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ÖNSÖZ

Bu sözlük, Osmanlılar döneminde II. Abdülhamit
zamanında Bitlis'in Mutki ilçesinde kaymakamlık yap¬
mış olan Yusuf Ziyaeddin Paşa tarafından hazırlan¬
mış ve Osmanlı Maarif Nezareti'nin (Eğitim Bakan¬
lığının) izniyle 1310 (1894) yılında, İstanbul'da «Şir-
ket-i Mürettibiye Matbaası» nda basılmıştır. Sözlüğü
Kürtçe - Arapça olarak hazırlayan Yusuf Ziyaeddin
Paşa, adını da zamanın padişahı Abdülhamid'e ithaf
ederek «El-Hediyye El-Hamidiyye fi'1-Lûgat El-Kurdiy-
ye» (Kürt Dilinde Hamidiye Hediyesi) koymuştur.

Sözlük, bu alanda atılmış ilk adım olması bakı¬
mından ilginç olduğu kadar, o dönemden günümüze
kalmış bir belge niteliği taşıması yönünden de önem¬
lidir. Bu nedenle biz de sözlüğü ülkemizin okuyucu¬
larına kazandırmak amacıyla yenibaştan düzenledik
ve Arapçasmı Türkçeye çevirerek «Kürtçe Türkçe
Sözlük» adıyla yayınlamayı uygun bulduk.

Yenibaştan düzenleme işinde karşımıza çıkan ilk
sorun, sözlükteki Kürtçe sözcüklerin sıralaması ko¬
nusu oldu. Yusuf Ziyaeddin Paşa, sözcükleri Arap
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Alfabesine göre sıralamıştır. Aynı sıralamayı korudu¬
ğumuz takdirde sözcüklerin aranıp bulunması çok
güç, hattâ olanaksız duruma gelecekti. Bu sakıncayı
ortadan kaldırmak için sıralamayı yeni Alfabeye gö¬
re yaptık ve bu sıralamada, Urfa eski Milletvekili
merhum Avukat Kemal Badülı'nın «Kürtçe Grame¬
ri» (1) adlı eserinde kabul ettiği sıralamayı esas al¬
dık. Zaten bu sıralama, daha önce hazırlayıp yayın¬
ladığımız Kürtçe «Alfabe»de (2) de esas alınmıştı. Bu
sıralama şöyledir :

ABCÇDEÊFVGHXIÎJ Q K L M N
OPRSŞTUÛWYZ
Öte yandan kalın ve ince harflerin yazılış biçimi

de önemli bir sorun oldu. Aslında bu sorun, yalnız bu
sözlükte değil, tüm yazılarda önemini göstermekte¬
dir. Kürtçede, Türkçedeki gibi ses uyumu bulunma¬
dığı için sessiz harflerin yanlarındaki sesli harflere
göre ince ya da kalın okunmaları gibi bir kural yok¬
tur. Örneğin «yağmur» anlamına gelen «baran» söz¬
cüğü ile «yükler» anlamına gelen «baran sözcüğün-
deki harfler aynı olduğu halde ilkinde «r» harfi ka¬
im, ikincisinde ince okunur. Aynı fark. «çok» anla¬
mındaki «pır» ile «köprü» anlammdaki«pır» sözcük¬
lerinde de vardır. Bu farkı yazıda belirtmek için ga¬
liba en pratik çözüm yolu, kalın okunması gereken
sessiz harfi çift yazmak olacaktır. Örneğin «çok» an¬
lamındaki «pır» sözcüğünü «pırr» biçiminde yazmak
gibi. Ne var ki bu konu henüz tam ve kesin biçimde
bir kurala bağlanmadığı için böyle bir uygulamaya
gitmeyi şimdilik doğru bulmadık; kaim okunması ge¬
reken sessiz harfleri, bulundukları maddelerin so¬
nunda tek tek belirtmeyi tercih ettik.

Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki; Yusuf
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Ziyaeddin Paşa'nın hazırladığı bu sözlüğün yeterli
olduğu iddia edilemez. Bir kez, sözlük, Kürtçede kul¬
lanılan tüm sözcükleri kapsamamaktadır. İkincisi,
Yusuf Ziyaeddin Paşa, daha çok, görev yaptığı Mut¬
ki ve dolaylarında, bir de Bohtan yöresinde kullanı¬
lan sözcüklerin bir bölümünü toplayabilmiştir. Ne
varki o günkü ağır koşullar ve kıt olanaklar dikkate
alınacak ve Yazar'm Kürt olmadığı, Kürtçeyi iyi bil¬
mediği düşünülecek olursa, sözlüğün hiç de küçüm¬
senemeyecek bir çalışma ürünü olduğu anlaşılacak¬
tır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sözlük, aynı za¬
manda o dönemden günümüze kalmış bir belge nite¬
liğindedir. Bu nedenle, yeni Alfabeye göre sıralama
yapılması dışında herhangi bir değişikliğe gidilmesi,
orijinalliğinin bozulmasına yolaçabilir. Bu nedenle biz
de böyle bir değişiklik yapmaya gitmedik. Ancak ba¬
zı sözcüklerin değişik anlamlarını parantez içinde
verdik. Bununla birlikte bazı ufak-tefek eklemeler
de yapmayı zorunlu gördük. Örneğin yazarın sadece
geçişsizini kullandığı bazı fiillerin geçişlilerini ya da
çok yaygın olan kimi sözcükleri ekledik.

Yapılan değişikliklerden biri de fiillerin tanımla¬
masında oldu. Yazar, Arapça dilbilgisi kurallarına
uygun şekilde tüm fiilleri «masdar» olarak tanımla¬
mıştır- Örneğin «gelmek» anlamına gelen «hatm»,
«gitmek» anlamına gelen «çûyın», «yemek» anlamına
gelen «xwarm» gibi fiiller hep «masdar» diye nitelen¬
dirilmiştir. Yazar, aynı tanımlama şeklini bileşik fi¬
illerde de uygulamış; örneğin «yatmak» anlamına
gelen «raketin», «doldurmak» anlamına gelen «dagır-
tm», «iyileştirmek «anlamına gelen «başkırm» gibi
fiilleri de yine «masdar» olarak tanımlamıştır. Oysa
fiillerin, «köken» demek olan «masdar»dan türeme-
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si, Arapçaya özgü bir kuraldır; hatta kimi Arap dil¬
bilimcileri bile bu kuralı benimsememişler ve tam
tersine, «masdar» m fiilden türediğini, asıl kökenin
fiil olduğunu savunmuşlardır. Kürtçede ise fiilerin
türediği bir «masdar» yoktur- Bu nedenle biz de, Ya¬
zar tarafından «masdar» olarak tanımlanan sözcük¬
leri «fiil» ya da niteliklerine göre «bileşik fiil» olarak
tanımladık.

Öte yandan sözlükte, Kürtçeye geçmiş olan az sa¬
yıda Arapça, Farsça ve Türkçe sözcükler de yer al¬
mıştır. Bu sözcüklerden Arapça, Farsça ve Türkçe
sözcükler de yer almıştır. Bu sözcüklerden Arapça o-
lanların sonlarına «A», Farsça olanların sonlarına
«F», Türkçe olanların sonlarına da «T» harflerini yaz¬
dık ve böylece belirlenmelerini sağladık.

Yusuf Ziyaeddin Paşa sözlükten başka bir de
Kürtçe grameri hazırlamış ve onu da sözlüğün ba¬
şında yayınlamıştır. Ancak tüm açıklamaları Arap¬
ça gramerinin kurallarına göre yazılmış olan bu gra¬
meri biz çevirip yayınlamayı gereksiz ve yararsız bul¬
duk. Çünkü bundan, ancak Arap gramerini bilen
kimseler yararlanabilirler.

18 Temmuz 1978

Mehmet Emin Bozarslan
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YUSUF ZİYAEDDİN PAŞA
VE «KÜRTÇE-TÜRKÇE SÖZLÜK»

Aslen Kudüslü olan ve Halit bin Velid'in soyun¬
dan gelen Yusuf Ziyaeddin Paşa, II. Abdülhamit dö¬
neminde Bitlis'in Mutki ilçesinde kaymakamlık yap¬
mıştır. Aydın ve geniş kültürlü bir kişi olduğu anla¬
şılan Yazar, bu görevi sırasında Kürtçeye ilgi göster¬
miş ve bu sözlüğünü bölgedeki din adamlarının yardı¬
mıyla hazırlamıştır. 1310 (1894) yılında İstanbul'da
«Şirket-i Mürettibiye Matbaası» nda basılan sözlüğe
yazdığı önsözde Yazar, bu çalışmasının gerekçesini
özetle şöyle belirtmiştir :

«İnkâr edilemeyecek ve akılların, sağlıklı görüş¬
lerin çelişkiye düşmeyecekleri konulardan biri şudur
ki; değişik dilleri bilmek ve çeşitli dillerin kurallarını
bilim alanında sıralamak; kültür sahibi olmanın te¬
meli, nüktelerdeki ışığa ulaşmanın bir kılavuzu, ka¬
palı kapıların anahtarı sayılmaya değer. Nasıl olma¬
sın ki, bununla cümle kuruluşlarının incelikleri öğ¬
renilebilir; değişik terimleri öğrenme olanağı doğabi¬
lir; ilginç örnekler elde edilebilir; tartışma sırasında
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kanıt getirmenin yolları genişleyebilir; her topluluğu
diğerlerinden ayıran özellikler kavranabilir; uluslar
arasında tanışma ve sevgiyi sağlayacak yollar kolay-
laşabilir ve irfan sahibi olanların yanında ticaretin,
sanayiin ve çeşitli mesleklerin geliştirilmesi üzerine
dayanışma artırılabilir. Kaldı ki insana özgü olan
konuşma cevheri, ancak, her kavim arasında, kendi
dillerini paylaşan kimselerle ortaya çıkıp varlığını
gösterebilir. Kısacası değişik dilleri bilmenin yarar¬
ları sayılamayacak ve sınır tanımayacak kadar çok¬
tur» .

Yazar, bundan sonra, zamanın Padişahı II. Abdül¬
hamit dönemindeki duruma sözü getirerek, o dönem¬
de bilim ve kültür alanında büyük atılımlara girişil-
cliğini, Osmanlı sınırları içinde «bilim ve kültür pı¬
narları fışkırdığı»nı öne sürmüş; Abdülhamit için
gerek nesir ve gerekse nazım olmak üzere çeşitli öv¬
güler yazmış; daha sonra sözlük konusundaki çalış¬
malarını şöyle anlatmıştır :

«Kürtlerin memleketinde bulunduğum ve Bitlis
vilâyetine bağlı Mutki ilçesinde kaymakamlık yaptı¬
ğım sırada, Kürt dilinin çok geniş bir kitle tarafın¬
dan konuşulduğu ve birçok kuşakların dili olduğu
halde, kurallarının o zamana kadar saptanıp yazılma¬
mış olduğunu gördüm. Bu dilin öğrenilmesini sağla¬
mak için bu güne kadar hiç bir kitap yazılmamıştır.
Hatta bu dili çevirmek ya da toplayıp düzene koy¬
mak için çaba harcamış birisine bile rastlamadım.
Bu nedenle Kürt dili, sadece onu konuşanlara özgü
kalmış ve yararları kendilerinden başkaları için gizli
kalmıştır. Bu dili konuşanlar da., önde gelen bilginle¬
ri dışında, diğer dilleri öğrenmelerini ve yararlarını
elde etmelerini sağlayacak çevirilerden yoksun kal¬
dıkları için kendi dillerinin çerçevesi içinde mahsur
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kalmışlardır. İşte bu nedenle, insanlığa hizmet etmek
amacıyla ve himmetin dürtüsüyle, irfan elde etmek
isteyen kimselere hazırlık yapmak ve unutulmuş
Kürt kardeşlerimizi yalnızlıktan ve onun verdiği
azaptan kurtarmak ve onların da uygarlığın kapısın¬
dan içeri girmelerini ve diğer uygar uluslar gibi uy¬
garlık alanında başarı elde etmelerini sağlamak için
çaba harcamaya karar verdim ve yüce Allah'a gü¬
venerek ve amaca ulaşmak için bilginlerinden kıla¬
vuzluk isteyerek işe giriştim. Ne var ki sözüme kulak
asan ya da düşünceme iltifat eden bir kimseye rast¬
layamadım. Bunun üzerine bu işi nasıl başaracağım
konusunda şaştım kaldım. Sonra yüce Tanrı bana
yardımcı oldu ve onlardan birini, hattâ gerçekte on¬
ların en önde gelenini ve en kararlı olanını bana
gönderdi. Bu da Siirtli Molla Halil'in oğlu Molla Hâ-
mid'di. Bu zat, bana yolu kolaylaştırdı ve Kürt dili¬
nin birçok sözcüklerini ve bazı dilbilgisi kurallarını
topladı- Ve sonunda, amaca uygun bir kitap ortaya
çıktı.»

öte yandan sözlüğün ve onunla birlikte basılan
Kürtçe Gramerinin yayınlanması, gerek İstanbul'da
ve gerekse Kürtler arasında geniş bir yankı yapmış;
hakkında Kürtçe ve Arapça birçok beğeni yazıları
ve şiirler yazılmıştır.

Mehmet Emin Bozarslan
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Kitabın bir nüshasını Süleyman Nazif'e armağan eden Miralay
(Albay) Emin Feyzi'nin sunuş yazısı ve imzası :

«İlim ve edebin rriisal-i muhteşemi, fazl ve kemalin timsal-i
mücessemi Süleyman Nazif Beyefendi Hazretlerinin, huzur-u
samîlerine takdim ve ihda olunmuştur. 12 Şubat Sene 41 (1925)

Miralay
Süleymaniyeli
Emin Feyzi»
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Abûrî : Geçim (ekono¬
mi, iktisat anlamına da
gelir) .

Adar : Rumî aylardan
Mart ayı. Süryanîce.

Adıyan : Berwarî (Per¬
vari) ilçesi halkından
bir kabile.

Afir : Hayvan yemliği-
Av : İçme suyu (yalnız

içme suyu değil, ge¬
nel olarak su).

Ava : Bayındır, «harab»
m karşıtı.

Avabûn : Bayındır ol¬
mak anlamına bileşik

fiil. Şimdiki zaman
fiili «ava dibe».

Avakınn : İmar etmek,
bir yeri bayındır hale
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «ava dike».

Avayî : Mamur, bayın¬
dır yer.

Avdan : Sulamak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «av
dıde».

Avetın : Atmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «davêje».
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Avgîz Axaftm

Avgîz : Yağmur suları¬
nın uzun süre kaldığı
ve çabucak kuruma¬
dığı toprak, sulak ara¬
zi.

Avıs : Gebe. özellikle
kadmlar için kullanı¬
lır (yalnız kadınlar i-
çin değil, hayvanlar
için de kullanılır).

Avısbûn : Gebe olmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«avıs dibe».

Avıskırın : Gebe bırak¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «avıs dike».

Avî : 1 Küçük ırmak¬
ların (ya da büyük ır¬
makların ve çeşmele¬
rin) akan suları ile
sulanan toprak (sulu
toprak). 2 sulanan
ekin (her türlü tarım
ürünleri). 3 İlkba¬
harda ekinlere (ve di¬
ğer bitkilere) düşen
çiy. .

Avrêj .- Hela, abdest bo¬
zulan yer. (sözcükteki
«r» kalın okunur.).

Avşüe : Ekşi olsun diye,
olgunlaşmamış üzüm-
suyundan yapılan pek¬
mez. Suya karıştırılıp
içilir.

Avzêm : İlkbaharda a-
kan ve ilkbahar bitin¬
ce kuruyan pınar (ay¬
rıca sulak arazi).

Agah : Bir şeyi bilme,
bir şeyden haberdar
olma işi. F.

Agahdar : Bir şeyi bilen,
haberdar olan kimse.

Ağır : Ateş.
Agırkırın : Ateş yakmak

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ağır dike».

Ah : Hayıflama ve so¬
luklanma sözcüğü.

Ax : 1 Toprak. 2

Hayıflanma sözcüğü.
Axa : Aşiret başkanı ya

da yörenin başı.
Axaftm : 1 Konuşmak

anlamına fiil (doğru¬
su, «yorumlayarak ko¬
nuşmak» anlamına ge¬
len fiil) . 2 Yaranın
kapandıktan sonra ye¬
niden iltihaplanması.
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Axçîk Arehan

(bazı yörelerde «axif-
tm» şeklinde söyle¬
nir). Her iki anlamda
da şimdiki zaman fiili
«diaxife».

Axçîk : Hıristiyan genç
kızları için kullanılan
cins ismi. Ermenice.

Axkîs : Hizan'da bir bu¬
cak.

Axur : Hayvan ahırı.
Ajotm : 1 Sürmek an¬

lamına fiil. 2 Top¬
rağın ekilmek için sü¬
rülmesi (çift sürmek).
Her iki anlamda da
Şimdiki zaman fiili
«dajo», nesne ismi de
«ajotî».

Aqar : Toprak ve akar.
Arapça «akar» dan gel¬
miştir.

Aqıl : Akıl, us.
Aqîd : Koyu ve iyi pek¬

mez.
Aqubet : Arapça «akı¬

bet» ten gelmiştir ve
aynı anlamadır.

Alal : Güzel kokulu kır¬
mızı çiçekli bir bitki.

Alıf : Kışlık hayvan yi¬
yeceği. Arapça «alef»

sözcüğünden gelmiş¬
tir.

Ahkan : Bohtan aşiret¬
lerinden biri. Bitlis
ilindeki Hizan ilçesin¬
de çadırlarda yaşar¬
lar.

Alıştın : Yalamak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dalêse»

Alıstî : Yalanmış olan
kap ve benzeri şeyler.

Allsor : Bazı yerleri kır¬
mızı olan bir armut
türü.

Alûçe : Meyvelerden e-
rik.

Alûle : Evler, binalar
arasındaki sokak.

Amanc : Vurmak için
dikilmiş olan hedef.

Amîn : Arapça «amin»
den gelmiştir ve aynı
anlamadır.

Anîn : Bir şeyi getirmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «tîne».

Ap : Babanın kardeşi,
amca.

Ar : Hububattan elde
edilen un.

Arehan : Acımak, acı
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Arvan Aşêfkirm

duymak anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıarıhe».

Arvan : Genel olarak un.
Arvas : Müküs ilçesin¬

de bir koy (günümüz¬
de Hizan'a bağlı bu¬
cak).

Asas : Binaların üzerin¬
de kurulduğu temel.
A.

Asê : Motkan (mutki)
ilçesinde bir köy.

Asê : Kendisinden iste¬
neni yapmayan, emre¬
dilene uymayan kim¬
se, asi.

Asêbûn : Emirlere uy¬
mamak, boyun eğme¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «asê dibe».

Asekırın : 1 Bir şeyi,
belirtilen isteğe ve ve¬
rilen emre uymayacak
şekle sokmak anlamı¬
na bileşik fiil. 2 Bir
şeyi sıkıştırmak, sağ¬
lamlaştırmak anlamı¬
na bileşik fiil. Her iki
anlamda da şimdiki
zaman fiili «asê dike».

Asımîn : 1 Yasemin.
2 Tütün içmekte
kullanılan ve «qelûn»
diye adlandırılan pi¬
polara takılmak üze¬
re hazırlanan çubuk.

Asîman : Gök, sema.
Aş : Değirmen.
Aşbûn : Nefret ve kız¬

gınlıktan sonra dönüş
yaparak barışmak, uz¬
laşmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «aş dibe» (bu
fiilin kökü olan «aş»
sözcüğü çoğu yerlerde
«aşt» biçiminde, bile¬
şik fiili de «aştbûn»
biçiminde kullanılır.
Siyasal bir terim ola¬
rak kullanılan ve «ba¬
rış» anlamına gelen
«aştî» sözcüğü de «aşt»
kökünden gelmiştir) .

Aşêf .- Toprağı çapalama
işi.

Aşefkırm : Toprağı çapa-
lamak ve daha iyi ge¬
lişsin diye ürünün çev¬
resinde toplamak (ay¬
rıca ekindeki yabancı
bitkileri ve otları ayık-
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Aşiq Azakırî

lamak) anlamına kul¬
lanılan bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«aşêf dike».

Aşıq : Arapça «âşık» tan
gelmiş ve aynı anla¬
madır.

Aşvan : Değirmenci.
Aşkırm : Nefret ve kız¬

gınlıktan sonra barış¬
tırmak, uzlaştırmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«aş dike».

Aşûjm : Dolu çuvalların
ağzını dikmekte kul¬
lanılmak üzere hazır¬
lanan ip (bu ipe bazı
yörelerde «derz» de
denir) .

Atûn : Kireç ya da kire¬
mit elde etmek için
taşların yakıldığı o-
cak.

Awa : Tarz, biçim, yön¬
tem.

AwaJ : Bohtan'da bir
köy.

Awans : Bohtan'da bir
köy.

Awar : Pekmez ve un¬
dan, çok koyu biçim

de yapılan ve kaplar¬
da kurutularak el ge¬
nişliğinde ya da daha
az genişlikte parçalar
halinde kesilip kış için
saklanan helva. Kürt¬
lerin nefis yiyecekle-
rindendir.

Awaz : Müzik makam¬
larından biri.

Ay : Acı duyarken söy¬
lenen söz.

Aza : Özgür, serbest (ço¬
ğu yörelerde «azad»
şeklinde söylenir) .

Azakırm : Köleyi (ya da
tutsağı, özgür olma¬
yan kişi ya da kişileri)
özgürlüğe kavuştur¬
mak, serbest bırakmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«aza dike» (çoğu yö¬
relerde fiil «azadkı-
rm», şimdiki zaman
fiili de «azad dike»
şeklinde söylenir).

Azakırî : Özgürlüğüne
kavuşturulmuş, ser¬
best bırakılmış köle
ve benzeri.
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B

Ba : 1 Rüzgâr. 2
«Nezd» anlamına kul¬
lanılır; bu durumda
tamlamayı gerektirir
(Örneğin «benim nez-
dim» demek olan «ba
mm» ve «senin nez-
din» demek olan «ba
te» gibi).

Bab : Baba. Çoğu kez
«bav» şeklinde söyle¬
nir.

Bablîsk : Kasırga (bazı
yörelerde «babırûsk»
şeklinde söylenir).

Bac : Verilmesi gelenek

haline gelmiş olan bah¬
şiş. Örneğin çingenele¬
rin uğradıkları kişi¬
lerden aldıkları bah¬
şiş gibi.

Bacan : Patlıcan (bazı
yörelerde «balcan».
bazı yerlerde de «ba!î-
can» şeklinde söyle¬
nir).

Bacî : Bir müzik maka¬
mı.

Baçık : Sigara.
Badak : Ağaçlara sarı¬

lan bir bitki (sarma¬
şık) .
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Badan Banger

Badan : Burmak, eğir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «ba dıde», nesne is¬
mi ise «badayî».

Badayî : Burulmuş, eğ-
rilmiş şey.

Bade : Şirvan'da bir köy.
Badîhewa : Yararı ol¬

mayan iş.
Bagêr : Karla birlikte

esen şiddetli rüzgâr.
Bahızrık : Beşiri'de bir

köy.
Bahoz : 1 Yaptığı her

işte sürekli tereddüt
eden ve evde durama¬
yan kişi. 2 Sert rüz¬
gâr, fırtına.

Baxims : Beşiri'de bir
köy.

Baqil : Genellikle ekin¬
ler arasında biten bak¬
la. A.

Baqm : Garzan ilçesin¬
de bir köy.

Bakırın : Yellendirmek,
rüzgâra savurmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ba dike».

Bal : Dikkat.

Balak : Bohtan'da bir
köy.

Bale : Ahmak, aptal kim¬
se.

Balgîv : Yastık «Bal-
geh» ve «balgog» şek¬
linde de söylenir.

Baltûz : Baldız. T. (çoğu
yörelerde «dış» denir).

Balûr : Ellerde ve ayak¬
larda çıkan nasır.

Bamered : Rıdvan ilçe¬
sinde (?) bir bucak.

Ban : Dam.
Bane : Koyunların ilk¬

bahar otlağı.
Bane Azîza : Bohtanlı

bir aşiretin ilkbahar¬
da kaldığı yer.

Bang : Namaz için oku¬
nan ezan.

Bangdan : Namaz için
ezan okumak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdi¬
ki zaman fiili «bang
dıde».

Banger : Kürtlerin, top¬
raktan yapılmış evle¬
rinin damları üzerin¬
de, damın pekişmesi
ve akmaması için kı¬
şın yuvarladıkları bir
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Bangle Batman

taş (bazı yörelerde
«bangeran» da denir).

Bangle : Siirt yakınların¬
da bir köy.

Bapêç : Kışın karla karı¬
şık olarak esen rüz¬
gâr.

Bapîr : Dede, babanın
babası ya da ananın
babası.

Bar : 1 Yük. 2 Ve-
kar, saygınlık.

Baran : Yağmur (sözcük¬
teki «r» harfi kalın
okunur) .

Bareşa : Bohtan'da bir
köy.

Bargîl : Soylu olmayan
atın kısırlaştırılmışı
(beygir) .

Barxane : Yolcunun eş¬
yasını taşıyan hay¬
vanların tümü.

Barkırın : Yükü hayva¬
na (ya da herhangi bir
araca) yüklemek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bar dike».

Barsıl : Beşiri'de bir köy.
Barut : Bilinen barut.

Basan : Bohtan'da bir
köy.

Bask : Kuşun kanadı.
Baslês : Ezırgan (Erzin¬

can) taraflarında, bir¬
çok tuzlası bulunan
bir köy.

Basret : Bohtan'da bir
köy.

Baş : İyi, kaliteli şey.
Herşey için kullanılır.

Başbûn : İyi olmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«baş dibe».

Başkırın : İyileştirmek
anlamına bileşik fiil^
Şimdiki zaman fiili
«baş dike».

Batas : Garzan'da ak¬
repleri çok olan bir
köy.

Batof i Kürtlerin, öküz¬
lerinin sırtlarını toz¬
dan temizlemekte kul¬
landıkları bir bitki.

Batman : Beşiri'de bir
köy. Yakınında büyük
ve çok güzel bir köp¬
rü vardır. Bu köprü de
onun adıyla anılır.
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Batran Behdîna

(Şimdiki Batman ken¬
ti).

Batran : Garzan ilçesin¬
de bir köy.

Batuwan : Bohtan'da gö¬
çebe hayatı yaşayan
bir aşiret.

Bawer : İnanç, inanma.
Bawerkirm : İnanmak

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bawer dike».

Bawerneker : Bohtan'¬
da bir köy.

Bawesîr : Basur.
Bawesîrî : Basura yaka¬

lanmış kimse, basur-
lu.

Baz : Doğan kuşu.
Bazar : Pazarlık.
Bazbend : Kola bağla¬

nan muska.

Bazbırîn : Nusaybin'de
bir köy.

Bazdan : Koşmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «baz
dıde».

Bazın : Bilezik.
Bazırgan : Tüccar.
Bed : Çirkin, kötü gö

rünümlü. Her şey için
kullanılır.

Bedel : Bir şeyin karşılı¬
ğı, bedel. A.

Beden : Vücut, beden.
Bedel : Nöbet.
Bedêlvan . Çiftçilikte,

çift süren kimseye ara-
sıra yardım eden ve
onun yemek yediği ya
da dinlendiği şurada
çift sürme işini üstle¬
nen nöbetçi.

Bedl : Dolunay.
Bedrane : Spayert bu¬

cağında (?) bir köy.
Beecandm : Kızdırmak,

öfkelendirmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬

man fiili «dıbeecîne»
Beecîn : Kızmak, öfke¬

lenmek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıbeece».

Befır : Kar anlamına ge¬
len «berf» sözcüğünün
bir talaffuz şekli.

Beg : Bey. T.
Begîü : Beylik, bey ol¬

ma hali.
Behdîna : Kürt toprak¬

larında büyük bir ke-
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Behîv Beqbeqok

sim (Irak Kürdistan'-
ınm kuzey kesiminde-
dir)-

Behîv : Badem.
Behîvter : Bademin ol¬

gunlaşmamışı, çağla.
Ekşi ve lezzetli olduğu
için yenir.

Behr : 1 Deniz. A.
2 Pay, hisse (bazı
yörelerde «par» şek¬
linde söylenir). 3

Şirvan'da bir köy.
Behrhencê : Bohtan'da

bir köy.

Behrkırın : Paylaşmak
anlamına bileşik fiil
(bazı yörelerde «par-
kırın» şeklinde söyle¬
nir) . Şimdiki zaman
fiili «behr dike» (bazı
yörelerde «par dike»
şeklinde söylenir) .

Behs : Haber, anlatma.
Behskırın : Bir şeyden

haber vermek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «behs di¬
ke».

Bexîl : Cimri. A.
Bexşîş : Büyüklerin, iyi

lik için verdikleri mal
ve paralar.

Bext : 1 Talih, ikbal,
şans, mutluluk. 2
Güvenilirlik, güven
verici olma durumu,
«kalleşlik» in karşıtı.

Bextûr : Kötü talihli, ta¬
lihi ters giden kimse
(böylelerine «kara ta¬
lihli» anlamına gelen
«bextreş» de denir).

Bej : Kara, Yerküre'nin
kara bölümü. «Deniz»
in karşıtı.

Bejî : 1 Sulanması için
kendi kaynağı olma¬
yan ve yağmur suyu
ile yetinen arazi. 2

Yağmur suyundan
başka bir su ile sulan¬
mayan her çeşit ürün.

Bejn : Boy. Hem insan,
hem de hayvanlar için
kullanılır.

Beq : Kurbağa.
Beqal : Yiyecek madde¬

leri satan satıcı. A.
Beqalî : Bakkallık işi.
Beqbeqok : Su yüzünde

beliren kabarcıklar.
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Beqem Belekkırm

(bazı yörelerde «Pe-
qik» denir).

Beqem : Çabuk solan bir
boya ile boyanmış
Şey.

Beqlewa : Un, bal ve
yağdan yapılan ve içi¬
ne ceviz gibi şeyler
konulan bir yiyecek.

Bel : Kulakları dik olan
hayvan.

Bela : Belâ, musibet- A.
Belav : Parçalan ya

da bölümleri dağılmış
şey. «Belâ» ve «bela-
va» diye de söylenir.

Belavbûn : Dağılmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«belav dibe». Sözcük,
«belabûn» şeklinde de
söylenir. Bunun da
şimdiki zaman fiili
«bela dibe».

Belavkırın : Dağıtmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«belav dike» sözcük
«belaların» şeklinde
de söylenir. Bunun da
şimdiki zaman fiili
«bela dike».

Belakır : Belalı, bela ara¬
yan kimse (sözcükteki
«r» kalın okunur).

Belalûk : Meyvesi sedir
ağacının meyvesine
benzeyen bir ağaç.

Belaş : Herhangi bir
karşılık almadan ve¬
rilen şey. A. (çoğu yö¬
relerde «mıft» denir).

Belbelîtanık : Kelebek
(bazı yörelerde «fır-
fırok» da denir) .

Belek : Benekli hayvan
ya da, dağ.

Belekan : Siirt iline bağ¬
lı Sason dağlarında
yaşayan ve halkı ilkel
olan bir aşiret.

Belekanık : Belekan dağ¬
larında yaşayan bir
kuş türü.

Belekbûn : Benekli du¬
ruma gelmek anlamı¬
na bileşik fiil, Şimdiki
zaman fiili «belek di¬
be».

Belekbırdîn : Değişik
renkleri olan güzel
elbise, kuş ya da hay¬
van.

Belekkırm : Bir şeyi be-
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Şey.

Beqlewa : Un, bal ve
yağdan yapılan ve içi¬
ne ceviz gibi şeyler
konulan bir yiyecek.

Bel : Kulakları dik olan
hayvan.

Bela : Belâ, musibet- A.
Belav : Parçalan ya

da bölümleri dağılmış
şey. «Belâ» ve «bela-
va» diye de söylenir.

Belavbûn : Dağılmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«belav dibe». Sözcük,
«belabûn» şeklinde de
söylenir. Bunun da
şimdiki zaman fiili
«bela dibe».

Belavkırın : Dağıtmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«belav dike» sözcük
«belaların» şeklinde
de söylenir. Bunun da
şimdiki zaman fiili
«bela dike».

Belakır : Belalı, bela ara¬
yan kimse (sözcükteki
«r» kalın okunur).

Belalûk : Meyvesi sedir
ağacının meyvesine
benzeyen bir ağaç.

Belaş : Herhangi bir
karşılık almadan ve¬
rilen şey. A. (çoğu yö¬
relerde «mıft» denir).

Belbelîtanık : Kelebek
(bazı yörelerde «fır-
fırok» da denir) .

Belek : Benekli hayvan
ya da, dağ.

Belekan : Siirt iline bağ¬
lı Sason dağlarında
yaşayan ve halkı ilkel
olan bir aşiret.

Belekanık : Belekan dağ¬
larında yaşayan bir
kuş türü.

Belekbûn : Benekli du¬
ruma gelmek anlamı¬
na bileşik fiil, Şimdiki
zaman fiili «belek di¬
be».

Belekbırdîn : Değişik
renkleri olan güzel
elbise, kuş ya da hay¬
van.

Belekkırm : Bir şeyi be-

27



Belekmer Ber

nekli hale getirmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «belek di¬
ke».

Belekmer : Bamered bu¬
cağında (?) bir köy.

Belê : Onaylama sözcü¬
ğü. «Evet» anlamına
gelir.

Belk : Ağaç yapraklan
(bazı yörelerde «pe¬
kit» ve «pel» şeklinde
de söylenir) .

Belkî : İhtimal anlamına
kullanılan ve kendi-

.- sinden sonra gelen sö¬
zün belirttiği anlamın
muhtemel olduğunu
ifade eden sözcük.
«Belku» şeklinde de
söylenir. T.

Ben : Bilinen bitim ağacı
(ayrıca «ip» anlamına
da gelir).

Benav : Bir ağaç. Bu
ağaçtan yapılan bas¬
tonlar sağlam olur.

Ben.d : Arazinin çevresi¬
ne dizilen sınır taşlan

. (aynea «taraftarlar»
ve «grup» anlamına
da kullanılır) .

Bendeqe : Değirmenin
dönmesini sağlamak
için ayaklan altına
konulan oynak demir.

Bendik : Peynire karıştı¬
rılan bir bitki.

Benık : Pamuk olmayan
şeylerden, örneğin kıl
ve benzerlerinden ya¬
pılan iplik (bazı yö¬
relerde «ben» şeklinde
söylenir) .

Benî : İpliğe dizilerek
helvaya (daha doğru¬
su üzüm şırasından
yapılan bulamaca) ba¬
tırılan ve kış için ku¬
rutulan bademiçi gibi
yiyecekler (bazı yöre¬
lerde «meşlûr» ve
«meşlûl» şeklinde de
söylenir) .

Benîr : Ekin ekme sıra¬
sında öküzün boynu¬
na geçirilen boyundu¬
ruğun çubuklannm
bağlandığı ip.

Benîşt : Sakız.
Ber : 1 Elbise. 2 Taş.

3 Altı yönden biri
olan ön taraf. 4

meyve, ürün.
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Beran Berkanî

Beran : Koç: (sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nur).

Beraz : Domuz.
Berazan : Rojkan ve Aşî-

tan aşiretlerinden iki
ayrı kabile.

Beraze : Değirmen taşı¬
nın dönmesini sağla¬
mak için alt taşın al¬
tına konulan tahta
pervaneler.

Berba : Harmanın sa-
vuruİması sırasında
uçuşarak buğday yığı¬
nının çevresine düşen
zayıf buğday taneleri.

Berber : Başları tıraş
eden kimse, berber T.

Berbır : Taş kesen kim¬
se (ikinci «r» harfi ka¬
lın okunur) .

Berbûdî : Gelini baba¬
sının evinden alıp ko¬
casının evine getirme¬
ye giden insanlardan
oluşan topluluk (bu
sözcük de, bazı yöre¬
lerde kullanılan «ber-
bûrî» ve «berbûk»
sözcükleri de, gelini
almaya, giden kadınlar

için kullanılır; gelin
alayına katılan erkek¬
lere ise, «davetli» an-

* lamına gelen «xundî»
denir) .

Berbûkî : Aynen «berbû¬
dî» anlammadır.

Bercûm : Erûn (Eruh
olabilir) bucağında bir
köy.

Berdan : Salıvermek, bı¬
rakmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «ber dıde».

Berî : 1 Önce. 2

Çöl (doğrusu dümdüz
ve engebesiz ova) .

Berf : Kar.

Bergırtm : Kadınlardan
başka, bütün dişilerin
gebe kalması anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «ber dıg-
re».

Berhûdık : Siirt yakınla¬
rında bir köy.

Berx : Koyun yavrusu,
kuzu.

Berk : Su havuzu.
Berık : Ufak taş, çakıl.
Berkanî : Taş atmakta
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Beran Berkanî

Beran : Koç: (sözcükteki
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Berkaz Bestî

kullanılan araç, sa¬
pan.

Berkaz . Binaların du¬
varında açılan pen¬
cere.

Berkeş : Bakırdan yapıl¬
mış ve yemek sırasın -

de üzerine kaplar ko¬
nulan büyük tabak
(sini) .

Berkeşok : Üzerine kap¬
lar konulan küçük ta¬
bak, tepsi.

Berkoş : Kadınların, uç¬
larını bellerine bağla¬
yıp önlerine saldıklan
bir giysi (önlük, peş-
temal). Bazı zanaatçı¬
lar da, elbiselerini kir¬
lenmekten korumak
için aynı giysiyi kulla¬
nırlar.

Beroj : Güneşe karşı o-
lan yer (sözcükteki
«r» kaim okunur).

Beroş : Bakırdan yapıl¬
mış ve içinde yemek
pişirilen küçük kap,
tencere.

Bertîl : Rüşvet (sözcük¬
teki «r» kalın oku¬
nur).

Berû : Palamut (meşe ve
palamut ) ağacının
meyvesi (sözcükteki
«r» kalın okunur).

Berwal : 1 Dağlara
tırmanan ve doğru
gitmeyip sağa - sola
zikzak yapan yol. 2

Dik olmayan dağ (doğ¬
rusu, dik olmayan da¬
ğın yamacı. Bazı yö¬
relerde bu sözcük
«berwar» şeklinde kul¬
lanılır) .

Berwarî : Bohtan'da bir
köy. Eskiden bucaktı
(şimdiki Pervari ilçe¬
si).

Berwec : Bir çeşit tüfek
demiri.

Bes : Yeter anlamına,
fiilimsi.

Beser : Bazılannca göz
anlamına kullanılır.
A. (Çoğu yörelerde
«çav» denir.

Beskırın : Yetinmek, bir
şeyden vazgeçmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bes dike».

Bestî : Irmaklara yakın,
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Berkaz Bestî

kullanılan araç, sa¬
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Şimdiki zaman fiili
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Beş Bez

çok taşlı olan toprak¬
lar.

Beş -. Alnının bir kısmı
beyaz olan hayvan
(böyle hayvanlara ba¬
zı yörelerde «habeş»
de denir).

Beşan : Bohtan'da bir
köy.

Bet : Kuş türlerinden toy
(sözcükteki «t» harfi
kalın okunur) .

Betal : 1 Bâtıl, geçer¬
siz şey. 2 İşsiz, aylak
kimse. A.

Betalbûn : Bir şeyin bâ¬
tıl, geçersiz olması an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«betal dibe».

Betalî : İşsizlik.
Betalkırm : İptal etmek

ya da işi paydos et¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «betal dike».

Betan : Elbise astarı
(Sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Betıl : İri cüsseli ve ce¬
sur kimse. A.

Betırper : İçinde bulun

duğun günden iki gün
önceki gün (doğrusu
dört gün önceki gün.
İki gün önceki güne
«pêr», üç gün önceki
güne «tırper», dört
gün önceki güne ise
«betırper» denir. Bu
sözcük bazı yörelerde
«bertırper» şeklinde
söylenir) .

Betırperar : İçinde bu¬
lunduğun yıldan iki yıl
önceki yıl (doğrusu
dört yıl önceki yıl. İki
yıl önceki yıla «pêrar»,
üç yıl önceki yıla «tır-
pêrar», dört yıl önce¬
ki yıla da «betırperar»
denir. Bazı yörelerde
ise bu sözcük «bertır-
pêrar» şeklinde söyle¬
nir).

Betlane : Tatil, işe ara
verme.

Beybûn : 1 Bir çiçek
(papatya) . 2 Yeni¬
len bir bitki.

Bevtar : Hayvanlan te¬
davi eden hekim (ve¬
teriner). A.

Bez : Hayvanlann içyağı
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Bê Bêrîvan

(insanlarınkine de
«bez» denir).

Bê : Siz anlamına olum¬
suzluk edatı. Örneğin
«bê cıl» yani «elbise¬
siz» gibi.

Bêdar : Pervari'de bir
köy.

Bevıl : Burun (bazı yö¬
relerde «bebıl» şeklin¬
de söylenir).

Bêg : En küçük satranç
taşı, piyon (bazı yöre¬
lerde «peyak» denir).

Bêhn : 1 Güzel ya da
fena koku. 2 Soluk.

Behnıjandın : Aksırtmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıbehnıjî-
ne».

Behnıjîn : Aksırmak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıbehnıje».

Behnkırın : Koklamak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bêhn dike».

Bêjmg : Kalbur.
Bejıngker : Kalburcu,

kalbur yapımcısı.
Bêjn : Bir şeyin hareke¬

tinden çıkan ses.

Bêlête : Türkü söylene¬
rek oynanan bir çeşit
halay. Oynayanlara
da «bêlêtevan» denir.

Bêmêr : Apıkan'da (?)
bir köy.

Bênahî : Görme gücü,
görme yeteneği.

Bênarîn : Rıdvan buca¬
ğında (?) bir köy.

Bênat : Bohtan'da, güzel
incirlerinin çokluğuy¬
la tanınmış bir köy.

Bênatî : Güzel bir incir
türü.

Bênder : Harman. (Bazı
yörelerde «heder» şek¬
linde söylenir).

