalığı
788 kurbağa
789 kurt
790 kuş
791 maymun
792 ördek
793 papağan
794 tavşan
795 tavuk
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; 771 ; rajêr, tabi’
i 772 diröjkirin
i 773 ; valêz

774 : nûkirin
: 775 İ HEYWAN, AJAL
i 776 i hesp
i m i hirç
İ 778 i masî
İ 779 ; ganêr, boxe

780 i beraz, xinzîr
i 781 i ker
i 782 i çêlek, mange
İ 783 İ kûsî, req
İ 784 i pisîk, kitik
İ 785 ‘ mî
i 786 İ kûçik, se
■ 787 i semasî
İ 788 İ beq
• 789 İ gur
i 790 İ çûk, çivîk
İ 791 ; meymûn, qird

i 792 werdek

i 793 tûtî
i 794 ; kerguh, kêvroşk
i 795 . mirîşk
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796 tilki
797 timsah
798 i yılan
799 : EDATLAR
800 altında, altına
801 arasında
802 ardından
803 . arkasında
804 : -de, -da
805 -den beri
806 -den dolayı, için
807 -den önce
808 : -den, -dan
809 dışında
810 -e kadar
811 etrafında
812: hakkında
813 hariç
814 içine
815 ile
816 karşı
817 ■ -siz, -sız
818 . süresince
819 tarafından
820 üzerinde
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j 796 ; rovî
; 797 i tîmseh, sûsmar

: 798 ; mar
799 DAÇEK ” '

i 800 i li binî
i 801 i di navbera
! 802 i di pey de
i 803 i li paş
; 804 i li, di -de
i 805 i Jİ -
i 806 i ji ber, ji bo
i 807 i beri -
i 808 i ji
Ş 809 i ji bilî, li derveyî
i 810 i heta -
i 811 ' li dora
i 812 i di derbarê
: 813 i ji bilî, ji xeynî, derveyî
j 814 i li hundirê
\ 815 [ bi, ligel, digel

816 hember, dij
817 i bê

i 818 i di tevahiya
i 819 i ji aliye
i 820 i li ser
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: 821 , yanında
: 822 yukarısında

823 ; SIFATLAR
824 i açık

• 825 • adil, dürüst
i 826 i akıllı
i 827 i arkadaş canlısı
, 828 i asi

829 : bağımsız
830 ; bayat
831 ; becerikli

: 832 ; bencil
: 833 ’ bilgili
i 834 : boş

835 büyük
; 836 ; cazibeli, çekici

837 cesur
; 838 çalışkan
. 839 çirkin
İ 840 ' dar
' 841 deli, çılgın
! 842 : deneyimli

843 derin
844 : dikkatli
845 dikkatsiz
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; 821 i li ber, li cem, li kêleka

I 822 I li jorî

: 823 i RENGDÊR
i 824 vekirî
i 825 i dadmend, rastgo

826 İ aqilmend, biaqil
i 827 i hogir
i 828 i asî, isyankar
i 829 i serbixwe
i 830 i kartû
i 831 İ jêhatî, jîr

i 832 : xwebîn

; 833 ; zanyar, agahdar, serwext
İ 834 I vala
i 835 i mezin.gir
i 836 i balkêş

i 837 i wêrek
i 838 i xebatkar
: 839 i kirêt
i 840 i teng
İ 841 i dîn, dînok
i 842 i bitecrûbe

i 843 i kûr

; 844 i bibal, baldar, bidîqat
i 845 ; bêbal, bêdîqat



846 dindar
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847 dolu
848 eli açık, cömert
849 endişeli
850 ■ esmer
851 fakir
852 geç
853 genç
854 geniş
855 geveze
856 gururlu
857 güçlü, kuvvetli
858 güçsüz
859 güvenilir
860 güvenilmez
861 güzel
862 harika
863 hırslı, tutkulu
864 ıslak.nemli
865 inatçı
866 ince
867 iriyarı
868 iyi
869 kalın
870 karanlık
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i 846 i oldar