Bêr : Kürek.
Bêreq : Bayrak T.
Bêreqdar : Bayrak taşı¬

yan kimse.
Bêrî : Koyunların kırda

sağıldıkları yer (aynı
zamanda, bu yere gi¬
dip koyunları sağma
işine de «bêrî» denir.

Bêrîvan : Kıra gidip ko¬
yun sağan kadın ya
da genç kız (genellik¬
le toplu halde gider¬
ler).
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Bêsuke Bıjîreş

Bêsûke : Bohtan'da bir
köy.

Bêsîre : 1 Koruk ü-
züm. 2 Bohtan'da
bir köy.

Bêş : Sultanın (ya da
hükümetin) her yıl
halktan topladığı pa¬
ralar (salma) .

Bêşe : Zanaat, meslek.
Bêşêr : Bamered buca¬

ğında (?) bir köy.
Betam : Garzan'da bir

köy.
Bêwehs : Garzan'da bir

köy.
Bıçrık : Yağda kızartıl¬

mış ekmek.
Bıçûk : Her şeyin küçü¬

ğü.
Bıçûkbûn : Küçülmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bıçûk dibe».

Bıçukî : Küçüklük, kü¬
çük olma durumu.

Bıçûkkırın : Küçültmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bıçûk dike».

Bivê-nevê : İster - iste

mez, mutlaka, zorunlu
olarak.

Bıvır : Kesici âletlerden
balta.

Bıhışt -. Cennet. Allah bi¬
ze nasip etsin.

Bıhîstm : İşitmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıbıhîze».

Bixêrî : Evlerde ateş ya¬
kılan yer, şömine (doğ¬
rusu baca) .

Bixûr : Güzel kokulu am¬
ber ve benzeri mad¬
deler (doğrusu bu¬
hur) . A.

Bixûrdan : Buhurun ko¬
nulduğu kap.

Bıjang 1 Kirpik.
2 Giysi ve yaygılar-
daki tüyler.

Bıjartın : Ayıklamak ve
bir şeyin iyisini kötü¬
sünden ayırmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıbıjere».

Bıjınk : Kınlan taştan
uçuşan parçacıklar ve
tazyik sırasında sudan
uçuşan damlacıklar.

Bıjîreş : Başak kılçıklan
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Bêsuke Bıjîreş

Bêsûke : Bohtan'da bir
köy.

Bêsîre : 1 Koruk ü-
züm. 2 Bohtan'da
bir köy.

Bêş : Sultanın (ya da
hükümetin) her yıl
halktan topladığı pa¬
ralar (salma) .

Bêşe : Zanaat, meslek.
Bêşêr : Bamered buca¬

ğında (?) bir köy.
Betam : Garzan'da bir

köy.
Bêwehs : Garzan'da bir

köy.
Bıçrık : Yağda kızartıl¬

mış ekmek.
Bıçûk : Her şeyin küçü¬

ğü.
Bıçûkbûn : Küçülmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bıçûk dibe».

Bıçukî : Küçüklük, kü¬
çük olma durumu.

Bıçûkkırın : Küçültmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bıçûk dike».

Bivê-nevê : İster - iste

mez, mutlaka, zorunlu
olarak.

Bıvır : Kesici âletlerden
balta.

Bıhışt -. Cennet. Allah bi¬
ze nasip etsin.

Bıhîstm : İşitmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıbıhîze».

Bixêrî : Evlerde ateş ya¬
kılan yer, şömine (doğ¬
rusu baca) .

Bixûr : Güzel kokulu am¬
ber ve benzeri mad¬
deler (doğrusu bu¬
hur) . A.

Bixûrdan : Buhurun ko¬
nulduğu kap.

Bıjang 1 Kirpik.
2 Giysi ve yaygılar-
daki tüyler.

Bıjartın : Ayıklamak ve
bir şeyin iyisini kötü¬
sünden ayırmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıbıjere».

Bıjınk : Kınlan taştan
uçuşan parçacıklar ve
tazyik sırasında sudan
uçuşan damlacıklar.

Bıjîreş : Başak kılçıklan
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Bıjûjm Buıta

siyah olan buğday tü¬
rü.

Bıjûjm : Yatak dikişinde
kullanılan büyük iğne,
çuvaldızın büyüğü.

Bıkat : Bohtan'da bir
bucak.

Bıkrık : Kuyunun dibi.

Bıla : Emir sözcüğü.
Olumlu fiilin basma
geldiğinde olumlu
emir anlamına gelir,-
«bıla bixwe» (yesin)
gibi. Olumsuz fiilin ba¬
sma geldiğinde ise
olumsuz emir anlamı¬
na gelir; «bıla nexwe»
(yemesin) gibi (ayn-
ca söylenen söze ya da
verilen emre uyulaca¬
ğını belirtir ve «peki»,
«tamam» anlamına
gelir) .

Bılbal : Yenilen bir bitki.
Bılbıl : Bir kuş. Bülbül.

A.
Bılcûne : Bohtan'da bir

köy.
Bılmd : Yüksek.
Bılındbûn : Yükselmek

anlamına bileşik fiil-

Şimdiki zaman fiili
«bılınd dibe».

Bılmdî : Yükseliş, yük¬
selme.

Bılındkırın : Yükseltmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bılmd dike».

Bılîs : Bitlis kentinin adı.
«Bedlîs»in bozulmuş
şeklidir.

Büûr : Kaval.
Bılûrvan : Kaval çalan,

kavalcı.
Bılûrîs : Bohtan'da ırma¬

ğa yakın bir köy.
Bin : Altı yönden biri

olan alt.
Bınbat : Erûn'da (Eruh)

olabilir) bir köy.
Brndeq : Fındık.
Bmefş : Siyaha çalan

kırmızı rengi olan bir
çiçek (Menekşe).

Bmefşî : Bmefş çiçeğinin
renginde olan giysi.

Bm'erd : Bilinen bir bitki
olan şalgam.

Bmirve : Bohtan'da bir
köy.

Bmta : Kalitesiz, kötü
tütün.
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siyah olan buğday tü¬
rü.

Bıjûjm : Yatak dikişinde
kullanılan büyük iğne,
çuvaldızın büyüğü.

Bıkat : Bohtan'da bir
bucak.

Bıkrık : Kuyunun dibi.
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emir anlamına gelir,-
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ca söylenen söze ya da
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Şimdiki zaman fiili
«bılınd dibe».
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kavalcı.
Bılûrîs : Bohtan'da ırma¬

ğa yakın bir köy.
Bin : Altı yönden biri

olan alt.
Bınbat : Erûn'da (Eruh)

olabilir) bir köy.
Brndeq : Fındık.
Bmefş : Siyaha çalan

kırmızı rengi olan bir
çiçek (Menekşe).
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Bmirve : Bohtan'da bir
köy.

Bmta : Kalitesiz, kötü
tütün.
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Bira Bısk

Bıntatî : Bir üzüm türü.
Bıok : Çirkin görünüşlü,

iğrenç kimse (böyle-
lerine «zışt» da denir) .

Bira : Kardeş.
Bıratî : Kardeşlik.
Bırazava : Düğün işleri¬

ni yöneten ve gereken
harcamalan yapan
kimse, sağdıç.

Bırazî : Kardeş oğlu
(kardeş kızma da «bı¬
razî» denir ve ikisi
tamlamada birbirin¬
den ayrılır; örneğin
«bırazîye mın» ve «bı-
razîya mm» gibi. Bi¬
rincisi «kardeşimin
oğlu», ikincisi «karde¬
şimin kızı» demektir) .

Bırçî : Aç kimse. «Bırsî»
diye de söylenir.

Bırçîbûn : Acıkmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bırçî dibe». Sözcük
«bırsîbûn» şeklinde de
söylenir. Onun da şim¬
diki zaman fiili «bırsî
dibe».

Bırçîkırın : Acıktırmak
aç hale getirmek an

lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bırçî dike».

Bırdî : Hasır yapımında
kullanılan bir kamış
türü.

Bırek : Tahtaları biç¬
mekte kullanılan bıç¬
kı (sözcükteki «r» ka¬
lın okunur).

Bıreş : Çaresizlik içinde
bulunan yoksul (ayrı¬
ca, yaprak açmak üze¬
re olan ağaç dallarına
da denir).

Bırh : 1 Kaş (bazı yö¬
relerde «bırû» da de¬
nir) . 2 kuvvet.

Bınn : Bir şeyi götürmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dibe».

Birine : Pirinç. T.

Birin : 1 Yara. 2

Kesmek, biçmek an¬
lamına fiil (bu anlam¬
da kullanıldığında «r»
kaim okunur). Şimdi¬
ki zaman fiili «dıbıre».

Bırîndar . Yaralı.
Bırûsk : Yüdınm.
Bısk : Kadınlann yanak-
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lerine «zışt» da denir) .

Bira : Kardeş.
Bıratî : Kardeşlik.
Bırazava : Düğün işleri¬

ni yöneten ve gereken
harcamalan yapan
kimse, sağdıç.

Bırazî : Kardeş oğlu
(kardeş kızma da «bı¬
razî» denir ve ikisi
tamlamada birbirin¬
den ayrılır; örneğin
«bırazîye mın» ve «bı-
razîya mm» gibi. Bi¬
rincisi «kardeşimin
oğlu», ikincisi «karde¬
şimin kızı» demektir) .

Bırçî : Aç kimse. «Bırsî»
diye de söylenir.

Bırçîbûn : Acıkmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bırçî dibe». Sözcük
«bırsîbûn» şeklinde de
söylenir. Onun da şim¬
diki zaman fiili «bırsî
dibe».

Bırçîkırın : Acıktırmak
aç hale getirmek an

lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«bırçî dike».

Bırdî : Hasır yapımında
kullanılan bir kamış
türü.

Bırek : Tahtaları biç¬
mekte kullanılan bıç¬
kı (sözcükteki «r» ka¬
lın okunur).

Bıreş : Çaresizlik içinde
bulunan yoksul (ayrı¬
ca, yaprak açmak üze¬
re olan ağaç dallarına
da denir).

Bırh : 1 Kaş (bazı yö¬
relerde «bırû» da de¬
nir) . 2 kuvvet.

Bınn : Bir şeyi götürmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dibe».

Birine : Pirinç. T.

Birin : 1 Yara. 2

Kesmek, biçmek an¬
lamına fiil (bu anlam¬
da kullanıldığında «r»
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Bırûsk : Yüdınm.
Bısk : Kadınlann yanak-
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Bismil Bızdandm

lan üzerine sarkıttık¬
tan zülüf.

Bismil : Beşiri'de bir köy*
(şimdiki Bismil ilçesi) .

Bısmîla : Besmele.
Bısmîlakırm : Besmele

çekmek, «bismillâhir-
rahmanirrahim» de¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «bısmîla dike».

Bıst : Üzerinde et kavru¬
lan (ayrıca ateş kanş-
tırmakta da kullanı¬
lan) demir âlet.

Bişêrî : Diyarbekir'de bir
bucak (şimdiki Beşiri
ilçesi) .

Bışkaftm : Elbiselerin di¬
kişini sökmek (doğru¬
su genel olarak her¬
hangi bir şeyi, örneğin
bir makineyi ya da bir
saati sökmek) anlamı¬
na geçişli fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıbışkefe».

Bışkıfîn : Elbiselerin di¬
kişinin sökülmesi
(doğrusu herhangi bir
şeyin sökülmesi) an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıbışkıfe».

Bışkoj : Düğme (ayrıca
açılmamış gül, gonca
gül anlamına da gelir;
bazı yörelerde ise «pış-
koj». şeklinde söyle¬
nir).

Bitir : Benzerlerine göre
çok gelişmiş hayvan
ya da bitki (sözcükte¬
ki «r» harfi kaim oku¬
nur).

Bıtırbûn : Benzerlerine
göre çok gelişmiş ol¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «bitir dibe».

Bitim : Kabuklu olan
bir yemiş (sözcükteki
«t» kaim okunur.).

Bıtma : Garzan'da bir
köy.

Bızdan : Korkmak anla¬
mına bileşik fiil (aslın¬
da kopmak, örneğin
zincirin kopması an¬
lamına gelir ve mecazî
olarak «korkmak, ödü
kopmak» anlamında
kullanılır.) . Şimdiki
zaman fiili «dıbızde»,
öznesi ise «brzdayî».

Bızdandm : Korkutmak
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Bızdandm : Korkutmak
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Bizin Boqil

anlamına fiil (aslında
koparmak, örneğin
zinciri koparmak an¬
lamına gelir ve mecazî
olarak «korkutmak,
ödünü koparmak» an¬
lamında kullanılır.)
Şimdiki zaman fiili
«dıbızdîne».

Bızm : Keçi.
Bızır : Özellikle yağmı

çıkarmak için ekilen
bir bitkinin tohumu,
yani keten tohumu.

Bızırkırın : Bızır yağı ile
yağlamak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «bızır di¬
ke».

Bızizî : Garzan'da bir
köy.

Bızmar : Çivi.
Bızmık : Koyun ve keçi

yavrularının sütten
kesilmelerini sağla¬
mak için ağızlarına
takılan tahta çubuk
(bu sözcük, «gem» an¬
lamına gelen «bızm»
sözcüğünden türetil¬
miştir ve «küçük gem,
gemcik» demektir).

Bızrık : Vücutta beliren
sivilce «Bızrok» şeklin¬
de de söylenir.

Bızû : Söğüt ağacına
benzer bir ağaç.

Bî : Söğüt ağacı.
Bîber . Biber.
Bîçe : Kadınların yüzle¬

rine örttükleri örtü,
peçe.

Bîh : Meyvelerden ayva
(bazı yörelerde «bî-
yok» da denir) .

Bîr : Kuyu. A.
Bîst : Yirmi sayısı.
Bîşî : Çok ağaçlı ve çok

dikenli yer.
Bîzıkan : Hizan'da bir

köy.
Bohtan : Siirt ilinde bir

ilçe. Buradan olan
kimseye de «Bohtî» de¬
nir.

Bohto : Bohtan bölgesin¬
de büyük bir dağ.

Boxe : Kısırlaştırılmamış
öküz.

Boq : Soğanın içinde ye¬
şeren ve tohumu taşı¬
yan bölüm (soğan cü-

Boqil : Bacağın diz kapa-
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Bizin Boqil
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Boş Burandın

ğı ile ayak topuğu
arasındaki bölümü.

Boş : Bol, çok, kalabalık.
Her şey için kullanılan
bir sözcüktür.

Boşbûn : Bollaşmak, ço¬
ğalmak, kalabalıklaş¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «boş dibe».

Boşkınn : Bollaştırmak,
çoğaltmak, kalabalık-
laştırmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «boş dike».

Bot : Oluk biçiminde
oyulmuş uzun ağaç.

Boz : Maviye çalan be¬
yaz. T.

Buha : Değer, fiyat.
Buhakırın : Fiyat artır¬

mak, pahalılaştırmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«buha dike».

Buhar : Dört mevsimden
biri olan bahar.

Buhare : Kaliteli ve te¬
miz bir buğday türü.

Bûk : Gelin.
Bûkık : Göz kapaklann-

38

da çıkan sivilce, (ar¬
pacık) .

Bûn .- Olmak, oluşmak
anlamına gelen ve bi¬
leşik fiillerin son bö¬
lümünü oluşturan fiil
(aslında tek basma ol¬
duğunda «bûyın»dır;
bileşik fiilin sonuna
geldiğinde aradaki «y»
ve «ı» harfleri düşerek
«bûn» şeklini alır. Ör¬
neğin «var olmak» an¬
lamına gelen «hebûn»
gibi). Şimdiki zaman
fiili «dibe».

Bûr : Irmaktaki (ya da
herhangi bir akarsu-
daki) geçit (aslında
bu sözcüğün aslı «bu¬
hur» dur; bazı yöreler¬
de «bûr« biçiminde
söylenir) .

Bura : Kayınbirader,
erkeğin karısının er¬
kek kardeşi-

Burandın : Geçirmek an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıbûrîne».
(bazı yörelerde fiil
«buhartm», şimdiki
zaman fiili «dıbuhe-
re» şeklinde söylenir).
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Boş Burandın

ğı ile ayak topuğu
arasındaki bölümü.

Boş : Bol, çok, kalabalık.
Her şey için kullanılan
bir sözcüktür.
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Boşkınn : Bollaştırmak,
çoğaltmak, kalabalık-
laştırmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «boş dike».

Bot : Oluk biçiminde
oyulmuş uzun ağaç.

Boz : Maviye çalan be¬
yaz. T.

Buha : Değer, fiyat.
Buhakırın : Fiyat artır¬

mak, pahalılaştırmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«buha dike».

Buhar : Dört mevsimden
biri olan bahar.

Buhare : Kaliteli ve te¬
miz bir buğday türü.

Bûk : Gelin.
Bûkık : Göz kapaklann-
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da çıkan sivilce, (ar¬
pacık) .

Bûn .- Olmak, oluşmak
anlamına gelen ve bi¬
leşik fiillerin son bö¬
lümünü oluşturan fiil
(aslında tek basma ol¬
duğunda «bûyın»dır;
bileşik fiilin sonuna
geldiğinde aradaki «y»
ve «ı» harfleri düşerek
«bûn» şeklini alır. Ör¬
neğin «var olmak» an¬
lamına gelen «hebûn»
gibi). Şimdiki zaman
fiili «dibe».

Bûr : Irmaktaki (ya da
herhangi bir akarsu-
daki) geçit (aslında
bu sözcüğün aslı «bu¬
hur» dur; bazı yöreler¬
de «bûr« biçiminde
söylenir) .

Bura : Kayınbirader,
erkeğin karısının er¬
kek kardeşi-

Burandın : Geçirmek an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıbûrîne».
(bazı yörelerde fiil
«buhartm», şimdiki
zaman fiili «dıbuhe-
re» şeklinde söylenir).
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Bûrîn Bûse

Bûrîn : Geçmek anlamı- Bûse : Çift sürmek sıra¬
na fiil. Şimdiki zaman smda öküzlerin boy-
fiili «dıbûre». nuna geçirilen boyun

duruğun bağlanma¬
sında kullanılan ve
ağaçtan yapılan bir
halka.
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Cacır : Ceviziçinin dö¬
vüldükten sonra balda
kaynatılmasıyla elde
edilen yiyecek. Kürt¬
lerin lezzetli yemekle -

rindendir.
Cahşık : Sıpa (çoğu yö¬

relerde «cahş» şeklin¬
de söylenir).

Cax : Tahta korkuluk
(demir korkuluğa da
«cax» denir) .

Camêr : Onurlu, mert
adam. «Ciwamêr» de

denir.
Cami : Cami. A. (Çoğu

yerlerde «Mızgeft» de¬
nir).

Can : Ruh. Vücut için de
kullanılır.

Canbaz : Alım - satım¬
da hile ve sahtekârlık
yapan kimse.

Canfes : Halis ipekten
dokunan elbise.

Canfida : Kendini feda
eden. fedakâr.

Canî : Tay.
Cankûş : Hıristiy anları,

kiliseye gitmelerini
sağlamak için kapıla¬
rını çalarak ya da ses-
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Car Cedew

lenerek uyandıran
kimse.

Car : 1 Mayhoş. 2

kere, defa, kez.
Carcîm : Yorganların

üstüne serilen ince
örtü.

Cariye : Satın alman ka¬
dın, cariye.

Carna : Bazen, zaman
zaman, kimi zaman.

Caw : Bez.
Cawker : Bez dokumacı¬

sı.
Cazû : Cadı:
Cebar : Kırık kemikle¬

rin yeniden kaynaş¬
masını sağlayabilen
uzman hekim (kınk-
çıkık hekimi) .

Cebbar : Allah'ın isimle¬
rinden. A.

Cebeş : Karpuz (bazı yö¬
relerde «jebeş» ve «şe-
beş» biçiminde de söy¬
lenen bu sözcük çoğu
yörelerde «zebeş» bi¬
çiminde söylenir) .

Cebilxane : Top ve tüfek
mermileri, barut.
Türkçe «cephane» söz

cüğünden bozulmuş¬
tur.

Cebırandm : Kınk bir
şeyi yeniden yapıştır¬
mak ya da kaynaştır¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıcebirîne».

Cebırîn : Kınk bir şe¬
yin yeniden yapışması
ya, da kaynaşması an¬
lamına geçişsiz fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıcebıre».

Cebrane : Birisini bir işi
yapmaya zorlamak.
«Cebir» de denir.

Cebt : Kürtlerin hayvan
derilerini boyamakta
kullandıklan bir ağaç
kökü:

Ce'de : Yürümesi kolay
olan yol. Arapça «cad¬
de» den bozulmuştur.

Cedel : Bilginler arasın¬
da yapılan tartışma,
münazera. A.

Cedew : Hayvanların
omuzbaşlannda mey¬
dana gelen ve çok zor
iyileşebilen bir yara
(bu yara özellikle
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Cedewbûn Celad

eşek, katır, at gibi tek-
tırnaklı hayvanlarda
olur) .

Cedewbûn : Cedew ya¬
rasına yakalanmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«cedew dibe».

Cedev.i .- Cedew yarası¬
na yakalanmış hay¬
van.

Cefa : Güçlük. A.
Cefabûn : Bir işin güç¬

leşmesi, güç görülebil¬
mesi anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «cefa dibe».

Cefakeş : Cefa çeken
kimse.

Cefakırm : Bir işi güç¬
leştirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «cefa dike».

Cefanî : Bamered buca¬
ğında bir köy.

Ceger : Ciğer.
Ceh : Hububattan arpa.
Cehd : Bir şeyi elde et¬

mek için harcanan ça¬
ba. A.

Cehdasî : Aynen arpa,
biçiminde olan, fakat

taneleri daha ince ve
zayıf olan bir bitki.

Cehferî : Bir kılıç çeşidi.
Cehxurek : Küçük su

birikintilerinde bulu¬
nan ve hayvanlar su
içerken ağızlanna ge¬
çen, sülükten ayrı ve
kırmızı renkte olan
kurtçuk.

Cehnem : Cehennem.
Allah bizi ateşinden
korusun.

Cehrî : Zehir. Bazıları
tarafından böyle kul¬
lanılır (çoğu yöreler¬
de «jehri» denir) .

Cehter : Kekik. Bazıları
tarafından böyle kul¬
lanılır (çoğu yöreler¬
de «zahter» denir).

Cehvver : «Cevher» in bo¬
zulmuş biçimi.

Cehzera : Arpalann sa¬
rarma zamanı. Kürtle¬
rin belli başlı vakitle -

rindendir. İşlerinde
bunu bir vakit olarak
gösterirler.

Ceqin : Bir günlük yürü¬
yüşle alman mesafe.

Celad : Cellâd. A.
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Celaqî Cendırme

Celaqî : İyice koyulaşrn-
caya kadar kaynatı¬
lan pekmez.

Celalî : Bayezid yakın¬
larında, çadırlarda ya¬
şayan bir Kürt aşireti.

Celdekan : Garzan bu¬
cağında bir köy.

Celeb : 1 Biçim, tarz.
2 Kesime götürülen
koyun sürüsü.

Celebdar : Koyun tica¬
retiyle uğraşan kim¬
se.

Celew : At ve diğer bazı
hayvanların başına
takılan yular.

Cellab : Etrafında kuş¬
ların toplanıp yanın¬
da kurulmuş olan fa¬
ka düşmeleri için,
yüksek bir yere bıra¬
kılan kuş.

Cem : 1 Büyük sepet.
2 Yükün bir tarafı,
iki denkten biri. 3

Bir kimsenin ya da bir
şeyin yanı, nezc'li

Cemciqandm : Sıvıları
kanştırmak, çalkala¬
mak anlamına fiil .

Şimdiki zaman fiili
«dicemciqîne».

Cemciqîn : Sıvıların ka-
nşması, çalkalanma¬
sı anlamına geçişsiz
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dicemciqe».

Cemed : Buz. don. A.
Cemedanî : Başa sanlan

nakışlı bir mendil.
Cemıdandm : Dondur¬

mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıcemidîne».

Cemıdîn : Donmak anla¬
mına geçişsiz fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dıce-
mıde».

Cenb : Yükün yarısı, iki
denkten her biri.

Cenbelî : Sert içimli bir
tütün çeşidi.

Cendek : Hayvan cesedi,
leş (ayrıca öldürül¬
müş insanların cese¬
di için de kullanılır).

Cendere : Dokumalan
parlatmakta kullanı¬
lan bir alet.

Cendırme : Hükümet
zabtiyeleri (jandar¬
ma).
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Cenesker Cıbran

Cenesker : Beşiri'de bir
köy.

Ceng : Savaş, vuruşma.
Cengene : Her türlü kö¬

tülükleri yapmaktan
kaçınmayan kimse.

Cennet : Cennet. A.
Cercer : Harman döv¬

mekte kullanılan çu>
çır. Onu kullanana da
«cercervan» denir.

Cerd : Küçük baskın,
küçük akm.

Cerg : İnsan ve hayvan
ciğeri.

Cergebez : Üzerine içya¬
ğı sarılarak şişe takı¬
lan ve ateşte kızartı¬
lan ciğer.

Cesed : Ceset. A.
Cesur .- Yürekli, cesur.
Ce'ter : Kekik. Bazı yö¬

relerde böyle söylenir.
Cew : Koyun kırkmakta

kullanılan özel bir ma¬
kas (bazı yörelerde
buna «hevrıng» de¬
nir).

Cewahir : Yakut, inci
gibi değerli taşlar.

Cewnk : Enik. köpek
yavrusu.

Cewseq : Yolculardan
boş kalmayan yol.

Cewtik : Tabaklanmış
deriden yapılan kese.

Ceza : İyi ya da kötü bir
fiilin karşılığı. A.

Cezbe i Müritlerin coş¬
tukları zaman, ellerin¬
de olmadan sağa - so¬
la sallanarak yaptık¬
ları hareket. A.

Ceznık : Garzan'da bir
köy.

Ceznî : Garzan'da bir
köy.

Cêb : Cep. A. (Çoğu yer¬
lerde «berîk» denir) .

Cêma : Cudi dağı yakın¬
larında bir köy. Kürt¬
lere göre Nuh tufanın¬
dan sonra yer yüzün¬
de kurulan ilk köy bu
köydür.

Cênîk : Şakak, favori.
Cêr : Su testisi.
Cêwik : İkiz.
Cıbe : Çuhadan yapılan

belli bir giysi, cübbe.
Cıbo : Kürtlerde bir er¬

kek adı.
Cıbran : Rojkan aşiretle¬

rinden biri.
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Civandın Cmabe

Cıvandm : Toplamak,
biraraya getirmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıcıvîne».

Cıvat : Toplantı, toplu¬
luk, meclis.

Cıvîn : Toplanmak, bir¬
araya gelmek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıcıve».

Cıgur : Kürtlerin belli
bir mesire günü.

Cıh : Yer, mekân.
Cıhez : Gelin çeyizi.
Cımrnîn : Ölmek anla¬

mına fiil. Özel olarak
kötü kimselerin ve
hayvanların ölümü
için kullanılır. Şimdiki
zaman fiili «dıcıhıme».

Cıhû : Yahudi. Kürtlerin
memleketinde Yahu-

. diler çok nadir bulu¬
nurlar.

Cixare : Tütünün kâğıda
konulup parmak bi¬
çiminde sanlmışı (si¬
gara anlamına gelen
bu sözcük, bazı yöre¬
lerde «çrxare» biçi¬
minde de söylenir)-

Cixarekêş : Sigara içen
kimse, tiryaki.

Cıîdok : Güzel kokulu
bir bitki. Kürtler, el¬
biselerini güveden ko¬
rumak için katlan
arasına bu bitkiyi kor¬
lar.

Cıl : Giysi.
Cıld : 1 Kitap cildi. A

2 Parçalara bölüne¬
rek kurutulan bir hel¬
va çeşidi.

Cılşo : Çamaşır yıkayı¬
cısı, bu işi uğraş edi¬
nen kimse.

Cılşûştm : Çamaşır yı¬
kamak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «cıl dışo».

Cimxar : Hıristiyanları,
kiliseye gitmeleri için
uyandıran kimse.

Cımsarîb : Garzan bu¬
cağında bir köy.

Cin : Cin, «insan» karşı¬
tı.

Cmabe : Hamamcı olan,
yıkanması gereken
kimse (bazı yörelerde
«cınabet», bazı yöre-
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Cıîdok : Güzel kokulu
bir bitki. Kürtler, el¬
biselerini güveden ko¬
rumak için katlan
arasına bu bitkiyi kor¬
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Cıld : 1 Kitap cildi. A

2 Parçalara bölüne¬
rek kurutulan bir hel¬
va çeşidi.

Cılşo : Çamaşır yıkayı¬
cısı, bu işi uğraş edi¬
nen kimse.

Cılşûştm : Çamaşır yı¬
kamak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «cıl dışo».

Cimxar : Hıristiyanları,
kiliseye gitmeleri için
uyandıran kimse.
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cağında bir köy.

Cin : Cin, «insan» karşı¬
tı.
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Cinawir Ciyêbûn

lerde de «cinubet»
şeklinde söylenir.

Cinawir : Yırtıcı hayvan.
F. (çoğu yörelerde
«lawir» denir).

Cıncılî : 1 Duru su.
2 Yabancı madde¬
lerden an olan buğday
ve benzeri hububat.

Cmdar : Cinleri gördü¬
ğünü ve onların ken¬
disine boyun eğdikle-
lerini iddia eden kim¬
se (cinci) .

Cmdî : Her şeyin iyi, gü¬
zel ve alımlısı (bazı
yörelerde özellikle «ya¬
kışıklı» anlamına, kul¬
lanılır) .

Cmeh : Ucu kaim sopa.
Cınekırm : Pamuk top¬

lamak anlamına gelen
ve sadece bu anlamda
kullanılan bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«cine dike».

Cınen : Küçük bahçe.
Cimqandm : Hayvanlan,

anî bir dürtü ya da
benzeri bir davranışla
ürküterek harekete it¬
mek anlamına fiil.

Şimdiki zaman fiili
«dicmiqîne» .

Cır : Sohbet, insanlar
arası ilişkiler, görgü
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur) .

Cırd : Büyük baskın, bü¬
yük saldırı.

Cıre-cır : Herhangi bir
şey üzerine anlaş¬
mazlık, sürtüşme (söz¬
cükteki her iki «r» de
kaim okunur) .

Cırîd : At yarışı.
Cısn : Arapça «cins»in

bozulmuş biçimi.
Cıs : Alçı. (Sözcükteki

«s» harfi kaim oku¬
nur) .

Cısane : Alçının bulun¬
duğu yer, alçı ocağı.

Ciwan : Genç. Her şey
için kullanılır.

Ciwamka : Siirt yakınla¬
rında bir köy.

Ciwanî : 1 Erkek ya
da dişi tay. 2 Genç¬
lik, genç olma hali.

Ciyêbûn : Aynlmak an¬
lamına bileşik fiil (ço¬
ğu yörelerde «cıhe-
bûn» şeklinde söyle-
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Cızîr Cuwab

nir; doğrusu odur) .

Şimdiki zaman fiili
«ciyê dibe».

Cızîr : Bohtan'da Cudi
dağı yakınlarında bir
kasaba (Cizre ilçesi) .

Cızme : Uzun boyunlu
ayakkabı (bazı yöre¬
lerde de «gîzme» de¬
nir). T.

Cızû : Kur'an'm her cü¬
zü (30 bölümünden
her biri).

Cî : Yer, mekân. Çoğu
yörelerde böyle kulla¬
nılır (bazı yörelerde
de «cıh» şeklinde söy¬
lenir) .

Cîran : Komşu. A.
Cîmzerq : Beşiri'de bir

köy.
Col : Koyunlardan bir

sürü.
Comerd : Cömert, bon¬

kör, tok gözlü.
Coııga : Dana.
Conî : İçi oyulmuş ve

içinde bulgur gibi şey¬
ler dövülen taş (di¬
bek).

Cot : i Çift; «tek» in
karşıtı. 2 Toprağın

ekilmesinde kullanı¬
lan çift.

Cotkırm : Çift sürmek
anlamma, bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«cot dike».

Cotyarî : Çift süren kim¬
se, çiftçi (çoğu yöre¬
lerde «cotkar» şeklin¬
de söylenir; doğrusu
da budur).

Cozan : Ustura (bazı
yerlerde «duzan» şek¬
linde söylenir) .

Cüda : Ayrılan, ayrı
olan. Her şey için kul¬
lanılır.

Cudabûn : Ayrılmak, ay¬
rı olmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «cüda dibe».

Cudakırın : Ayırmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«cüda dike».

Cuher : İçinde yem bu¬
lunmayan torba, boş
yem torbası.

Cusse : Cüsse. A.
Cuwab : Arapça «ce-

vab»m bozulmuş şek-
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Cuwar Cûtm

li (çoğu yörelerde
«bersîv» denir.

Cuwar : Hayvan yem
torbası.

Cû : Su arkı (çoğu yö¬
relerde «cuh» şeklin¬
de söylenir).

Cûbırk : Toprak altında
yaşayan ve bitki kök¬
lerini keserek yiyen
bir hayvan (bazı yö

relerde «cûbır» şek¬
linde de söylenir ve
her ikisinde de «r»
harfi kaim okunur).

Cûmık : Şirvan'da bir
köy.

Cûn : Maviye çalan be¬
yaz renkte olan.

Cûtin : Çiğnemek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dıcû».
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Çadır : Çadır. T.
Çav : Göz. Hem insan,

hem hayvan gözü için
kullanılır.

Çavık : Gözlük (çoğu
yörelerde «berçavk» de¬

nir) .

Çavînok : Kem göz sa¬
hibi, nazar sahibi. Ki¬
misi de bunlara «çav-
ker» der.

Çax : Vakit, zaman.
Çaq : Bacak. Hem insan,

hem de hayvan baca¬
ğı için kullanılır.

Çaqmaq : Tüfek horozu-

Çak : İyi, kaliteli. Her
şey için kullanılır.

Çaküç : Çekiç.
Çal : Büyük çukur.
Çalav . 1 Kadınların

yıkandığı yer. 2 Ev¬
lerde suyun döküldü¬
ğü yer.

Çalık : Küçük çukur.
Çam : Erzurum dağla-

nnda yetişen, çok
uzun bir ağaç. T.

Çamur : Çamur. T.
Çandın : Ekin ekmek,

anlamına fiil, Şimdiki
zaman fiili «dıçîne».
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Çandın! Çaw

Çandmî : Ekilmiş, ekin
(bazı yörelerde «çan-
dî» denir)

Çankîs : Hizan'da bir
köy.

Çankoç : Hıristiyanların
çanı.

Çap : Bir hububat ölçü¬
sü (yaklaşık olarak
10 kiloluktur).

Çar : Dört sayısı (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur).

Çarçek : Tepeden tırna¬
ğa silâhlı kimse.

Çareîq : Çok çamurlu
yer.

Çardar : Ölünün meza¬
ra taşınması sırasın¬
da üzerine konulduğu
tahta.

Çardeh . Ondört sayısı.
Çarder . Kapı çerçevesi,

kapının takıldığı kasa
(ilk «r» kaim okunur) .

Çare : Çözüm yolu, ça¬
re.

Çargoşe : Dört köşeli.
Çarîçî s Köylerden azar

azar koyun satın alıp
kente götüren ve ora

da kesip etlerini satan
kimse.

Çarîk : Dörtte bir. Her
şey için kullandır.

Çarox : Deriden ve yün¬
den yapılan ve yaya
yürüyenler tarafın¬
dan giyilen hafif bir
ayakkabı (çank) .

Çarpê -. Dört ayaklı hay¬
vanlar (bazı yöreler¬
de özellikle eşekler
için kullanılır).

Çarşeb : Kadın çarşafı
(bazı yörelerde «çar-
şev» denir).

Çarşem : Haftanın çar¬
şamba günü.

Çartaq : Yüksek eyvan.
Çarwe ; Raksedenlerin

parmaklarına taktık¬
ları madenî parça¬
lar.

Çat : 1 Çaput. 2

Bohtan'da bir köy.

Çatkêş : Tüfeklerin te¬
mizlenmesi sırasında
çaputun namludan çe¬
kilmesinde kullanılan
çubuk (harbi).

Çaw : Bükülerek bir şe-
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Çawa Çembıl

yin etrafına sanlan
yaş ağaç çubuk.

Çawa : «Nasıl» anlamı¬
na soru edatı.

Çawirme Mezarlığın
çevresinde yapılan du¬
var. T.

Çayır : Hayvan otlağı.
Çevrebî : Söğüde benze¬

yen bir ağaç.
Çehre : İnsan yüzünün

biçimi, sima.
Çexer : Yolda herhangi

bir şeyin bıraktığı iz.
Çeqçeqok : Değinnenin

hububat doldurulan
teknesine bağlanarak
ucu değirmentaşınm
üzerine bırakılan ve
taşın dönmesiyle inip
kalkarak tanelerin tek¬
neden dökülmesini
sağlayan tahta parça¬
sı (çakıldak) .

Çeqene : Sedirağacmm
yemişine benzer yemi¬
şi olan bir ağaç türü.
Rojkan'da yetişir.

Çeqilmast : Su kanştm-
lan yoğurt (bazı yöre¬
lerde «çelqemast» de¬
nir) .

Çek -. 1 Silâh, 2 Ka¬
dın süs eşyası.

Çekbend : Üste giyilen
kolsuz bir giysi (Ye¬
lek).

Çelak : Ceviz gibi yemiş
ve meyvelerin ağaç¬
lardan dökülmesinde
kullanılan uzun sırık
(bazı yörelerde «rewt»
denir) .

Çeleng -. Güçlü ve hızlı
yürüyen kimse.

Çelıtîn : Bir şeyin kabu¬
ğunun soyulması an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıçelıte».

Celp : El çırpmanın,
avuçları birbirine vur¬
manın çıkardığı ses
(sözcükteki «1» harfi
kaim okunur).

Çeltik : Küçük çuval.
Çelûz : Çok soru soran

ve sorusunda ısrar
eden kimse.

Çem : Irmak.
Ceman : Modkan (Mut¬

ki) yöresinde bir köy.
Çembıl : Kaplara ve di¬

ğer şeylere takılan
kulp.
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Çembılkırın Çeper

Çembılkırın : Bir şeye
kulp ta?;mak anlamına
biledik fiil. Şimdiki
zaman fiili «çembıl di¬
ke».

Çemçık : Ayran ve ben¬
zeri içecekleri içmekte
kullanılan derin (ve
geniş) kaşık.

Çemçîr : Küçük taneli,
siyah renkli bir üzüm
türü.

Çemçûr : Üzüm ağaçla¬
man (ve asmaların)
dallannı ısırarak bo¬
zulmalarına yolaçan
iri bir böcek, filokste-
ra.

Çem'ê Zeytûn : Bohtan'¬
da, bir yer.

Çerruk : Şirvan bucağın¬
da bir köy.

Çemîhanî : Dutlann çok
olduğu yer, dutluk.

Çemkûrık : Reşan bu¬
cağında (?) bir köy.

Çempal : Normal yükten
fazla olarak hayvanın
yükü üzerine konulan
ek-yük (bazı yöreler¬
de buna «mızodık» de¬
nir) . -

Çempıl : Parmak uçla¬
rından koltuk altına
kadar el ve kolun tü¬
mü (bazı yörelerde
«çepıl» şeklinde söyle¬
nir).

Çempır : Bohtan'da bir
köy.

Çen : Çene.
Çençûz : Cimri, eli sıkı

olan kimse.
Çend : «Kaç, kaç tane?»

anlamına soru edatı.
Çendan : «Gerçi» anla¬

mına kullanılan söz¬
cük.

Çeng : 1 Kuş kanadı.
2 İnsan avucunun
doldurulmaya hazır
duruma getirilmiş şek¬
li (aynca «dirsek» an¬
lamına da kullanılır).

Çengal : Ucu kıvnlmış
demir (kanca).

Çentik : Küçük torba.
Çepel : Pis, pislikten ken¬

dini sakınmayan kim¬
se (sözcükteki «1» har¬
fi kalın okunur).

Çeper : Savaşta tüfek
atışından korunmak
için taştan, ağaçtan ve
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Çembılkırın Çeper

Çembılkırın : Bir şeye
kulp ta?;mak anlamına
biledik fiil. Şimdiki
zaman fiili «çembıl di¬
ke».

Çemçık : Ayran ve ben¬
zeri içecekleri içmekte
kullanılan derin (ve
geniş) kaşık.

Çemçîr : Küçük taneli,
siyah renkli bir üzüm
türü.

Çemçûr : Üzüm ağaçla¬
man (ve asmaların)
dallannı ısırarak bo¬
zulmalarına yolaçan
iri bir böcek, filokste-
ra.

Çem'ê Zeytûn : Bohtan'¬
da, bir yer.

Çerruk : Şirvan bucağın¬
da bir köy.

Çemîhanî : Dutlann çok
olduğu yer, dutluk.

Çemkûrık : Reşan bu¬
cağında (?) bir köy.

Çempal : Normal yükten
fazla olarak hayvanın
yükü üzerine konulan
ek-yük (bazı yöreler¬
de buna «mızodık» de¬
nir) . -

Çempıl : Parmak uçla¬
rından koltuk altına
kadar el ve kolun tü¬
mü (bazı yörelerde
«çepıl» şeklinde söyle¬
nir).

Çempır : Bohtan'da bir
köy.

Çen : Çene.
Çençûz : Cimri, eli sıkı

olan kimse.
Çend : «Kaç, kaç tane?»

anlamına soru edatı.
Çendan : «Gerçi» anla¬

mına kullanılan söz¬
cük.

Çeng : 1 Kuş kanadı.
2 İnsan avucunun
doldurulmaya hazır
duruma getirilmiş şek¬
li (aynca «dirsek» an¬
lamına da kullanılır).

Çengal : Ucu kıvnlmış
demir (kanca).

Çentik : Küçük torba.
Çepel : Pis, pislikten ken¬

dini sakınmayan kim¬
se (sözcükteki «1» har¬
fi kalın okunur).

Çeper : Savaşta tüfek
atışından korunmak
için taştan, ağaçtan ve
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Çepıl Çetınkırın

benzerlerinden oluş¬
turulan korunak (si¬
per).

Çepıl : Kolun dirsekle
omuz arasındaki bö¬
lümü (pazu) .

Çeşîd : Tarz, çeşit. T.
Çeşme : Abdest bozulan

yer, hela (bazı yöre¬
lerde buna «çol» ve
«daşır» denir) .

Çeşte : Çeşit. Bazılan da
«Çeşnet» şeklinde söy¬
lerler.

Çerçî : Kentlerden eşya
alıp köylerde satan
kimse.

Çerez : Lezzetli yemek¬
ler.

Çerx : Çakı ve benzer¬
lerinin keskinleştiril-
mesinde kullanılan ve
bir tahta tekerleğin
dönmesiyle dönen bir
âlet (çark) .

Çerxeçî : Bir yerde du¬
ramayan ve sürekli
dolaşan kimse.

Çerxetûn : Bakırdan ya¬
pılmış, uzun saplı bir
kap (tava) .

Çerxî : Beş kuruştan iba¬
ret bir para birimi.

Çerxkirin : Çakı ve ben¬
zeri şeyleri çarkla
keskinleştirmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «çerx
dike».

Çerm : Hayvan derisi; is¬
ter dabaklanmış ol¬
sun, ister olmasın.

Çermiqandm : Elbise ve
benzerlerini buruş¬
turmak, büzmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diçermiqî-
ne».

Çermiqîn : Elbise ve ben¬
zerlerinin buruşması,
büzülmesi anlamına,
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «diçermiqe».

Çetare : İpekli elbise.
Çeterî : Diyarbekir ya¬

kınlarında bir köy.
Çetin : Güç iş, çetin. T.
Çetmbûn : Güçleşmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«çetin dibe».

Çetınkırın : Güçleştir¬
mek anlamına bileşik
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Çepıl Çetınkırın

benzerlerinden oluş¬
turulan korunak (si¬
per).

Çepıl : Kolun dirsekle
omuz arasındaki bö¬
lümü (pazu) .

Çeşîd : Tarz, çeşit. T.
Çeşme : Abdest bozulan

yer, hela (bazı yöre¬
lerde buna «çol» ve
«daşır» denir) .

Çeşte : Çeşit. Bazılan da
«Çeşnet» şeklinde söy¬
lerler.

Çerçî : Kentlerden eşya
alıp köylerde satan
kimse.

Çerez : Lezzetli yemek¬
ler.

Çerx : Çakı ve benzer¬
lerinin keskinleştiril-
mesinde kullanılan ve
bir tahta tekerleğin
dönmesiyle dönen bir
âlet (çark) .

Çerxeçî : Bir yerde du¬
ramayan ve sürekli
dolaşan kimse.

Çerxetûn : Bakırdan ya¬
pılmış, uzun saplı bir
kap (tava) .

Çerxî : Beş kuruştan iba¬
ret bir para birimi.

Çerxkirin : Çakı ve ben¬
zeri şeyleri çarkla
keskinleştirmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «çerx
dike».

Çerm : Hayvan derisi; is¬
ter dabaklanmış ol¬
sun, ister olmasın.

Çermiqandm : Elbise ve
benzerlerini buruş¬
turmak, büzmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diçermiqî-
ne».

Çermiqîn : Elbise ve ben¬
zerlerinin buruşması,
büzülmesi anlamına,
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «diçermiqe».

Çetare : İpekli elbise.
Çeterî : Diyarbekir ya¬

kınlarında bir köy.
Çetin : Güç iş, çetin. T.
Çetmbûn : Güçleşmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«çetin dibe».

Çetınkırın : Güçleştir¬
mek anlamına bileşik

53



Çeto Çiq

fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «çetin dike».

Çeto : Kürtlerde erkek
ismi.

Çê : İyi, düzgün, kaliteli
şey. Her şey için kul¬
lanılır.

Çêbûn : Bir şeyin düzel¬
mesi ve istenen duru¬
ma gelmesi anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «çê dibe».

Çekırın . Bir şeyi yap¬
mak ya da düzelterek
istenen duruma getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «çê dike».

Çêl : Büyük, iri taş; ka¬
ya.

Çêle : Yavru.
Çêlek : İnek.
Çêlê : İneğe seslenmek

için kullanılan sözcük.
Çênî : 1 Parça (özel¬

likle et parçası) .

2 Tavuk yemi.

Çêr : Sövgü, küfür (söz¬
cükteki «r» harfi kalın
okunur).

Çêrandm : Otlatmak an

lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçerîne».

Çêre : Otlak.
Çerin : Hayvanların ot¬

laması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıçere» .

Çêrkirm : Sövmek, küf¬
retmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «çêr dike».

Çêrt : Kuş dışkısı (bazı
yörelerde «zîrç» de¬
nir).

Çıçık : Meme. Yalnız in-
sanlannki için kulla¬
nılır.

Çıçıp : Suyun damlama¬
sından çıkan sesi an¬
latan sözcük.

Çiftexas : Kâğıda ben¬
zer, has ve sağlam
bez (patiska).

Çıvîk : Serçe kuşu (bazı
yörelerde «çûk» ve
«çûçık» da denir) .

Çıxe-çıx : Bazı kuşlann
seslerini anlatan söz¬
cük.

Çixor : Rojkan'da bir bu¬
cak.

Çıq : Ağaç dalı (doğru-
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Çeto Çiq

fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «çetin dike».

Çeto : Kürtlerde erkek
ismi.

Çê : İyi, düzgün, kaliteli
şey. Her şey için kul¬
lanılır.

Çêbûn : Bir şeyin düzel¬
mesi ve istenen duru¬
ma gelmesi anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «çê dibe».

Çekırın . Bir şeyi yap¬
mak ya da düzelterek
istenen duruma getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «çê dike».

Çêl : Büyük, iri taş; ka¬
ya.

Çêle : Yavru.
Çêlek : İnek.
Çêlê : İneğe seslenmek

için kullanılan sözcük.
Çênî : 1 Parça (özel¬

likle et parçası) .

2 Tavuk yemi.

Çêr : Sövgü, küfür (söz¬
cükteki «r» harfi kalın
okunur).

Çêrandm : Otlatmak an

lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçerîne».

Çêre : Otlak.
Çerin : Hayvanların ot¬

laması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıçere» .

Çêrkirm : Sövmek, küf¬
retmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «çêr dike».

Çêrt : Kuş dışkısı (bazı
yörelerde «zîrç» de¬
nir).

Çıçık : Meme. Yalnız in-
sanlannki için kulla¬
nılır.

Çıçıp : Suyun damlama¬
sından çıkan sesi an¬
latan sözcük.

Çiftexas : Kâğıda ben¬
zer, has ve sağlam
bez (patiska).

Çıvîk : Serçe kuşu (bazı
yörelerde «çûk» ve
«çûçık» da denir) .

Çıxe-çıx : Bazı kuşlann
seslerini anlatan söz¬
cük.

Çixor : Rojkan'da bir bu¬
cak.

Çıq : Ağaç dalı (doğru-
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Çiqas Çılobırîn

su. daim uçlanndaki
budak) .

Çiqas : Bir şeyin mikta¬
rını sormakta kullanı¬
lan sözcük, «ne ka¬
dar?» anlamına gelir.

Çıqe-çıq : Bir şeyin ha¬
reketinden çıkan sesi
belirten sözcük.

Çıkan : Bir çeşmenin ya
da kuyunun suyunun
kuruması anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dıçıke».

Çıkandın : Bir şeyi yere
dikmek ya da bir baş¬
ka şeye saplamak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıçıkîne».

Çıknm : Yere çakılan ya
da dikilen ve dik du¬
ran herhangi bir şey.
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Çıkû : Neden belirtmek
için kullanılan sözcük;
«şu nedenle ki» anla¬
mına gelir.

Çil : Kırk sayısı.
Çilek : Yemeğe çok düş¬

kün olan kimse, obur.
Çüî-çılî : Yarasa.

Çılkanî : Elajgır (Eleş¬
kirt) bucağında bir
köy.

Çılm : Sümük ve burun¬
dan akan diğer sıvı¬
lar (bazı yörelerde '
«lîk» de denir).

Çılmere : Açılmasın diye
kapıların arkasma sı-
kıştmlan kaim direk.

Çılmkırın : Sümkürmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«çılm dike».

Çılo : Yaprakları dökül¬
memiş ağaç dalları.
Kürtler, yapraklany-
la birlikte istif edip
kış için sakladıktan bu
dalları, yapraklarını
hayvanlanna yedir¬
dikten sonra yakıt ola¬
rak kullanırlar.

Çılobır : «Çılo» diye ad-
landınlan ağaç dalla¬
rını kesen kimse (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur).

Çılobırîn : «Çılo» diye
adlandınlan dallan
kesmek anlamma bi¬
leşik fiil. Şimdiki za-

55

Çiqas Çılobırîn

su. daim uçlanndaki
budak) .

Çiqas : Bir şeyin mikta¬
rını sormakta kullanı¬
lan sözcük, «ne ka¬
dar?» anlamına gelir.

Çıqe-çıq : Bir şeyin ha¬
reketinden çıkan sesi
belirten sözcük.

Çıkan : Bir çeşmenin ya
da kuyunun suyunun
kuruması anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dıçıke».

Çıkandın : Bir şeyi yere
dikmek ya da bir baş¬
ka şeye saplamak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıçıkîne».

Çıknm : Yere çakılan ya
da dikilen ve dik du¬
ran herhangi bir şey.
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Çıkû : Neden belirtmek
için kullanılan sözcük;
«şu nedenle ki» anla¬
mına gelir.

Çil : Kırk sayısı.
Çilek : Yemeğe çok düş¬

kün olan kimse, obur.
Çüî-çılî : Yarasa.

Çılkanî : Elajgır (Eleş¬
kirt) bucağında bir
köy.

Çılm : Sümük ve burun¬
dan akan diğer sıvı¬
lar (bazı yörelerde '
«lîk» de denir).

Çılmere : Açılmasın diye
kapıların arkasma sı-
kıştmlan kaim direk.

Çılmkırın : Sümkürmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«çılm dike».

Çılo : Yaprakları dökül¬
memiş ağaç dalları.
Kürtler, yapraklany-
la birlikte istif edip
kış için sakladıktan bu
dalları, yapraklarını
hayvanlanna yedir¬
dikten sonra yakıt ola¬
rak kullanırlar.

Çılobır : «Çılo» diye ad-
landınlan ağaç dalla¬
rını kesen kimse (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur).

Çılobırîn : «Çılo» diye
adlandınlan dallan
kesmek anlamma bi¬
leşik fiil. Şimdiki za-
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Çdoçemk Çırıtandm

man fiili «çılo dıbıre».
Çıloçemk : Bohtan buca¬

ğında bir köy.
Çıltûk : Kabuğundan so¬

yulmamış pirinç (çel¬
tik).

Çıma : «Niçin?» anlamı¬
na gelen soru edatı.

Çıman : Bir şeyin bir
parçasının kesilmesi
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçıme».

Çımçîr : Çocuklarm eğ¬
lenmesi için yapılan
salıncak.

Çınar : Irmak kıyıların¬
da yetişen, meyvesiz
ve çok büyük bir ağaç.

Çınîn : Meyve ve benze¬
ri şeyleri koparmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçıne».

Çır : Yapışkan, yumuşak
ve esnek şeyler.

Çıra : 1 Kandil, çıra.
2 «Niçin?» anlamı-
ne gelen soru edatı.

Çıravî : Bohtan'da karla-
n yaza kadar kalan
bir yer.

Çirax : Öğretilip eğitilen
öğrenci (çırak).

Çıre : Garzan ilçesinde
bir köy.

Çirxatkinn : Özel olarak
yapılmış bir direkle
değirmeni durdur
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «çirxat dike».

Çırık : 1 Pamuğun
atıldığı yer, hallacha-
ne. 2 Bir kuş türü
(tavukgillerden olan
bu kuş aptallığıyla ta¬
nınmıştır) .

Çırıkandın : Pamuk at¬
mak, hallaç yapmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçırıkî-
ne».

Çırıkvan : Pamuk atan
kimse.

Çırısîn : Gözün parlak
bir şey karşısında ka¬
maşması (doğrusu yıl¬
dız, ateşböceği, cam
parçası gibi şeylerin
parıldaması) anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıçırıse».

Çırıtandm : Elbise ve
benzeri şeyleri yırtmak
anlamına fiil. Şimdiki
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Çdoçemk Çırıtandm

man fiili «çılo dıbıre».
Çıloçemk : Bohtan buca¬

ğında bir köy.
Çıltûk : Kabuğundan so¬

yulmamış pirinç (çel¬
tik).

Çıma : «Niçin?» anlamı¬
na gelen soru edatı.

Çıman : Bir şeyin bir
parçasının kesilmesi
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçıme».

Çımçîr : Çocuklarm eğ¬
lenmesi için yapılan
salıncak.

Çınar : Irmak kıyıların¬
da yetişen, meyvesiz
ve çok büyük bir ağaç.

Çınîn : Meyve ve benze¬
ri şeyleri koparmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçıne».

Çır : Yapışkan, yumuşak
ve esnek şeyler.

Çıra : 1 Kandil, çıra.
2 «Niçin?» anlamı-
ne gelen soru edatı.

Çıravî : Bohtan'da karla-
n yaza kadar kalan
bir yer.

Çirax : Öğretilip eğitilen
öğrenci (çırak).

Çıre : Garzan ilçesinde
bir köy.

Çirxatkinn : Özel olarak
yapılmış bir direkle
değirmeni durdur
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «çirxat dike».

Çırık : 1 Pamuğun
atıldığı yer, hallacha-
ne. 2 Bir kuş türü
(tavukgillerden olan
bu kuş aptallığıyla ta¬
nınmıştır) .

Çırıkandın : Pamuk at¬
mak, hallaç yapmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçırıkî-
ne».

Çırıkvan : Pamuk atan
kimse.

Çırısîn : Gözün parlak
bir şey karşısında ka¬
maşması (doğrusu yıl¬
dız, ateşböceği, cam
parçası gibi şeylerin
parıldaması) anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıçırıse».

Çırıtandm : Elbise ve
benzeri şeyleri yırtmak
anlamına fiil. Şimdiki
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Çırıtin Çîm

zaman fiili «dıçırıtî-
ne».

Çırıtîn : Elbise ve benze¬
ri şeylerin yırtılması
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçırıte».

Çırî : Ekim ve Kasım ay-
lannm adı (Ekim ayı¬
na «Birinci Çırî» an¬
lamına gelen «Çırî ya
Pêşîn», Kasım ayma
da «İkinci Çırî» anla¬
mına gelen «Çırî ya
Paşîn» denir) .

Çıronek : Damlann sa¬
çaklarına takılan su
oluğu (bazı yörelerde
«çıranek» biçiminde
söylenir; her iki söyle¬
yişte de «r» kaim oku¬
nur).

Çırpî : Yere dikilerek
üzerine üzüm ağacının
dalları bırakılan çu¬
buk (bu çubuklara
bazı yörelerde «ser-
ben» denir).

Çırtûl : Suyun değirmen
çarkına çarptıktan
sonra dışarı çıktığı
yer.

Çırûk : Çürük. Her şey
için kullanılır. T.

Çıste : Yaptığı işte Uya¬
nık ve çabuk davra¬
nan kimse.

Çîçık : Tavuk yavrusu,
civciv (bazı yörelerde
«çûçık» denir) .

Çîçırık : Gece bağıran
bir böcek.

Çîq : Hayvan bacağı.
Çîqal : Zayıf ve cılız hay¬

van.
Çîk : Gözde sonradan

beliren beyaz leke.
Çîl : Hayvan semerleri¬

ne doldurulan bitki.
Çılan . Elbisenin uzun

kolu, yen (bazı yöre¬
lerde «hûçık» denir)

Çîleçep : Dağlardaki zik¬
zaklı ve dolambaçlı
yol.

Çîm : Başka bir yere ek¬
mek için yerden sö¬
külen ve yüzü otlarla
kaplı olduğundan için¬
deki bitki kökleri sa¬
yesinde dağılmayan
toprak parçası (ayrı¬
ca, bacağın diz kapa-
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Çırıtin Çîm

zaman fiili «dıçırıtî-
ne».

Çırıtîn : Elbise ve benze¬
ri şeylerin yırtılması
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıçırıte».

Çırî : Ekim ve Kasım ay-
lannm adı (Ekim ayı¬
na «Birinci Çırî» an¬
lamına gelen «Çırî ya
Pêşîn», Kasım ayma
da «İkinci Çırî» anla¬
mına gelen «Çırî ya
Paşîn» denir) .

Çıronek : Damlann sa¬
çaklarına takılan su
oluğu (bazı yörelerde
«çıranek» biçiminde
söylenir; her iki söyle¬
yişte de «r» kaim oku¬
nur).

Çırpî : Yere dikilerek
üzerine üzüm ağacının
dalları bırakılan çu¬
buk (bu çubuklara
bazı yörelerde «ser-
ben» denir).

Çırtûl : Suyun değirmen
çarkına çarptıktan
sonra dışarı çıktığı
yer.

Çırûk : Çürük. Her şey
için kullanılır. T.

Çıste : Yaptığı işte Uya¬
nık ve çabuk davra¬
nan kimse.

Çîçık : Tavuk yavrusu,
civciv (bazı yörelerde
«çûçık» denir) .

Çîçırık : Gece bağıran
bir böcek.

Çîq : Hayvan bacağı.
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van.
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toprak parçası (ayrı¬
ca, bacağın diz kapa-
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Çîmen Çokanî

ğmdan topuğa, kadar-
ki bölümü).

Çîmen : Yeşil otlarla
kaplı yer, çimlik.

Çîmk : Kadmlann alın¬
larına sarkıttıkları
saçlar, perçem.

Çîp : Bohtan'da bir köy.
Çîre-çîr : Yazı yazar¬

ken kalemin çıkardığı
sesi, ve benzeri sesleri
anlatmak için kullanı¬
lan sözcük (sözcükte¬
ki «r»ler kaim oku¬
nur)-

Çîrık : Parçalara bölüne¬
rek kış için kurutulan
armut, elma, kayısı gi¬
bi meyvelerin kuru¬
tulmuşu (bazı yöre¬
lerde «qax» denir).

Çîrok : Hikâye ve ve ma¬
sal (buradaki «r» ka¬
lın okunur).

Çîrokvan : Hikayeci, hi¬
kâye ya da masal an¬
latan kimse «burada
da «r» kaim okunur).

Çît : 1 Kışın çadırlann
çevresine dikilen çu¬
buklar. 2 Kalıp ba¬
sılarak renklendirilen

elbiseler (özellikle
genç kızların başları¬
na örttükleri yazma).

Çît : Henüz bir yaşını
doldurmamış horoz
(buradaki «t» kalın
okunur) .

Çîük : Kamıştan ya da
içi boş demir çubuktan
yapılan küçük oluk.

Çîya : Dağ.

Çîz : At sineği (burada¬
ki «z» kalın okunur).

Ço : Eşek ve katıra hızlı
yürümeleri için sesle¬
nirken kullanılan söz¬
cük.

Çoçık : Ayran gibi içe¬
cek şeyleri içmekte
kullanılan derin kaşık.

Çov .- Sopa, değnek. İs¬
ter büyük, ister küçük
olsun.

Çogan : 1 Asa. 2

Baston (buna «gopal»
da denir) .

Çoqil : Ayak. Hem in¬
san, hem de hayvan
ayağı için kullanılır.

Çokanî : Dizlerden biri¬
ni bükerek, öbürünü
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Çokdan Çûwîk

dikerek oturma duru¬
mu.

Çokdan : Her iki dizi bir¬
den çökerek oturmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«çok dıde».

Çol : 1 Kır, kırsal yer.
2 Sahra, çöl.

Çolax : Sepet yapmakla
uğraşan bir Kürt bo¬
yu.

Çolbır : Yoldan saparak
yürüme, yol olmayan
kestirmeden yürüme
hali (sözcükteki «r»
kaim okunur).

Çohk : Abdest bozulan
yer, hela.

Çolıstan : 1 Kır. 2

Sahra, çöl.
Çomanî : Garzan'da bir

köy.
Çop : Bir şeyi zorla al¬

ma işi.
Çopılme : Hayvanların

göğsünde beliren bir
hastalık.

Çopîk : Dünya işlerinden
bir şey anlamayan, ah¬
mak, aptal kimse.

Çortan : Çökeleğin kuru

tulmuşu (kışın suda
eritilerek ayran haline
getirilir) .

Çûçî : «Otur» anlamına
gelen ve yalnız küçük
çocuklar için kullanı¬
lan sözcük (bazı yöre¬
lerde «çıçî» şeklinde
söylenir) .

Çûx : Yünden ya da pa¬
muktan yapılan çuha.

Çûk : Serçe kuşu (bazi
yörelerde «çûçık» ve
«çıvîk» denir) .

Çûle : Mizah ve oyunla-
nyla halkı güldüren
(komedyen) .

Çûn : Gitmek anlamına
fiil (doğrusu yalın hal¬
de «çûyın»dır; ancak
«yol yürümek» anla¬
mına gelen «rêçûn» gi¬
bi bileşik fiillerde «yi»
hecesi düşerek «çûn»
şeklini alır).

Çûr : 1 Kumral. 2
Bir koyun türü. (Her
ikisinde de «r» harfi
kaim okunur).

Çûwîk : Serçe kuşu (ba¬
zı yörelerde «çûk»,
«çıvîk» ve «çûçık» da
denir) .
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D

Da : Ana.
Dab : At kuyruğu kılla¬

rından yapılan tuzak
(çoğu yörelerde «dav»
şeklinde söylenir ve
genel olarak tuzak an¬
lamında kullanılır).

Dabaş : Bir şeyi arama,
araştırma işi.

Dabelandm : Yutmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dadıbelî-
ne».

Dabenzîn : Savaşta sal-
dınya geçmek ve ham¬
le yapmak anlamına

fiil. Şimdiki zaman
fiili «dadıberıze».

Dadan : Kapı ve benzeri
şeyleri kilitlemek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«da dıde».

Dagırtm : Doldurmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«da dıgıre».

Dagırtî : Doldurulmuş
olan şey.

Dahelandm : Sarkıtmak,
aşağıya doğru salmak
anlamına bileşik fiil.
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Da : Ana.
Dab : At kuyruğu kılla¬
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anlamına bileşik fiil.
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Dax Daw

Şimdiki zaman fiili
«da dıhelîne».

Dax : Ateşle dağlama.
Daqoq : Çadır kazıkları¬

nın yere çakılmasın¬
da kullanılan tokmak.

Daketm : Aşağıya inmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«da dıkeve».

Dakırın : Sokmak, hap¬
setmek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «da dike».

Daleqandm : Bir şeyi bir
başka şeye asmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«da dileqîne».

Dame : Satrancın bir çe¬
şidi olan dama oyunu.
F.

Dan : Vermek anlamına
fiil (doğrusu «dayın»
dır ve yalın halde böy¬
le kullanılır; ancak
başka bir sözcükle bi¬
leşik fiil oluşturdu¬
ğunda, örneğin «terle¬
mek» anlamına gelen
«xweydan» fiilinde ol¬
duğu gibi. «yi» hecesi

düşerek «dan» şeklini
alır) .

Danîn : Yere bırakmak,
yere koymak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «datîne».

Danû : Yemek için kay¬
natılan buğdaylar.

Dar : Ağaç. Hem yaş,
hem kuru ağaçlar için
kullanılır.

Darbır : Küçük yırtıcı
hayvanlardan biri.

Darçîn : Bilinen bir ba¬
harat türü (tarçm).

Darewsil : Rıdvan ilçe¬
sinde (?) bir köy.

Darqewam : Eğrilmiş
ağaç çubukların doğ-
rultulmasmda ve bas-
tonlann yapımında
kullanılan bir demir
âlet.

Darlû : Aşitan'da (?) bir
köy.

Das : Ekin biçmekte kul¬
lanılan orak. «Dasok»
biçiminde de söylenir.

Daw : Elbisenin etek bö¬
lümü.

61

Dax Daw
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Dawa Dadelû

Dawa : Dava. A. (Çoğu
yerlerde «doz» denir).

Dawet : Düğün.
Dawud'ê dunukul : Hüt-

hüt kuşu (sözlük anla¬
mı «iki gagalı Davud»
dur; bu kuşa bazı yö¬
relerde de «iki gagalı
Süleyman» anlamına
gelen «Silêman'ê du¬
nukul» denir) .

Dayê : Anaya seslenir¬
ken söylenen sözcük.

Dayî : Meyvelere ve ağaç
yapraklarına düşerek
bozulmalanna yola-
çan, kudret helvasına
benzer bir madde.

Dayîm : Daim. A.
Dayîn : 1 Sütana.

2 Mürebbiye.
Dayîre : İleri gelenlerin

hizmetçilerinden olu¬
şan topluluk.

Debax : Derilere sürülen
dabak.

Debaxxane : Dabak ya¬
pılan yer, dabakhane.

Debaxkmn : Dabak sür¬
mek anlamma. bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «debax dike».

Deban : Makbul bir kı¬
lıç çeşidinin demir bö¬
lümü.

Debr : 1 Geçim. 2

Kazanç (çoğu yerlerde
ekinlerden elde edilen
ürün için kullanılır).

Debo : Asker silâhının
ve elbisesinin saklan¬
dığı depo. T.

Debuqan : Bir ağacın
meyvesi- Kaynatılın¬
ca içinden sıvı ve ya¬
pışkan bir madde çı¬
kar. Bu madde çubuk¬
lara yapıştırılarak
ağaçların üzerine bı¬
rakılır. Üzerine kuş
konulunca ayaklan
yapışır ve avlanır.

Debûş : Bal gibi, yapış¬
kan ve aynlmayan
maddeler.

Decal : Kıyametin alâ¬
metlerinden biri olan
ve dertlere çare bula¬
cağını iddia eden ya¬
lancı, bozguncu. Dec-
cal.

Dedelû : Rojkan'da bir
köy.
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Def Dehbe

Def : Şenliklerde çalman
davul.

Defin : 1 Burun. «De-
fınık» diye de söylenir.
2 Ölüyü gömme işi.
A.

Define : Yer altına gö¬
mülen servet. Define.
A.

Defter : Defter. A.
Dev : Ağız. Hem insan,

hem de hayvan ağzı
için kullanılır.

Deve : Deve.
Devedeşü : Kırda yayıl¬

mış ve toprağa kanş-
mış olan hayvan dış¬
kısı.

Develmg : Sîpan (Süp-
han) dağı yakınların¬
da bir köy.

Dever : Balta ve benzeri
keskin âletlerin ağız¬
larında meydana ge¬
len yara, çıkıntı, körel-
ti.

Devgem : Atlarm ağız¬
larına takılan gemle¬
rin ağza gelen demir
bölümü.

Dexwer : Başkalanndan
güçlü olma ve onlarla

mücadele etme olana¬
ğına sahip olma du¬
rumu.

Devî Birbirlerine yakın
yerlerde olan küçük
ağaçlar (funda).

Devmırî : Konuşmaktan
âciz kimseler için kul¬
lanılan ve «ölü ağızlı»
anlamına gelen bile¬
şik sıfat.

Devnerm : Konuşması
tatlı ve esprili kimse¬
ler için kullanılan ve
«yumuşak ağızlı» an¬
lamına gelen bileşik
sıfat.

Degale : Siirt yakınların¬
da bir köy.

Degel : Esprili konuşan,
başkalannı güldüren
kimse.

Değme : Kendisinden
sonra gelen sözün içe¬
riğinin gerçekleşmesi
ihtimalinin uzak ol¬
duğunu belirten söz¬
cük.

Deh : On sayısı.
Dehbe : Yırtıcı hayvan¬

lar (bazı yörelerde de
«lawir» denir)'*
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için kullanılır.

Deve : Deve.
Devedeşü : Kırda yayıl¬

mış ve toprağa kanş-
mış olan hayvan dış¬
kısı.

Develmg : Sîpan (Süp-
han) dağı yakınların¬
da bir köy.

Dever : Balta ve benzeri
keskin âletlerin ağız¬
larında meydana ge¬
len yara, çıkıntı, körel-
ti.

Devgem : Atlarm ağız¬
larına takılan gemle¬
rin ağza gelen demir
bölümü.

Dexwer : Başkalanndan
güçlü olma ve onlarla

mücadele etme olana¬
ğına sahip olma du¬
rumu.

Devî Birbirlerine yakın
yerlerde olan küçük
ağaçlar (funda).

Devmırî : Konuşmaktan
âciz kimseler için kul¬
lanılan ve «ölü ağızlı»
anlamına gelen bile¬
şik sıfat.

Devnerm : Konuşması
tatlı ve esprili kimse¬
ler için kullanılan ve
«yumuşak ağızlı» an¬
lamına gelen bileşik
sıfat.

Degale : Siirt yakınların¬
da bir köy.

Degel : Esprili konuşan,
başkalannı güldüren
kimse.

Değme : Kendisinden
sonra gelen sözün içe¬
riğinin gerçekleşmesi
ihtimalinin uzak ol¬
duğunu belirten söz¬
cük.

Deh : On sayısı.
Dehbe : Yırtıcı hayvan¬

lar (bazı yörelerde de
«lawir» denir)'*
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Deh-deh Deqlûk

Deh-deh : Yük hayvan¬
larına, hızlı yürümele¬
ri için seslenirken kul¬
lanılan sözcük.

Dehıfandın : İtmek an¬
lamına gelen fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dıde-
hıfîne».

Dehl : İçinde meyve a-
ğaçları bulunan bah¬
çe (doğrusu ormanın
belli bir kesimi).

Dehşık : Eşek sıpası.
Dehyek : Herhangi bir

şeyin onda biri.
Dexes : Kıskanç, başka¬

larını çekemeyen kim¬
se.

Dexisîn : Kıskanmak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «didexise».

Dexel : Kaliteli bir şeye
karışan kalitesiz şey.
Örneğin buğdaya ka¬
rışan yabancı madde¬
ler gibi (ayrıca «sah¬
te» anlamına da ge¬
lir).

Dexl : Buğday ve benze¬
ri hububat.

Deıkandın : Yumuşat¬
mak, katılığını gider

mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıdeıkîne».

Deıkîn : Yumuşamak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıdeıke».

Deq : 1 Ellerdeki na¬
sır. 2 Yiğit, genç,
güçlü kimse. 3 Ço¬
cukların oynadıkları
aşık kemiği (ayrıca
«aşı» ve kollara ya da
çene ve alna yapılan
yeşil renkteki «döv¬
me» ler için de kullanı¬
lır).

Deqaq : İyi davul çalan
davulcu.

Deqdan : Dövme yap¬
mak (ayrıca aşıla¬
mak) anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii-
li«deq dıde». (bazı yö¬
relerde fiil «deqan-
dın», şimdiki zaman
fiili de «dideqîne» şek¬
linde söylenir).

Deqel : Sabanın işleye¬
meyeceği kadar sert
olan toprak.

Deqlûk : Bir ağacm ce¬
viz büyüklüğündeki
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Deqlûs Derabdan

meyvesi. Dövülüp da-
bağı çıkanlır.

Deqlûs : Başı yere koyup
takla atma işi.

Deqor : Kıllan orta kali¬
tede olup, kalite bakı-
mmdan sansannki-
lerle kötü kıllar ara¬
sında yer alan, orta
boylu bir keçi türü
(tiftik keçisi olabilir).

Delal : Güzel, cana ya¬
kın, iyi. Her şey için
kullanılır.

Dehqîn : Utanma duygu¬
sunun kalmaması an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «didehqe».

Delıng : Bacağa giyilen
don (bazı yörelerde
de «derpê» denir).

Delîl : Kılavuz, yol gös¬
terici. A.

Dellal : Satışta aracılık
eden kimse (tallal) . A.

Delme : Cübbe.
Delû : Raksetmeyi mes¬

lek edinen kimse.
Dem : Vakit, zaman.
Deman : Bir mülkü icar

ederek, kiralayarak
işletme işi.

Demankırm : Bir mülkü
icar ederek işletmek
ya da köy âşânnı top¬
lamayı taahhüt etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«deman dike».

Demdemî : İstikrarsız,
sık sık tavır değişti¬
ren, renkten renge gi¬
ren kimse (günâda-
mı).

Demet : Tütün yaprakla¬
rından (ve benzeri)
yapılan deste.

Den : Küp.
Dendik : Kavun, hıyar

gibi şeylerin çekirde¬
ği-

Deng : Ses. Her şeyin se¬
si için kullanılır.

Dengbêj : Ses sanatçısı
(bazı yörelerde «stran-
bêj» denir).

Dep : Yassı tahta.
Derabdan : Bir elbiseyi

(daha çok pamuklu
hırkalan ve yorganla¬
rı) ortadan dikmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«derab dıde».
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Derabe Derence

Derabe : Evleri bölmele¬
re ayırmak için araya
konulan yassı tahta¬
lar (aynca dükkân ve
mağaza kepenkleri).

Derav : l Aile fertle¬
rinin çamaşırlarını yı¬
kama işi (bazı yöre-1
lerde «berav» denir).
2 Duvarda meyda¬
na gelen çatlak.

Deranîn : Çıkarmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«der tîne».

Derb' : 1 Darp, vurma.
A. 2 Kere, kez.

Derbat : Başkasına kar¬
şı direnebilen, diren¬
meye yeterli olan kim¬
se (direndiği kişiye
güç ve yetenek bakı¬
mından denk olan
kimse) .

Derbazbün : Geçmek,
herhangi bir şeyi geç¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «derbaz dibe».

Derbazkırm : Geçirmek,
herhangi bir şeyi bir
başka şeyden geçir

mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «derbaz dike».

Derben : Kapların kul¬
pu.

Derbık : İçi boşaltılarak
barut doldurulan, par¬
mak biçiminde, küçük
tahta parçası.

Derbûn : Su kaynağının
açılarak suyunun ak¬
ması, ya da sivilce ve
çıbanm açılarak için¬
deki cerahatin akması
anlamına bileşik fiil;
Şimdiki zaman fiili
«der dibe».

Dercaw : Yemekten son¬
ra ellerin silinmesinde
kullanılan bez (bazı
yörelerde «sercaw» de¬
nir).

Derçık : Kapı eşiği.
Derd : Belâ, dert.
Derdaruk : Yeni yapılan

peynirin suyunu süz¬
mesi için konulan bez
(bazı yörelerde buna
«parzûm» denir.

Derek : Belirsiz, belli ol¬
mayan yer.

Derence : Merdiven.
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Dereng Derman

Dereng : Herhangi bir
şey için belirtilen za¬
mandan daha sonraki
zaman (geç, gecikme) .

Derew : Yalan (bazı yö¬
relerde «vır» denir ve
«r» kaim okunur) .

Derewkinn : Yalan söy¬
lemek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «derew dike».

Derêxistm : Çıkarmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«derê dıxe». (bazı yö¬
relerde fiil «derxistm»,
şimdiki zaman fiili de
«der dıxe» şeklinde
söylenir) .

Derve : İçinde bulunulan
yere göre dış yer. dı¬
şarı.

Dergeh : Geniş kapı.
Dergevan : Kapıcı.
Dergîl : Çubukların ya

da dikenli ağaçların
üstüste konularak ya¬
pılan ve kapı yerine
kullanılan demet.

Dergûş : Çocuk beşiği
(çoğu yörelerde çocu¬
ğun kendisine «der

gûş», beşiğe de «ço¬
cuk yeri» anlamma
gelen «dergûşan» de¬
nir).

Derxûn : Tencere kapa¬
ğı-

Derızîn : Kapların (doğ¬
rusu herhangi bir katı
cismin) küçük bir çat¬
lakla çatlaması anla¬
mına gelen fiil. Şimdi¬
ki zaman fiili «dıden-
ze».

Deri : Kapı.
Derîzan : Kapı önü (der¬

gâh).
Derqîl : Hayvanlara yük¬

lenen sap demetlerini
bağlarken ipi iyice
sıkmak için kullanılan
değnek (bazı yöreler¬
de buna «fatûl» de¬
nir).

Derketin : Çıkmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «der-
dıkeve».

Dermale : Sürüyle bir¬
likte kıra salınmayan
ve semizlenmesi için
evde beslenen koyun.

Derman : İlâç.
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Dermanların Destvala

Dermanların : Tedavi et¬
mek, ilâç vermek, ilaç¬
lamak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «derman dike».

Dermankırî : İlaçlanmış
yara, ya da herhangi
bir şey.

Derpê : Don, kilot.
Ders : Ders. A.
Dersdan : Ders okutmak

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ders dıde».

Derşo : Bulaşık yıkama¬
da kullanılan bez.

Derwêş : Kapı kapı do¬
laşarak geçimini sağ¬
layan gezgin.

Derz : Kaplarda (doğru¬
su herhangi bir katı
cisimde) meydana ge¬
len küçük çatlak (bazı
yörelerde aynca çu¬
valların ağzının dikil¬
mesinde kullanılmak
üzere keçi kılından
özel olarak yapılan ipe
de «derz» denir).

Derzin : Bohtan'da bir
köy.

Derzi : İğne.

Derzidanık : İğnelik, iğ¬

nelerin konulduğu
kutu iğne kutusu.

Deskîsî : Birisine yaptığı
işte gizlice yapılan
yardım.

Desmal : Mendil.
Desmêj : Namaz için alı¬

nan abdest.
Despekırın : Bir şeye

başlamak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «des pê di¬

ke».
Dest : El.
Destav : Küçük ya da

büyük abdest.
Destar : Eldeğirmeni.
Destbûrî : Yaptığı dav¬

ranışlarda kusuruna
bakılmayan ve haka¬
ret edici nitelikteki
sözlerine gücenilme-
meyen kimse.

Destdan : Elle dokun¬
mak, ayrıca elvermek
ve mümkün olmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dest dıde».

Destvala : Eli boş olan,
yoksul kimse (aynca
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Destgırti Dewiqandin

silâhsız kimse için de
kullanılır) .

Destgırü : Nişanlı kız
(doğrusu hem kız, hem
de erkek için kullanı¬
lır. Aynca bazı yöre¬
lerde «xwestî» denir)-

Desthılanîn : Hasma kar¬
şı direnmek ve el kal¬
dırmak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «dest hıltîne».

Deştik : Tütün, reyhan
gibi bitkilerin yaprak¬
larından oluşturulan
demet.

Destî : Araçlann ve si¬
lâhlanıl elle tutulan
bölümleri, kulp ya da
kabzeleri.

Destîcer : Küçük su tes¬
tisi.

Destur : İzin, ruhsat.
Desturdan : İzin vermek,

ruhsat vermek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiüi «des¬
tur dıde».

Dest s Ova, düz arazi.
Deştalela : Bohtan'da bir

köy.

Deştatuwa : Şirvan'da
bir köy.

Deştik : Bohtan'da bir
köy.

Dew : Ayran.
Dewar : Sığırlar.
Dewdew : Dudu kuşu.
Dewixandm : Bayıltmak,

kendinden geçirmek
anlamma fiil. Şimdiki
zaman füli «didewixî-
ne».

Dewixîn : Bayılmak, ken¬
dinden geçmek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «didewixe».

Dewiqandin : Yanştın-
lacak yumurtanın ka¬
buğunun sağlam olup
olmadığını anlamak
için ön dişlere vura¬
rak denemek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «didewiqîne». (Yu¬
murta yanştırma oyu¬
nu çoğunlukla çocuk¬
lar arasmda oynanır.
Avuç içinde tutula¬
rak birbirine vurulan
yumurtalardan han¬
gisi kınlırsa karşı ta¬
rafa verilir).
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Dewik Dêlî

Dewik : Yağ eritildiğin-
de üzerinde biriken
kötü kokulu tortu.

Dewisandin : Bir şeyi ba¬
sarak sıkıştırmak an¬
lamına fiil. Şimdiki zar
man fiili «didewisîne».

Dewkîs : Torbaya konup
süzdürülen ayran.

Dewlemend : Çok malı
olan, zengin kimse.

Dewlemendî .- Zenginlik.
Dewlet : 1 İnsanın sa¬

hip olduğu mal, zen¬
ginlik, servet. 2 Yü¬
ce Devlet (Osmanlı
devletini kastediyor) ,

Allah ona yardımcı ol¬
sun (doğrusu genel
olarak devlet anlamı¬
na gelir).

Dewr : 1 Zaman, dö¬
nem. 2 Kur'an'ın
Yasin sûresi. 3 Ki¬
tapta okunmakta olan
dersten önceki dersler.

Dews : Hayvan yürüyü¬
şünün bıraktığı iz
(Aynca bir cismin iş¬
gal ettiği yer, mahal).

Deykırın : Seslenmek,
konuşmak anlamma

bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dey dike».

Deyn : Borç. Hem para,
hem eşya için kullanı¬
lır.

Deyndar : Borlçu.
Deynkmn : Borç almak,

borçlanmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «deyn di¬
ke».

Deyz : Kışın koyunlara
(doğrusu keçilere) ye¬
dirmek üzere üstüste
konularak saklanan
çalı destelerinden olu¬
şan yığın.

Dezgeh : Herhangi bir
zanaat için hazırlanan
ve üzerinde âletlerin
konulduğu yer (tez¬
gâh).

Dezî : Elbiselerin diki¬
minde kullanılan ince
iplik.

Dê : Ana
Dêl : l Köpeğin ve

kurdun dişisi. 2 Be¬
del, ivaz.

Dêlegur : Dişi kurt.
Dêlemar : Kertenkele.
Dêlî : Üzüm ağacmm,
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Dêm Dıhok

yanında bulunan baş¬
ka bir ağaca ya da ya¬
nına dikilen bir sınğa
konulan dalları (ayn¬
ca birkaç üzüm salkı¬
mının birbirlerine bağ¬
lanarak oluşturulan
topluluğa da bu ad ve¬
rilir) .

Dêm : 1 Yağmur su¬
yundan başka bir suy¬
la sulanmayan arazi.
2 Bu arazide yeti¬
şen meyveler (ayrıca
«yanak» anlamına da
gelir) .

Dêmarî : Üvey ana. (bazı
yörelerde «daman»
şeklinde söylenir).

Dêr : Hıristiyanların ki¬
lisesi.