İ 847 ; tijî
i 848 İ dest vekirî, camêr

i 849 i bifikar
i 850 i qemer
İ 851 i xizan, hejar

; 852 : dereng
i 853 i ciwan, xort

i 854 r fireh
i 855 i zimandirêj
i 856 İ şanaz
i 857 i bihêz, xurt

i 858 i bêhêz, bêqewet, zebûn

> 859 i ewledar, pêbawer

; 860 : pênebawer, bêbext

i 861 : xweşik, delal, bedew
i 862 i newaze

i 863 ’ azwer, azgîn, çavçil

i 864 : Şil

i 665 i rikdar, biînad

866 : zirav, tenik
i 867 i qirase

; 868 ; rind, xweş, baş

i 869 ! stûr

İ 870 i tarî
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mutsuz

871 kararlı, azimli
872 kaygısız
873 kel
874 kısa
875 kıskanç
876 kızgın
877 kolay
878 komik
879 kör
880 kötü
881 kumral
882 kuru
883 kuvvetli
884 lezzetli
885 meşgul
886 mutlu
887

888 mükemmel
889 namuslu, dü
890 neşeli
891 nişanlı
892 pahalı
893 sabırlı
894 sabırsız
895 sarışın
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: 871 : biryardar, biwêre
i 872 i bêxem
İ 873 i keçel
i 874 i kin, kurt
i 875 ; çavnebar
i 876 İ bihêrs
i 877 İ hêsan
i 878 İ pêkenok
İ 879 i kor
i 880 i xerab
i 881 kej
’ 882 ; hişk, ziwa
i 883 : bihêz

884 İ tehmxweş, bitehm
i 885 ; mijûl
: 886 i bextewar, şa
i 887 nebextewar
i 888 i newaze
i 889 i binamûs
: 890 : dilşa, dilgeş, rûgeş

891 : dergistî, destgirtî
i 892 İ biha
İ 893 . bitebat, bisebr
i 894 i bêtebat, bêsebr
i 895 • zerî
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896 sempatik
897 sevimli, tatlı
898 sıkıcı
899 sinirli
900 soğukkanlı
901 şanslı

: 902 şanssız
903 şımarık

■ 904 şişman
905 tembel
906 ; ucuz
907 ufak [küçük]

: 908 utangaç
909 uzman
910 uzun
911 ünlü

■■ 912 üzgün
913 vahşi
914 yakışıklı
915 yalnız
916 yaratıcı
917 yardımsever
918 yaşlı
919 yavaş
920 yeni
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i 896 i xwînşîrîn, xwîngerm
İ 897 i şîrîn
i 898 i acizker
: 899 i bihêrs
; 900 İ xwînsar
İ 901 i xweşbext, bisiûd
i 902 i bextreş, bêsiûd
i 903 • şûm, gewî
i 904 i qelew
i 905 İ teral

906 İ erzan
i 907 İ piçûk
i 908 İ fediyok, şermok
İ 909 i pispor, karzan
İ 910 İ dirêj
; 911 navdar, binavûdeng
i 912 i xemgîn

913 i hov, dirinde
; 914 ; çeleng
i 915 i tenê
i 916 i afirîner
i 917 ; xêrxwaz
• 918 ; pîr, kal
; 919 ■ hêdî

920 : nû
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921 yetişkin
922 yorgun
923 zeki
924 zengin
925 zor
926 : FİİLLER
927 acele etmek

: 928 ; acıkmak
929 : açıklamak
930 ; açmak
931 affetmek
932 i ağlamak
933 ait olmak
934 almak
935 anlamak

. 936 - anlaşmak
937 anlatmak

■ 938 '■ aramak
939 araştırmak

: 940 '■ âşık olmak
941 atlamak
942 ; atmak
943 ayakta durmak
944 ayarlamak
945 ayırmak
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İ 921 ; gîhaştî
i 922 i betilî, westiyayî
i 923 i jîr, zîrek
: 924 i dewlemend, maldar
İ 925 i dijwar, zor
i 926 i LÊKER

i 927 lez kirin, lezîn
I 928 i birçî bûn
i 929 İ rave kirin, daxuyandin
İ 930 İ vekirin
i 931 i bexşandin, Efû kirin
i 932 i girîn
İ 933 i xwemal bûn
: 934 i standin, wergirtin
İ 935 İ fehm kirin
i 936 i li hev hatin, li hev kirin
: 937 i vegotin
İ 938 \ lê gerîn