Dêran : 1 Buğday ve
benzeri hububatı ek¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıdere» (aynca bir işi
doğru ve yerinde ka¬
bul etmek, onaylamak
anlamma da gelir; ör¬
neğin «doğru ve. yerin¬
de, kabul eder» demek
olan «rast dıdere» gi

bi). 2 Çaresiz, pe¬
rişan, zavallı.

Dêrmdêz z Hıristiyanla¬
rın 14 Şubat günü yak-
tıklan büyük ateş.

Dêse : Dağ koyunu, ya¬
banıl koyun.

Dêw : Cin ve şeytanlar¬
dan ifrit (dev).

Dıdan : Diş (bazı yöre¬
lerde «dıran» şeklinde
söylenir) .

Dıdu : İki sayısı.
Dıvîl : Nalça takmak için

ayakkabılarda açılan
delik.

Dıgel : Beraberlik anla¬
tan ve «ile» anlamına
gelen sözcük.

Dıgme : Elbiselerin diki¬
minde kullanılan, tel¬
leri çok sık, ince iplik.

Dıh : Bohtan'da bir köy
(şimdiki Eruh ilçesi) .

Dıhından : Bir şeye ö-
nem vermek ve özen
göstermek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıhın dıde».

Dıhok. : Siirt yakınların¬
da bir köy.
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Dıhol Dından

Dıhol : Müzik âletlerin¬
den tef.

Dıjmın : Düşman (düş¬
mana «neyar» da de¬
nir).

Dıjmınî : Düşmanlık.
Dıjmîn : Sövgü, küfür:

«Dijwîn» biçiminde de
söylenir.

Dıjmîndan : Sövmek küf¬
retmek anlamma bilej
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıjmîn dıde».

Dıjmînok : Çok söven,
ağzı bozuk olan, sövü-
cülüğüyle tanınan
kimse. Küfürbaz.

Dıjûn : Kirlenmiş çama¬
şır, elbise ve eşya
(doğrusu bitlenmiş in¬
san ve çamaşırlar).

Dijwar : Çetin, sert, güçj
lü. Her şey için kulla¬
nılır.

Diqdiqandm Birisini
güldürmek için yanla¬
rını gıdıklamak anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «didiqdiqî-
ne».

Dil : Kalp, yürek, gönül.

Dılbî : Kaliteli bir incir
türü.

Dılhıştın : Kalp kırmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dil dıhele».

Dılmayin : Alınmak, kı¬
rılmak, gücenmek an¬
lamma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dil
dımîne».

Dılovan : Seven, cana
yakın olan, yakınlık
gösteren kimse.

Dılop : Özel olarak kışm
damdan akan damla,
genel olarak da su
damlası.

Dılopkmn : Damlamak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dılop di¬
ke».

Dimax : Beyin. Arapça
«dimağ»m bozulmuş
biçimi.

Dıms : Pekmez.
Dımyan : Rojkan'da bir

köy.
Dınbılan : Şirvan aşiret¬

lerinden biri.
Dından : Diş. Çoğunluk¬

la böyle kullanılır (ba-
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Dmya Dırûtın

zı yörelerde de «dı-
dan» ya da «diran»
denir) .

Dmya : Dünya. A.
Dırav : Para.
Diraxe : Buğday ve ben¬

zeri ekinleri biçenlerin
topladıkları sap yığın-
lan.

Dıran : Elbise ve benzeri
bir şeyin yırtılması,
parçalanması anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fnli «dıdıre» (burada¬
ki «r» harfi kalın oku¬
nur).

Dırandm : Elbise ve ben¬
zeri bir şeyi yırtmak,
parçalamak anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dıdırîne» (burada¬
ki «r» de kalın oku¬
nur).

Dırb : Yol-
Dire : Hububat tohumu

(çoğu yörelerde «tov»
denir ve «t» harfi ka¬
im okunur).

Dırej : Uzun. Her şey için
kullanılır.

Dırejbûn : Uzamak, u-
zanmak anlamına bi

leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dırej dibe».

Dırejkınn : Uzatmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dırej dike».

Dıreşık : Ayakkabı yapı¬
mında kullanılan biz
(bazı yörelerde sonun¬
daki «ık» harfleri atı¬
larak «direş» biçimin¬
de kullanılır).

Dırî -. Böğürtlen (bura¬
daki «r» kaim oku¬
nur).

Dırne : Koyunlann kar¬
nına giren kurtçuk
(aynca hayvan deri¬
lerinde meydana ge¬
len delik).

Dırûv : İnsan yüzünün
sekli, sima (bazı yöre¬
lerde «dırûb» şeklinde
söylenir) .

Dırûn : 1 Ekin biçme
işi (çoğu yörelerde bu
işe «çının» denir) .

2 Dikiş dikme işi.
Dırûtın : Dikiş dikmek

anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıdırû».
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Dış Dîwan

Dış : Karının kızkardeşi,
baldız.

Diwazdeh : Oniki sayısı.
Diz : Hırsız.
Dize : Hoşap ilçesinde

bir köy.
Dızgîn : Gemin, binici¬

nin elinde tuttuğu bö¬
lümü. T.

Dızî : Hırsızlık.
Dızîn : Hırsızlık yapmak

çalmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıdıze».

Dîq : Çocuğa sevgi gös¬
termek için, bir ara
kendisinden gizlenip
sonra yeniden gözü¬
küp söylenen sözcük
(bazı yörelerde «cîq»
şeklinde söylenir).

Dîk : Tavuğun erkeği,
horoz.

Dîl : Esir, tutsak kimse.
Dîlbaz : İşleri iyi bilen,

tecrübeli kimse (doğ¬
rusu yakışıklı erkek
«dilber» in karşıtı)-

Dîlok : Halayda söyle¬
nen türkü.

Dîlokvan : Birbirinin eli¬
ni tutarak halay çe

kenlerin çevresinde
dolandıkları türkücü.
Kürtler böyle oynar¬
lar.

Dîmatî : Yaz kış yer de¬
ğiştirmeyen yerleşik
kimseler, «göçebe»nin
karşıtı.

Dîn : 1 Din. A. 2 De¬
li.

Dînbûn s Delirmek an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dîn dibe».

Dîndar : Palamut ağacı¬
na benzeyen, ancak
yapraklan san olan
bir ağaç türü (aynca
dindar, dinine bağlı
kimse anlamına kulla¬
nılır) .

Dînkırın : Delirtmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dîn dike».

Dîsa : Yine, tekrar.
Dîtın : Görmek anlamı¬

na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıbîne».

Dîwan : Halkın, ileri ge¬
len kişilerin yanında
toplandığı yer.
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bir ağaç türü (aynca
dindar, dinine bağlı
kimse anlamına kulla¬
nılır) .

Dînkırın : Delirtmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dîn dike».
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na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıbîne».
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Dîwar Dotmam

Dîwar : Duvar.
Dîyarî : Hediye, arma¬

ğan.
Dîz : Çömlek.
Dobe : Dibinde tortu bu¬

lunan ve süzülmesi
için bir kaba konulup
bırakılan bal.

Dodan : Zırkan'da bir
köy.

Dohn : Yağ (sıvı yağ) ve
zeytinyağı.

Dohndan : Zeytinyağı ve
benzeri bir yağla yağ¬
lamak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «dohn dıde».

Doxîn : Uçkur.
Dojeh : Cehennem. Allah

bizi ondan korusun.
Dojezer : Değirmen su¬

yunun, çarkı döndür¬
dükten sonra dışarı
çıktığı yer.

Doq : Ucunda büyük bir
düğüm bulunan sopa.

Dol : Kova.
Dolab : Çark.
Dom : Devam.
Domkırın : Devam et¬

mek, sürüp gitmek an¬
lamma bileşik fiil.

Şimdiki zaman fiili
«dom dike».

Dor : Sura (sözcükteki
«r» kalın okunur) .

Dormadar : Bir şeyin
çevresi, etrafı (ilk «r»
kaim okunur).

Dosazkê : Rıdvan ilçesin¬
de (?) bir köy.

Dost : Dost, arkadaş
(sözcükteki «s» kalın
okunur) .

Dostık : Sevilen yaban¬
cı kadm (doğrusu ev¬
lilik dışı ilişkilerde bu¬
lunan erkek ve kadı¬
nın her biri) .

Doşab : Pekmezin suya
karıştınlmasıyla olu¬
şan şerbet.

Doşanî : Koyun ve diğer
süt veren hayvanlar¬
dan sağılabilenleri.

Döşek : Yün gibi şeyle¬
rin doldurulduğu ya¬
tak, döşek. T.

Dotm : Sağmak, hayvan¬
dan süt almak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıdoşe».

Dotmam : Amca kızı.
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Dua Dûvsıng

Dua : Allah'tan istekte
bulunma, dua.

Duakmn : Dua etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dua dike».

Dubare : Hile, aldatma¬
ca (doğrusu ikiyüzlü,
hile ve aldatmacaya
başvuran kimse).

Dudêran : Bohtan aşiret¬
lerinden göçebe bir
aşiret.

Duguh .- Dikenlerin ke¬
silmesinde yardımcı
araç olarak kullanılan
iki uçlu ağaç.

Dugurd : İki katlı iplik¬
ten dokunan elbise
(aynca iki katlı ipli¬
ğin kendisi).

Duh : Dün. «Duhê» şek¬
linde de söylenir.

Dumê : Zırkan aşiretle¬
rinden biri.

Dumohr : Alnında birbi¬
rine yakın iki benek
bulunan hayvan. Böy¬
le hayvanlar uğursuz
sayılır.

Dur : Değerli mücevher¬
lerden inci.

Durust : Doğru, dürüst.
Duta : Çalışmaya ve yü¬

rümeye çok gücü ye¬
ten güçlü hayvan.

Duwêl : Deriden kesile¬
rek ayakkabı diki¬
minde kullanılan, ip¬
lik inceliğindeki par¬
ça.

Duwêt : Yazı yazmak
için mürekkebin ko¬
nulduğu kap.

Dû : Duman.
Dûde .- Dumandan olu¬

şan ve mürekkep ya¬
pımında kullanılan is.

Dûv : Hayvan kuyruğu,
kuyruk.

Dûvmesas : Yakalan¬
mak korkusuyla gece
uyumamak için iki
ayağıyla ağaçlara ası¬
lan ve gece boyunca
öten bir kuş (sözcük¬
teki «s» ler kaim oku¬
nur).

Dûvrepık : Kuyruğunu
dik tutan, külrengin-
de bir kuş (sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nur).

Dûvsıng : Taş gibi güç-
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Dûman Düz

lü kuyruğu olan bir
çekirge türü.

Dûman : Toprak ve baş¬
ka şeylerden çıkan
toz, duman.

Dûpışk : Akrep.
Dûr : Uzak, «yakın» m

karşıtı.
Dûrbîn : Uzağı görme

âleti (dürbün) .

Dürbün : Uzaklaşmak
anlamma bileşik fiil
Şimdiki zaman fiili
«dûr dibe».

Dûredest : Elin ulaşama

yacağı kadar uzakta
bulunan şey.

Dûrketın : Uzak düşmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dûr dıkeve».

Dûrkıruı : Uzaklaştır¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dûr dike».

Dûrmerwan : Hizan'da
bir bucak.

Dûz ; Doğru giden" yol,
doğru olan herhangi
bir şey (düz).
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Eba : Giyilen bir elbise,
aba.

Ebandın : Kap gibi bir
şeyi ağzma kadar dol¬
durmak anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıebîne».

Ecel : Ölüm vadesi, ecel.
A. (bazı yörelerde «er-
cel» biçiminde söyle¬
nir) .

Ecele : Bir işte hızh ça¬
lışma, acele. A.

Ecemî : Bir helva çeşidi.
Ecêb : Acayip, tuhaf şey.

Eceblosık : Durumu ta¬
nınmayacak kadar, şa¬
şırtıcı olacak kadar
değişen kimse.

Ecêbman : Şaşmak anla¬
mına gelen bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ecêb dımîne».

Ecêbmayî .- Şaşıp kalan.
Ecıbandın : Bir şeyi be¬

ğenmek, ondan mem¬
nun olmak, onu sev¬
mek anlamma bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıecıbîne».

Edab : Cerahat. İster kan
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Edakırm Evdal

karışmış olsun, ister
olmasm.

Edakmn : Eda etmek,
ödemek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «eda dike».

Edeb : Terbiye, edep.
Edebdan : Terbiye et¬

mek, edep vermek an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«edep dıde».

Edebxane : Abdest bozu¬
lan yer, hela.

Edil : Üzüm doldurulan
büyük sepet.

Edılandm : Bir şeyi ge¬
rektiği duruma getir¬
mek, düzene koymak
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıedılî-
ne».

Edılîn : Bir şeyin gerek¬
tiği duruma gelmesi,
düzene girmesi anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıedüe».

Edna : Değersiz, alçak
seviyeli. A.

Efan : Hayvan toynağı¬
nın taşlara değmek¬
ten ötürü zayıflaması

anlamma gelen fiil
(bazı yörelerde «he-
fan» denir) . Şimdiki
zaman fiili «dıefe».

Efare : Meyvelerin top¬
lanmasından sonra
ağaçta kalan kalitesiz
meyveler ve buğdayın
(doğrusu herhangi bir
tarım ürününün) kal¬
dırılmasından sonra
harmanda kalan kali¬
tesiz buğday.

Eft : Köpek sesini taklit
etmek için söylenen
sözcük.

Efû : Af, bağışlama. A.
Efûkınn : Affetmek, ba¬

ğışlamak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiüi «efû dike».

Ev : Yakındaki tekil eril
ve dişil için kullanılan
işaret sıfatı.

Evan : Yakındaki çoğul
eril ve dişiller için kul¬
lanılan işaret sıfatı.

Evd : Kul. Arapça «Abd»
m bozulmuş şekli.

Evdal : Yoksul gezgin
(ayrıca çok saf, zaval-
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Evraz Elımandm

lı kimseler için de kul¬
lanılır) .

Ewaz : Yokuş.
Evîn : Sevgi, aşk.
Evzınd : Şirvan'da bir

köy.
Eg : Beyaza çalan renk¬

te olan keçi.
Egal : Yolculukta başa

örtülen geniş, ipek
mendil.

Eğit : Güçlü, cesur, yiğit.
Ehd : Aht. A.
Ehddan : Aht vermek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ehd dıde».

Ehdkırm : Aht etmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ehd dike».

Eh-eh : Keçilere seslenir¬
ken kullanılan sözcük.

Exçan : Muş yakmlann-
da bir köy.

Exte : Kısırlaştınlmış at.
Extirme : Savaşta düş¬

mandan ganimet alı¬
nan atlar.

Eqd : Taştan ve kireçten
yapılmış çarşı, pazar.

Eks : Savaşılan düşman

(aynca inat anlamına
da kullanüır).

Elaf : Buğday ve benzeri
hububat alım- satımıy¬
la uğraşan kimse.

Elamet : İşaret, alâmet,
belirti. A.

Elaşkır : Rojkan'da bir
köy (bugünkü Eleş¬
kirt ilçesi olabilir) .

Elb : 1 Hububat ölçe¬
ği. 2 Kova.

Elbekî : Bakırdan yapı¬
lan bir tabak.

Elbık : Ağaçtan yapılan,
yemek ve içmekte kul¬
lanılan bir kap.

Elem : Acı, elem. A.
Elema : Bitlis yakınla¬

rında bir köy.
Elemdar Kendisinde

müzmin bir acı bulu¬
nan kimse.

Elemoyî : Kendisinde
müzmin bir acı bulu¬
nan kimse.

Elmedîna : Siirt ilinde
Beşiri'de bir köy.

Eletewş : Hiç bir yaran
olmayan iş ya da dav¬
ranış.

Elımandm : Öğretmek,
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Elımandı Emo

alıştırmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıelımîne».

Elımandı : Öğretilmiş,
alıştırılmış olan.

Elimin : Öğrenmek, alış¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıelıme».

Elîbegî : İçecekleri iç¬
mekte kullanılan bir
ufak kap, kâse.

Elîborda : Değişik hubu¬
bat türlerinin kanşı-
mından elde edilen
undan yapılan ekmek.

Elîqurne : Kaim ve pü¬
rüzlü kâğıt yaprağı.

Elîl : Müzmin bir hasta¬
lığı olan kimse.

Elle : İyi, kaliteli. Her şey
için kullanılır.

Elo : Kürtlerde kullanı¬
lan bir erkek adı.
«Ali»nin bozulmuş
şeklidir.

Eloh : Şahin kuşu.
Ehvan : Modkan'da

(Mutki) bir köy.
Em : Birinci şahıs çoğul

zamiri, biz.
Eman : Basma bir dert

gelen birinin başka
birinden yardım ister¬
ken, ondan merhamet
dilercesine söylediği
söz.

Embar : Hububatm ko¬
nulduğu geniş yer,
ambar.

Emılandın : Kullanmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıemılî-
ne».

Emdandî : Kullanılmış
olan şey.

Emir : l Ömür. 2
Emir, buyruk.

Emırkınn : 1 Ömür
sürmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «emir dike».
2 Emir vermek, bu¬
yurmak anlamma bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «emir dike».

Emo : 1 Kürtlerde
kullanılan bir erkek
adı. «Ömer» in bozul¬
muş şeklidir. 2 Yi¬
ne Kürtlerde kullanı¬
lan bir erkek adı. «E-
min»in bozulmuş şek¬
lidir.
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nulduğu geniş yer,
ambar.
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Emtê Erese

Emtê s Siirt ilinde Boh¬
tan bölgesinde bir köy.

End : Şirvan'da bir köy.
Enırandm ı Kızdırmak,

öfkelendirmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıenırîne».
Bazıları bu fiili «en-
nandın» ve şimdiki za¬
man fiilini de «dıen-
nîne» şeklinde söyler¬
ler.

Enırîn : Kızmak, öfkelen¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıenıre». Bazıları bu
fiili «erınîn», şimdiki
zaman fiilini de «dıe-
rıne» şeklinde söyler¬
ler.

Enıtîn : Kızmak, öfkelen¬
mek anlamma fiili
Şimdiki zaman fiili
«dıenıte».

Enî : Alın.
Enterî : Bele sarılan ku¬

şak.
Epî : Küçük çocuklar

için kullanılan ve «ye»
anlamına gelen söz¬
cük.

Eprex : Üzüm yaprağı ve

benzerine et ve pirinç
doldurularak yapılan
ve üzerine ekşitilmiş
su döküldükten sonra
pişirilen yemek. Buna
Türkçe'de «sarma» de¬
nir.

Eraq : Birtakım işlerde
uzmanlaşmış kimse.

Erbin : Siirt'te bir köy.
Erbo : Zırkan'da bir köy.
Erd : Yer, Yerküre. A.
Ereb : Arap. Türkçede

olduğu gibi bazen Ha-
beşler ve Zenciler için
de bu sözcük kullanı¬
lır.

Erebane : Şenliklerde ça¬
lman tef.

Erebe : Tekerlekler üze¬
rine konulan ve eşya
taşımakta, kullanılan
tekne, araba. A.

Erebî : Arapça, Arap di¬
li.

Erefat : Ramazan ya da
kurban bayramından
önceki gün.

Ereq : Bilinen rakı.
Erese : Çarşının meyve,

sebze gibi şeylerin sa¬
tıldığı belirli yeri. «Ar-
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Erez Esker

sa»nın bozulmuş şek¬
lidir.

Erez : Rojkan'da bir köy.
Erê : «Evet» anlımana

gelen onaylama söz¬
cüğü.

Ervêz : Şirvan'da bir
köy.

Ennandm : Kızdırmak,
öfkelendirmek anla¬
mına fiil. Şimdiki zar
man fiili «dıennîne»
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Erınîn : Kızmak, öfkelen¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıenne» (sözcükteki
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Ern : Kızgınlık, öfke
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Ernok : Çabuk kızan, ça¬
buk öfkelenen kimse
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Erzan : Ucuz, fiyatı az
olan şey.

Erzanbûn : Ucuzlamak
anlamına bileşik fiil.

Şimdiki zaman fiili
«erzan dibe».

Erzanî : Ucuzluk.
Erzankırın Ucuzlat

mak, fiyatlan indir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «erzan dike».

Erzen : Çene ve sakalın
çene üzerindeki bölü¬
mü.

Erzêl : Kürtlerin yaptık-
lan bir çeşit yatak ye¬
ri. Yere çakılan dört
direğin üzerine çubuk¬
lar ya da yapraklı a-
ğaç dallan demetleri
oturtularak yapılır
(bazı yörelerde «en-
zêl» şeklinde söylenir) .

Eselî : Başa bağlanan bir
mendil çeşidi.

Esirin : Küçük çocuğun
hâlâ ağlıyor olması
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıesıre».

Esîd : Unun pekmezde
pişirilrnesiyle yapılan
ve sonra da üzerine
yağ dökülen bir yemek
çeşidi.

Esker : Asker. A.
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Eskîf Ewiqandm

Eskîf : Hasankeyf'in adı.
Bilinen bir beldedir-

Eskudarî : Kürtlerin baş-
lanna bağladıklar!
mendil çeşitlerinden
biri. T.

Esman : Gök. Bazılan bu
sözcüğü böyle söyler¬
ler (doğru söyleme bi¬
çimi «asîman»dır) .

Esmer : 1 Rengi buğ¬
day rengini andıran
insan. 2 Mecazî ola¬
rak «sevgili» karşılığı
kullanılan sözcük. A.

Esse : Ciddiyet. «Şaka»
nın ve «gevezelik» in
karşıtı.

Eşîr : Aşiret. A.
Eşqiya : İnsanlara zarar

veren, haklanna el
uzatan ve hükümetin
emirlerine karşı gelen
kimse. A.

Eşkere : Açık- «Gizli» nin
karşıtı.

Eşkerebûn : Açığa çık¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «eşkere dibe».

Eşkerekırm : Açığa vur¬
mak anlamına bileşik

fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «eşkere düce».

Etfık : Küçük üzüm sal¬
kımı.

Etıb : Ayıp, ar, utanç ve¬
rici davranış (bazı yö¬
relerde «etıf» şeklinde
söylenir) .

Ew : 1 Üçüncü şahıs
tekil zamiri. Hem eril
ve hem de dişil için
kullanılır. 2 Üçün¬
cü şahıs tekil işaret
sıfatı. Bu da hem eril
ve hem de dişil için
kullanılır.

Ewan : 1 Üçüncü şa¬
hıs çoğul zamiri. Hem
eril ve hem de dişil için
kullanılır. 2 Üçün¬
cü şahıs çoğul işaret
sıfatı. Bu da hem eril
ve hem de dişil için
kullanılır.

Ewan : Bozguncu, kanş-
tıncı, fitneci, ispiyon¬
cu kimse.

Eware : Kalitesiz, düşük
seviyeli. Her şey için
kullanılır.

Ewiqandm : Geriye at¬
mak, oyalamak anla-
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Ewiqîn Ezeb

mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diewiqîne».

Ewiqîn : Geç kalmak,
oyalanmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «diewiqe».

Ewk : Bir şeyin adı unu¬
tulduğu ya da hemen
hatırlanamadığı za¬
man kullanılan söz¬
cük. Her şey için kul¬
lanılır (Türkçedeki
«şey» gibi) .

Ewlehî : Başkasına du¬
yulan güven, itimat.

Ewr : 1 Bulut. 2

Gözlerde meydana ge¬
len beyaz leke (bazı
yörelerde her iki an¬
lamda da «hev/r» şek¬
linde söylenir) .

Ewrav : Parçalı bulutlu
hava (bazı yörelerde
«hewrav» şeklinde söy¬
lenir) .

Ewte-ewt : Köpek hav¬
lamasını taklit eder¬
ken kullanılan sözcük¬
ler.

Ewtê : Bamerd bucağın¬
da (?) bir köy.

Eyal : Aile, hane halkı,
ayal. A.

Eyan : Açık, belirgin
olan. A.

Eyar -. Koyun postu.
Eyarşîrk : Süt koymak

için hazırlanan tulum.
Eyb : Ayıp. A.
Eybdar : Kusurlu, ayıbı

olan şey ya da kişi.
Eyd : Bayram.
Ey-ey : Keçilere sesle-

lenirken kullanılan
söz.

Eynberan : Siirt yakın¬
larında bir köy.

Eyngerm : Garzan'da bir
köy. Havası sıcaktır ve
bir ılıcası vardır.

Eywan : Büyük, geniş o-
da, salon.

Ez -. Birinci şahıs tekil
zamiri, «ben» anla¬
mındadır.

Ezab : Azap, işkence.

Ezabdan : Azap vermek,
işkence ve eziyet et¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «ezab dıde».

Ezeb : Evlenmemiş erkek
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Ezil Ezyet

(evlenmemiş kızlar fiil. Şimdiki zaman fii-
için de söylenir). li «ezil dibe».

Ezılkınn : Görevden at-
Ezıl .- Görevden ayırma, mak, azletmek anla-

azil. mma bileşik fiil. Şim-
x diki zaman fiili «ezil

Ezılbûn : Görevden atıl- dike».
mak anlamına bileşik Ezyet : Eziyet. A.
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Ê ( 1 Birisinin konuş¬
maya başlamasını ya
da konuşmasını sür¬
dürmesini istemek için
söylenen sözcük. 2
Mülkiyet (ya da aidi¬
yet) belirten sözcük
(tamlamada bu anla¬
ma gelen sözcük yal¬
nız eril tamlananlar
için kullanılır; örne¬
ğin «benim amcam»
anlamma gelen «apê
mm» gibi. Dişil tamla¬
nanlar için ise «ê» ye¬
rine «a» kullanıhr.

örneğin «benim ha¬
lam» anlamına gelen
«meta mm» gibi).

Êvar : Akşam.
Êxnî s Kürtlerin yaptık-

lan bir yemek çeşidi.
Bulgur, baharat, soğan
ve yağm kanştınlma-
sıyla, kebap yapılan
et parçalan (kuşbaşı)
gibi yuvarlak biçimde

-yapılır.
El : Aşiret, kabile.
Êleg : Sırta giyilen kol¬

suz bir giyecek. Türk-
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Êlûn Êzmgvan

çe «yelek» in bozulmuş
şeklidir.

Êlûn : Eylül ayı.
Êm : Hayvan yiyeceği.
Êmdan : Hayvana yem

vermek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «êm dıde».

Erdek : İleri gelen kişile¬
rin yolculuğa çıktıkla¬
rı sırada, bindikleri
atın yorulması halin¬
de binmeleri için ye¬
dek olarak birlikte gö¬
türülen at. Bundan asıl
maksat, onlann bü¬
yüklüğünü göstermek¬
tir.

Ervıst : Diken yapraklı
ve yapraklan sürekli
yeşil kalan bir ağaç.
Kesilip kurutulduğun¬
da çabuk yanar (bazı

yörelerde «hevırs ve
«hevns» şeklinde söy¬
lenir) .

Eri : Bohtan'da bir köy
(aynca «masum, suç¬
suz» anlamma da ge¬
lir).

Êrîs : Hıristiyan liderleri
için kullanılan unvan¬
lardan biri.

Eriş : Saldın, hücum.
Êrş : Bohtan'da bir köy.
Êş : Ağrı.
Êşan : Ağnmak anlamı¬

na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıeşe» (bu, «dêşe»
biçiminde söylenir).

Êşandm : Ağrıtmak, acıt¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıeşîne» (bu, «dêşîne»
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Fal : 1 Geleceği haber
verme işi. 2 Balık
avlamakta kullanılan
bir demir.

Falavêj : Fala bakan
kimse, falcı.

Falınc : Felç.

Fanos : Kandil, fener.
Fehêt : Utanma, mahcup

olma (çoğu yörelerde
«fedî» biçiminde söy¬
lenir) .

Fehêtbûn : Utanmak,
mahcup olmak anla¬
mma bileşik fiil. Şim

diki zaman fiili (fehêt
dibe».

Fehetkırm s Utanmak,
mahcup olmak anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «fehêt
dike».

Fehl : Damızlık erkek
hayvan.

Fehş : Terbiye sınıriannı
aşan söz ya da kişi.

Fexr : Kıvanç, iftihar. A.
Feqeh : Din öğrenimi ya¬

pan öğrenci (bazı yö¬
relerde «feqî» biçimin¬
de söylenir).
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Feqîr Ferekırın

Feqîr : 1 Yoksul, fa¬
kir kimse. A. 2 Ha¬
lim _ selim, banşçı,
yumuşak huylu kimse

Feqîrbûn : 1 Yoksul¬
laşmak, fakir düşmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«feqîr dibe». 2 Ha¬
lim - selim, banşçı ve
yumuşak huylu olmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«feqir dibe».

Felek : Felek, talih.
Fehtandın « Kurtarmak

anlmama fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıfelıtî-
ne».

Fehtin : Kurtulmak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «drfelıte».

Felît : Çok genç yaşta
olduğu için henüz aklî
dengesini tam olarak
bulamamış, akli yön¬
den olgunluğa ereme-
miş kimse (bazı yö¬
relerde «fdît» şeklinde
söylenir) .

Fen : Hile, oyun, kata¬
kulli, dalavere.

Fena : Yok olma (meca¬
zî anlamda da kötü
duruma düşme).

Fenabûn : Yok olmak
(mecazî anlamda da
kötü duruma düşmek)
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«fena dibe».

Fenakırm : Yok etmek
(mecazî olarak da kö¬
tü duruma düşürmek)
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«fena dike».

Fenek : Hileci, üçkâğıtçı,
dalevereci kimse.

Fener : Kandil, fener.
Fer : 1 Tek, «çift» in

karşıtı. 2 Yumurta¬
lıklardan her biri.

Feraset : Zekâ, kavrayış
yeteneği. A.

Fere : Geniş. Her şey için
kullanılır (sözcükteki
«r» kalın okunur).

Ferebûn : Genişlemek
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«fere dibe» (sözcükte¬
ki «r» kalın okunur).

Ferekmn : Genişletmek
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Fereşxane Fetısîn

anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«fere dike» (sözcük-
«teki ilk «r» kalın oku¬
nur).

Fereşxane : Yassı, geniş
taş.

Ferx : Kuş yavrusu. A.
Ferxes : Eksik şekilde kı¬

sırlaştırılmış hayvan.
Ferq : Varlıklan birbir¬

lerinden ayırma, fark.
A.

Ferman : Padişah emri
(doğrusu genel olarak
emir).

Fersend : Fırsat.
Ferş : Geniş, yassı taş.
Ferzin : Satranç taşlann-

dan biri (vezir).
Fes : Fes.
Fesad : İnsanların sözle¬

rini birbirine götüren,
dedikoducu, fitneci
kimse.

Fesadî : Insanlann söz¬
lerini birbirine götür¬
me, dedikodu yapma,
fitnecilik yapma.

Fesal : Biçim, şekil (ay¬
nca ölçü anlamma da
gelir) .

Fesalker : Elbise ölçüsü¬
nü alan kimse, terzi
gibi.

Fesılkınn : Bir şeye fiyat
biçmek, fiyatını tes¬
pit etmek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «fesıl di¬
ke».

Fetiqîn : Yanlmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «difetiqe».

Fetıkan : Zırkan'da bir
aşiret.

Fetüandın : Bir şeyi bu¬
rup başka bir şeyin
etrafına sarmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıfetüîne».

Fetılîn : Bir şeyin buru¬
lup başka bir şeyin et¬
rafına sarılması anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıfetile».

Fetısandın : Nefesini ke¬
sip boğarak öldürmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıfetısîne»
(sözcükteki «t» ve «s»
kaim okunur).

Fetısîn : Nefesi kesilip
boğularak ölmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za-
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Fetîr Fdeh

man fiili «dıfetıse»
(sözcükteki «t» ve «s»
kalın okunur).

Fetîr : Hamuruna ekşi
katılmadan pişirilen
ince, yassı ekmek.

Fetqoyî : Fıtık olan kim¬
se.

Fewikandm : Bir işi, bir
şeyi elden kaçırmak
anlamına gelen fiil.
Şimdiki zaman fiili
«difewikîne».

Fewikîn : Bir şeyin, bir
işin elden çıkması an^
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «difewike».

Fewitandm : Bir işi, bir
şeyi elden kaçırmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «difewitî-
ne».

Fewitîn : Bir işin, bir şe¬
yin elden çıkması, kaç¬
ması anlamına fiiL
Şimdiki zaman fiili
«difewite».

Fêhm : Anlama yetene¬
ği, kavrayış. A.

Fêhmkmn : Anlamak,
kavramak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za

man fiili «fêhm dike».
Ferıs : Yiğit, cesur, işle¬

rin üstesinden gelebi¬
len kimse.

Fıhel : Temize çıkma,
aklanma, beraat etme.

Fıhelkırm : Temize çı¬
karmak, aklamak, be¬
raat ettirmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «fıhel di¬
ke».

Fıkar : Endişe, kaygı.
Fıkarkırın : Endişelen¬

mek, kaygılanmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«fıkar dike».

Fıkır : Düşünce, fikir. A.
Fıkırîn : 1 Düşünmek

anlamına bileşik fiil.
2 Görmek anlamına
bileşik fiil (bu anlam¬
da yalnız bazı yöreler¬
de kullanılır) . Her iki
anlamda- da şimdiki
zaman fiili «dıfıkıre».

Fılankes : Filân adam,
falan kişi.

Fıleh : Hıristiyan. Bu
sözcükteki «1» harfi
kaim okunur.
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Filûqe Fırkbûn

Filûqe : Küçük kayık.
Fmcan : Fincan.
Fıncık : Zıplama, sıçra¬

ma (bazı yörelerde
«çındık» denir.)

Fınd : Etrafına balmumu
sarılarak yakılan fitil
(mum) .

Fınık : 1 Bohtan'da bir
köy. 2 Yavru katır.

Fınûnî -. Dalavereci, üç¬
kâğıtçı, hileci kimse.

Fırandın : Uçurmak an¬
lamına, fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıfırîne»
sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Fıravîn : Öğleden sonra,
öğlen yemeği ile ak¬
şam yemeği arasında
yenilen yemek (bazı
yörelerde öğlen yeme¬
ğine bu ad verilir).

Firaq : Kap-kacak.
Firar : Hükümetin em¬

rinden kaçan kimse
(firari) .

Fırfat : Yırtık - pırtık el¬
bise.

Fırfaz : Zıplama.
Fırıkandm : Oğusturmak

anlamına fiil. Şimdiki

zaman fiili «dıfmkî-
ne».

Fınn : Fırın (sözcükteki
«r» kalın okunur) .

Fırmg : Osmanlı devleti¬
nin uyruğu olan Hıris¬
tiyanların dışında ka¬
lan Hıristiyanlar (F-
renk demek olan bu
sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Fırmgsıs : Kaim çizgileri
bulunan bir elbise çe¬
şidi (sözcükteki «r»
kaim okunur).

Fırîk : Henüz olgunlaş¬
mamış olan buğday
taneleri.

Fırîn : Uçmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dıfıre» (sözcükteki
«r» kaim okunur).

Fırj : Hayvan aksınğı.
Fırjîn : Hayvanın aksır¬

ması anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıferıje».

Fırk : 1 Sırtta (doğru¬
su omurgada) beliren
ağn, sızı. 2 Seyrek.

Fırkbûn : 1 Kısrağın
doğurması anlamına
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Fırkkmn Fış

bileşik fiil. 2 Sey¬
relmek anlamma bile¬
şik fiil. Her iki anlam¬
da ş'mcü'r-:' zaman fiili
«fırk dit..».

Fırkkmn : Seyreltmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«fırk dike».

Fırnık : Burun deliği
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Fıro : İneğin, doğurma¬
sından sonra sağılan
ve katılaşan sütü (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur).

Fırotm : Satmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıfıroşe» (sözcük¬
teki «r» kaim okunur) .

Fırotî : Satılmış (sözcük¬
teki «r» kalın okunur.)

Fırşık : Kuzu ve oğlak
midesi (bazı yöreler¬
de buna «şılavk» de¬
nir).

Fırtonek : Denizin dal¬
galanması ve gemileri
içindekilerle birlikte
sarsması; ayrıca, sert

ve soğuk rüzgârların
esmesi durumu.

Fırûzî : Küçük, ufak.
Her şey için kullanılır.

Fıryar : Şirvan'da bir
köy.

Fısegur : Yırtık - pırtık
elbise.

Fısıkîn 1 Burulup
yay haline getirilmek
istenen yaş değneğin
çatlaması anlamma fi¬
il. 2 İnsanın yürür¬
ken ayağının kayması
anlamına fiil. Her iki
anlamda da şimdiki
zaman fiili «dıfısıke».

Fıskagur : Bir bitki türü.
Fisteq : Ağaçta kendili¬

ğinden kuruyan üzüm.
Fıstek : Yürürken ayağı

kayan ve dengesini
kaybeden kimse.

Fistoqî : 1 Evde dura¬
mayan ve başıboş ge¬
zen kimse. 2 Sahi¬
binin evinde durma¬
yan köpek.

Fış : Burundan gelen
akmtı (bazı yörelerde
buna «lîk» ve «çılm»
da denir).
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Fışar Fûtüc

Fışar : Hediye, armağan
(bazı yörelerde buna
«bışare» ve «bışar» da
denir) .

Fışe-fış s İnsanın sıt¬
maya yakalanmış gi¬
bi hızlı soluk almasın-'
dan çıkan sesi (ayrıca
sığırlann soluk alıp
verirken çıkardıklan
sesi) anlatan sözcük.

Fıtar : Oruçlu olmayan
kimse.

Fıtırandın : Oruçlu kim¬
selere iftar yemeği ve¬
rerek iftarlarını açma¬
larını sağlamak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıfıtırîne»
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Fıtırîn : İftar açmak an¬
lamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıfıtıre».

Fitti : Fitil.
Fitne : Fitne, kavga kış¬

kırtıcılığı. A.
Fitre : 1 Fitre. 2 Si¬

irt ve dolaylannda
kullanılan bir hubu¬
bat ölçeği.

Fıtrık : Mantar.

Fıtûr : Sabah yenilen ye¬
mek, kahvaltı (çoğu
yerlerde buna «xurînî»
denir) .

Fida : Feda. A.
Fîl : 1 Bilinen hayvan,

fil. 2 Satranç oyu¬
nunun iki taşı.

Fîlar : Tabanına çivi ça¬
kılmamış ayakkabı.

Fîno : Fes.
Fîskanî : Küçük, ufak.

Her şey için kullanı¬
lır.

Fîş : Kötü iş, çirkin dav¬
ranış.

Fîzar : Yardım isteyen
kimsenin bağırtı sesi.

Forîn : Ateşteki herhan¬
gi bir sıvı maddenin
kaynayıp taşması an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıfore».

Fort : Palavra, İnsanın,
cesaret gibi kendisin¬
de olmayan iyi nitelik¬
lere sahipmiş gibi gö¬
rünmesi durumu.

Fortek : Palavracı kimse.
Fûtık : Kadınların baş-

lanna örttükleri be¬
yaz bir örtü.
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V

Va : Yakını gösteren ve
«bu» anlamına gelen
işaret sıfatı.

Vaji : Ters çevrilmiş, ter¬
sine döndürülmüş,
makûs şey.

Vajîbûn : Ters çevril¬
mek, tersine dönmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«vajî dibe.»

Vajîkırm : Ters çevir¬
mek, tersine döndür¬
mek anlamma bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «vajî dike».

Vala : Boş olan, dolu ol¬
mayan mahall, şey
(Örneğin boş kova).

Valabûn : Boşalmak, boş
olmak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «vala dibe».

Valakırın : Boşaltmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«vala dike».

Valayî : Boşalma, boş¬
luk.

Van : İrade etmek, dile¬
mek anlamına fiil (bu
fiil «vîn» şeklinde de
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Varık Vexwarm

kullanılır) . Şimdiki za¬
man fiili «divê».

Varık : dişi piliç.
Varpıtet : Keşişten bir

üst derecedeki Hıristi¬
yan din adamı-

Vebırî : Kesinleştirilmiş
bir pazarlık ya da
sözleşme gibi şey (söz¬
cükteki «r» kalın oku¬
nur).

Vebırîn : Yapılan bir pa¬
zarlığı ya da sözleşme
gibi bir şeyi kesinleş¬
tirmek anlamına fiil..
Şimdiki zaman fiili
«ve dıbıre» (sözcükte¬
ki «r» kaim okunur).

Vebûn -. 1 Açılmak
anlamına bileşik fiil.
2 Çözülmek anla¬
mına bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «ve di¬
be».

Vecmiqandin : Ürküt¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «vedicimqîne».

Vecmiqîn : Ürkmek an¬
lamma bileşik fiil.

Şimdiki zaman fiili
«ve dicmiqe».

Veçmîn : 1 Bir şeyden
sakmmak anlamma
bileşik fiil. 2 Ço¬
rap gibi şeyleri tamir
etmek anlamına bile¬
şik fiil. Her iki anlam¬
da da şimdiki zaman
fiili «ve dıçıne».

Vedan : 1 Toprağı, ye¬
ri kazmak anlamma
bileşik fiil. 2 Çadır,
tuzak gibi şeyleri kur¬
mak anlamına bileşik
fiil. 3 Yağmurun
kesilmesi anlamma bi¬
leşik fiil. Her üç an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «ve dıde».

Vehatm : Buğday gibi
ürünlerin, nemli bir
yerde kalmaktan ötü¬
rü yumuşaması anla¬
mına bileşik fiil (ayn¬
ca girişilen işten, di¬
rencini yitirerek çekil¬
mek anlamına da ge¬
lir) . Şimdiki zaman
fiili «ve tê»-

Vexwann : İçmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim-
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Veqetandin Vêxistm

diki zaman fiili «ve
dixwe».

Veqetandm : Bir şeyi bir
başka şeyden ayırmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ve diqetîne».

Veqetîn : Bir şeyin bir
başka şeyden ayrılma¬
sı anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ve diqete».

Vekınn : 1 Açmak an¬
lamına bileşik fiil.
2 Çözmek anlamına
bileşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «ve dike»».

Vekuştın : Lamba, çıra
gibi şeyleri söndürmek
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ve dıkuje».

Vekuştî : Söndürülmüş
lamba, çıra gibi şeyler.