; 939 İ lêkolîn kirin

i 940 i dildarî bûn, evîndar bûn
; 941 i qevizîn, hilavêtin
i 942 i avêtin
İ 943 : li ser pîyan sekinin
i 944 i eyar kirin

945: veqetandin, cihê kirin
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946 ayrılmak
947 bahse girmek
948 başaramamak
949 başarmak
950 başlamak
951 beklemek
952 benzemek
953 bilmek
954 bitirmek
955 boğulmak
956 boyamak
957 bulmak
958 buluşmak
959 büyümek
960 cevap vermek
961 çağırmak
962 çalışmak
963 çalmak (müzik)
964 çizmek
965 dağıtmak
966 danışmak
967 davet etmek
968 değiştirmek
969 denemek

devam etmek970
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i 946 i veqetîn, cihê bûn
İ 947 i ketin behsê
i 948 i biserneketin
i 949 i biserketin
i 950 İ dest pê kirin
i 951 i rawestîn./Sekinîn
i 952 ; şibî
: 953 i zanîn
i 954 i qedandin
İ 955 i fetisîn, xeniqîn
i 956 boyax kirin

957 İ peyda kirin, dîtin
i 958 ! hev dîtin
: 959 ! mezin bûn, gir bûn
i 960 i bersiv dan
i 961 İ gazî kirin, bang kirin
; 962 i xebitîn, şixulîn
; 963 i lêdan, jenîn
; 964 i xêz kirin
i 965 İ belav kirin
; 966 İ şêwirîn
i 967 ; vexwendin, dawet kirin
i 968 i guhertin
: 969 cerinbandin
i 970 : berdewam kirin, domîn
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971 dikkat etmek (farkına varmak)
972 dilemek
973 dinlemek
974 dinlenmek
975 dokunmak
976 doldurmak
977 dönmek
978 dövüşmek
979 düşmek
980 düşünmek
981 eklemek
982 elde etmek
983 emretmek
984 endişe etmek
985 ertelemek
986 esmek (rüzgâr)
987 etkilemek
988 evlenmek
989 geliştirmek
990 gelmek
991 geri çevirmek
992 geri dönmek
993 getirmek
994 gezinmek
995 girmek



delta A kitap67 A

İ 971 i bala xwe dan
i 972 daxwaz kirin
İ 973 i guh dan, guhdarî kirin
İ 974 i bêhna xwe dan
İ 975 i dest lê dan
; 976 İ tijî kirin
İ 977 i vegerîn
i 978 i pevçûn
i 979 i ketin
i 980 i fikirîn, hizirîn
i 981 i tevê kirin, Veser kirin
; 982 ; bidest xistin
i 983 i ferman kirin, emir kirin
i 984 i fikar kirin
i 985 İ bipaş xistin
: 986 İ ba hatin, gobilîn
: 987 i bandor kirin
i 988 \ zewicîn
i 989 İ bipêş xistin
i 990 i hatin
i 991 İ vegerandin
î 992 İ vegerîn
; 993 ; anîn
; 994 i gerîn
: 995 i têketin
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996 gitmek
997 giymek
990 i göndermek
999 görmek
1000 görüşmek (röportaj yapmak)
1001i göstermek
1002 i gülmek
1003 i gülümsemek
1004 i güvenmek
1005; harcamak
1006 i hasar vermek

1007 hata yapmak
1008 i hatırlamak
1009 i hatırlatmak
1010 i hayal etmek
1011: hazırlamak
1012 i hissetmek

1013: hoşlanmak
1014 i hoşlanmamak
1015 i içermek
1016: içmek
1017 i ihtiyacı olmak
1018 i imzalamak
1019 inanmak
020 incitmek
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i 996 ; çûn
i 997 i li xwe kirin
i 998 i şandin
i 999 i dîtin
i 1000 i hevdîtin
i 1001 i nîşan dan, rayî kirin
i 1002; kenîn
i 1003; bişirîn
i 1004 i ewle bûn
i 1005i xerc kirin