Vemırandm : Ateşi (ya
da lâmba, çıra gibi
şeyleri) söndürmek
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ve dımırîne».

Vemırin : Ateşin (ya da

lamba,, çıra gibi şeyle¬
rin) sönmesi anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «ve dımıre».

Vereşan : Kusmak anla¬
mına bileşik, fiil. Şim¬
diki zaman fiili «ve dı-
reşe» (sözcükteki «r»
harfi kaim okunur).

Vereşandm : Kustur
mak anlamma bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «ve dıreşîne» (söz¬
cükteki «r» kalın oku¬
nur).

Verekırın : Göndermek,
yollamak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «verê dike»
sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Veşartm : Saklamak,
gizlemek anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«ve dışere».

Veşartı : Saklanmış, giz¬
lenmiş olan.

Veşartok .- Saklambaç
oyunu.

Vêxistin : Ateşi ya da
lâmba, çıra gibi şeyle¬
ri yakmak anlamma
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Vêxistî Vırkırm

bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «vê dıxe» (ki¬
mi yörelerde fiil «pê-
xistin», şimdiki zaman
fiili de «pê dixe» şek¬
linde söylenir).

Vêxistî : Yakılmış ateş
ya da lâmba, çıra gibi
şeyler (bazı yörelerde
«pêxistî» şeklinde söy¬
lenir) .

Vêkdan -. Toplamak, bir
araya getirmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «vêk
dıde».

Veketın : Ateşin, ya da
lâmba, çıra gibi şeyle¬
rin yanması, tutuşma¬
sı anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «vê dıkeve».

Vêkxistm : Dağınık şey¬
leri toplamak, bir ara¬
ya getirip birleştirmek
anlamın bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«vêk dixe».

Vêkketin : Toplanmak,
bir araya gelmek, uz¬
laşmak anlamına bile

şik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «vêk dıkeve».

Vêl : Ağzı geniş bir kap.
Vêra : Beraberlik ifade

eden, «ile» anlamma
gelen sözcük (bazı yö¬
relerde «pêra» şeklin¬
de söylenir) .

Vêrgû : Sultanın (doğru¬
su devletin) her yıl
halktan aldığı para. T.

Verık : Bez ve ipten örü¬
lerek yapılan Kürt
ayakkabılannm yüzü¬
nü dokumakta kulla¬
nılan iplik.

Vêrs : Müküs ilçesinde
bir köy.

Vır : Eğer «r» harfi ince
okunursa, «burası» an¬
lamına gelen işaret sı¬
fatı, «r» harfi kalın
okunursa «yalan» an¬
lamına gelen sözcük.

Vırek : Yalancı (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Vırker : Yalancı (söz¬
cükteki ilk «r» harfi
kaim (okunur).

Vırkırıri : Yalan söyle¬
mek anlamma bileşik
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Vırnî Vîn

ful (sözcükteki ilk «r»
harfi kalın okunur) .

Şimdiki zaman fiili
«vır dike».

Vırnî : Koyunların (ya
da herhangi bir hay¬
van türünün) normal
yavrulama zamanın¬
dan sonra doğan yav¬
rusu (ayrıca geç eki¬
len buğday gibi ekin¬
lere de «vırnî» denir;
bu sözcükteki «r» har¬
fi kalın okunur).

Virtoqî : Davranışlan
kötü olan, düşük sevi¬
yeli kimse.

Vırûvî : Pişirilmiş yağlı
et.

Vızbûn : Ciddi olarak
yapılması gereken bir
işte yan çizmek, sav¬
saklamak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «vız dike»
(sözcükteki «z» harfi
kaim okunur).

Vıze-vız : Balansı ve
benzerlerinin sesini
anlatırken kullanılan
sözcük (sözcükteki

her iki «z» de kalın
okunur) .

Vızek : Ciddi olarak ya¬
pılması gereken işte
yan çizen, savsakla¬
yan kimse (sözcükte¬
ki «z» kaim okunur),
nur) .

Vızık : Topaç (sözcükte¬
ki «z» harfi kaim oku-

Vızkmn : Ciddi olarak
yapılması gereken bir
işte yan çizdirtmek,
savsaklatmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdi¬
ki zaman fiili «vız di¬

ke» (sözcükteki «z»
harfi kalın okunur).

Vî : Yakındaki tekil var¬
lıkları göstermekte
kullanılan işaret sıfa¬
tı. Hem eril, hem de
dişil için kullanılır.

Vîjık : Sıvı haldeki bü¬
yük abdest (bazı ye¬
lerde «vıjık» ve «vı-
nk» denir).

Vîn : İrade, etmek, dile¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıve».

100

Vırnî Vîn

ful (sözcükteki ilk «r»
harfi kalın okunur) .

Şimdiki zaman fiili
«vır dike».

Vırnî : Koyunların (ya
da herhangi bir hay¬
van türünün) normal
yavrulama zamanın¬
dan sonra doğan yav¬
rusu (ayrıca geç eki¬
len buğday gibi ekin¬
lere de «vırnî» denir;
bu sözcükteki «r» har¬
fi kalın okunur).

Virtoqî : Davranışlan
kötü olan, düşük sevi¬
yeli kimse.

Vırûvî : Pişirilmiş yağlı
et.

Vızbûn : Ciddi olarak
yapılması gereken bir
işte yan çizmek, sav¬
saklamak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «vız dike»
(sözcükteki «z» harfi
kaim okunur).

Vıze-vız : Balansı ve
benzerlerinin sesini
anlatırken kullanılan
sözcük (sözcükteki

her iki «z» de kalın
okunur) .

Vızek : Ciddi olarak ya¬
pılması gereken işte
yan çizen, savsakla¬
yan kimse (sözcükte¬
ki «z» kaim okunur),
nur) .

Vızık : Topaç (sözcükte¬
ki «z» harfi kaim oku-

Vızkmn : Ciddi olarak
yapılması gereken bir
işte yan çizdirtmek,
savsaklatmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdi¬
ki zaman fiili «vız di¬

ke» (sözcükteki «z»
harfi kalın okunur).

Vî : Yakındaki tekil var¬
lıkları göstermekte
kullanılan işaret sıfa¬
tı. Hem eril, hem de
dişil için kullanılır.

Vîjık : Sıvı haldeki bü¬
yük abdest (bazı ye¬
lerde «vıjık» ve «vı-
nk» denir).

Vîn : İrade, etmek, dile¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıve».

100



Ga : Öküz.
Gaçêrin -. Uzun kuyruğu

olan, beyaz renkli bir
kuş.

Gadar : Öküzlerin otla¬
tıldığı otlak.

Gadêrî : Öküz çobanı,
öküzleri otlatan kim¬
se (buna «gavan» da
denir) .

Gadoş : Topraktan yapı¬
lan bir kap. Taşınabil¬
mesi için iki kulpuna
ip takılır.

Gav : Adım (aynca en

kısa zaman parçası,
an).

Gavan : Sığırtmaç, sı¬
ğır çobanı (buna «ga-
dêri» de denir).

Gavdan : Adım atmak
anlamına bileşik fiil
Şimdiki zaman fiili
«gav dıde».

Gaj : İplik yumağı (bazı
yörelerde «gac» biçi¬
minde söylenir).

Gamêş : Manda.
Gamırok : Yeni doğan

çocukların yakalan¬
dıktan bir hastalık.
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Gandan Gedek

Topuklanndan kan
dökülerek iyileştiri-
lirler. Sözcük anlamı
«öküz öldüren» dir.

Gandan : Emek harca¬
mak, emek vermek.

Garan : Sığır sürüsü
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Garmg : Harman sıra¬
sında öküzlerin pis¬
liklerini almak için
altlanna konulan özel
kap.

Garıs : Darı.
Garnıgan : İçinde süt gi¬

bi bir sıvı bulunan bir
bitki türü. İçindeki sı¬
vı müshildir.

Gaz : İnsanlarda kolun
dirsekten aşağı bölü¬
mü, hayvanlarda da
ön bacaklann dizden
aşağı bölümü (aynca
«kerpeten» anlamına
da gelir),

Gaz-gaz < Uğultu, bü¬
yük gürültü.

Gazmd : Sitem serzeniş
(bazı yörelerde,, «ga¬
zine» biçiminde söyle¬
nir).

Gazındok : Çok sitem
eden, çok serzenişte
bulunan kimse.

Gazî : Bağırtı, haykırış.
Gazîkırm : Bağırmak,

haykırmak anlamına-
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «gazî di¬
ke».

Gazîz : İncirde oluşan
kurt.

Gazûz : Katlanmış elbi¬
selerin arasına gire¬
rek onları delip çürü¬
ten bir böcek, güve
(bazı yörelerde buna
«gızûz-, bazı yöreler¬
de de «bızûz» denir.

Gebe : Çoğunlukla ko¬
yunların boynunda
meydana gelen bir şiş¬
kinlik.

Ged a : Yoksul.
Gedandm : Yiyecek di¬

lenmek anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıgedîne».

Gede : Erkek çocuk. Ba¬
zı yörelerde böyle de¬
nir.

Gedek : Erkek manda
yavrusu.
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Gef Gemırandın

Gef : Korkutma, tehdit,
bazdan da «hile» an¬
lamma kullanırlar.

Gefxwarin : Korkutmak,
tehdit etmek anlamı¬
na bileşik fiili şimdiki
zaman fiili «gef dıx-
we».

Gevez : Eşyaların boyan¬
masında kullanılan
kırmızı renkli bir ilâç.

Geveze : Şirret, başına
gelenlerden utanma¬
yan kimse,

Gevızandın : Yerlere sü¬
rümek, toprağa sürü¬
mek anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiüi
«dıgevızîne».

Gevızîn : Yerlere sürün¬
mek, toprakta sürün¬
mek anlamına geçişsiz
fiil. Şimdiki zaman fi¬
il «dıgevıze».

Geh : 1 Bir defa, bir
ara (kâh). 2 Par¬
mak boğumlan.

Gej : Dağınık saçlar ve
benzeri şeyler.

Gel : Halk, kitle.
Gelek : Kalabalık, çok,

çok miktarda.

Gelendar : Büyük, iri
direk.

Geleş : İşlerin birbirine
kanşması durumu, so¬
run, problem (bazı
yörelerde de buna
«gele» denir).

Gelî : 1 Vadi. 2 Ka¬
labalık.

Gelo : Soru edatı, «aca¬
ba» anlamına.

Gelte : Kürtlerin bir oyu¬
nu.

Gelwaz : Ceviziçi, incir
gibi yemiçlerin takılıp
dizildiği iplik.

Gem : Atların ağzma ta¬
kılan gem. T. (Bazı
yörelerde «bızm» de¬
nir).

Gemar : Tabakçılıkta
boya olarak kullanılan
bir madde (ayrıca kir,
toz anlamma da kul¬
lanılır) .

Gemırandın : Herhangi
bir şeyin biçimini boz¬
mak ve zerafetini or¬
tadan kaldırmak an¬
lamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıgemırî-
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Gemî Germbûn

ne» (sözcükteki «r»
harfi kalın okunur).

Gemî . Gemi. T.
Gemor : Hafif acıya ça¬

lan tat.
Genim : Buğday.
Genî : Kokuşmuş, iğrenç

şey.
Genîbûn : Kokuşmak, iğ¬

renç hale gelmek an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«genî dibe».

Genîkırm : Bir şeyi ko¬
kuşmuş hale getir¬
mek, iğrenç duruma
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «genî dike».

Genûs : Cimri, pinti kim¬
se.

Gep : Ağzın içi.
Gepek : Lokma, yiyecek

lokması.
Ger : 1 Büyük ırmak¬

ların derin ve sakin
yerleri. 2 Dolaşma,
gezme, seyahat (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur).

Geran : Dolaşmak, gez¬
mek, seyahat etmek

anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «diğere»
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Gerandm : Dolaştırmak,
gezdirmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «diğerine» (sözcük¬
teki «r» kaim okunur) .

Gerden : İnsan boynu,
gerdan.

Gerdenî : Gerdanlık, kol¬
ye.

Gerew .- Alman borcun
güvencesi olarak re¬
hin verilen şey (ayn¬
ca «tazminat» anlamı¬
na da gelir).

Gerînek : Akar sularda¬
ki girdap (sözcükteki
«r» kalın okunur).

Germ : Sıcak olan şey.
Germav : Sıcak olarak

yeraltından çıkan su,
ılıca. (aynca «ha¬
mam» anlamma ge¬
lir) .

Germayî : Sıcaklık, ısı
(sözcük «germî» şek¬
linde de söylenir).

Germbûn : Isınmak, sı¬
cak olmak anlamına
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Germî Gêjbûn

bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «germ dibe».

Germî : Isı, hararet. Vü¬
cuttaki ısı ve diğer
her ısı için kullanılır,
(sözcük «germayî»
şeklinde de söylenir).

Germîyan : Yeryüzü¬
nün sıcak bölgeleri.

Germkmn : Isıtmak an¬
lamma gelen bileşik
fiil. Şimdiki zaman n
ili «germ dike».

Gerû : Hayvanlarda gırt¬
lak (aynca «alanın,
dairenin merkezi» an¬
lamına da gelir) .

Geş : Canlı, güzel renkli,
şen.

Geşbûn : Canlı olmak,
güzel renkli ve şen ol¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zamaıi fii¬
li «geş dibe».

Geşt : Dostların eğlen¬
mek ve neşelenmek
için, yanlarma yiye¬
ceklerini de alarak
bahçelere ve kırlara
gidip toplanmalan.

Gewr : Beyaza çalan

renk ve bu renkte olan
herhangi bir şey, boz.

Gewnk : Bir armut türü.
Gewrî : l Gırtlak.

2 Gözde beliren be¬
yaz leke.

Gewşek : Yumuşak, gev¬
şek. Her şey için kul¬
lanılır.

Gez : l Irmak boyla¬
rında yetişen küçük
boylu ağaç türü. 2
Isırma.

Gezik : Irmak boyların¬
da yetişen küçük boy¬
lu ağaçların dalların¬
dan yapılan süpürge.

Geznık : Bir bitki türü.
Gezkınn : Isırmak anla¬

mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «gez
dike».

Gezo : Kudret helvası.
Geztın : Isırmak, dişle¬

mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıgeze» .

Gêj : Başı dönen. Hem
insanlar, hem hayvan¬
lar için kullanılır.

Gêjbûn : Baş dönmek
anlamma bileşik fiil.
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Gêjî 'Gwî

Şimdiki zaman fiili
«gêj dibe».

Gêji : 1 Baş dönmesi.
2 Güç ve çetin iş
(mecazî olarak bu an¬
lamda kullanılır).

Gejkırın : Baş döndür¬
mek, başkasına başı¬
nın dönmesine yolaça-
cak bir şey yapmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«gêj dike».

Gêre : Öküzlerin har¬
mandaki sapların üze¬
rinde dönmesi, har¬
man dövme işi (bazı
yörelerde «gêle» şek¬
linde söylenir).

Gêrevan : Öküzleri har¬
mandaki sapların üze¬
rinde dolaştıran, har¬
man döven kimse.

Gerekirin : Öküzleri har¬
mandaki buğday ve
benzerlerinin sapları
üzerinde dolaştırmak,
harman dövmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «gêre
dike».

Gerık : Karınca. Birçok

yerlerde kullanılır
(bazı yörelerde «mûrî»
ve «kurmûri» denir).

Gêrûse : Eldeğirmeni
(çoğu yerlerde «des-
tar» ya da «destêr» de¬

nir).
Gezer : Havuç (bazı yö¬

relerde «gızer» denir).
Gêzî : Süpürge. Bazıla¬

rınca kullanılır (bazı
yörelerde «sıvnık» de¬
nir).

Gıbîse : Şubat ayının 29

gün sürdüğü yıl.
Gıdî : Hem övgü ve hem

de yergi için kullanı¬
lan ve ancak cümle
içindeki yerine göre
bu iki anlamdan han¬
gisine geldiği belli olan
bir sıfat (doğrusu «bo¬
yun eğen, zavallı, ça¬
resiz, teslim olan» an¬
lamına) .

Gıdo : Çocuklar dilinde
köpek.

Gıdok : Tümsek ve ben¬
zeri yükseklikler.

Gıvî : İçine maya atılmış
süt.
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cak bir şey yapmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«gêj dike».

Gêre : Öküzlerin har¬
mandaki sapların üze¬
rinde dönmesi, har¬
man dövme işi (bazı
yörelerde «gêle» şek¬
linde söylenir).

Gêrevan : Öküzleri har¬
mandaki sapların üze¬
rinde dolaştıran, har¬
man döven kimse.

Gerekirin : Öküzleri har¬
mandaki buğday ve
benzerlerinin sapları
üzerinde dolaştırmak,
harman dövmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «gêre
dike».

Gerık : Karınca. Birçok

yerlerde kullanılır
(bazı yörelerde «mûrî»
ve «kurmûri» denir).

Gêrûse : Eldeğirmeni
(çoğu yerlerde «des-
tar» ya da «destêr» de¬

nir).
Gezer : Havuç (bazı yö¬

relerde «gızer» denir).
Gêzî : Süpürge. Bazıla¬

rınca kullanılır (bazı
yörelerde «sıvnık» de¬
nir).

Gıbîse : Şubat ayının 29

gün sürdüğü yıl.
Gıdî : Hem övgü ve hem

de yergi için kullanı¬
lan ve ancak cümle
içindeki yerine göre
bu iki anlamdan han¬
gisine geldiği belli olan
bir sıfat (doğrusu «bo¬
yun eğen, zavallı, ça¬
resiz, teslim olan» an¬
lamına) .

Gıdo : Çocuklar dilinde
köpek.

Gıdok : Tümsek ve ben¬
zeri yükseklikler.

Gıvî : İçine maya atılmış
süt.
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Gılar Gır

Gılar : Çenealtmda sar¬
kan tombul etler.

Gılare : Kısa ve çok ka¬
im direk, kütük.

Gılgıl : Darı.
Gıhh : Hükümete ya da

hüküm süren birine
yapılan şikâyet, ihbar
(bazı yörelerde «gı-
leh», bazı yörelerde de
«gılî» denir) .

Gılî : Şikâyet, ihbar.
Gılol : Ekinler arasında

yeşeren, küçük ve yu¬
varlak taneleri olan
bir bitki (bazı yöre¬
lerde «xilolîg» denen
bu bitkinin taneleri si¬
yahtır ve toprak altın¬
da bulunur) .

Gılolî : Yuvarlanan her¬
hangi bir şey.

Gılolîbûn : Yuvarlan¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «gılolî dibe».

Gılolîkırın : Herhangi
bir şeyi yuvarlamak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«gılolî dike».

Gılor : Meşe ağacının el

maya benzeyen ve da-
baklamada kullanılan
meyvesi (ayrıca yu¬
varlak anlamına da
gelir) .

Gılyaz : Meyvelerden ki¬
raz.

Gıncî : Koyun yününün,
pisliklerin yapışıp ku¬
ruduğu bölümleri.

Gmcîbûn : Koyun yün¬
lerine pisliklerin yapı¬
şıp kuruması anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «gıncî di¬
be».

Gıncîkırın : Yünlerin,
pisliğin yapışıp kuru¬
duğu bölümlerini kes¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «gıncî dike».

Gmgınok : Burnundan
konuşan kimse (böy-
lelerine bazı yörelerde
«vm» da denir ve bu
cözcükteki «n» kalın
okunur) .

Gır : 1 Uyuz hastalığı
(bu anlamda kullanıl¬
dığında «r» kalın oku¬
nur) .2 İri olan her-
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Gır ar Gıni

hangi bir şey (bu an¬
lamda insan ve hay¬
vanlar için de kullanı¬
lır). 3 Katı ve pü¬
rüzlü olan herhangi
bir şey, yumuşağın
karşılığı (bu anlamda
da kullanıldığında «r»
kalın okunur). 4

Tümsek.

Gıran : 1 Ağır olan
herhangi bir şey. 2
Değerli, pahalı şey.
3 Balyoz (bu anlam¬
da kullanıldığında «r»
kalın okunur).

Gıranbûn : 1 Ağırlaş¬
mak anlamına bileşik
fiil. 2 Pahalılık, pa¬
halı olmak anlamına
bileşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za-

, man fiili «gıran dibe».
Gıranî : 1 Ağırlık.

2 Pahalılık. 3 Bir
halay çeşidi.

Gırankmn : 1 Ağırlaş¬
tırmak anlamına bile¬
şik fiil. 2 Pahalılık
yaratmak anlamma
bileşik fiil. Her iki an

lamda da şimdiki za¬
man fiili «gıran dike».

Gırar : Pişirilmiş bulgur,
pirinç ve benzeri yiye¬
cekler (pilav) .

Gırdav : Felâket, belâ,
musibet.

Gırdıkan : Zırkan'da bir
köy.

Gıregır : İleri gelen kim¬
se (her iki «r» de ka¬
lın okunur).

Gırek : Düğüm. Örneğin
ip ya da ağaçlardaki
düğümler için kullanı¬
lır, (bazı yörelerde
«gire» denir) .

Gırhan : Herhangi bir
şeydeki bir deliğin ya
da bir gediğin kendi¬
liğinden kapanması
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıgırhe».

Gırık : 1 Yassılaştırı-
lıp pişirilmek üzere
yuvarlak biçimde ha¬
zırlanan hamur parça¬
sı. 2 Pirincin kabuk¬
larından soyulması
için çeltiğin üzerinde
döndürülen küçük de-
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Gırmg Gızgızîn

girmen. 3 Küçük
tümsek.

Gırıng : Herhangi bir
şeye verilen önem.

Gırîn : Ağlamak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıgıri».

Gırnoz : Pürüzlü olan
herhangi bir şey; pü¬
rüzlü kumaş ve başka
şeyler (bazı yörelerde
«gızre», bazı yöreler¬
de de «zıvır» denir) .

Gırov : İplik yumağı
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Gırover : Yuvarlak. Her
şey için kullanılır
(sözcükteki ilk «r» ka¬
im okunur) .

Gırş : Binalann çatısını
çatmak üzere duvar¬
dan duvara konulan
ve çatıyı tutan uzun
ve kaim direk (bazı
yörelerde «kâran» de¬
nir).

Gırtm : 1 Bir şeyi al¬
mak ya da, tutmak an¬
lamına fiil. 2 Tutuk¬
lamak anlamına fiil.
3 Bir açık yeri ya,

da bir şeyin ağzını ka¬
patmak anlamına fiil.
Her üç anlamda da
şimdiki zaman fiili
«dıgıre»; nesne ismi
ise «gırtî».

Gırûz : Pürüzlü şey.
Gıryandın : Ağlatmak

anlamma geçişli fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıgırîne».

Gışt : Umumî, genel,
hep, kamu.

Gızvanok : Saç örgüsü
(bazı yörelerde buna
«kezî», bazı yörelerde
ise «gulî» ya da «gê-
sû» denir).

Gızer : Havuç (bazı yö-^;(
" relerde «gezer» denir).

Gızgerik : Başdönmesi
ya da başın bir şeye
çarpması sırasında
gözlerin önünde üşü-
şüyormuş gibi olan kı¬
vılcım görünümünde¬
ki ışıklar.

Gızgızîn : Sıtmaya yaka¬
lanmış kimsenin titre¬
mesi (aynca herhangi
bir organm zonklama¬
sı) anlamına fiil. Şim-

(,1i C 5

O 109
-<-c

f=\ HuA^l 2,'fV^ Vu^e. (£ dU kmjC «is. v><ne J -.
7

Gırmg Gızgızîn

girmen. 3 Küçük
tümsek.

Gırıng : Herhangi bir
şeye verilen önem.

Gırîn : Ağlamak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıgıri».

Gırnoz : Pürüzlü olan
herhangi bir şey; pü¬
rüzlü kumaş ve başka
şeyler (bazı yörelerde
«gızre», bazı yöreler¬
de de «zıvır» denir) .

Gırov : İplik yumağı
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Gırover : Yuvarlak. Her
şey için kullanılır
(sözcükteki ilk «r» ka¬
im okunur) .

Gırş : Binalann çatısını
çatmak üzere duvar¬
dan duvara konulan
ve çatıyı tutan uzun
ve kaim direk (bazı
yörelerde «kâran» de¬
nir).

Gırtm : 1 Bir şeyi al¬
mak ya da, tutmak an¬
lamına fiil. 2 Tutuk¬
lamak anlamına fiil.
3 Bir açık yeri ya,

da bir şeyin ağzını ka¬
patmak anlamına fiil.
Her üç anlamda da
şimdiki zaman fiili
«dıgıre»; nesne ismi
ise «gırtî».

Gırûz : Pürüzlü şey.
Gıryandın : Ağlatmak

anlamma geçişli fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıgırîne».

Gışt : Umumî, genel,
hep, kamu.

Gızvanok : Saç örgüsü
(bazı yörelerde buna
«kezî», bazı yörelerde
ise «gulî» ya da «gê-
sû» denir).

Gızer : Havuç (bazı yö-^;(
" relerde «gezer» denir).

Gızgerik : Başdönmesi
ya da başın bir şeye
çarpması sırasında
gözlerin önünde üşü-
şüyormuş gibi olan kı¬
vılcım görünümünde¬
ki ışıklar.

Gızgızîn : Sıtmaya yaka¬
lanmış kimsenin titre¬
mesi (aynca herhangi
bir organm zonklama¬
sı) anlamına fiil. Şim-

(,1i C 5

O 109
-<-c

f=\ HuA^l 2,'fV^ Vu^e. (£ dU kmjC «is. v><ne J -.
7



Gîhan Gonî

diki zaman fiili «dıgız-
gıze».

Gîhan : Ulaşmak, kavuş¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıgîhe» (bazı yöre¬
lerde şimdiki zaman
fiili «dıgîhî» biçiminde
söylenir) .

Gîhandm : Ulaştırmak,
kavuşturmak, yetiştir¬
mek anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıgîhîne».

Gîhîştm : Ulaşmak, ka¬
vuşmak, yetişmek an¬
lamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıgîhîje».

Gîsm : Toprağı yarmak¬
ta kullanılan demir,
karasaban.

Gîsk : Altı ayını doldur¬
muş keçi yavrusu.

Gît : Kışın belirli günleri
ve Kocakan Fırtınası
gibi kışın soğuk bö¬
lümleri (aynca meca¬
zî olarak da, insanın
başmdan geçmesi ka¬
çınılmaz olan asker¬
lik, sünnet, kızamık

gibi olaylar için de
kullanılır) .

Gîtık : Dizkapağı ile
ayak arasındaki ba¬
cak kemiği (kaval ke¬
miği) . Buna «gîtır» de
denir.

Gîya : Ot (bazı yöreler¬
de «gîha» denir).

Gov : Koyun barmağı.
Bu amaçla kullanılan
binalara da, mağara¬
lara da aynı ad veri¬
lir (bazı yörelerde
«gom» denir).

Govend : Folklor oyunu,
halay.

Govendgêr : Halaybaşı-
nı çeken kimse. Ayn¬
ca iyi oynayanlara da
denir.

Gog : Top (örneğin fut¬
bol ya da voleybol to¬

pu).
Gol : Çukur yerlerde bi¬

riken küçük ya da bü¬
yük su birikintileri.

Golık : Bir yaşmı doldur¬
mamış buzağı. Hem
erkek, hem dişi için
kullanılır.

Gonî : Dikenli bir bitki
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Gopal Guhdan

Kökü çıkanlarak hay¬
vanlara yedirilir.

Gopal : Baston.
Gor : Mezar, kabir (söz¬

cükteki «r» kaim oku¬
nur).

Goran : Düşük seviyeli
kimse.

Göre : Çorap.
Gorıstan : Mezarlık, me¬

zar yeri. (sözcükteki
«r» kaim okunur) .

Gorî : Kurban, feda edi¬
len şey (bazı yöreler¬
de «gorin» denir ve
her ikisinde de «r» ka¬
im okunur) .

Gornebaş : Mezar açıp,
ölüleri soyan kimse,
kefensoyan.

Gosan : An biçiminde
olan, yeşil renkli ve
sürekli bağıran bir bö¬
cek türü.

Goşe : Dörtgen ya da üç¬
gen olan şeylerin kö¬
şeleri, açılan.

Goşkar : Ayakkabı ya¬
pımcısı, ayakkabıcı.
Goşt s Et.
Goştî : Tuzlanıp kış için

saklanan et.

Goştpere : Ceninlerin
ana rahminde ilk et
parçası haline gelen
biçimleri.

Gote-got : Söylenti, de¬
dikodu, şayia.

Gotın : Söylemek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıbeje».

Guvaştm : Sıkmak (ör¬
neğin limon ve benze¬
ri şeyleri sıkmak) an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıguveşe».

Guvışk : Helva gibi yiye¬
ceklerden avuçta sıkı¬
larak oluşturulan lok¬
ma.

Guh : İşitme organı olan
kulak.

Guhan : Hayvan meme¬
leri.

Guhar : Kulağa takılan
küpe.

Guhastm : Herhangi bir
şeyi bir yerden bir
başka yere nakletmek,
taşımak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıguheze».

Guhdan : 1 Dinlemek,
kulak vermek anlamı
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Guhdar Gulaş

na bileşik fiil. 2 Bir
şeyi korumak, bak¬
mak, bakımmı üstlen¬
mek anlamına (mecazî
olarak) bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «guh dı¬
de».

Guhdar : 1 Dinleyici.
2 Dikkatli, hareket¬
li, dinamik kimse (me¬
cazî olarak bu anlam¬
da kullanılır).

Guhdarî : Dinleme, ku¬
lak verme.

Guhdarîkırın : Dinle¬
mek, kulak vermek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«guhdarî dike».

Guher : Koyunlann kır¬
da geceledikleri (ya
da gündüz dinlendik¬
leri) yer, ağıl.

Guherandin : Bir şeyi
değiştirmek, değiş - to¬
kuş etmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıguherîne» (bu
fiil bazı yörelerde «gu-
hartın» ve şimdiki za

man fiili de «dıgııhe-
re» şeklinde söylenir).

Guherîn : Değişmek, bir
şeyin bir başka şeyle
değişmesi anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıguhere».

Guhîj .- Fındık büyüklü¬
ğünde bir ağaç mey¬
vesi. Çoğu sarı renkte¬
dir. Kırmızı olanları
da vardır. Her iki türü
de yenir (bazı yöreler¬
de «godîş» ve «guvîj»
şeklinde de söylenir).

Guhnêr : Dağkeçisinin
çiftleşme mevsimi. Ba¬

zıları «guhtêî» şeklin¬
de söylerler. -

Guhşık : Hayvanların
ayaklannda bulunan
kalın bir kas. Kasap,
kesilmiş hayvanı bu¬
rasından çengele asar

Gul : Gül.
Gulav : Gülsuyu.
Gulan : Mayıs ayının

adı.
Gulaş : Güreş. T. (Bazı

yörelerde «pıjan» de¬

nir ve «p» ile «j» harf¬
leri kalın okunur).
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Gulçan Gurandın

Gulçan : Yerelması, çiğ¬
dem gibi yemişleri
toprak altından çıkar¬
makta kullanılan, ucu
sivriltilmiş değnek.

Gulçîçek : Bir gül türü.
Gulğulî : Üzerinde gül

biçiminde desenler bu¬
lunan kumaş ve ben¬
zeri dokumalar.

Gulî : Saç örgüsü (bazı
yörelerde «kezî» ve
«gêsû» denir) .

Gulok : İplik yumağı.
Guman : 1 Tahmin,

sanı. 2 Kuşku, ve¬
him.

Gumgum : 1 İçine
gülsuyu konulan kap.
2 Katırların boynu¬
na takılan büyük çın¬
gırak.

Gump : Kadın yanağı¬
nın dolgunluğunu,
tombulluğunu anlat¬
mak için kullanılan
sözcük.

rak «mutlu» anlamına
da gelir).

Gumrık : Gümrük.
Gumş : Helva, pirinç gi¬

bi yiyecekleden avuç¬
ta sıkılarak oluşturu¬
lan lokma.

Gund : Köy.
Gündeş : Bohtan'da bir

köy.
Guneh : Günah, suç.
Gunehkar : Günahkâr,

suçlu.
Günehkari : Günahkâr¬

lık, suçluluk.

Gunoyî : Yumurtalıkla¬
rında şiş bulunan kim¬
se.

Gupık : Ayakkabı topu¬
ğu.

Gur : 1 Kurt (mecazî
olarak da «yiyici, vur¬
guncu» anlamında
kullanılır) . 2 Gür
(bu anlamda kullanıl¬
dığında «r» kaim oku¬
nur).

Gumreh : Malı bol olan, Gurandın : Koyun gibi
zengin kimse (ayrıca hayvanların derisini
«bolluk» anlamına da yüzmek anlamına fiil.
kullanılır; mecazî ola- Şimdiki zaman fiili

113

Gulçan Gurandın

Gulçan : Yerelması, çiğ¬
dem gibi yemişleri
toprak altından çıkar¬
makta kullanılan, ucu
sivriltilmiş değnek.

Gulçîçek : Bir gül türü.
Gulğulî : Üzerinde gül

biçiminde desenler bu¬
lunan kumaş ve ben¬
zeri dokumalar.

Gulî : Saç örgüsü (bazı
yörelerde «kezî» ve
«gêsû» denir) .

Gulok : İplik yumağı.
Guman : 1 Tahmin,

sanı. 2 Kuşku, ve¬
him.

Gumgum : 1 İçine
gülsuyu konulan kap.
2 Katırların boynu¬
na takılan büyük çın¬
gırak.

Gump : Kadın yanağı¬
nın dolgunluğunu,
tombulluğunu anlat¬
mak için kullanılan
sözcük.

rak «mutlu» anlamına
da gelir).

Gumrık : Gümrük.
Gumş : Helva, pirinç gi¬

bi yiyecekleden avuç¬
ta sıkılarak oluşturu¬
lan lokma.

Gund : Köy.
Gündeş : Bohtan'da bir

köy.
Guneh : Günah, suç.
Gunehkar : Günahkâr,

suçlu.
Günehkari : Günahkâr¬

lık, suçluluk.

Gunoyî : Yumurtalıkla¬
rında şiş bulunan kim¬
se.

Gupık : Ayakkabı topu¬
ğu.

Gur : 1 Kurt (mecazî
olarak da «yiyici, vur¬
guncu» anlamında
kullanılır) . 2 Gür
(bu anlamda kullanıl¬
dığında «r» kaim oku¬
nur).

Gumreh : Malı bol olan, Gurandın : Koyun gibi
zengin kimse (ayrıca hayvanların derisini
«bolluk» anlamına da yüzmek anlamına fiil.
kullanılır; mecazî ola- Şimdiki zaman fiili

113



Gurcî Gûzik

«dıgure» (bazı yöreler¬
de fiil «guraftm», şim¬
diki zaman fiili de
«dıgurefe» şeklinde
kullanılır) .

Gurcî : Çok güzel kızlar
ve kadınlar için kulla¬
nılan sözcük.

Gurçık : Böbrek.
Guri : Uyuz olan insan

ya, da hayvan (bura¬
daki «r» kaim oku¬
nur) .

Gürz : 1 Topuz, gürz.
2 Çalı yapraklann-

dan oluşturulup bağ¬
lanan demet.

Gustîl : Yüzük (bazı yö¬

relerde «gustîr» şek¬
linde söylenir).

Guzvan : Yüksük (bazı
yörelerde de «guşpan»
şeklinde söylenir).

Gûstêr : Geceleri uçan
parlak bir böcek (ateş-
böceği) .

Gûz : Ceviz.
Gûzek : Aşık kemiği.
Gûzık : Pamuk topağı.
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H

Ha : 1 Seslenilen kim¬
senin seslenişi işittiği¬
ni seslenene bildirmek
için kullandığı sözcük.
2 İsimlerin sonuna
eklenen işaret zamiri;
örneğin «mêr ê ha»
(şu adam) . Bu anlam¬
da bazen de ismin ba¬
şına gelen bir başka
işaret zamirinin önü¬
ne eklenir (örneğin
«işte şu kişi» anlamına
gelen «ha ev kes»te ol¬
duğu gibi).

Hacî : Kabe'yi ziyaret
eden kimse, hacı.

Hacîhoz : Siirt yakınla¬
rında bir köy.

Hacîreş : Şahin kuşu.
Haf : Herhangi bir şe¬

yin yanı, tarafı (bazı
yörelerde de «yukarı»,
«damm üstü», «üst
kat» gibi anlamlarda
kullanılır) .

Have : Dört yönden bi¬
rini işaret etmek için
kullanılan sözcük.

Havil : Çare, çıkar yol,
çözüm yolu.

Havîn : Dört mevsimden
biri olan yaz.
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Hal Hebandın

Hal : Durum, hal. A.
Hanê : İsimlerin sonuna

eklenen işaret zamiri
(örneğin «şu adam»
anlamına gelen «mı-
rov ê hanê» gibi) .

Har : Kuduz hayvan.
Mecazî olarak belâlı,
şirret insanlar için de
kullanılır.

Harbûn : Kudurmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«har dibe».

Harkırm : Kudurtmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«har dike».

Haş : Anlamsız, yarar¬
sız, abes iş.

Haşa : Kuvvetli inkâr,
hâşâ. A.

Haşî : Kitap sayfaları¬
nın kenarlarına düşü¬
len not. A.

Hatm : Gelmek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «tê», öznesi ise
«hatî» .

Hator : Kireç taşlarını
dövmekte kullanılan

iri başlı bir tahta tok¬
mak.

Hawî : Yarı deli olan,
aklî dengesi bozuk o-
lan kimse.

Hawîbûn : Yarı deli ol¬
mak, aklî dengesi bo¬
zuk olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hawî dibe».

Hawîkirm : Yan deli du¬
rumuna getirmek, ak¬
lî dengesini bozmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hawî dike».

Hazır : Hazır. A.
Hazırbûn : Hazırlanmak,

hazır olmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hazır dibe».

Hazırkırın : Hazırlamak,
hazır etmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hazır dike».

Heb : 1 Tane. Her şey
için kullanılır. 2

Pamuk tohumu.
Heban : Kuzu postun¬

dan yapılan torba.
Hebandın : Tapmak an¬

lamına fiil, Şimdiki

116

Hal Hebandın
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Hebheb Heçî

zaman fiili «dıhebîne».
Hebheb : Çarpışma sıra¬

sında yiğitlerin, güç¬
lerini ve karşı koyma
kararlılıklarını gös¬
termek için bağırarak
yaptıkları sesleniş.

Hebışandm -. Hızlı ve o-
burca yemek yemek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıhebışî-
ne».

Hebî : 1 Atılmamış,
taneleri ayrılmamış
pamuk. 2 Kendir
türlerinden, yemiş tu¬
tan bir bitki türü. Ye¬
miş tutmayan türleri
de vardır.

Hebreş : Çöreotu. Arap¬
ça «heb» ile Kürtçe -
Farsça «reş» sözcükle¬
rinden oluşturulmuş
bileşik isim (sözcükte¬
ki «r» kaim okunur;
ayrıca bazı yörelerde
«reşreşık» denir ve her
iki «r» kalın okunur).

Hebırman : Kış için ku¬
rutulup saklanan nar
taneleri.

Hebs : Hapis. A. (Bazı

yörelerde «hefs» şek¬
linde söylenir) .

Hebsxane : Hapishane
(bazı yörelerde «hefs-
xane», bazı yörelerde
de «girtîxane» şeklin¬
de söylenir) .

Hecam : Soğuk algınlı¬
ğında hastalara vuru¬
lan şişe.

Hecamker : Hastaya şişe
vuran kimse.

Hecamkırm : Hastalara
şişe vurmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hecam di¬
ke».

Hecmandın : Birisinin
vücudunda eziklik,
kırgınlık meydana ge¬
tirmek anlamına fiil-
Şimdiki zaman fiili
«dıhecinîne»;.

Hecinin : Vücutta her
hangi bir hastalıktan
ya da eziklikten do¬
layı kırgınlık meyda¬
na, gelmesi anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dıhecıne».

Heçî : «İse», «gelince»
anlamına gelen söz-
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Hed Hevîrtırş

cük (örneğin «yılana
gelince» ya da «yılan
ise insan düşmanı¬
dır» anlamına gelen
«heçî ku mare dıjmıne
mırove» gibi) .

Hed : Hadd, insanın ya¬
pabileceğinin sınırı. A.

Hedad : Demirci. A.
Hedar : Karar kılma, is¬

tikrara kavuşma, ya¬
tışma, sükunet bulma,.

Hedef : Hedef, amaç. A.
Hederwîs : Siirt yakınla¬

rında bir köy.
Hedımandın : Yıkmak,

bozmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıhedımîne».

Hedımîn : Yıkılmak, bo¬
zulmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıhedıme».

Hedırîn : Karar kılmak,
istikrara kavuşmak,
yatışmak, sükûnet
bulmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıhedıre».

Hedîd : Bohtan'da bir
köy.

Hefan ^ Hayvan tırnağı

nın zayıflaması anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıhefe».

Hefkîn : Hamur parça¬
larının ekmek yap¬
mak üzere koparıldı-
ğmda üzerine serpilen
un.

Hefsar : Hayvan yuları.
Hefş : Hayvanları barın¬

dırmak için ayrılan ve
etrafı çırpı ya da di¬
kenlerle çevrilen yer.

Heft : Yedi sayısı.
Heftar : Sırtlan (bazı

yörelerde «keftar» şek¬
linde söylenir) .

Hefte : Hafta, yedi gün.
Heftê : Yetmiş sayısı.
Heftreng : İçinde yedi

renkli çizgiler bulu¬
nan bir elbise çeşidi
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Heval : Arkadaş, yoldaş.
Hevêdan : Zırkan aşiret¬

lerinden biri.
Hevîr : Hamur.
Hevîrtırş : Hamur ekşi¬

si, hamur mayası (söz¬
cükteki ikinci «r» ka¬
im okunur).
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nın zayıflaması anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıhefe».

Hefkîn : Hamur parça¬
larının ekmek yap¬
mak üzere koparıldı-
ğmda üzerine serpilen
un.

Hefsar : Hayvan yuları.
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etrafı çırpı ya da di¬
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Heft : Yedi sayısı.
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yörelerde «keftar» şek¬
linde söylenir) .

Hefte : Hafta, yedi gün.
Heftê : Yetmiş sayısı.
Heftreng : İçinde yedi

renkli çizgiler bulu¬
nan bir elbise çeşidi
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .
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lerinden biri.
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Hevîrtırş : Hamur ekşi¬

si, hamur mayası (söz¬
cükteki ikinci «r» ka¬
im okunur).
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Hevpar Helal

Hevpar : Hisse sahibi,
pay sahibi, ortak, (ba¬
zı yörelerde «hevbehr»
şeklinde söylenir) .

Hevra : Birlikte, beraber
(sözcükteki «r» kalın
okunur) . ^

Hevrê -. Yoldaş, yol ar¬
kadaşı, meslektaş
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Hevrmg : Koyun kırk¬
makta kullanılan özel
makas.

Hevrîşım -. İpek, ipekli.
Hevûrî -. İki yaşma gi¬

ren erkek oğlak (bazı
yörelerde «hebûrî»
şeklinde söylenir) .

Hejık -. Çalı çırpı.
Heq : 1 Bedel, paha,

ücret, hakk. 2 Doğ¬
ru olan, «bâtıl» m kar¬
şıtı.

Heqdost : Dilenmeye çı¬
kan kimselerin dile¬
nirken söyledikleri
söz.

Heqî : Haklılık, haklı ol¬
ma durumu.

Heqkirm : 1 Hakket¬
mek anlamına bileşik

fiil. 2 Ölüyü, topra-
- ğa vermek üzere ha¬
zırlamak anlamına bi¬
leşik fiil. Her iki an¬
lamda da, şimdiki za¬
man fiili «heq dike».

Hek : Şaşkınlık, taaccüp
ifade ederken kullanı¬
lan sözcük.

Hekandm : Kazımak,
hâk etmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıhekîne».

Heke : Eğer anlamına
gelen sözcük (çoğu
yörelerde «eğer» ve
«ku» denir) .

Hekemê -. Garzan'da bir
köy.

Hekim : Tabip, hekim.
Hekkım . Mutlaka, kuş¬

kusuz, kesinkes anla¬
mma kullanılan söz¬
cük.

Helac : Pamuk atan kim¬
se, hallaç. A.

Helak -. Çok ağır hasta.
A.

Helal : 1 Helâl, «ha¬
ram» m karşıtı. 2
Temiz ve ' pak olan
Şey.
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Helan Hemandm

Helan : 1 Yumuşak
taş, kolaylıkla yontu¬
lup kazılabilen taş
(bazı yörelerde «tı-
ram» denir ve «r» ka¬
lın okunur) . 2 Eri¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıhele».

Helandm : Eritmek an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıhelîne».

Helaw : Helva. Genel¬
likle pekmezden yapı¬
lır ve içine ceviziçi ka-
nştırılır. A.

Helcık : Pamuğu atmak¬
ta kullanılan alet (ço¬
ğu yerlerde «kevan»
denir) .

Helenze : Siirt yakınla¬
rında büyük bir köy.

Helıcandın : Pamuk at¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıhehcîne».

Helız : Soğuk yerlerde
yetişen ve çoğunlukla
koyunlara yedirmek
üzere kışa, saklanan
bir bitki (aynca mev¬
simi geçmek üzere

olan hasat, bağ bozu¬
mu, tohum ekme gibi
işler için de kullanı¬
lır).

Helîl : Pekmez ve undan
yapılan ve kurutulup
parçalara bölünerek
kışa saklanan bir çe¬
şit helva (bulamaç
için de aynı sözcük
kullanlıır; ayrıca bazı
yörelerde «herîr» şek¬
linde de söylenir) .

Helîm : Yumuşak huylu,
halim - selim kimse.
A.

Hehvend : Siirt yakınla¬
rında büyük bir köy.

Hemal : Ücret karşılığın¬
da eşya taşıyan kimse,
hammal (çoğu yöre¬
lerde pıştîvan» denir) .

Hemalî : 1 Ücret kar¬
şılığında yük taşıma,
hammallık. 2 Ha-
mayıl (bazı yörelerde
«hemayîl» denir) .

Hemam : Hamam (bazı
yörelerde «germav»
denir) .

Hemandm : Bir toprak
parçasını, otlak yapıl-
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Hemayîl Hepskırm

maması ıçm ayırıp
çevrelemek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıhemîne».

Hemayîl : İçinde bazı â-
yet ve dualar yazıla¬
rak boyna asılan kü¬
çük kitap, hamayıl.

Hember : 1 Karşı,
mukabil. 2 Rakip,
düşman.

Hembêz : Kucak.
Hembezkırın : Kucakla¬

mak, bir şeyi kucağa
almak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «hembêz dike».

Hemd : Allah'a yapılan
hamd, şükür.

Hemdûne : Rıdvan ilçe¬
sinde (?) bir köy.

Hemêt : Koruma, hima¬
ye (bazı yörelerde
«hemet» şeklinde söy¬
lenir) .

Hemısen : Bilinen bir ke¬
çi türü.

Hemî : Hep, tamam, bü¬
tün. Her şey için kul¬
lanılır.

Heml : 1 Hamilelik,

gebelik. 2 Yük taşı¬
ma kapasitesi, gücü.

Hemzık : Bir yemek çe¬
şidi.

Hemzır : Ufak boylu, fa¬
kat çalışmada güçlü
olan eşek.

Hendef : Uçurum.
Hendeko : Bir bitki tü¬

rü.
Hene : Kına.
Henek : Latife, şaka, mi¬

zahî söz.
Hepık : Dokumaların do¬

kuma sırasında dövü¬
lüp sıklaştırılmalann-
da kullanılan âlet.

Heps : Hapis A. (Bazı
yörelerde «hefs» ve
«hebs» şeklinde söy¬
lenir) .

Hepsxane : Hapishane,
cezaevi (bazı yöre¬
lerde «hefsxane» ve
«hebsxane», bazı yö¬

relerde de «girtîxane»
denir) .

Hepskırm : Hapsetmek,
hapse koymak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «heps
dike».
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Her Herımîn

Her : 1 Sürekli, dai¬
ma, her zaman. 2
Bütün fertler, bütün
kişiler (örneğin «her
biri» anlamına gelen
«her yek» ve «her ki¬
şi» anlamına gelen
«her kes» gibi. 3 Ke¬
limenin kapsadıkları¬
nın hepsi. Bu anlamda
birden fazla sayı isim¬
lerinin başına gelir.
Örneğin «her du» (her
ikisi), «her sê» (her
üçü ve «her çar» (her
dördü) gibi. Bu son
anlamda kullanıldı¬
ğında sayılardan baş¬
ka kelimelerin başına
gelmez.

Herackırm : Herhangi
bir şeyi tallal aracılı¬
ğıyla satışa çıkarıp
müzayede ile sattır¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «herac dike». (Söz¬
cükteki ilk «r» kalın
okunur) .

Herbelûs : Garzan'da bir
köy.

Herbılîn : İp gibi şeyle

rin düğümlenmesi an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıherbıle»
sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Here : Git anlamına e-
mir.

Herıdandm : Gücendir¬
mek, darıtlmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili, «dıherıdîne»
(Sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Herıdîn : Gücenmek,
alınmak, darılmak an¬
lamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıhende»
(Sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Herımandm : Kirletmek,
pisletmek, berbat et¬
mek anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıherımîne» (sözcük¬
teki «r» kalın oku¬
nur).

Herımîn : Kirlenmek,
pislenmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dinerime» (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur).
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Heri Hestîf

Heri : 1 Çamur, balçık
(bu anlamda kullanıl¬
dığında «r» kalın oku¬
nur) . 2 Yün (bazı
yörelerde bu anlamda¬
ki sözcük «hırî» şek¬
linde söylenir) .

Herir . Pekmezden ya¬
pılan ve kurtulup par¬
çalara, bölünerek kışa
saklanan bir çeşit hel¬
va (bazı yörelerde
«helîl» denir) .

Herşex : Reşan'da (?)
bir köy.

Herûm : İsteneni yap¬
maktan kaçman, bo¬
yun eğmeyen, serkeş¬
lik yapan hayvan.

Hesab : Hesap. A.
Hesabkınn : Hesapla¬

mak, hesap etmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hesab dike».

Hesan : 1 Bıçak gibi
şeyleri bilemekte kul¬
lanılan taş, bileyi taşı.
2 Bir şeyi hissetmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman ifili «dıhese».

Hesandm : Başkasına

herhangi bir şeyi du¬
yurmak, onu o şeyden
haberdar etmek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıhesîne».

Hesankınn : Bileyi taşı
ile bilemek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hesan dike».

Hesar -. Hasar, mahsur
kalma durumu.

Hesas : Gece bekçisi.
Hesm : Demir.
Hesmker : Demirci.
Hesîr : Hasır. A. (Çoğu

yörelerde «zılûk» de¬
nir) .

Hesk : Büyük kepçe.
Heskok : Sulu yemeğin

tencereden alınmasın¬
da kullanılan küçük
kepçe.

Hesp : At.
Hesret : Hasret. A. (Söz¬

cükteki «r» kalın oku¬
nur).

Heste : Çakmak.
Hestî : Kemik.
Hestîf : Baş tarafı geniş

olan ve ekmeğin tan¬
dırdan alınmasında
kullanılan demir.
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Hesûd Heşû

Hesûd : Kıskanç, başka-
lannı çekemeyen kim¬
se. A. (çoğu yörelerde
«dexes» denir).

Hesûdî : Kıskançlık, ha¬
setlik, başkalarını çe-
kememe.

Heş : Bir bitki yaprağın¬
dan elde edilen ve ağız
içi ağrıları iyileştir¬
mekte kullanılan ma¬
vi renkli bir toz - ilâç.

Heşandın : Dolgu yap¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıhesîne» .

Heşaş : Neşeli, keyifli,
şen, çapkın kimse,
Hem erkekler, hem de
kadınlar için kullanı¬
lır.

Heşerî : Dişisiyle çokça
çiftleşmek isteyen er¬
kek hayvan.

Heşıfandm : Yazı yazar¬
ken mürekkebi kâğıt
üzerinde dağıtmak an¬
lamına fiil (daha çok
mürekkep dağıtan kö¬
tü, kalitesiz kâğıt ve
kalem için kullanılır) .

Şimdiki zaman fiili
«dıheşıfîne» .

Heşifîn : Yazı yazarken
mürekkebin kâğıt üze¬
rinde dağlıması anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıheşıfe»

Heşır : Haşir, kıyamet
günü.

Heşîn : 1 Mavi renk.
2 Yeşil bitkiler (ba¬
zı yörelerde her iki
anlamda da «şîn» şek¬
linde söylenir) .

Heşînbûn : 1 Mavileş¬
mek, mavî renge gir¬
mek anlamına bileşik
fiil. 2 Bitkilerin ye¬
şermesi anlamma bi¬
leşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «heşîn dibe»
(bazı yörelerde her
iki anlamda da fiil
«şînbûn» şeklinde,
şimdiki zaman fiili de
«şîn dibe» şeklinde
kullanılır.)

Heşt : Sekiz sayısı.
Heştê : Seksen sayısı.
Heşû : Bazı elbiselerin

yüzleri ile astarları
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Heta Hewce

araşma yayılarak di¬
kilen pamuk.

Heta : Belli bir zaman
ifade eden ve «ka¬
dar», «değin» anlamın¬
da kullanılan kelime
(örneğin «yarma ka¬
dar» anlamına gelen
«heta sıbe» gibi) . Ba¬
zdan bu sözcüğü «he-
ya» şeklinde söylerler.

Hetav : Güneş, güneş
ışığı.

Hetar . Kireç taşlarını
döverek ufaltan kimse
(sözcükteki «t» kaim
okunur) .

Hethetkê : Garzan'da bir
köy.

Hetıkandın -. Rezil et¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıhetıkîne».

Hetıkîn : Rezil olmak an¬
lamma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıhetıke».

Hetîk : Başkalarının kö¬
tülüklerini açığa çıka
rarak rezil olmalanna
neden olan, kötülükle¬
rini yüzlerine vuran
kimse.

Hetîketî : Rezalet, skan¬
dal.

Hetrek : Şiddetli darp,
sert vuruş.

Hetrend : Siirt yakınla¬
rında bir köy.

Hew -. Bu kadar, tamam,
son, hepsi bu.

Hewa : Hava, esinti, at¬
mosfer. A.

Hewan : 1 Havan.
2 Barınmak, sükû¬
net ve huzur bulmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dihewe».

Hewandm : Barındırmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dihewî-
ne».

Hewar : 1 İmdat iste¬
me çağrısı. 2 Ağıt
yakma (bazı yöreler¬
de «hawar» şeklinde
söylenir) .

Hewarî : Ölüm haberi.
Hewoûn : Bir şeyin bit¬

mesi, son bulması, ta¬
mamlanması anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «hew di¬
be».

Hewce : Muhtaç.
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Hewcebûn Heyırî

Hewcebiûn : Muhtaç ol¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «hewce dibe».

Hewcehî : Muhtaç olma.
Hewcekmn : Muhtaç et¬

mek, muhtaç kılmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hewce dute».

Hewdan : Düşmana kar¬
şı yapılan saldırı, hü¬
cum.

Hewdel : Suda pişirilen
un, un çorbası.

Hewe : İkinci şahıs ço¬
ğul zamiri. «Siz» ve
«sizler» anlamma (ço¬
ğu yörelerde «we» de¬
nir; ayrıca bazı du¬
rumlarda «hun» şekli¬
ni alır).

Hewes : Bir şeye duyu¬
lan istek, eğilim, arzu.

Hewez .- Şaka, latife.
Hewêdî : İyi bir buğday

türü.
Hewî : Kuma.
Hewq : Merdiven basa¬

mağı (bazı yörelerde
«pêplûk» denir).

Hewl : Şaşı.

Hewnas : Ekin biçenle¬
rin başı, biçici başı.

Hewr : 1 Bulut. 2
Kavak ağacı, (bu an¬
lamda kullanıldığın¬
da «r» harfi kaim
okunur) .

Hewş : Avlu.
Hewz : Havuz (sözcük¬

teki «z» harfi kalın
okunur) .

Hey : Süreklilik ifade
eden sözcük (örneğin
«gitti gitti» anlamına
gelen «çû hey çû» gi¬
bi).

Heyderan : Rojkan aşi¬
retlerinden biri.

Heyf : 1 Yazık. 2 -

Hayıflanan şey.
Hey - hey : Hayret, taac¬

cüp ifade eden söz¬
cük.

Heyırandın : Şaşkına
döndürmek, hayrete
düşürmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dıheyırine».

Heyırî : Şaşıp kalan,
hayret içinde kalan,
ne yapacağını bileme¬
yen kimse.
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Hewcebûn Heyırî
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Heyırîn Hê

Heyırîn : Şaşıp kalmak,
hayrete düşmek, ne
yapacağını bilememek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıheyıre».

Heyî : Var olan, mevcut
olan.

Heyîn : Varlık, mevcudi¬
yet, var oluş.

Heyran : Feda, kurban.
Örneğin «ez hoyranê
teme» yani «ben sana
fedayım, kurbanım»
denir. '

Heywan : Hayvan. A.
Hezandm : Sarsmak an¬

lamına fiil (çoğu yöre¬
lerde «hej andın» de¬
nir) . Şimdiki zaman
fiili «dıhezîne» (bu da
çoğu yörelerde «dıhe-
jîne» şeklinde söyle¬
nir).

Hezar : Bin sayısı (ayrı¬
ca kadm ismi olarak
da kullanılır).

Hezaz : Yer kayması.
Hezır : Tahmin.
Hezırkırın : Tahmin et¬

mek anlamma bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «hezır dike».

Hezîn : 1 Hüzünlü, üz¬
gün. A. 2 Sarsılmak
anlamma fiil (çoğu
yörelerde «hejin» şek¬
linde söylenir). Şimdi¬
ki zaman fiili «dıheze»
(bu da çoğu yörelerde
«dıheje» şeklinde söy¬
lenir) .

Hezîran : Haziran ayı.
Hezîranî : Bir armut tü¬

rü. Haziran ayında ye¬
tişir.

Hezkırm : Sevmek, iste¬
mek, dilemek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «hez dike».

Heznemêr : Rıdvan bu¬
cağında (?) bir köy.

Hezro : Bitlis'te bir köy
adı (ayrıca Diyarba¬
kır'a bağlı Hazro ilçe¬
si).

Hezzo : Sason dağmda
ilçe merkezi olan bir
köy (Siirt'e bağlı Koz¬
luk ilçesinin merkezi) .

Hê : Adı bilinmeyen ya
da söylenmek istenme¬
yen birisine seslenir¬
ken kullanılan söz¬
cük (örneğin kocası-
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Heyırîn Hê
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Hêb Hêker

nm admı söylemeye
utanan kadın ona böy¬
le seslenir).

Hêb : Can havlı, canını
kurtarma, çabası.

Hêbet : Heybet, görkem¬
li görünüş.

Hêcet : Bahane.
Hêç : Serkeş olan, bo¬

yun eğmeyen, bir tür¬
lü zaptedilemeyen, sa¬
ğa sola saldıran hay¬
van (daha çok erkek
mandalar için kullanı¬
lır. Aynca mecazî ola¬
rak deli-dolu, belâlı
insanlar için de kulla¬
nılır) .

Hêçbûn : Hayvanın ser¬
keş olması, boyun eğ¬
memesi, zaptedileme-
mesi, sağa sola saldır¬
ması anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «hêç dibe»

Heçkırm .- Hayvanı, ser¬
keş ve saldırgan hale
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hêç dike».

Hêvî : 1 Umut, umut
bağlanan kimse. 2

Rica, beklenti, yaka¬
rış.

Hêvîdar : Umut eden, ri¬
cada bulunan, yaka-
ran kimse.

Hevîkırın : Umut etmek,
rica etmek, beklemek,
yakarmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hêvî dike».

Hevrıst : Dikenli yaprak¬
ları sürekli yeşil kalan
bir ağaç (çam ağacı¬
nın bodur bir çeşidi) .

Hêj : Henüz, daha, hâlâ
(bazı yörelerde «hê»
şeklinde söylenir).

Hêja : Değerli, kıymetli.
Hêjan : Değer bulmak,

değer kazanmak, kıy¬
metlenmek, anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dıheje».

Hêjandın -. Değerlendir¬
mek, değer kazandır¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıhejîne».

Hêjîr : İncir.
Hêk : Yumurta.
Hêker : Örgü ören, örgü-

cü kimse.
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Hêkerûn Hêsî

Hêkerûn -. Yağda pişiri¬
len yumurta (bazı yö¬
relerde «hêrûn» biçi¬
minde söylenir; her iki
söyleyiş şeklinde de
«r» kalın okunur).

Hêkî : Örgü örme işi, ör¬
gü cülük.

Hêle : Keklik ve benzeri
kuşların avı.

Hêlekan : 1 Salıncak.
2 Mancınık.

Hêmî : Uzun süre geç¬
mesinden ya da baş¬
ka bir nedenden dola¬
yı çürüyecek duruma
gelmiş olan elbise.

Henık : Serin. Hava, yer
ve her şey için kulla¬
nılır.

Hêran : Öğütülüp ufalt¬
mak (örneğin un öğüt¬
mek gibi) anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dinere» (sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nur).

Hêrs : Kızgınlık, öfke, si¬
nirlilik.

Hêrsbûn : Kızmak, sinir¬
lenmek, öfkelenmek,
öfkeye kapılmak anla

mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «hêrs
dibe».

Herskırın -. Kızdırmak,
sinirlendirmek, öfke¬
lendirmek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hêrs dike».

Hêrsok : Çabuk kızan,
çabuk öfkeye kapılan,
çabuk sinirlenen kim¬
se.

Hêrû : Hatmi çiçeği.
Hêsa : Dinlenmiş kim¬

se.
Hêsabûn : Dinlenmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hêsa dibe».

Hesakırın : Dinlendir¬
mek anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «hêsa dike».

Hêsan : Kolaylaşmak,
bir işin rahat olması
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «hêsan di¬
be».

Hêsanî : Kolaylık, rahat¬
lık, güç olmama.

Hêsî : Rüzgârın etkisiy¬
le bir yerde biriken
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ka bir nedenden dola¬
yı çürüyecek duruma
gelmiş olan elbise.

Henık : Serin. Hava, yer
ve her şey için kulla¬
nılır.

Hêran : Öğütülüp ufalt¬
mak (örneğin un öğüt¬
mek gibi) anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dinere» (sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nur).

Hêrs : Kızgınlık, öfke, si¬
nirlilik.

Hêrsbûn : Kızmak, sinir¬
lenmek, öfkelenmek,
öfkeye kapılmak anla

mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «hêrs
dibe».

Herskırın -. Kızdırmak,
sinirlendirmek, öfke¬
lendirmek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hêrs dike».

Hêrsok : Çabuk kızan,
çabuk öfkeye kapılan,
çabuk sinirlenen kim¬
se.

Hêrû : Hatmi çiçeği.
Hêsa : Dinlenmiş kim¬

se.
Hêsabûn : Dinlenmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hêsa dibe».

Hesakırın : Dinlendir¬
mek anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «hêsa dike».

Hêsan : Kolaylaşmak,
bir işin rahat olması
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «hêsan di¬
be».

Hêsanî : Kolaylık, rahat¬
lık, güç olmama.

Hêsî : Rüzgârın etkisiy¬
le bir yerde biriken
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Hêsîr Hıle-hıl

kar yığını (bazı yöre¬
lerde «sêfî» denir) .

Hêsîr .- Esir, tutsak (bazı
yörelerde «êsîr» ve
«yexsîr» şeklinde söy¬
lenir; ayrıca «dîl» de
aynı anlama gelir).

Hâstır : Katır.
Hêşî : Kalın ve ağır ip.
Hâstır : Dişi deve.
Hâtûn : Ateş ocağı,
Hêwî : Nemli, rutubetli

şey-
Hâz : Güç, kuvvet.
Hıbr : Yazı mürekkebi.
Hicran : 1 Belâ, felâ¬

ket, musibet. 2 Ne¬
den, sebep, etken.

Hıcre : Din bilimleri oku¬
yan öğrencilerin oku¬
yup kaldıkları, bann-
dıkları yer, medrese.

Hıvdeh : Onyedi sayısı.

Hıjdeh : Onsekiz sayısı.
Hıjdehî : Halkın mesire

yerlerinde toplandık-
lan belli bir zaman.

Hılavetin .- Yukanya
doğru atmak, yukan¬
ya doğru savurmak
anlamına bileşik fiil.

Şimdiki zaman fiili
«hıl davâje».

Hilal .- Hilâl, yanmay. A
Hılanîn : Bir şeyi kaldır¬

mak, saklamak, bir
kenara ayırmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hıltîne».

Hilawîstm : Herhangi bir
şeyi asmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hıl dawîze».

Hilawîstî : Asılmış olan
şey. Her şey için kul¬
lanılır.

Hılbûn : Herhangi bir
şeyin yerden koparak
yukarıya doğnı fırla¬
ması anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «hıl dibe».

Hıldan : Herhangi bir
şeyi kaldırmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «hıl
dıde».

Hıle-hıl : Yorgunluktan
soluk soluğa gelme
durumu, soluk soluğa
nefes alma hali (bazı
yörelerde «helke-helk»
denir) .
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Hilâle Hınartî

Hilâle : Bohtan'da bir
köy. Bu sözlüğün ha¬
zırlanmasında yar¬
dımcı olan Molla Sa¬
lih, bu köydendir.
Allah kendisine ha¬
yır versin.

Hügırtın : Herhangi bir
şeyi almak, alarak ta¬
şımak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «hıl dıgre».

Hılhatm : Yukarıya doğ¬
ru kalkmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hıl tâ».

Hıllıılok : Bir ağacm, se¬
dir ağacı meyvesine
benzeyen ve yenilebi¬
len meyvesi.

Hılkırm : Herhangi bir
şeyi yerden çıkarmak,
toprağın içinden çıkar¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «hıl dike».

Hılm : Nefes, soluk.
Hılo : Kalk, fırla anlamı¬

na emir.
Hılû : Düz, pürüzsüz,

tüysüz, saydam. Her
şey için kullanılır.

Hüûbûn : Düz, pürüzsüz
tüysüz, saydam olmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hılû dibe».

Hılûkırın : Düz, pürüz¬
süz, tüysüz, saydam
hale getirmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «hılû di¬
ke».

Hımbâz : Kucak (çoğu
yörelerde «hembâz»
şeklinde söylenir) .

Hımbız : Gür bitkiler ve
gür tüyler ya da saç¬
lar.

Hımet : Himmet.
Hm : Biraz, bir miktar.

Her şey için kullanılır.
Hınav : Canlılann karın

bölümündeki iç organ¬
ları.

Hınar . Nar.

Hmare : Gönderilen ha¬
ber (mesaj).

Hmartın : Haber (mesaj)
göndermek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dıhınare».

Hınartî : Gönderilmiş
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Hinde Hır

olan haber (mesaj) ya
da haberci, elçi.

Hmde : Bir miktar. Her
şey için kullanılır.

Hindeq : Herhangi bir
şeyin karşısında, mu¬
kabilinde olan şey.

Hındeko : Bir bitki.
Hınddt : Az. Her şey için

kullanılır.
Hmdıkbûn : Azalmak, az

olmak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «hindik dibe».

Hındıkî : Azalma, az
olma durumu.

Hmdıkkırın : Azaltmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hindik dike».

Hmer : Hüner, örneğin
yiğitlik gibi iyi nitelik.

Hmermend . Hünerli,
hüner sahibi kimse.

Hmgaftm : Hırpalamak,
ezmek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dihıngâve».

Hmgâ : O zaman, o va¬
kit.

Hmgıv : Bal.
Hıngıvîn : Baldan olan,

ballı, balda pişirilmiş,
bala bulanmış olan
şey.

Hıngıvkni : Ballandırıl¬
mış, üzerine bal dökül¬
müş olan şey.

Hmgıl : Yüzülerek tu¬
lum haline getirilen
derilerdeki bacak bö¬

lümleri, hayvanların
bacaklarının bulun¬
duğu bölümler.

Hıngî : O kadar ki.
Hıngori : Akşamın gün

batımından yatma za¬
manına kadarki bö¬

lümü.
Hmgustîl : Yüzük. Bazı¬

larınca kullanılır (ço¬

ğu yörelerde «gustîl»
şeklinde söylenir).

Hıngustok : Terzinin di¬

kiş sırasında parmağı¬
na taktığı âlet, yük¬
sük.

Hır : Burası, ingilizcede
olduğu gibi yakın ye¬

ri işaret ederken söy¬
lenen sözcük. «Hıre»
şeklinde de söylendiği
olur (bazı yörelerde
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Hırç Hîkaye

de «vır» şeklinde söy¬
lenir) .

Hırç : Ayı.
Hırve : Buraya doğru.
Hırî : Yün (bazı yöreler¬

de «herî» şeklinde
söylenir) .

Hırmet : Kadm. A. (Bazı
yörelerde «hırme» şek¬
linde söylenir).

Hıseynî : Bamerd nahi¬
yesinde (?) bir köy.

Hıstır : Gözyaşı.
Hış : 1 Akıl, düşünme

yeteneği (bazı yöre¬
lerde «heş» ve «hoş»
şeklinde söylenir) .

2 Sus, konuşma, ses
çıkarma anlamına e-
mir.

Hışk : Sert, katı. Her şey
için kullanılır.

Hışkbûn : Sertleşmek,
katılaşmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hışk dibe».

Hışkkırm Sertleştir
mek, katılaştırmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hışk dike».

Hıştın : Bırakmak, yerin

de bırakmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıhâle».

Hışyar : Uyanık (ayrıca
mecazi olarak dikkatli
anlamına gelir).

Hışyarbûn . Uyanmak,
uykudan kalkmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hışyar dibe».

Hışyarî : Uyanıklık, uya¬
nık olma hali.

Hışyarkırm : Uyandır¬
mak, uykudan kaldır¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «hışyar dike».

Hızn : Hüzün, üzüntü.
A.

Hıznî : Hüzünlü, üzgün.
A.

Hızûr : 1 Huzur, önem¬
li bir kimsenin huzu¬
ru. 2 Sükûnet, hu¬
zur. A.

Hîv : Ay, gökyüzündeki
ay (bazı yörelerde
«heyv» denir.

Hîvık : Hilâl, yarımay.
Hikaye : Hikâye, öykü.

A.
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Hîkayekırın Hodar

Hîkayekırın : Hikâye an¬
latmak, bir şeyin öy¬
küsünü anlatmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hîkaye dike».

Hîkî : Örgü örme işi.
Hîle : Hile. A,
Hilebaz .- Hileci, üçkâ¬

ğıtçı, hile yollarını bi¬
len kimse.

Hilekar : İşi gücü hile
yapmak olan kimse.

Hîlekırın : Hile yapmak,
işe hile karıştırmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«hîle dike».

Hîm : Temel, esas (bazı
yörelerde «xîm» şek¬
linde söylenir).

Hînbûn : Öğrenmek, alış¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «hîn dibe».

Hînkınn Öğretmek,
alıştırmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «hîn dike».

Hînkırî .- Öğretilmiş,
alıştırılmış olan kim¬
se.

Hîre-hîr : At kişneme¬
sini anlatırken söyle¬
nen söz (sözcükteki
her iki «r» de kalın
okunur).

Hîş : Toprağının rengi
kırmızıya ya da mavi¬
ye çalan yer

Hîşe-hîş : At kişneme¬
sini anlatırken kullanı¬
lan söz.

Hît : Bir keçi türü (tiftik
keçisi) .

Hîz : Ahlaksız, tüm ah¬
lak sınırlarını aşan ve
kendisine güvenileme-
yen kimse (aynca fa
hişe anlamma, da ge¬
lir).

Hîzaıı .- Bitlis'e bağlı bir
ilçe. Madenleri çoktur
ve verimli bir yerdir.

Ho : 1 Uzak olan kim¬
selere seslenilirken
kullanılan söz. 2 Sı¬
ğırları güderken kul¬
lanılan söz.

Hodar : Kuşları avla¬
makta kullanılan mad¬
de (yapışkan bir mad¬
dedir, ağaç dallannın
üzerine dökülür ve
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Hogır Hûrbûn

kuşlar buraya kondu¬
ğu zaman ayakları ya¬
pışıp kalırlar) .

Hogır : Munis, cana ya¬
kın, insana iyi vakit
geçirten arkadaş.

Hok : Kolay çözülebilen
düğüm (kördüğümün
karşıtı).

Hol : 1 Fırlayış, bir
yerden bir yere atla¬
ma. 2 Bir çocuk oyu¬
nu. Her biri eline bir
değnek alarak arala¬
rındaki topa vururlar.

Horî : Huri.

Hoş : 1 Akıl, düşünme
yeteneği (çoğu yöre¬
lerde «hış», bazı yöre¬
lerde de «heş» şeklin¬
de söylenir) . 2 Ren¬
gi siyah ile beyaz ara¬
sında olan keçi.

Hoz : Güç, kuvvet (çoğu
yörelerde «hâz» de¬
nir).

Hozan : Şair.
Huqe : Bir ağırlık ölçü¬

sü, iki kıyye (1,4 kilo¬
gram kadar).

Hukumat : Hükümet.
Hun : İkinci şahıs çoğul

zamiri, siz sizler (cüm¬
le içindeki durumuna
göre bazen «we» şek¬
lini alır) .

Hundır : İç, içeri (bazı
yörelerde «hindir» ve
«hmdur» şeklinde söy¬
lenir ve hepsinde de
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Hûçık : Üste giyilen el¬
biselerin kol bölümü,
yen.

Hûd -. Topraktan yapıl¬
mış ve bir tarafı kı¬
rılmış olan kap.

Hûr : 1 Ufak. Her şey
için kullanılır; örneğin
un, kum ve başka tüm
küçük cisimler gibi.
2 Mide (bu anlam¬
daki sözcük, bazı yö¬
relerde «hûrî» şeklin¬
de söylenir).

Hûrbûn : Ufalmak anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «hûr
dibe».
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Hûrkırm Hût

Hûrkırm t Ufaltmak, Hût Denizlerde yaşa-
ufak parçalara ayır- yan iri hayvanlar, hut.
mak anlamına bileşik A.
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «hûr dike».
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X

Xaç : Hıristiyanların ha¬
çı.

Xaçhebîn : Haça tapan,
Hıristiyan (bazı yöre¬
lerde «xaçevîn» şek¬
linde söylenir).

Xaçirgan : Ateş ocağı¬
nın üzerine konulan
ve üzerine tencerenin
konulduğu demir.

Xaçlû : Elajgır'da (Eleş¬
kirt) bir köy.

Xaçûka : Bitlis'te bir
köy.

Xadun : Hizmetçi. A.
Xafil : Gafil. A.

Xav : 1 Çiğ yiyecek,
pişmemiş yemek. 2

Dabaklanmamış deri.
Xavik -. 1 Çok yırtık,

çürümüş, lime lime ol¬
muş elbise. 2 Karın
ile kalça arasındaki
boşluk, böğür (bazı
yörelerde bu anlamda
kullanıldığı zaman,
sözcük «xafdc» şeklin¬
de söylenir) .

Xavir -. Kökü basura iyi
gelen bir bitki.

Xal : 1 Ananın karde-
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Xalxalok Xanik

şi, dayı. 2 Yüzdeki
ben.

Xalxalok : Bite benzeyen
ve fakat ondan küçük
olan bir hayvan (bazı
yörelerde uğurböceği
için kullanılır) .

Xalib : Galip, yenen. A
Xahbî : 1 Galibiyet,

galip gelme, yenme.
2 Bamerd bucağın¬
da (?) bir köy.

Xalis : Halis, yabancı
maddelerden an. A.

Xalî .- 1 Halı. 2 Ten¬
ha yer, ıssız yer, bo¬
şalmış yer.

Xalîbûn : Tenhalaşmak,
ıssızlaşmak, boşalmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«xalî dibe».

Xalîçe : Halı.
Xalîkinn : Tenhalaştır-

mak, ıssızlaştırmak,
boşaltmak anlamına,
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «xalî dike».

Xam : Uzun süre yürü¬
meyen ve bu nedenle
yürüyüş gücü azalan
hayvan (hamlaşan in

sanlar için de kullanı¬
lır).

Xama : Yetişkin, gelinlik
çağma gelmiş kız,
genç kız.

Xambûn : Hamlaşmak,
ham olmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «xam di¬
be».

Xamkirm : Hayvanı u-
zun süre dinlenmeye
bırakarak hamlaşma¬
sını sağlamak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «xam di¬
ke».

Xamox : Ekine verilen
ilk su, ilk sulama.

Xamûr : Elajgır (Eleş¬
kirt) ilçesinde bucak
merkezi olan bir köy
(şimdiki Hamur ilçe¬
si).

Xan : Han.
Xandûq : Kökü yenilen

bir bitki ve kökü.
Xang : Olgunlaşmamış

meyve ve tütün.
Xanik : Sebze ve meyve

satıcılarının kullan-
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Xanim Xaşêhno

dıklan gibi büyük ve
geniş ağızlı sepet.

Xanim : İtibarlı kadın.
Xanî : Ev (sadece yapı¬

nın kendisi anlamına
gelir ve içinde oturul¬
sun ya da oturulma-

, sm, bu adla adlandırı¬
lır; içindekilerle birlik¬
te kastedildiğinde ise
«mal» kullanılır. Boş
olan bir eve «xanî» de¬
nir, fakat «mal» den¬
mez).

Xapandm : Kandırmak,
aldatmak anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dixapîne»».

Xapînok : Aldatıcı, kan¬
dırıcı, üçkâğıtçı, da¬
lavereci kimse.

Xapkirm : Oyuna getir¬
mek, üçkâğıda getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «xap dike»».

Xar : At koşusu.
Xare : Çocukların oyna¬

dığı yuvarlak bir taş
(misket) .

Xarîz : Unun yağda pi-

şirilmesiyle yapılan
bir yiyecek.

Xarsik : Hıristiyan kadı¬
nı.

Xarûf : Topraktan ,yapı-
lan ve su içmekte kul¬
lanılan, geniş ağızlı
bir kap.

Xarûk : Taneleri yenilen
bir bitkinin kabukla¬
rından elde edilen ip¬
likten yapılan bir
ayakkabı çeşidi.

Xarûz : İpe dizilen ceviz-
içi ve benzerleri.

Xas : Saf, temiz, üstün
kaliteli mal.

Xase : İyi buğdaydan
yapılan un.

Xasma : Özellikle, bil¬
hassa,

Xasûk : Kurnaz, siyaset¬
çi, oyunbaz kimse.

Xaşe : Bazı organların
üzerinde (örneğin ci¬
ğerlerde) yer alan çok
ince tabaka (zar).

Xaşêl : öğütülmüş buğ¬
daydan yapılan ve
üzerine yağ dökülerek
yenilen bir yiyecek.

Xaşêhno : Obur, önüne
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Xatir Xefik

geleni abur - cubur yi-
yan kimse.

Xatir : 1 Kadir, hatır.
2 Veda sırasında
kullanılan sözcük. Ço¬
ğu zaman basma bir
«bı» ön-eki eklenir.

Xatî : Teyze (bazı yöre¬
lerde «xaltî» şeklinde
söylenir) .

Xatûn : İtibarlı kadın
(doğrusu itibarlı genç
kız).

Xaye : 1 Amaç, gaye.
A. 2 Kaybolup izi¬
ne bile rastlanılma¬
yan herhangi bir şey,
ya da insan.

Xayin : Hain, hiyanet
eden kimse.

Xazî : Gayri müslimlere
karşı savaşan kimse,
gazi. A.

Xebat .- Çaba, çalışma.
Xebatkar : Çaba harca¬

yan, çalışan kimse,
çalışkan.

Xeber .- Haber. Bazen
«sövgü» anlamında da
kullanılır.

Xeberbezîn : Haber ya¬
yan, dedikoducu, duy

duğunu çevreye yayan
kimse (sözcükteki «z»
harfi kalın okunur).

Xeberdan : Konuşmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«xeber dıde».

Xeberdar : Haberli olan,
haberdar.

Xebergerîn : Haberleri
yayan, dedikoducu, söz
götürüp getiren kimse
(sözcükteki ikinci «r»
kaim okunur).

Xebitandin : Çalıştırmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixebitî-
ne».

Xebilîn : Çaılşmak, ça¬
ba harcamak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili « ıscbıte».

Xebîs : Habis. A.
Xecîcok : Yenilebilen ve

kırmızı çiçeği olan bir
bitki.

Xef : Gizli, hafi.
Xefbûn : Gizlenmek, sak¬

lanmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «xef dibe».

Xefik : Fak, tuzak.
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Xefkirm Xelq

Xefkirm : Bir şeyi gizle¬
mek, saklamak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «xef
dike».

Xeftan : Elbiselerden
kaftan.

Xela : Kıtlık, yokluk.
Xelan : Burulma anlamı¬

na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dixele».

Xelandm : Burmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dixelîne»

Xelat : Hil'at, armağan,
hediye.

Xelebe : Galebe, yengi.
Xelendûr . Kürtler tara¬

fından yenilen tatlı bir
bitki.

Xelet : Yanlış. A.
Xeîetî : Yanlışlık.
Xehqandm : Kapıyı ka¬

patmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dixehqîne».

Xehqîn : Kapının kapan¬
ması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dixehqe».

Xehtandm : Birisinin
yanlış yapmasına ne

den olmak ya da yan¬
lışını ortaya çıkarmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixehtî-
ne».

Xehtîn : Yanlışa düş¬
mek, hataya düşmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «drxehte».

Xelîfan : Şax (Cizre'ye
yakın bir yer) yakın¬
larında bir köy.

Xelîfe : Halka tarikat
verme izni bulunan
şeyh, halife.

Xelîlan : Şax'ta (Cizre'¬
ye yakın bir yer) bir
aşiret ve Aşîtan'da (?)
bir köy.

Xelît : Bele bağlanan ve
içinde barut, saçma gi¬
bi tüfek malzemeleri
bulunan tüfek ava¬
danlığı.

Xelq : 1 İnsanlar, halk.
2 Başkaları, el olan¬
lar. «Xelk» ve «xel»
şeklinde de söylenir
(son şekli, yani «xel»,
sadece «el» ve «eller»
anlamında kullanılır).
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Xem Xenûq

Xem : Gam, keder, üzün¬
tü.

Xemçûr : Bitlis yakmla-
nnda bir köy.

Xemgîn : Üzgün, üzün¬
tülü, kederli kimse.

Xemilandm : Süslemek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixemilî-
ne».

Xemilîn : Süslenmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixemiîe».

Xeml : Süs. Zinet eşyası,
elbise, silâh gibi şey¬
ler.

Xemlînok : Süsleyen kim¬
se, süsleyici.

Xemrevîn : Dert ve ke¬
derleri gideren, insa¬
na dert ve üzüntüleri¬
ni unutturan şey (da¬
ha çok sevgililer için
kullanılan bu sözcük¬
teki «r» kalın okunur) .

Xemûr : Yüzünde, göv¬
desinin rengine uyma¬
yan renkte çizgiler bu¬
lunan keçi (bazı yöre¬
lerde, böyle keçilere
«xez» de denir).

Xenaq : Boğulma, boğ¬
ma, boğuntu.

Xencelîs .- Yenilebilen
bir bitki kökü.

Xendek : Hendek, (bazı
yörelerde «xendeq»
şeklinde söylenir). A.

Xendok : Rıdvan ilçesin¬
de (?) bir köy.

Xemqandin : Boğmak ve
suda, boğmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dixemqîne».

Xeniqîn : Boğulmak ve
suda boğulmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dixeniqe».

Xenîbûn : Bollaşmak,
bolluğa kavuşmak,
herhangi bir şeyi bol
miktarda edinmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«xenî dibe».

Xenîkmn : Birini bollu¬
ğa kavuşturmak, her¬
hangi bir şeyi bolca
edinmesini sağlamak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«xenî dike».

Xenûq : Kolay yutula-
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Xenûqe Xercîkirm

mayan, yutulması güç
olan yiyecek.