1006 xesardan
i 1007; xeletî kirin, şaşî kirin
i 1008 i bi hatin, bi bîr anîn
i 1009; bi bîr xistin
; 1010 i xeyal kirin
i 1011i amade kirin

;1012i pê hesîn
i 1013 i li xweşê çûn
1014 li xweşê neçûn

i 1015 i hildan
; 1016 i vexwarin
i 1017 i hewceyîbûn
i 1018 i navîş kirin

1019 i bawer kirin
İ1020İ êşandin
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1021 inşa etmek
1022 istemek
1023 işaret etmek
1024 işitmek, duymak
1025 itiraz etmek
1026 itmek
1027 izin vermek
1028 kabul etmek
1029 kaçmak
1030 kalkmak
1031 kalmak(otel)
1032 kapamak
1033 karar vermek
1034 karıştırmak
1035 karşılaştırmak
1036. kaydetmek
1037 kazanmak
1038 kesmek
1039 keşfetmek
1040 kırmak
1041 kilitlemek
1042. kiralamak
1043 kokmak
1044 . kontrol etmek
1045 konuşmak
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; 1021 i ava kirin
1022; xwestin
1023 nîşan kirin

İ1024; bihîstin

1025 îtiraz kirin
1026: dehfdan
1027 desturdan

i 1028; pejirandin

1029 revîn
İ1030; rabûn
1031; mayîn
1032 girtin

i 1033; biryardan
İ1034; tevlîhev kirin

1035 dan berhev
; 1036 ’ tomar kirin, geyd kirin
1037 gezene kirin
1038 birîn, gut kirin
1039 vedîtin
1040 şikandin
1041; gufilandin

; 1042; kirê kirin, îcare kirin
1043 ; bêhn dan

; 1044; kontrol kirin, sehî kirin
1045 axaftin, peyivîn
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1046 korkmak
1047 korumak
1048 koşmak
1049 kullanmak
1050 makyaj yapmak
1051 merak etmek
1052 neden olmak
1053 nefret etmek
1054 okumak
1055 olmak
1056 onaylamak
1057 oturmak
1058 oynamak
1059 ödemek
1060 öğrenmek
1061 öğretmek
1062 öldürmek
1063 ölmek
1064 öpmek
1065 özlemek
1066 özür dilemek
1067 paylaşmak
1068 pişirmek
1069 rahatsız etmek
1070 reddetmek
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:1046 i tirsîn
i 1047 i parastin, star kirin
i 1048 i baz dan, bezîn
i 1049 i bikar anîn, xebitandin
:1050 i meqyaj kirin
i 1051 i meraq kirin, zîranî kirin
İ1052İ bûn sedem

i 1053 i xû kirin, nefret kirin
1054 xwendin

i 1055 i bûn
i 1056 i ere kirin
i 1057 i rûniştin
İ1058 lîstin

i 1059 i dan
i 1060i hîn bûn, fêr bûn, elimîn
i 1061 i hîn kirin, fêr kirin

1062 kuştin
1063 mirin

i 1064 i maç kirin, ramûsîn
i 1065 i bêrî kirin
i 1066 i lêborîn xwestin

1067 parve kirin
: 1068 i pijandin
1069; nerehet kirin

i 1070 red kirin
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rica etmek
rüya görmek
saklanmak
satın almak
satmak
savunmak

seyretmek
sigara içmek
silmek
sipariş vermek
sormak
söylemek

1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077 saymak (sayı)
1078 seçmek
1079 sevmek
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086 söz vermek
1087 susamak
1088 sürmek (oto)
1089 şaka yapmak
1090 şarkı söylemek
1091 şaşırtmak
1092 şikâyet etmek
1093 şüphelenmek
1094
1095 takip etmek

tahmin etmek
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1071 tika kirin
î 1072: xew ditin
;---------1----.................................................- -......................
i 1073 i xwe veşartin