Xenûqe : Boyuna takılan
bir gerdanlık çeşidi.

Xenzirandm : Fazla tüy¬
leri ateşle yakarak
yok etmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dixenzirîne» (bazı
yörelerde fiil «kızıran-
dm», şimdiki zaman
fiili de «dıkızırîne»
şeklinde söylenir) .

Xenzirîn : 1 Fazla tüy¬
lerin ateşle yakılması
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixenzire»
(bazı yörelerde fiil
«kizirin», şimdiki za¬
man fiili de «dıkızıre»
şeklinde de söylenir) .

2 Hmzırlaşmak, hın¬
zırlık yapmak, domuz¬
laşmak, domuz huyun¬
da olmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dixenzire».

Xepar : Hıyar ve benze¬
ri sebzelerin ekili ol¬
duğu toprağı çapala-
yıp yumuşatma ve ya

bancı otlardan temiz¬
leme işi.

Xepirandin : Hıyar, tü¬
tün gibi şeylerin ekili
olduğu toprağı çapa-
layıp yumuşatmak ve
yabancı otlardan te¬
mizlemek anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dixepirîne».

Xerac : Devletin her yıl
halktan aldığı paralar
(vergi) .

Xeraf : Balık avlamakta
kullanılan bir ağ çeşi¬
di.

Xerat : Marangoz.
Xerbazî : İki ya da daha

fazla kişiler arasında
yapılan el şakası, şa¬
kadan yapılan karşı¬
lıklı saldırı ve savun¬
ma gibi hareketler.

Xercî : 1 Harcamak
üzere ayrılan para,
harçlık. 2 Bazı elbi¬
selerin belirli yerleri¬
nin sırma ile işlenerek
yapılan nakış.

Xercîkinn : Bazı elbise¬
lerin belirli yerlerini
sırma ile işleyerek na-
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Xerckinn Xesandin

kışlı yapmak, nakışlı
hale getirmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «xercî di¬
ke».

Xerckinn : Para harca¬
mak ya da bir şeyi tü¬
ketmek, tüketim mad¬
delerini kullanmak an¬
lamına bileşik fiil (tü¬
ketilmeyen ya da da¬
yanıklı olan tüketim
maddeleri, örneğin ya¬
zı makinesi için bu fiil
kullanılmaz; «kullan¬
mak» ve «çalıştırmak»
anlamına gelen «xebı-
tandm» fiili kullanı¬
lır).

Xerdel : Hardal.
Xerez : Garaz. A.
Xergele : İnsanlardan

oluşan kalabalık, in-
sanlann kalabalık o-
luşturması, izdiham.

Xerxere : 1 Can çekiş¬
me sırasında insanın
çıkardığı hınltı. (bazı
yörelerde «xirîn» de¬
nir) . 2 Gargara.

Xericîn : Herhangi bir
işte eğitim görmek,

alışmak, alışmaya ça¬
lışmak anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dixence».

Xenqandm : Gark et¬
mek, suda boğmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixeriqî-
ne».

Xeriqîn : Gark olmak,
suda boğulmak anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dixenqe».

Xerîb : Yabancı, garip.
A.

Xerîbdost : Daha önce
tanımadığı insanlarla
çabucak tanışıp dost
olabilen, insanlarla kı¬
sa zamanda dostluk
kurabilen kimse.

Xerîbî : Gurbet, yaban¬
cılık.

Xerîbok : Bir armut çe¬
şidi.

Xerz : Yeni dikilmiş ve
fidanlık dönemini ye¬
ni aşmış ağaç.

Xerzan : Siirt'e bağlı bir
ilçe.

Xesandm : Erkek hay-
vanlan kısırlaştırmak
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Xesar -Xewr

anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixesîne».

Xesar : Zarar - ziyan. A.
Xesas : Erkek hayvanla¬

rı kısırlaştıran kimse.
Xesifîn 1 İnsanın

içinde bulunduğu du¬
rumdan daha kötü bir
duruma düşmesi an¬
lamına fiil. 2 Ekili
buğday ve benzeri hu-
bubatlann yabanî bit¬
kiler tarafından istilâ
edilerek tamamen yok
olması ve yabanî otla¬
ra dönüşmesi anlamı¬
na fiil. Her iki anlam¬
da da şimdiki zaman
fiili «dixesife».

Xesî : Kısırlaştırılmış
hayvan.

Xesîs : Cimri. A.
Xesmhêr : Bohtan'da,

Berwarî (Pervari) nin
hükümet merkezi olan
bir köy.

Xesû : Kaynana.
Xeşîl : Bir bitki. Siname¬

ki olduğu söylenir.
Xeşîm : Acemi olan, gir¬

diği işe henüz alışma¬
mış ve yeterince tec

rübe edinmemiş olan
kimse.

Xet : Hat, çizgi. A. (Ço¬
ğu yörelerde «xâz» de¬
nir).

Xetme : Harman döver¬
ken öküzlerin buğday¬
dan yemelerini önle¬
mek için çenelerinin
altına yerleştirilerek
ağızlarına bağlanan
çubuk (bazı yörelerde
buna «ağızlık» anla¬
mma gelen «devık»
denir) .

Xew : Uyku.
Xewar : Çok uyuyan, uy¬

kusu çok olan insan
ya da hayvan.

Xewx : Şeftali (bazı yö¬
relerde «xox» şeklinde
söylenir) .

Xewxe : Herhangi bir
işin bozulması, o işte
meydana gelen çözül¬
me ve bozukluk.

Xew-xewe : Uyuklama,
uyku üe uyanıklık ara¬
sı durumu.

Xewn : Rüya, düş.
Xewr : Çok derin çukur.

A.

145

Xesar -Xewr

anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixesîne».

Xesar : Zarar - ziyan. A.
Xesas : Erkek hayvanla¬

rı kısırlaştıran kimse.
Xesifîn 1 İnsanın

içinde bulunduğu du¬
rumdan daha kötü bir
duruma düşmesi an¬
lamına fiil. 2 Ekili
buğday ve benzeri hu-
bubatlann yabanî bit¬
kiler tarafından istilâ
edilerek tamamen yok
olması ve yabanî otla¬
ra dönüşmesi anlamı¬
na fiil. Her iki anlam¬
da da şimdiki zaman
fiili «dixesife».

Xesî : Kısırlaştırılmış
hayvan.

Xesîs : Cimri. A.
Xesmhêr : Bohtan'da,

Berwarî (Pervari) nin
hükümet merkezi olan
bir köy.

Xesû : Kaynana.
Xeşîl : Bir bitki. Siname¬

ki olduğu söylenir.
Xeşîm : Acemi olan, gir¬

diği işe henüz alışma¬
mış ve yeterince tec

rübe edinmemiş olan
kimse.

Xet : Hat, çizgi. A. (Ço¬
ğu yörelerde «xâz» de¬
nir).

Xetme : Harman döver¬
ken öküzlerin buğday¬
dan yemelerini önle¬
mek için çenelerinin
altına yerleştirilerek
ağızlarına bağlanan
çubuk (bazı yörelerde
buna «ağızlık» anla¬
mma gelen «devık»
denir) .

Xew : Uyku.
Xewar : Çok uyuyan, uy¬

kusu çok olan insan
ya da hayvan.

Xewx : Şeftali (bazı yö¬
relerde «xox» şeklinde
söylenir) .

Xewxe : Herhangi bir
işin bozulması, o işte
meydana gelen çözül¬
me ve bozukluk.

Xew-xewe : Uyuklama,
uyku üe uyanıklık ara¬
sı durumu.

Xewn : Rüya, düş.
Xewr : Çok derin çukur.

A.

145



Xeybet Xêrdîn

Xeybet : Adam çekiştir¬
me, başkasının arka¬
sından konuşup dedi¬
kodu yapma işi.

Xeyd : Almma, gücen¬
me, danlma.

Xeyda : Hizan'da bir
köy.

Xeydan : Dargın, danl-
mış olan kimse.

Xeydok : Çabuk darılan,
alıngan, hassas kim¬
se.

Xeyidandm : Darıltmak,
gücendrimek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dixeyidîne».

Xeyidîn : Darılmak, alın¬
mak, gücenmek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dixeyide».

Xezaî : Ceylân (kız ismi
olarak da kullanılır) .

Xezam : Sonbaharda sa¬
raran ağaç yapraklan.

Xezîne : Hazine. A. (Bazı
yörelerde «xizne» şek¬
linde söylenir) .

Xezûr : Kaymbaba.
Xêl : Gelini baba evin¬

den alıp damat evine
getirmeye giden in

sanlardan oluşan top¬
luluk (gelin alayı).

Xêlî : Baş örtüsü. Hem
erkeklerin, hem de
kadınların baş örtüle¬
ri için kullanılır (bazı
yörelerde erkekler de
soğuktan ya da sıcak¬
tan korunmak için
başlarına örtü örter¬
ler).

Xêlîkinn : Başa örtü ört¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «xêlî dike».

Xêr : 1 İyi iş, hayır,
«şerr»in karşıtı. 2

Olumsuzluk cevabı,
hayır, yok (bu anlam¬
da kullanıldığında ço¬
ğu zaman başına «na»
eklenir ve «naxêr»
şeklinde söylenir) .

Xêrdîn : Bir işin, bir ma¬
lın haynnı görmek an¬
lamma bileşik fiil
(Sözcüğün aslı «xêrdî-
tın»dır; kısaltıp hafif¬
letmek için «xêrdîn»
şeklinde söylenir) .

Şimdiki zaman fiili
«xêr dıbîne».
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Xêretxane Xilasbûn

Xêretxane : İmaret, düş¬
künler yurdu, darüla¬
ceze.

Xêrxwaz : İyiliksever
kimse.

Xêrnedî : Hayır görme¬
yen, iyi gün görme¬
yen, iflah olmayan, işi
hep ters giden, talih¬
siz kimse.

Xêrnexwaz : İyiliksever
olmayan, başkasının
iyiliğini istemeyen, kö¬
tü niyetli, başkasını
çekemeyen kimse.

Xêrt : Bohtan'da bir köy.
Xâz : Çizgi, hat.
Xêzbûn : Çizilmek anla¬

mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «xêz

"- dibe».
Xêzkinn : Herhangi bir

şeyi çizmek, çiziktir-
mek, üzerinde çizgi
çizmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «xêz dike».

Xicîk : Bağ evi (bazı yö¬
relerde «xincik» şek¬
linde söylenir; bazı yö¬
relerde de bağ evine
«bûtık» denir).

Xiçviçandm : Bir işi ya¬
parken baştan savma
bir şekilde yapmak,
gerekli özen ve dikka¬
ti göstermeden yap¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dixiçviçîne».

Xidirnebî : Kış mevsimi¬
nin belli bir günü.
Kürtler bu günde ar¬
pa unundan helva ya¬
parlar ve sevinip şen¬
likler düzenlerler.

Xidok : İnsanın yanları-,
nm gıdıklanması ya
da iki demir parçası
gibi şeylerin birbirine
sürtülmesinden çıkan
seslerin meydana ge¬
tirdiği gıdıklanma (ba¬
zı yörelerde «xidokî»'
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Xilasî Xirabbûn

2 Herhangi bir işin
tamamlanması, sona
ermesi anlamma bile¬
şik fiil. Her iki anlam¬
da da şimdiki zaman
fiili «xdas dibe».

Xdasî : Kurtuluş.
Xilaskirm : 1 Herhan¬

gi bir sıkıntıdan, bir
tehlikeden, bir güçlük¬
ten kurtarmak anla¬
mına bileşik fiil. 2
Herhangi bir işi ta¬
mamlamak, sona er¬
dirmek anlamına bile¬
şik fiil. Her iki anlam¬
da da şimdiki zaman
fnli «xilas dike».

Xilxal : Kadınların ayak
bileklerine taktıklan
bilezik, halhal.

Xilolîk : 1 Tarlalarda,
ekinler arasında yeti¬
şen ve kökü yenilebi¬
len bir bitki. 2 Ta¬
neleri sert olmayan
dolu.

Xilûxe : İçi boş olan şey,
kof cisim.

Xilûs : Bohtan'da bir
dağ.

Xılt : Sigara ağızlığında

ya da pipo çubuğunda
biriken kir (çoğu yö¬
relerde, öğütülüp un
yapmak üzere buğday,
arpa, nohut gibi hu¬
bubatların karıştınl-
masmdan meydana
gelen karışıma da
«xılt» denir).

Xdwe : Tenha yer, ıssız
yer.

Xincer : Hançer.
Xingilîn : 1 Kırık ya

da çıkık bir organın
(örneğin kolun) ya da
gözkapaklannm sark¬
ması anlamma fiil.
2 Sakatlar gibi yü¬
rümek, düzgün olma¬
yan şekilde yürümek
anlamına fiil. Her iki
anlamda da şimdiki
zaman fiili «dixmgi-
le».

Xmok : Bohtan'da bir
köy.

Xinûs : Erzurum'da ilçe
merkezi olan bir köy
(Hınıs ilçesi).

Xirab : Kötü, fena, «iyi»
nin karşıtı.

Xirabbûn : Kötü olmak
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Xirabe Xirek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«xirab dibe».

Xirabe : 1 Arızalı, bo¬
zuk. 2 Yıkılmış bina
ya da yer, virane.

Xirabebûn : 1 Arıza¬
lanmak, bozulmak an¬
lamına bileşik fiil.
2 Yıkılmak, virane¬
ye dönmek anlamma
bileşik fiil (her iki an¬
lamda da çoğu zaman
«xirabûn» şeklinde
söylenir) . Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «xirabe dibe»
(çoğu zaman «xıra di¬
be» şeklinde söylenir) .

Xirabekinn : Bozmak,
arızalı hale getirmek
anlamma bileşik fiil.
2 Yıkmak, viraneye
çevirmek anlamma bi¬
leşik fiil (her iki an¬
lamda da çoğu zaman
«xirakirm» şeklinde
söylenir) . Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «xirabe dibe»
(çoğu zaman «xıra di¬
be» şeklinde söylenir).

Xirabi : Kötülük, fenalık,
«iyilik» in karşıtı.

Xirabkinn : Kötüleştir¬
mek, fenalaştırmak,
kötü ve fena göster¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «xirab dike».

Xiran : Aldanmak, yanıl¬
mak, kanmak, aldatıl¬
mak, yanıltılmak, kan¬
dırılmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dixire».

Xirandin : Aldatmak,
yanıltmak, kandır¬
mak anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dixirîne».

Xirar : Çok büyük çuval
(çoğunlukla saman
taşımakta kullanılır) .

Xnayî : Aldanmış, kan¬
mış, yanılmış, aldatıl¬
mış, kandınlmış, ya¬
nıltılmış kimse.

Xirbe : Yıkılmış bina ya
da yer, harabe, virane.

Xıre-xır : Horlama.
Xirek : İçine sokulana

göre geniş kalan, için-
dekini tutamayan ve
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Xirêf Xişxiş

kavrayamayan delik
(laçka, laçkalaşmış de¬
lik; örneğin anahtar
deliği gibi) .

Xirêf : Bal, pekmez gi¬
bi şeylerin tortusu.

Xirifî : Bunamış kimse,
bunak.

Xinfîn : Bunamak, bu¬
nak hale gelmek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dixmfe».

Xirikîn : Ayağı kaymak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixrnke».

Xirin : Horlamak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dixire».

Xirindal : Yenilebilen bir
bitki.

Xinndol : İnek, koyun
gibi hayvanların do¬
ğurduktan hemen son¬
ra sağılan ve katılaşan
sütleri (bazı yörelerde
buna «fıro» denir ve
«r» harfi kalın oku¬
nur) .

Xinnk : Güzel, alımlı ve
zarif kadın.

Xirge : İçi pamukla dol

durulmuş, üste giyi¬
len giysi (hırka).

Xirmûşek : Çimdik (bazı
iarelerde «qirmîçut»,
bazı yörelerde de «qur-
nîsk» şeklinde söyle¬
nir) .

Xirpe : Birkaç kişi, bir
topluluk tarafından
bir kişiye yapılan sal¬
dırı.

Xirpik : Kırkırdak kemi¬
ği-

Xirtik : Çocukların ya¬
kalandığı bir hastalık
(bu hastalığa, yakala¬
nan çocuklar, öksü-
rürken anormal ve tır¬
malayıcı bir ses çıka¬
rırlar; boğazları yan¬
gılanır ve ağrı yapar) .

Xirtiki : «Xirtik» hasta¬
lığına yakalanan ço¬
cuk.

Xirtol : İnsanların oluş¬
turduğu kalabalık, iz¬
diham.

Xishk : Küçük salkım,
üzüm salkımının bir
parçası.

Xişxiş : Kadınların ta¬
kındıktan süs eşyası
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Xişxişok Xizanbûn

gibi şeylerin çıkardığı
sesi anlatırken kulla¬
nılan sözcük.

Xişxişok : Küçük çocuk¬
ların eline verilen sap¬
lı çmgırak, çıngırdak.

Xışır -. Kadın süs eşyası.
Xişîn : Şarıldamak (su¬

yun şarıldaması) an¬
lamına fiil (bazı yöre¬
lerde «xuşîn» şeklinde
söylenir) . Şimdiki za¬
man fiili «dixişe» (bu
da bazı yörelerde «dı-
xuşe» şeklinde söyle¬
nir).

Xişrûk : Çocuklann baş¬
larında meydana ge¬
len ve yüzlerine de ya¬
yılan sivilceler.

Xışt : Ucu sivri şiş.
Xiştîn : Hışırdamak an¬

lamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixişte».

Xitêre : Ucu yarılarak
ışık etmesi için tutuş¬
turulan değnek (bazı
yörelerde buna «bey-
sûs», bazı yörelerde de
«yelmûm» denir) .

Kürtler arasında bili¬
nen bir günün gece

sinde çocuklar bu
değnekleri tutuşturup
başlarının çevresinde
dolaştıra dolaştıra ge¬
zerler.

Xitme : Kur'ân-ı kerîmin
tamamını okuma, ha¬
tim.

Xitimandin : Bir deliği
tıkamak, bir çukuru
doldurup, kapatmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixitimî-
ne».

Xitimîn : Bir deliğin tı¬
kanması, bir çukurun
dolup kapanması an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixitime».

Xitimkirin : Kur'ân-ı ke¬
rîmin tamamını oku¬
mak, hatmetmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«xıtım dike».

Xiyanet : Hıyanet, iha¬
net. A.

Xiyar : Hıyar, salatalık.
Xizan : Yoksul, fakir.
Xizanbûn Yoksullaş¬

mak, fakirleşmek an¬
lamına bileşik fiil.
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Xizanî Xule-xul

Şimdiki zaman fiili
«xizan dibe».

Xizanî : Yoksulluk, fa¬
kirlik.

Xizanok : Kendini yok¬
sul gösteren, bunu
alışkanlk haline geti¬
ren kimse.

Xizêm : Kadmlann bu¬
runlarına taktıkları,
altından ya da gümüş¬
ten yapılan süs eşyası,
hızma.

Xizêmok : Şalgam ve ce-
viziçi ezmesinin pişiri¬
lerek yapılan ve üzeri¬
ne yağ dökülerek ye¬
nilen bir yemek.

Xizxizok : Taneleri ufak
olan ve bulgur tane¬
lerine benzeyen dolu
(bazı yörelerde buna
«xışık» denir).

Xızm : Akraba, kan ya¬
kınlığı olan kimse,
hısım.

Xizmet : Hizmet. A.
Xizmetkar : Hizmetçi.
Xizmetkinn : Hizmet et¬

mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «xizmet dike».

Xîç : 1 Memeli hay¬
vanlardan sağılan ilk
süt. 2 Çakıl taşı.
3 ağaçlardan elde
edilen sakız.

Xîçik : Ufak çakıl taşı.
Xîm : 1 Binaların te¬

meli, temel, esas (bazı
yörelerde «hîm» şek¬
linde söylenir). 2

Soy sop.
Xîret : Gayret, hamiyet.
Xîretkêş : Gayretli, ha¬

miyetli kimse.
Xîretkinn : Gayret et¬

mek, hamiyet göster¬
mek anlamma bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «xîret dike».

Xîzar : Büyük testere,
hızar.

Xone : Erkek kedi, tekir
kedisi.

Xopan .- Yıkılmış ev, ha¬
rabeye dönmüş ve vi¬
ran olmuş ev.

Xort : Genç erkek, deli¬
kanlı.

Xulam : Uşak, başkası¬
nın uşaklığını yapan
kimse.

Xule-xul : Yer altında
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Xone : Erkek kedi, tekir
kedisi.

Xopan .- Yıkılmış ev, ha¬
rabeye dönmüş ve vi¬
ran olmuş ev.

Xort : Genç erkek, deli¬
kanlı.

Xulam : Uşak, başkası¬
nın uşaklığını yapan
kimse.

Xule-xul : Yer altında
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Xumaç Xur

akan suyun çıkardığı
sesi anlatmak için
kullanılan sözcük.

Xumaç : Bitlis yakınla¬
rında bir köy.

Xumal : Kendi işini ken¬
disi yapan kimse.

Xumalî : 1 İyi yapıl¬
ması için özel olarak
ısmarlanan elbise.
2 Çoğalabilen de¬
ğerli mal (örneğin
hayvanlar gibi) .

Xumalîk : Elde ve ku¬
cakta taşmamayıp an¬
cak sırtta taşınabilen
büyük testi.

Xumam : 1 Havayı
bazen kaplayan pus.
2 Gözün dumanlan¬
ması, önünde pus var¬
mış gibi iyi görmemesi
hali.

Xumar : Kumar (çoğu
yerlerde «qumar» şek¬
linde söylenir) .

Xumirîn : 1 Olgunlaş¬
mak üzere olan mey¬
velerin kızarmaya
başlaması anlamına
fiil. 2 Ateşin söne¬
rek kül tutması anla

mına fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «dixumire».

Xumîn -. Yıkılma gibi
şeylerin çıkardığı sesi
anlatmak için kulla¬
nılan sözcük.

Xumrî : 1 Kırmızı ile
siyah arası renk.
2 Bu renkte olan
herhangi bir şey.

Xunav : 1 Ağır ağır
yağan, taneleri yumu¬
şak bir şekilde yere
düşen yağmur. 2
Gece bitkilere düşen
çiy (bazı yörelerde bu¬
na «avî» denir) .

Xundî : 1 Davetli, da-
. vet edilmiş kimse,

çağnlı. 2 Gelin ala¬
yına katılan erkek.

Xumvîn : Yağmurun
ağır ağır ve hafifçe
yağması anlamına fiil.
Şimdiki zaman iiili
«dixunive».

Xunkar : Müslümanla¬
rın padişahı. «Xunde-
kar» şeklinde de söy¬
lenir.

Xur : Kaşmtı.
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Xuran Xuyan

Xuran : Kaşınmak anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dixre».

Xurandm : Kaşımak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixurîne».

Xurbet : Gurbet. A.
Xurc : İçinde öte-beri ta¬

şınan torba, hurç.
«Xurcik» şeklinde de
söylenir.

Xurde : Ayakkabı taba¬
nı ile astarı arasına
yerleştirilen deri par-
çacıkîan, hurda.

XureP. : Yemek, yiyecek'
Xurê : Çiçek hastalığı.
Xurîn : Kahvaltı yapma¬

mış kimse.

Xurînî : Kahvaltı.
Xurme : Hurma.
Xurt : Güçlü. Hem vü¬

cutça (ya da irade ba¬
kımından) güçlü olan¬
lar, hem de nüfuz sa¬
hibi ya da zengin olan¬
lar için kullanılır.

Xurtbûn : Güçlenmek,
güç sahibi olmak, nü¬
fuzlu ya da zengin ol¬
mak anlamına bileşik

fiil. Şimdiki zaman
fiili «xurt dibe»,

Xurtî : Güçlülük, güç sa¬
hibi olma hali.

Xurtkirm : Güçlendir¬
mek, nüfuz ya da mad¬
dî güç sahibi kılmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«xurt dike».

Xusar : Geceleri yere
düşerek yer yüzünü
beyazlaştıran ve son¬
ra da çabucak eriyen,
tuz gibi madde.

Xuşîn : Suyun çağılda¬
ması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dixuşe».

Xuşk : Bacı, kızkardeş
(bazı yörelerde bacıya
«xweh» denir) .

Xuşûş : Hile, sahte iş,
karışık iş.

Xutbe : Hutbe' A.
Xuyabûn Görünmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«xuya dibe».

Xuyan : Görünmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixuye».
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Xuyayî Xwedê

Xuyayî : Görünen.
Xuzyar . Garzan'da bir

köy.
Xûl : Doğuştan başı eğik

olan, başmı kaldıra¬
mayan hayvan.

Xûz : Sırtında kamburu
olan kimse.

Xwar : Eğik, çarpık, bü¬
kük, eğri. Her şey için
kullanılır.

Xwarbûn : Eğilmek, eğ¬
rilmek, bükülmek, çar¬
pılmak anlamına bileJ
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «xwar dibe».

Xwarm : Yemek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dixwe».

Xwarî -. Eğiklik, eğrilik,
büküklük.

Xwarkmn : Eğmek, bük¬
mek, eğri ve çarpık
hale getirmek anlamı¬
na bileşik fiili. Şimdi¬
ki zaman fiili «xwar
dike».

Xwarox -. Yiyici.
Xwarzî : Bacının (kız-

kardeşin) oğlu ya da
kızı (bazı yörelerde
«xwehrzî», bazı yöre

lerde de «xwarz» şek¬
linde söylenir) .

Xwazxwazok : Çok istek¬
te bulunan, her önüne
gelenden bir şey iste¬
yen kimse.

Xwazgîn : Görücü, kız
istemeye giden kimse.

Xwazgînî : Görücülük,
kız isteme işi.

Xwe -. Kendi.
Xweda : Tann, ilâh,

rabb, mabud (bu söz¬
cük, Arapça «ilâh» ve
«rabb» sözcüklerinin
karşılığı olup, genel
olarak «tapınılacak
varlık» anlamına ge¬
lir; böylece hem Allah,
hem de örneğin put,
haç gibi şeyler de söz¬
cüğün kapsamına gi¬
rerler) .

Xwedan : Sahip, malik
(Tanrı anlamına da
kullanılır) .

Xwedê : Allah (bu isim
sadece Allah'a mah¬
sustur ve ondan baş¬
ka hiç bir varlık için
kullanılmaz; örneğin
put, haç gibi tapınılan
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Xweh Xweşkirm

varhklara «Xweda» de¬
nildiği halde hiç bir
zaman «Xwedê» denil¬
mez) .

Xweh : Bacı, kızkardeş
(çoğu yörelerde de
«xuşk» denir).

Xwelî : Kül, ateşin sön¬
mesinden sonra kalan
kül.

Xwenda : Okumuş kim¬
se.

Xwendevan : Okuyucu.
Xwendm : Okumak an¬

lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dixwîne».

Xwera : Çok yiyen kim¬
se, obur.

Xwestek : Çok istekte
bulunan ve istemekte
ısrar eden kimse (bazı
yörelerde böylelerine
«xwazxwazok» denir) .

Xwestin : İstemek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «drxwaze».

Xwestî : Nişanlı kız, ge¬
lin olması için isten¬
miş kız (bazı yöreler¬
de nişanlı delikanlı
için de kullanılır).

Xweş : 1 Hoş, güzel.

Her şey için kullandır.
2 Sağ, «ölü» nün
karşıtı. 3 Sağlıklı,
«hasta» nm karşıtı.

Xweşav : Hoşaf (bazı yö¬
relerde «xwşab» şek¬
linde söylenir) .

Xweşbûn : 1 Güzel ve
hoş olmak anlamına
bileşik fiil. 2 Hasta¬
lıktan iyileşmek anla¬
mına bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «xweş
dibe».

Xweşî : 1 Hoş ve gü¬
zel olma hali. 2 Sağ¬
lıklı olma hali. 3 Ha¬
vanın güzel olma, ya¬
ğışlı olmama hali.

Xweşkêş : Sahibinin is¬
teğine uyan, yumuşak
huylu, serkeş olmayan
hayvan.

Xweşkinn : 1 Hoş du¬
ruma getirmek, güzel¬
leştirmek anlamına bi¬
leşik fiil. 2 Hastayı
iyileştirmek anlamına
bileşik fiil. 3 Birisi¬
ne yaranmak, yaltak¬
lanmak anlamına bile-
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Xweşkok Xwînrêj

şik fiil. Her üç anlam¬
da da şimdiki zaman
fiili «xweş dike».

Xweşkok : Güzel, iç açı¬
cı, cici, çıtı - pıtı (ço¬
ğunlukla bu nitelikler-
deki kızlar ve kadınlar
için kullanılır) .

Xwey : Tuz (bazı yüre-
lerde «xwê» şeklinde
söylenir) .

Xwezî : 1 Temenni ifa¬
de eden sözcük (keş¬
ke). 2 İmrenme ifa¬
de eden sözcük (örne¬
ğin, «ne mutlu sana»
anlamına gelen «xwezî
bı te» gibi) .

Xwezîkinn 1 Te
menni etmek anlamı -

- na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «xwezî di¬
ke». 2 İmrenmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«rvvezî tîne».

Xwêdan : Terlemek, ter
çıkarmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «xwâ dıde».

Xwîn -. Kan.
Xwînxwar : Kan içici,

gaddar, acımasızca in¬
san kanma giren, ca¬
ni, kan dökücü.

Xwînî : Boynunda kan
davası bulunan, kan
davasına bulaşmış
kimse ya da bir ferdi,
bir yakını cinayet iş¬
lemiş aile ya da aşi¬
ret.

Xwînrêj : Kan dökücü
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .
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Ibûdî : Rüşvet.
Ikar : Akar, toprak. A.
Hac : İlâç. A.
Halet : İnsanlardan olu¬

şan büyük topluluk,
kalabalık.

İlam : Haber verme, bil¬
dirme. A.

Ilım : Bilim. A.
H'ol : Çok ufak, mini mi¬

ni. Her şey için kulla¬
nılır.

inkar : İnkâr, yadsıma.
A.

insan : İnsan. A.
Int : Kin.

Inte-ınt : Yük ya da her¬
hangi bir ağırlık taşı¬
yan kimsenin çıkar¬
dığı sesi ve soluklan¬
masını anlatmak için
kullanılan söz.

Intîn : Yük ya da her¬
hangi bir ağırlık ta¬
şırken soluk soluğa
kalmak ve «ınte-ınt»
sözüyle ifade edilen
sesi çıkarmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dımte».

Irq : Irk, soy. A.
Irqe-ırq : Su içen kim-
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irs izzet

senin çıkardığı sesi Iwaraş : Kasırga şeklin-
anlatmak için kullanı- de esen sert rüzgâr,
lan söz (bazı yöreler- izm : İzin. A.
de «qurte-qurt» de- Izından : İzin yermek
nir). anlamma bileşik fiil.

irs : İrs. A. Şimdiki zaman fiili
Işa : Yatsı. A. «izm dıde».
Işq : Aşk, sevgi. A. izzet : İzzet, yücelik. A.
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Işa : Yatsı. A. «izm dıde».
Işq : Aşk, sevgi. A. izzet : İzzet, yücelik. A.

159



îane : Yardım, iane. A.
îcare : İcar, toprağm

ekilmesi karşılığında
toprak sahibine veri¬
len ücret (bu ücret
nakdî de, topraktan
alman ürün de olabi¬
lir).

îcarekırın : İcar etmek,
bir toprağı ücret kar¬
şılığı ekip biçmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«îcare dike».

îcrakırın : Bir işi yap¬
mak, bir hükmü uy

gulamak, ya da bir
emri yerine getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«îcra dike».

İmam .- İmam. A.
îman : İman, inanç. A.
în : Cuma günü.
încar : Bu kez, bu sefer,

bu kere (bazı yöre¬
lerde «îcar» ya da
«îca» şeklinde söyle¬
nir).

încas : Bir erik çeşidi.
îro : Bugün, içinde bu¬

lunduğumuz gün.
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İsal Işık

İsal : Bu yıl, içinde bu- îşella : İnşaallah.
lunduğumuz yıl, îşık : Yüke bağlanan

îsk : Geğirti, geğirme ipm daha iyi sıkılma-
(bazı yörelerde «qır- smı sağlamak için al_
pik» ya da «qilpik» , . ... , .
, . > tma geçirilip dolanandenir).

îsot : Biber. değnek (bazı yöreler-
îşev : Bu gece, içinde bu- de buna «fatûl» de-

lunduğumuz gece. nir).
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Jajî : Kaynatılan ayran¬
dan elde edilen peynir
gibi bir madde (Türk-
çede «çökelek» deni¬
len bu maddeye ço¬
ğu yörelerde «toraq»
denir) .

Jajîrûn : Çökelek, un ve
yağdan yapılan bir
yemek. Kürtlerin lez¬
zetli yemeklerinden-
dir (sözcükteki «r»
harfi kaim okunur) .

Jan : Hastalık, acı, elem.
Jar : Sıska, zayıf.
Jarbûn : Zayıflamak,

güçsüz düşmek, sıska¬
laşmak anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «jar dibe».

Jehr : Zehir.
Jendın : Pamuk atarken

topuzla yaya vunnak,
telli sazların tellerini
çalmak, kavı tutuştu¬
ran çakmağı çalmak
anlamlanna fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dıje-
ne».

Jeng : Pas (bazı yöre¬
lerde de «zeng» şek¬
linde söylenir) .
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Jêbûn Jîyan

Jêbûn : Kesilmek, kop¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «jâ dibe».

Jêhatî : Çalışkan, bece¬
rikli, elinden iş gelen
kimse.

Jekırın : Kesmek, ko¬
parmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «jâ dike».

Jêr : Aşağı taraf.
Jêrîn : Aşağı taraftaki.
Jıber : Ezber, ezbere bil¬

me, ezberleme işi.
Jıberkmn : Ezberlemek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«jıber dike.»

Jıbîrkırm : Unutmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«jıbîr dike».

Jıbo : İçin anlamma ge¬
len ve nedensellik ifa¬
de eden sözcük (örne¬
ğin «senin için» anla¬
mma gelen «jıbo te»
gibi) .

Jıh : Hayvan bağırsak¬
larının eğrilmesiyle
yapılan ve pamuk atıl

masında kullanılan
yay (bazı yörelerde
«jî» şeklinde söylenir).

Jıjo : Kirpi (bazı yöre¬
lerde «jîjo» bazı yöre¬
lerde de «jûjî» şeklin¬
de söylenir) .

Jm : 1 Kadın, «erkek»
in karşıtı. 2 Karı,
«koca»nm karşıtı.

Jınbab : Üvey ana (çoğu
yörelerde «damarî» ve
«damarı» denir ve
«r» kalın okunur) .

Jınebî : Dul kadın.
Jmxal : Dayı kansı (ba¬

zı yörelerde «jinexal»
şeklinde söylenir) .

Jmkok : Kadıncık, hafif¬
meşrep kadın.

Jmmam : Amca kansı
(bazı yörelerde «jmap»
şeklinde söylenir).

Jî : Ömür.
Jîn : Hayat, yaşam.

Jîr : Zeki, akıllı kimse
(bazı yörelerde «jî-
rek», bazı yörelerde
de «zîrek» şeklinde
söylenir) .

Jîyan -. Yaşamak anla-
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Jor Jûr

mma fiil. Şimdiki za- Jorîn : Yukarı taraftaki,
man fiili «dıjî». yukarı taraflı.

Jor : Yukan taraf. Jûr : Koruk üzüm.
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Q

Qab : Kitapların üzeri¬
ne geçirilen mukavva
(kitap kapağı).

Qabilcewab : Sözün al¬
tında kalmayan, ha¬
zırcevap olan kimse.

Qabilcewz : Sason'da bir
köy (şimdiki Sason il¬
çe merkezi) .

Qabilyet : Yetenek, ka¬
biliyet. A.

Qabûr : Kınlan testinin
kalan bölümü.

Qaçik : Binanın çatısını
çatarken kirişlerin
üzerine konulan kü

çük direkler. Kürt ev¬
lerinin çatılanna bun¬
lar konur (bazı yöre¬
lerde de bunlara
«max» denir; bu di¬
rekler toprak damlı
evlerin çatılarında
kullanılır) .

Qaf : 1 Kafa kemiği.
2 Dünyanın çevre¬
sinde olduğuna eski¬
den inanılan efsane
dağ (Kaf dağı).

Qafik : Kiremit (aynca
köpek yemeğinin ko-
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Qafilqeda Qalkinn

nulduğu kaba da, de¬
nir).

Qafilqeda : Görünmeyen
belâ, ansızın insanın
başına gelen kaza.

Qafı : Şiir kafiyesi.
Qafîbêj : Kafiyeli konu¬

şan kimse.
Qafqiloz : Topraktan ya¬

pılan kapların birka¬
çı, bu kaplardan olu¬
şan topluluk. Bazı
yerlerde de «qaqfiloç»
denir.

Qafû : İlkbaharda su¬
ların kabarması sıra¬
sında ırmak sularının
birlikte sürükleyip ge¬
tirdiği çalı-çırpı, odun
gibi şeyler.

Qajik : Sakızağacından
çıkarılan sütten elde
edilen sakız (çoğu yö¬
relerde «benîşt» de¬
nir) .

Qaqê : Yumurta. Kürt¬
lerin bir kısmı tara¬
fından kullanılır (ço¬
ğu yörelerde «hêk»
denir) .

Qaqilok : Bir bitkinin si

yah renkteki tomur¬
cuğu. Yenilebilir.

Qaqîşk : Güvercinden
daha küçük olan, si¬

yah renkte bir kuş.
Qaqreş : Rengi siyaha

çalan bir kabak türü
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur).

Qal : 1 Bir olayı an¬
latma, sohbete ve tar¬
tışmaya dalma. 2

Yabancı maddelerden
arındırılmış gümüş.

Qalax : Kişin odun yeri¬
ne yakmak üzere is¬
tif edilen tezeklerden
oluşan yığın, tezek is¬
tifi.

Qalbûn : Gümüşün ya¬
bancı maddelerden
arınması anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qal dibe».

Qahb : Kalıp. A.
Qalik : Kabuk.
Qalind : Kaim.
Qahnz : Şirvan'da bir

köy.
Qalkmn : 1 Bir olayı

anlatmak anlamına
bileşik fiil. 2 Gümü-
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Qalo Qapilme

şü diğer yabancı mad¬
delerden arındırmak
anlamına bileşik fiil.
Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«qal dike».

Qalo : Ateşin üzerine
konularak üzerinde
ekmek pişirlen yassı
bir taş, ya da kiremit.

Qal û qîl : Konuşma, tar¬
tışma, olayları anlat¬
ma anlamlarına kul¬
lanılan sözcük.

Qalûle : Soyulduktan
sonra güneşe bırakı¬
lan ve güneşin etki¬
siyle oluk biçimine gi¬
ren ağaç kabuğu.

Qam : 1 Güç, takat.
Örneğin «qama mm
tunne» sözü, «yürüme¬
ye gücüm ve takatim
kalmamıştır» demek¬
tir. 2 tnsan boyu.
Örneğin «ev av qame»
denildiğinde, bunun
anlamı, «bu su insan
boyu kadardır, insan
boyunu aşmıyor» de¬
mektir. 3 Denk,
emsal. Örneğin «ev

qama mine» sözü, «bu
benim dengimdir, ero-
salimdir» demektir.

Qamçi : Ucunda yumu¬
şak ve yuvarlak bir
deri bulunan küçük
değnek. Binici, hızlı
yürüsün diye bu değ¬
nekle atma vurur. T.

Qame : Geniş olan ve
kavisli olmayan bıçak
(kama) .

Qamet : İnsan boyu (ço¬
ğu yörelerde «bejn»
denir) .

Qamqam : İlçelerde dev¬
let tarafından görev¬
lendirilen kaymakam
(bazı yörelerde «qay-
meqaym», bazı yöre¬
lerde de «qaymeqam»
şeklinde söylenir).

Qanûn . 1 Hükümet¬
ler tarafından çıkarı¬
lan yasa, kanun. 2
Toplumda uyulan ge¬
lenek, töre.

Qapan : Ağırlıkları tart¬
makta kullanılan araç,
kantar.

Qapilme : Kabzesinin
tamamı ya da bir bö-
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Qapî Qaşil

lümü gümüşle kapla¬
nan kılıç. T.

Qapî : Geniş kapı. Yal¬
nız büyük adamların
ve ileri gelenlerin ka¬
pıları için kullanılır.
T.

Qapqap : Takunya.
Qapsûn : Tüfekleri ateş¬

lerken kullanılan mad¬
de (kapsül). T.

Qapût : Kaim kumaştan
yapılan ve kolları ge¬
niş olan palto. T.

Qar : Medreselerde oku¬
yan Kürt öğrenciler
arasında yemeğin pay¬
laşılması sırasında ya¬
pılan, kendilerine öz¬
gü kur'ada, sonuncu
olan ve herkesin ye¬
meğini almasından
sonra kalan yemeği
almak zorunda kalan
kimse.

Qarç : Bir ağaç.
Qare-qar : Tavuğun

yumurtladığı sırada
çıkardığı sesi ve yap¬
tığı bağırtıyı anlatmak
için kullanılan sözcük.

Qarîn : Tavuğun yu

murtlama sırasında
bağırması anlamına
fiil (benzer sesler için
de aynı fiil kullanılır).
Şimdiki zaman fiili
«diqare».

Qarqarok : 1 Çok ba¬
ğıran tavuk ya da ben¬
zer şekilde bağıran in¬
san ya da hayvan.
2 Çok zayıf olan,
kaburgaları sayıla¬
cak kadar zayıf ve
halsiz düşen insan.
Böyleleri için «qarî-
çok» da denir.

Qarûme : Bir bitki türü.
Yenilebilir.

Qarûş : Bir bitki türü.
Hayvanların boğazın¬
da kaldığı için onlara
yedirilmesi tehlikeli
olabilir.

Qarûşe : Küçük dallar¬
dan yapılan süpürge.

Qas : Miktar, herhangi
bir şeyden bir miktar.