1074- kirîn
i 1075; firotin
1076 parastin, berevanî kirin
1077 jimartin

i 1078: hilbijartin
i 1079 hez kirin
i 1080 i temaşe kirin

i 1081: kişandin
: 1082 i paqij kirin, jê birin
i 1083 i sparîş dan

i 1084i pirs kirin, pirsin
i 1085 i gotin
i 1086 i soz dan
i 1087 i tîbûn
i 1088 i ajotin
i 1089 i henek kirin
i 1090; stran gotin, kilam gotin
1091 i heyîrandin

i 1092 i gilî kirin, gazine kirin
1093 i şik kirin

i 1094 î rawêj kirin, texmîn kirin
1095 şopandin
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1096 taklit etmek
1097 tamir etmek
1098 tanımak
1099 tartışmak
1100: taşımak
1101 tatmak
1102 tavsiye etmek
1103 tebrik etmek
1104 tedavi etmek
1105 tehdit etmek
1106 tekrarlamak
1107 telefon etmek
1108 temas kurmak
1109 temizlemek
1110 tercih etmek
1111 tercüme etmek
1112 teslim etmek
1113 teşekkür etmek
1114 tıraş olmak
1115 tırmanmak
1116 tutmak
1117 tutuklamak
1118 uçmak
1119 ulaşmak
1120 umut etmek
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■1096; zarve kirin
1097 tamîr kirin
1098 nas kirin

; 1099; nîgaş kirin,gengeşî kirin
1100 bar kirin

; 1101; tehm kirin
; 1102 \ tewsiye kirin
1103' pîroz kirin

; 1104j derman kirin
; 1105; gef lê xwarin
; 1106; dubare kirin
; 1107: telefon kirin
; 1108; pêwendî danîn, têkilî danîn
: 1109; pagij kirin, pak kirin
; 1110; tercîh kirin
; 1111 ; wergerandin

1112 radest kirin
; 1113; spas kirin, malava kirin
; 1114; traş bûn

1115 hilperikîn, hilkişîn
1116 girtin

; 1117; girtin, derdest kirin
1118: firîn

: 1119 gihîştin
1120; hêvî kirin
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1121 unutmak
1122 uyanmak

-1123 uygulamak
1124 uyumak
1125 üretmek
1126 vazgeçmek
1127 vermek
1128 vurmak
1129 yakalamak
1130 yakmak
1131 yapmak
1132 yardım etmek
1133 yasaklamak
1134 yaşamak
1135 yazmak
1136 yemek
1137 yenmek
1138 yetişmek
1139 yıkamak
1140 yol göstermek
1141 yolculuk etmek
1142 yönetmek
1143 yürümek
1144 yüzmek
1145 ziyaret etmek
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i 1121; ji bîr kirin

i 1122; şiyarbûn

i 1123 i sepandin
1124 i razan

i 1125 i hilberîn

i 1126 i jêgerîn, qerîn

i 1127 i dan, dayîn

1128 lêxistin, lêdan
i 1129: girtin
i 1130 i şewitandin
i 1131 i kirin

i 1132 alîkarî kirin, alî kirin

i 1133 i qedexe kirin
i 1134: jiyîn

:1135: nivîsandin
i 1136 i xwarin

i 1137 i têk birin

i 1138 i gihîştin

i 1139 şûştin
j1140: rê nîşan dan
i 1141 ' rêwitî kirin

■1142 i birêve birin

i 1143 : meşîn

:1144 i avjenî kirin, soben kirin

1145: serî lê dan
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NASIL KULLANACAKSINIZ?

Dil öğreniminde çok önemli bir yere sahip
olan kelime bilgisini geliştirmek üzere
hazırlanan Kürtçe Dil Kartları, temel
dilbilgisi, pratik konuşma kılavuzu ve
özenle seçilmiş, en sık kullanılan ve konu
başlıklarına göre sınıflandırılmış kelimeler
den oluşmaktadır.

Bu kartların bütününde 1500’den fazla
kelimenin Kürtçe karşılıkları verilmiştir.

Her kelime numaralandırılmış, kartların
ön yüzünde Türkçeleri, arka yüzünde ise
karşılıkları ve telaffuzları aynı numara ile
verilmiştir.

Alfabe, telaffuz kuralları ve temel dilbilgi
si, kartların hemen başlangıcında, pratik
konuşma kılavuzu ise devamında
bulunmaktadır. Bunun dışında kelimeler
bölümünde bazı konu başlıklarında konu
ile ilgili kilit cümleler verilmiştir.
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