Qaş : Yüzük kaşı. T.
Qaşil : Ağaç, karpuz,

kavun gibi şeylerin
kabuğu.
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yan Kürt öğrenciler
arasında yemeğin pay¬
laşılması sırasında ya¬
pılan, kendilerine öz¬
gü kur'ada, sonuncu
olan ve herkesin ye¬
meğini almasından
sonra kalan yemeği
almak zorunda kalan
kimse.

Qarç : Bir ağaç.
Qare-qar : Tavuğun

yumurtladığı sırada
çıkardığı sesi ve yap¬
tığı bağırtıyı anlatmak
için kullanılan sözcük.

Qarîn : Tavuğun yu

murtlama sırasında
bağırması anlamına
fiil (benzer sesler için
de aynı fiil kullanılır).
Şimdiki zaman fiili
«diqare».

Qarqarok : 1 Çok ba¬
ğıran tavuk ya da ben¬
zer şekilde bağıran in¬
san ya da hayvan.
2 Çok zayıf olan,
kaburgaları sayıla¬
cak kadar zayıf ve
halsiz düşen insan.
Böyleleri için «qarî-
çok» da denir.

Qarûme : Bir bitki türü.
Yenilebilir.

Qarûş : Bir bitki türü.
Hayvanların boğazın¬
da kaldığı için onlara
yedirilmesi tehlikeli
olabilir.

Qarûşe : Küçük dallar¬
dan yapılan süpürge.

Qas : Miktar, herhangi
bir şeyden bir miktar.

Qaş : Yüzük kaşı. T.
Qaşil : Ağaç, karpuz,

kavun gibi şeylerin
kabuğu.
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Qaşim Qebir

Qaşim . Güzel kokulu
bir bitki.

Qatil : Katil, adam öl¬
düren kimse. A.

Qawin : Kavun.
Qawît : Bir helva çeşidi.
Qayil : Bir şeye razı olan,

kabul eden kimse.
Qayilbûn : Bir şeyi ka¬

bul etmek, ona rıza
göstermek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «qayil dibe».

Qayilkirin : Birisini bir
işe ya da herhangi
bir şeye kani etmek,
razı etmek, ikna et¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «qayil dike».

Qayim : Sağlam, daya¬
nıklı.

Qayimbûn : Sağlamlaş¬
mak, dayanıklı hale
gelmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «qayim di¬
be».

Qayimkirm : Sağlamlaş¬
tırmak, dayanıklı hale
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za

man fiili «qayim di¬
ke».

Qayiş : İnce ve uzun de¬
ri parçası. Hançer gi¬
bi şeylerin bele bağ¬
lanmasında kullanılır.
T.

Qaz : Kaz.
Qazaxî : Güçlü görkem¬

li ve pahalı olan sığır.
Hem erkek, hem de
dişi için kullanılır.

Qaznn : Yünden ya da
deve tüyünden yapı¬
lan iplik.

Qazî : Kadı. A.
Qazûx : Ucu sivri olan

yüksek sırık, kazık. T.
Qeb : Güreş, boğuşma,

dövüş.
Qebal : Faiz, tefe.
Qebale : 1 Götürü iş.

2 Mardin yakınla¬
rında bir köy.

Qebalek : Duvarın için¬
de yapılan ve kapı ta¬
kılan ufak dolap.

Qebhet : Kabahat. A.
Qebir : Mezar, kabir. A.

(çoğu yörelerde «gor»
denir ve «r» harfi ka¬
im okunur).
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Qaşim Qebir
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im okunur).
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Qebo-qebo Qedarkirm

Qebo-qebo : Güreşe ya
da dövüşe çıkan kim¬
senin rakibine mey¬
dan okurken söyledi¬
ği söz (bazı yörelerde
«qıbo» ya da «qıbo -

qibo» şeklinde söyle¬
nir).

Qebnstan : Mezarlık
(çoğu yörelerde «go-
rıstan» denir ve «r»
harfi kaim okunur) .

Qebûl : Kabul.
Qebûlbûn : Kabul olmak

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«qebûl dibe».

Qebûlkinn : Kabul et¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «kabul dike».

Qeda : Belâ, felâket, mu¬
sibet, kaza.

Qedagerîn : Kaza ve be-
lâlan defeden sadaka,
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur).

Qedakir : Belâ arayan
kimse, belâli (sözcük¬
teki «r» harfi kalın o-
kunur) .

Qedakirîn : Belâ ara

mak, belâlı olmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«qeda dıkıre» (her
iki sözcükte de «r» ka¬
lın okunur).

Qedan : Bitmek, tüken¬
mek, sona ermek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqede».

Qedandm : Bitirmek, tü¬
ketmek, sona erdir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬

li «diqedîne».
Qedar : Eskiden tarım

ürünlerinden alman
ve «âşâr» denilen ver¬
ginin bedeli olarak
tahmin edilerek ta¬
hakkuk ettirilen para
miktarı.

Qedarkimn : Eskiden ta¬
rım ürünlerinden alı¬
nan ve «âşâr» denilen
verginin bedeli olarak
belli miktarda para
tahmin ederek tahak¬
kuk ettirmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qedar di¬
ke».
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Qebo-qebo Qedarkirm

Qebo-qebo : Güreşe ya
da dövüşe çıkan kim¬
senin rakibine mey¬
dan okurken söyledi¬
ği söz (bazı yörelerde
«qıbo» ya da «qıbo -

qibo» şeklinde söyle¬
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Qebûl : Kabul.
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«qebûl dibe».

Qebûlkinn : Kabul et¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «kabul dike».

Qeda : Belâ, felâket, mu¬
sibet, kaza.

Qedagerîn : Kaza ve be-
lâlan defeden sadaka,
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur).

Qedakir : Belâ arayan
kimse, belâli (sözcük¬
teki «r» harfi kalın o-
kunur) .

Qedakirîn : Belâ ara

mak, belâlı olmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«qeda dıkıre» (her
iki sözcükte de «r» ka¬
lın okunur).

Qedan : Bitmek, tüken¬
mek, sona ermek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqede».
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ketmek, sona erdir¬
mek anlamına bileşik
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Qedar : Eskiden tarım

ürünlerinden alman
ve «âşâr» denilen ver¬
ginin bedeli olarak
tahmin edilerek ta¬
hakkuk ettirilen para
miktarı.

Qedarkimn : Eskiden ta¬
rım ürünlerinden alı¬
nan ve «âşâr» denilen
verginin bedeli olarak
belli miktarda para
tahmin ederek tahak¬
kuk ettirmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qedar di¬
ke».

170



Qedexe Qehirandin

Qedexe : Haciz, herhan¬
gi bir şeyin satılması¬
nı ve satm alınmasını
önlemek için ona ko¬
nulan haciz (aynca
«yasak» anlamına da
kullanılır) .

Qedem : İnsan ayağı. A.
Qedeme : I Harman-

lann kaldırılmasın¬
dan önce yemek üze¬
re hemen ayıklanan
buğday ya da arpa.
2 Kademe, aşama.

Qedemgah : Ayak yolu,
hela.

Qeder : 1 Allah'ın tak¬
diri, kader. 2 Mik¬
tar. A.

Qedir -. Saygınlık, kadir.
Qedirandm : Takdir et¬

mek, değer biçmek,
pahasını tahmin et¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqedirine».

Qedirbihnd : Değerli,
saygın, yüce kadirli.

Qedîm, : Eski, kadim. A.
Qef : Bir kayanın altın¬

daki ya da altı su tara¬
fından oyulmuş ırmak

kenarındaki oyuk. Bu¬
ralara sığman kimse
güneş ve yağıştan ko¬
runur.

Qefes : Kafes. A.
Qefş : Bir tutam ot ya

da saç (bazı yörelerde
«qefşal» şeklinde söy¬
lenir) .

Qefz : Sıçrama, atlama.
Qefzdan : Sıçramak, at¬

lamak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «qefz dıde».

Qevd : 1 Hançer, kı¬
lıç, tabanca gibi silâh¬
ların kabzası, elle tu¬
tulan yerleri. 2 Bi¬
leğin elle birleştiği
yer. 3 Bir tutam ot
ya da saç.

Qevz : Kabız, peklik.
Qevzbûn : Kabız olmak

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«qevz dibe».

Qehf : Topraktan yapı¬
lan kap.

Qehfik : Topraktan ya¬
pılıp da kırılmış kap.

Qehirandm : Birisini üz¬
mek, kahretmek, ke-
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Qedexe Qehirandin
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Qehirîn Qelewkinn

der ve eleme itmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqehirî-
ne».

Qehirîn : Üzülmek, ke¬
der ve eleme düşmek,
kahrolmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «diqehire».

Qehitîn : Bazı şeylerin
kıt olması, çok nedir
bulunabilmesi ya da
hiç bulunamaması an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diqehite».

Qeht : Kıtlık, yokluk.
Qehwe : Kahve.
Qela : Kalay.

Qelan : 1 Yağda kı¬
zarmak anlamına fi¬
il. 2 Bir şeyin kökü¬
nün kazınması anla¬
mına fiil. Her iki an¬
lamda da, şimdiki za¬
man fiili «diqele».

Qelandin : 1 Bir şeyi
yağda kızartmak anla¬
mına fiil. 2 Bir şe¬
yin kökünü kazımak,
soyunu tüketmek anla¬
mına fiil. Her iki an

lamda da şimdiki za¬
man fiili «diqelîne».

Qelanîk : Kapların ka¬
laylanmasında kulla¬
nılan beyaz renkli ka¬
lay. Birçokları buna
«qılâ» derler.

Qelaştm : Bir ağacı diki¬
ne yarmak (doğrusu
herhangi bir şeyi, ör¬
neğin bir tepeyi yar¬
mak) anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqelêşe».

Qelb : Kalp, yürek, gö¬
nül (çoğu yörelerde
«dil» denir) .

Qelem : Kalem.
Qelen : Nişanlanan kızın

babasına başlık olarak
verilen para, başlık.

Qelendere : Bohtan'da
bir köy.

Qelew : Şişman, semiz.
Qelewbûn : Şişmanla¬

mak, semizlenmek an¬
lamına bileşik fiil
Şimdiki zaman fiili
«qelew dibe».

Qelewkirm : Şişmanlat¬
mak, semizletmek an¬
lamına bileşik fiil-
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Qehirîn Qelewkinn
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Qeliqandm Qelsbûn

Şimdiki zaman fiili
«qelew dike».

Qehqandm : Kararsızlı¬
ğa düşürmek, endişe¬
ye itmek, tahrik et¬
mek anlamlarına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqehqîne».

Qehqîn : Kararsızlığa
düşmek, endişeye düş¬
mek, tahrik olmak an¬
lamlarına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqehqe».

Qehşandm : Yarmak an¬
lamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqehşî-
ne».

Qehşîn : Yarılmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diqehşe».

Qelî : Kavurma.
Qelînek : Kızartmak üze¬

re ayrılan yumurta ya
da benzeri şeyler.

Qelîpîvaz : Kavurma ile
soğanın kızartılmasıy-
la yapılan bir yemek.

Qelîsêl : Saçta kızartıla¬
rak susuz olarak pişi¬
rilen ufak et parçala¬
rının üzerine sarım¬
saklı yoğurt dökülerek

yapılan bir yemek,
(bazı yörelerde, kıyıl¬
mış soğan karıştırılan
bulgur unundan yapı¬
lan ekmeğe de bu ad
verilir) .

Qelp : 1 Sahte para
ve benzeri şeyler, ka¬
rışık şeyler. 2 : Hile¬
ci, işinde dürüst dav¬
ranmayan, yüklendiği
işi baştan savma bir
şekilde yapmaya çalı¬
şan kimse.

Qelpezan : Kalp eşya ya¬
pan, sahte eşya (ya da
para) yapmasını bece¬
ren kimse.

Qels : 1 Zayıf, çelim¬
siz, cılız, halsiz olan
insan ya da hayvan.
2 Zayıf iradeli, güç¬
süz kimse.

Qelsbûn : 1 Zayıfla¬
mak, cılız ve çelimsiz
hale gelmek, halsiz
düşmek anlamlarına
bileşik fiil. 2 Zayıf
iradeli, güçsüz hale
gelmek anlamına bi¬
leşik fiil. Her iki an-
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Qeliqandm Qelsbûn

Şimdiki zaman fiili
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Qelsî Qencikinn

lamda da şimdiki za¬
man fiili «qels dibe».

Qelsî : 1 Zayıflık, cı¬
lızlık, çelimsizlik, hal¬
sizlik. 2 İradesizlik;
güçsüzlük.

Qelskirm : Zayıflatmak,
çelimsiz ve cılız hale
getirmek, halsiz dü¬
şürmek anlamlarına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qels di¬
ke».

Qelş : Yarık.
Qelûn : Pipo.

Qemb : Birbirine yapı¬
şık iki ceviz, iki ba¬
dem ve benzeri yemiş¬
ler (bazı yörelerde
bunlara «cotık» denir) .

Qemç -. Keçi kuyruğu.
«Qemçik» şeklinde de
söylenir.

Qemer : Rengi siyaha,
çalan insan, esmer.

Qemsar : Şirvan'da bir
köy.

Qemsî : Dedikoducu,
halkın sözlerini birbir¬
lerine götüren, ara bo¬
zan kimse.

Qemtik : Küçük ipek
mendil.

Qena : Azamî isteğin el¬

de edilemeyeceği an¬
laşılınca asgari is¬

teğin yerine getirilme¬
siyle yetinileceğini be¬
lirten sözcük (Türkçe-
deki «hiç değilse»,
«hiç olmazsa», «hiç
yoksa» sözcüklerinin
karşılığı) .

Qenaet : Kanaat. A.
Qenc : 1 İyi, güzel,

kaliteli. Her şey için
kullanılır. 2 İyilik
sever kimse.

Qencbûn : 1 İyi ol¬

mak, güzel ve kaliteli
olmak anlamlarına bi¬

leşik fiil. 2 İyilik se¬

ver olmak anlamına
bileşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «qenc dibe».

Qencî -. İyilik, iyi sever-
lik, cömertlik.

Qencîkinn : İyilik et¬

mek, cömertlik etmek
anlamına bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«qencî dike».
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Qenckmn Qerefîl

Qenclann : İyi etmek,
güzel ve kaliteli hale
getirmek anlamlarına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «qenc dike».

Qend : Şeker. F.
Qendeharî : Kaliteli bir

buğday çeşidi.
Qendîl : Kandil.
Qenqenaskê : Garzan'da

bir köy.
Qentere : Oluk gibi oyu¬

larak, suyu geçirmesi
için uçları bir derenin
ya da herhangi bir ya¬
rığın iki kenanna ko¬
nulan uzun direk.

Qer : Rengi siyaha çalan
koyun.

Qerac : l Eğimli ara¬
zi. 2 Bitki yetişme¬
yen ve yetişen bitkile¬
ri de hayvanlar tara¬
fından yenilen arazi.

Qerax : Kenar, kıyı.
Qeram : Kaplann ağzı¬

na, herhangi bir şeyin
içlerine düşmesini ön¬
lemek için kapatılan
deri parçası, deriden
yapılmış kapak.

Qerandm : Istırabını din

dirmek, canı sıkılma¬
yacak duruma getir¬
mek, sükûnete kavuş¬
turmak, sıkıntısını din¬
dirmek anlamlarına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «diqerine».

Qerase : Yerinden kal-
dınlmak istenen iri
taş ve benzerlerini
kaldınrken bir ucu
altlarına sokularak
oynatılan direk (löv-
ye).

Qerbjûs : Atın sırtına ko¬
nulan eyerin ön ve
arka taraflanndaki çı¬
kıntıların her biri.

Qereçî : Kalbur yapmak¬
la tanınan bir Kürt
kabilesi (nazarlık, yü¬
zük gibi şeyler de ya¬
pan bu topluluk göçe¬
bedir) .

Qerefil : 1 Karanfil çi¬
çeği. 2 Kadınların
burunlarını delip tak-
tıklan, hızmaya ben¬
zer bir süs eşyası. U-
fak bir çiviyi andın-
yor.
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Qeresû Qertaf

Qeresû : Hizan'da bir
köy.

Qerimîn : 1 Sıvıların
donup katılaşması an¬
lamına fiil. 2 Canlı¬
ların organlarının
yorgunluktan, soğuk¬
tan ya da rüzgânn et¬
kisiyle katılaşması ve
rahat hareket edemez
duruma gelmesi anla¬
mına fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «diqenme».

Qerisandm : 1 Her¬
hangi bir şeyi zorluk¬
la sığabileceği bir ye¬
re sıkıştırarak ve zor¬
layarak yerleştirmek
anlamına fiil. 2

Dondurmak, donacak
derecede üşümesine
yol açmak anlamma
fiil. Her iki anlamda
da şimdiki zaman fiili
«diqensîne».

Qerisîn : 1 Herhangi
bir şeyin zorlukla sı¬
ğabileceği bir yere sı¬
kışıp kalması anlamı¬
na fiil. 2 Donmak,
donacak derecede üşü

mek anlamına fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «diqeri-
se».

Qerî : Istırabın dinmesi,
can sıkıntısı olmama¬
sı, sükûnete kavuşma,
sıkıntı duymama hali,
dinginlik.

Qerîyan : Istırabın din¬
mesi, canı sıkılmaya¬
cak duruma gelmek,
sükûnete kavuşmak,
sıkıntı duymamak an¬
lamlarına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqere».

Qern .- Uzun zaman par¬
çası, asır, yüzyıl. A.

Qernê : Bohtan'da bir
köy.

Qero : Şirvan'da bir köy.
Qerpal : Çok yırtık, li-

me-lime elbise.
Qers : 1 Sıkışma, sıkı-

kışıklık. 2 Donma,
donacak derecede üşü¬
me.

Qersûn : Çömlek gibi
olup, ağzı daha geniş
olan, topraktan yapıl¬
mış bir kap.

Qertaf : Balla dolan ko-
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Qerwaş Qesnk

vanlara sokularak bal
almakta kullanılan
araç.

Qerwaş : Kadın hizmet¬
çi.

Qesab : Kasap. A.
Qesabxane : Koyunlann

kesildiği yer, mezba¬
ha-

Qesabî : Kasaplık mesle¬
ği-

Qesarkirî i
Qesar : Yeni dokunmuş

bez ve benzeri doku¬
malan, çekilmelerini
sağlamak için yıkama
işi.

Qesarkinn : Yeni dokun¬
muş bez ve benzeri
dokumalan, çekilme¬
lerini sağlamak için
yıkamak anlamına bi¬
leşik fiü. Şimdiki za¬
man fiili «qesar dike».

Qesarkirî : Yeni dokun¬
muş bez ve benzeri
dokumalardan çekil¬
sin diye yıkanmış ola¬
nı.

Qesd : Kasıt. A.
Qesel : Harman döver¬

ken buğday ve benze

ri hububatların sa¬
manlardan aynlma-
smdan sonra, başak¬
lardan ayrılmamış hu¬
bubat kalmtılan.

Qesem : 1 Yemin, ant.
A. 2 Zehir.

Qesidîn : Herhangi bir
işi görmesi, bir ihtiya¬
cı karşılaması isteğiy¬
le birisine gitmek, on¬
dan istekte bulunmak
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqeside».

Qesifandm : Eti kesip
parçalara ayırmak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diqesifîne».

Qesifîn : Soğuktan çok
fazla etkilenmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqesife»-

Qesir : Saray, kasr. A.
Qesirandm : Yeni do¬

kunmuş bez ve ben¬
zeri dokumalan, çek¬
melerini sağlamak
için yıkamak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «diqesirîne».

Qesrik : Reşan bucağın¬
da (?) bir köy.
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Qestî Qetabkirm

Qestî : Kasıtlı.
Qestîka : Kasten, mah¬

sus.
Qeza : 1 Geçmiş na¬

mazın yerine kılman
namaz, 2 Uğranılan
felâket, kaza. A.

Qezakirm : Geçmiş na¬
mazı yeniden kılmak,
kaza etmek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qeza di¬
ke».

Qeşa : Buz, suyun buz
tutması.

Qeşartm : Kabuklu bir
şeyi soymak, kabuğun¬
dan ayırmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «diqeşêre».

Qeşem : Soğuk havalar¬
da suyun üzerinde
oluşan buz tabakası.

Qeşitîn : 1 Oturma¬
sından hoşlanılmayan
ya -da birlikte olmasın¬
dan nefret edilen kim¬
senin gitmesi, bulun¬
duğu yerden aynlma-
sı anlamına fiil. 2

Hemen gitmek, tüy¬
mek, toz almak anla

mına fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «diqeşite».

Qeşmer : Küçük düşürü¬
cü davranışlara aldır-
maksızm şakalar ya¬
pan kimse, (komed¬
yen, güldürücü) .

Qeşnk : Kabuk (daha
çok buğday ve benze¬
ri hububatlann kabu¬
ğu).

Qet : 1 Hiç, hiç bir
şey. 2 İpin kopmuş
parçası.

Qetab : Aşınmış karasa-
panm üzerine demir¬
cinin çektiği yeni kat.
Ayrıca gömlek gibi el¬
biselerin belirli yerle¬
rinin, örneğin kolları¬
nın üzerine baştan ba¬
şa geçirilen yama.

Qetabkinn : Aşınmış
olan karasabanın üze¬
rine demircinin yeni
bir kat geçirmesi an¬
lamına bileşik fiil.
2 Gömlek gibi elbi¬
selerin belirli yerleri¬
nin, örneğin kollannm
üzerine baştan başa
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Qetan Qewarok

yama geçirmek anla¬
mına bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «qetab
dike».

Qetan : Yırtılmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diqete».

Qetandm : Yırtmak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqetîne».

Qetandî : Yırtılmış olan
şey. Her şey için kul¬
lanılır.

Qetayî : Yırtık şey. Her
şey için kullanılır.

Qetek : Buğday, bulgur
gibi şeylerin içindeki
ufak taşlan ve ben¬
zerlerini ayıklamak
için bunların üzerine
konulup yukarıya doğ¬
ru savrulan, tepsi bi¬
çimindeki tahta araç-

Qetil : Öldürme, katil.
Qetilkmn : Öldürmek,

katletmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «qetil dike».

Qetirme : Tüfeğin baru¬
tunun ölçülmesinde

kullanılan araç, barut
ölçeği.

Qetkmn : Bir şeyi par¬
çalara ayırmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «qet
dike».

Qetl û qitûl : Büyük vu¬
ruşma.

Qetram : Katran.
Qetûf : Küçük sepet (da¬

ha çok üzüm sepeti
için kullanılır).

Qewaq : Testi ve diğer
toprak kaplann ya¬
pımcısı.

Qewal : 1 Yezidilerin
liderlerine verilen ad
2 Sesi güzel olan
ses sanatkân. 3 Bir
tüfek çeşidi.

Qewarn : Yere dikilerek
baston yapılacak değ¬
neklerin bükülmesin-
de kullanılan direk.

Qewarok : Kabuğu he¬
nüz sertleşmemiş olan
ceviziçi. Bu cevizlerin
kabuğu çakıyla oyu¬
larak içindeki yemişi
çıkanlır.
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diki zaman fiili «qet
dike».

Qetl û qitûl : Büyük vu¬
ruşma.

Qetram : Katran.
Qetûf : Küçük sepet (da¬

ha çok üzüm sepeti
için kullanılır).

Qewaq : Testi ve diğer
toprak kaplann ya¬
pımcısı.

Qewal : 1 Yezidilerin
liderlerine verilen ad
2 Sesi güzel olan
ses sanatkân. 3 Bir
tüfek çeşidi.

Qewarn : Yere dikilerek
baston yapılacak değ¬
neklerin bükülmesin-
de kullanılan direk.

Qewarok : Kabuğu he¬
nüz sertleşmemiş olan
ceviziçi. Bu cevizlerin
kabuğu çakıyla oyu¬
larak içindeki yemişi
çıkanlır.
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Qewartin Qewm

Qewartm : Herhangi bir
şeyi oymak anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «diqewêre».

Qewaş : Kaynamakta
olan herhangi bir şe¬
yin suyu üzerinde bi¬
rikmiş köpüğü almak¬
ta kullanılan, geniş ve
delikli bakır araç
(kevgir) .

Qewet : Kuvvet, güç.
Qewimîn : Kaza, kavga

gibi şeylerin meydana
gelmesi anlamına fiil-
Şimdiki zaman fiili
«diqewime».

Qewirandm : Kovmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqewirî-
ne» (bazı yörelerde fi¬
il «qewitandin», şim¬
diki zaman fiili de
«diqewitîne» şeklinde
söylenir) .

Qewî : Sağlam, güçlü,
dayanıklı, kavi. A.

Qewîtî : Bir başkası ara¬
cılığıyla verilen her¬
hangi bir sipariş (ya
da gönderilen bir ha¬
ber, bir mesaj).

Qewîtîkinn : Bir başkası
aracılığıyla herhangi
bir şey sipariş etmek,
sipariş vermek (ya da
bir haber, bir mesaj
göndermek) anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qewîtî di¬
ke».

Qewl : 1 Birisinin söz¬
lerini naklederken
söylenen söz (örneğin
«senin dediğin gibi»
anlamına gelen «jî
qewlê teve» gibi) . 2

Herhangi bir iş ya da
buluşma için tespit
edilen zaman ya da
yer (randevu ya da
randevu yeri) .3 A-
kitlerde yapılan söz¬
leşme. 4 Bir hikâye¬
yi, bir övgüyü, bir aş¬
kı konu alan herhangi
bir dildeki manzum
sözlerin tümü.

Qewleq : Kadmlann sür¬
melerini koydukları
ufak kese (çoğu yöre¬
lerde «kıldan» denir).

Qewm : İnsan topluluğu,
aşiret, kavim. A.
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Qewman Qibraxkirm

Qewman : Sason dağla¬
rında yaşayan ahaliye
verilen ad.

Qewmik : 1 Uzun kuy¬
ruğu olan bir kabak
türü (su kabağı). 2

Zırkan'da bir köy.
Qews : Yay gibi eğri

olan değnek, direk ve
benzerleri-

Qewş : Buğday ve ben¬
zeri hububatlann sap¬
larının harman yerin¬
de dövülmeye hazır
duruma getirilen hali.

Qey : Galiba, herhalde
anlamına gelen söz¬
cük.

Qeyar : Topraktan ya¬
pılmış kapların kml-
mış olanlannm yapış¬
tırılmasında kullanı¬
lan madde.

Qeyd .- Atlann ayağına
takılan zincir.

Qeydik : 1 Atlarm
ayağının aşık, kemiği
ile tırnağı arasındaki
bölümü. 2 Kitapla¬
rın satırlan arasına
yazılan notlar.

Qeyserûn : Kurutulmuş

kayısıların yağda kı¬
zartılmış olanları.

Qeytan : Kaytan.
Qez : İpek.
Qezaz : Terzi.
Qêwix : Bohtan'da bir

köy.
Qıbe-qıb : Kekliklerin

ötüşünü anlatırken
söylenen söz.

Qibîn : Kekliğin ötmesi
anlamma fiil. Şimdi¬
ki zaman fiili «diqibe».

Qibilîn : Ekinlerin iyi
olması anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqibile».

Qible : Namaz sırasmda
dönülen yön, kıble.

Qibrax . Elbisenin yol¬
culuğa çıkıyormuşça-
sına, kemer ve benze¬
ri bir şeyle vücudun
üzerine bağlanması
durumu.

Qibraxkirm : Elbisenin,
yolculuğa çıkıyormuş-
çasma, kemer ya da
benzeri bir şeyle vücu¬
dun üzerine sarılıp
bağlanması anlamına
bileşik fiil- Şimdiki za-

181

Qewman Qibraxkirm

Qewman : Sason dağla¬
rında yaşayan ahaliye
verilen ad.

Qewmik : 1 Uzun kuy¬
ruğu olan bir kabak
türü (su kabağı). 2

Zırkan'da bir köy.
Qews : Yay gibi eğri

olan değnek, direk ve
benzerleri-

Qewş : Buğday ve ben¬
zeri hububatlann sap¬
larının harman yerin¬
de dövülmeye hazır
duruma getirilen hali.

Qey : Galiba, herhalde
anlamına gelen söz¬
cük.

Qeyar : Topraktan ya¬
pılmış kapların kml-
mış olanlannm yapış¬
tırılmasında kullanı¬
lan madde.

Qeyd .- Atlann ayağına
takılan zincir.

Qeydik : 1 Atlarm
ayağının aşık, kemiği
ile tırnağı arasındaki
bölümü. 2 Kitapla¬
rın satırlan arasına
yazılan notlar.

Qeyserûn : Kurutulmuş

kayısıların yağda kı¬
zartılmış olanları.

Qeytan : Kaytan.
Qez : İpek.
Qezaz : Terzi.
Qêwix : Bohtan'da bir

köy.
Qıbe-qıb : Kekliklerin

ötüşünü anlatırken
söylenen söz.

Qibîn : Kekliğin ötmesi
anlamma fiil. Şimdi¬
ki zaman fiili «diqibe».

Qibilîn : Ekinlerin iyi
olması anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqibile».

Qible : Namaz sırasmda
dönülen yön, kıble.

Qibrax . Elbisenin yol¬
culuğa çıkıyormuşça-
sına, kemer ve benze¬
ri bir şeyle vücudun
üzerine bağlanması
durumu.

Qibraxkirm : Elbisenin,
yolculuğa çıkıyormuş-
çasma, kemer ya da
benzeri bir şeyle vücu¬
dun üzerine sarılıp
bağlanması anlamına
bileşik fiil- Şimdiki za-

181



Qidîk Qiral

man fiili «qibrax di¬
ke».

Qidîk : İnsanın, yanlân-
na dokunulduğu za¬
man gıdıklanması so¬
nucunda meydana ge¬
len durumu (bazı yö¬
relerde buna «xidokî»
de dcıür) .

Qıd-qıd : Tavuk sesini
anlatırken kullanılan
söz.

Qidûm : Biçim, şekil, in¬
sanın görünüm biçi¬
mi.

Qijik : Siyah - beyaz
renkleri olan, uzun
kuyruklu bir kuş (kar¬
ga).

Qijiiandm : Yağı ya da
yağda herhangi bir şe¬
yi kızartmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «diqijiiîne».

Qijilîn : Yağın ya da yağ¬
da herhangi bir şeyin
kızarması anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «diqijile».

Qilik : Kapıların ağaç¬
tan yapılan kilidi.
(Mecazî olarak da

çok kısa boylu, cüce
insanlar için kullanı¬
lır) .

Qilîç : Küçük parmak,
serçe parmağı.

Qilûmik : 1 Felç ya da
romatizma yüzünden
organları eğrilmiş
kimse. 2 Dalları ke¬
silmiş ağaç.

Qinare : Kasap dükkân¬
larında etlerin asıldığı
çengel (bazı yörelerde
«qinar» şeklinde söy¬
lenir) .

Qmêbmê : İlkbaharda
yetişen ve yenilebilen
bir bitki.

Qmık : Tavukların ba¬
rındığı yer, kümes
(çoğu yörelerde «kox»
denir) .

Qrnût : Cimri, pinti-
Qinyat : Yetinme, tesel¬

li, avuntu.
Qır : Geceleri düşen, tuz

rengindeki beyaz mad¬
de (kırağı) .

Qiral : Müslüman olma¬
yan devletlerin hü-
kümdarlan için kulla¬
nılan unvan (kral).
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Qirar Qirmiçandin

Qirar : 1 Karar (çoğu
yörelerde «bıryar» de¬
nir ve ilk «r» kaim
okunur). 2 İstikrar,
bir durumda karar
kılma.

Qirardan -. Karar ver¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «qirar dıde» (ço¬
ğu yörelerde fiil «bır-
yardan», şimdiki za¬
man fiili de «bıryar
dıde» şeklinde söylenir
ve her ikisinde de ilk
«r» kalın okunur) .

Qirargirtin : 1 Karar
almak anlamına bile¬
şik fiil (çoğu yöreler¬
de «bıryargırtm» şek¬
linde söylenir ve ilk
«r» kalın okunur) .

2 Bir yerde ya da
bir durum üzerinde
karar kılmak anlamı¬
na bileşik fiil. Her iki
anlamda da şimdiki
zaman fiili «qirar dıgı-
re».

Qirboz : Sakallan yarı
yarıya ya da yansın

dan fazlası beyazlaş-
mış kimse. T.

Qıre-qır : 1 Ağız kav¬
gası. 2 Kurbağa se¬
sini anlatırken kulla¬
nılan sözcük.

Qirêj : Kir (bazı yöreler¬
de «qilêr» denir).

Qirêjahî : Kirlilik.
Qirêjbûn : Kirlenmek

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«qirêj dibe» (bazı yö¬
relerde fiil «qilêrbûn»,
şimdiki zaman fiili de
«qilêr dibe» şeklinde
söylenir) .

Qirêjî : Kirli (bazı yöre¬
lerde «qilêrî» denir)-

Qirêj kırın : Kirletmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«qirêj dike».

Qirêjok : Temizliğe dik¬
kat etmeyen, kir-pas
içinde olan kimse.

Qinxê : Rıdvan ilçesinde
(?) bir köy.
Qmk : Boğaz, gırtlak.
Qirîn : Ağız kavgası.
Qirmiçandm : Ot ya da

ekini yan boyundan
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Qirş Qîjqîjok

koparmak, kesmek an¬
lamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqirmi-
çîne».

Qırş : Çah-çırpı kınntı-
lan, kurumuş ot sap¬
ları.

Qirşik : Yakmak üzere
toplanan çah-çırpı kı-
rmtılan.

Qırte-qırt : Ağız kavga¬
sı, sert tartışma.

Qisas .- Kısas. A.
Qıse .- 1 Hikâye, her¬

hangi bir olayı anlat¬
ma. 2 Konuşma,
söyleme.

Qisekirm : 1 Bir ola¬
yın öyküsünü, hikâye¬
sini anlatmak anlamı¬
na bileşik fiil. 2 Ko¬
nuşmak, söylemek an¬
lamına bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «qıse di¬
ke».

Qismet : Kısmet, nasip-
A.

Qıtık : Hıyara benzeyen
bir sebze (acur, kıtî).

Qiyamet. : Kıyamet. A.
Qiyas : İki şey arasmda

yapılan karşılaştırma,
mukayese, kıyas. A.

Qiyaskmn : İki şeyi kar¬
şılaştırmak, Kıyas et¬
mek, kıyaslamak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«qiyas dike».

Qizilan : Bir Yezidî aşi¬
reti.

Qizilqurt : Kurt gibi bir
haşere. Kuru ottan
yaptığı yuvasını kuy¬
ruğuna takarak arka¬
sından sürükler. Ba¬
zen de yuvasıyla bir¬
likte hayvanlar tara¬
fından yenir.

Qizwan : Sert kabuklu
bir yemiş.

Qîçmez : Cimri, pinti.
Qîvar : Eşekler tarafın¬

dan sevilen dikenli bir
bitki.

Qîjîn : Çocuğun yüksek
sesle ağlaması anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diqîje».

Qîjqijok : 1 Yeşil
renkli ve ince sesli bir
kuş. 2 Yazın gün¬
düzleri sürekli öten
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Qîq Qîtik

bir böcek (ayrıca me¬
cazi olarak, çok bağı¬
rıp çağıran cırtlak ses¬
li kimseler için de kul¬
lanılır) .

Qîq : Boynu ince ve uzun
olan, ayrıca çok zayıf¬
layan kimse.

Qîqbûn : Zayıflamak ve
zayıflıktan boynu in¬
celip uzamak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qîq dibe»

Qîqî : Horoz sesini ve
ötüşünü anlatırken
kullanılan sözcük.

Qîm : Yetinme, bir şeyi
yeterli görme, kabul
etme.

Qîmanîn : Yetinmek, bir
şeyi yeterli görmek,
kabul etmek, ona nza
göstermek anlamları¬
na, bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qîma xwe
tine».

Qîmet : Değer, kıymet.
A.

Qîr : 1 Bağırma, ba¬
ğırtı. 2 Zift.

Qîre-qîr : Bağırıp çağır¬
ma, bağırtı.

Qîrîn : Bağırmak, hay¬
kırmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqîre».

Qîrînkirm : Bağırmak,
haykırmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za-
fiili «qîrin dike».

Qîrqîrok : Her zaman ba¬
ğırıp çağıran, velvele
çıkaran kimse.

Qît : Birisinin koyunları¬
nı beslemek için alan
kimsenin, koyunlann
yağından sahiplerine
verdiği miktar- Bun¬
lar, koyunların sütünü
ve yağının çoğunu
besleme ücreti olarak
kendileri alırlar; yağın
bir bölümünü de ko¬
yunların sahibine ve¬
rirler. İşte buna «qît»
denir.

Qîtik : Bacağın diz ka¬
pağı ile aşık kemiği
arasındaki bölümü.
Hem insan, hem de
hayvan bacaklan için
kullanılır. Bazılan da
bunu «qîçik» şeklinde
söylerler (bazı yöre-
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Qoc Qorç

lerde de «gîtık» şeklin¬
de söylenir).

Qoc : 1 Boynuz (bazı
yörelerde «qiloç», bazı
yörelerde de «qorç»
şeklinde söylenir) .

2 Ağaç kütüğü.
Qoç : Vahşi hayvanları

avlamakta kullanılan
büyük fak.

Qoçan : İstimlâk. T.
Qoçbehdir : Kökleri müs-

hil olan bir bitki.
Qoq . : 1 Hay vanlann

başı. 2 Düz bir şey¬
de meydana gelen u-
fak tümsek.

Qol : Kurt, köpek, tilki
gibi hayvanlardan
kuyruğu kesilmiş olan-
lan (ayrıca kesilmiş
kuyruk için de kulla¬
nılır) .

Qolbûn : Kuyruğu kesil¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «qol dibe».

Qolek : Yere yayılan ge¬
niş yaprakları olan bir
bitki.

Qohnc : Bir ağn.
Qolkmn : Kurt, köpek,

tilki gibi hayvanların
kuyruğunu kesmek
anlamına bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«qol dike».

Qondere : Kundura.
Qop : Eli ya da ayağı sa¬

kat olan kimse.
Qor : 1 Zayıf, cılız

hayvan. 2 Eğik, eğ¬
ri. 3 Dizi, sıra (Ör¬
neğin gerdana takılan
inci dizisi, yan yana
duran insanlardan
oluşan sıra gibi).

Qorbûn : 1 Hayvan¬
ların zayıflaması, cı¬
lız hale gelmesi anla¬
mına bileşik fiil. 2

Eğrilmek, eğik hale
gelmek anlamına bile¬
şik fiil. 3 Dizilmek,
sıralanmak, sıra ol¬
mak anlamına bileşik
fiil. Her üç anlamda
da şimdiki zaman fiili
«qor dibe».

Qorç : 1 Ceviz kabu¬
ğunun üzerindeki ye¬
şil kabuk. 2 Çürü¬
müş ve içi boşalmış
diş.
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Qorede Quflik

Qorede : Çok zayıflamış,
kaburgaları sayılacak
hale gelmiş hayvan.

Qore-qor : Yüksek sesle
ve acıklı bir şekilde
ağlama sesini anlatır¬
ken kullanılan söz.

Qorik : Kalça.
Qorîn : Yüksek sesle ve

acıklı bir şekilde ağ¬
lamak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqore» .

Qorkirm : 1 Eğmek, eğri
hale getirmek anlamı¬
na bileşik fiil. 2 Diz¬
mek, sıralamak, sıra¬
ya koymak anlamına
bileşik fiil. 3 Zayıf¬
latmak, cılız hale ge¬
tirmek anlamına bile¬
şik fiil. Her üç anlam¬
da, da şimdiki zaman
fiili «qor dike».

Qose : Sigara ağızlığı.
Qot : 1 Eli ya da aya¬

ğı kesik olan kimse.
2 Kesilen ağacm,
kökünün dışarda kal¬
mış ucu.

Qozan : Rojkan'da bir
köy.

Quba : Kaynatılınca bo¬
zulan ayran.

Qudret : Bir işi yapabil¬
me gücü, kudret. A.

Qufe : Üzüm sepeti.
Qufil : Kilit, kapı kilidi

(bazı yörelerde «qefil»
şeklinde söylenir) .

Qufilandin : Kapıyı ki¬
litlemek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqufiiîne» (bazı yö¬
relerde fiil «qefilan-
dm», şimdiki zaman
fiili de «diqefilîne»
şeklinde söylenir) .

Qufilîn : 1 Kapının
kilitlenmesi anlamına
fiil. 2 Soğuktan do¬
nup ölmek anlamına
fiil. Her iki anlamda
da şimdiki zaman fiili
«diqufile» (bazı yö¬
relerde her iki anlam¬
da da fiil «qefilîn»,
şimdiki zaman fiili de
«diqefile» şeklinde
söylenir) .

Quflik : 1 Küçük ki¬
lit. 2 Uçlan gümüş
bir plakaya bağlı olan,
kadmlann bilezik gibi

187

Qorede Quflik

Qorede : Çok zayıflamış,
kaburgaları sayılacak
hale gelmiş hayvan.

Qore-qor : Yüksek sesle
ve acıklı bir şekilde
ağlama sesini anlatır¬
ken kullanılan söz.

Qorik : Kalça.
Qorîn : Yüksek sesle ve

acıklı bir şekilde ağ¬
lamak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqore» .

Qorkirm : 1 Eğmek, eğri
hale getirmek anlamı¬
na bileşik fiil. 2 Diz¬
mek, sıralamak, sıra¬
ya koymak anlamına
bileşik fiil. 3 Zayıf¬
latmak, cılız hale ge¬
tirmek anlamına bile¬
şik fiil. Her üç anlam¬
da, da şimdiki zaman
fiili «qor dike».

Qose : Sigara ağızlığı.
Qot : 1 Eli ya da aya¬

ğı kesik olan kimse.
2 Kesilen ağacm,
kökünün dışarda kal¬
mış ucu.

Qozan : Rojkan'da bir
köy.

Quba : Kaynatılınca bo¬
zulan ayran.

Qudret : Bir işi yapabil¬
me gücü, kudret. A.

Qufe : Üzüm sepeti.
Qufil : Kilit, kapı kilidi

(bazı yörelerde «qefil»
şeklinde söylenir) .

Qufilandin : Kapıyı ki¬
litlemek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqufiiîne» (bazı yö¬
relerde fiil «qefilan-
dm», şimdiki zaman
fiili de «diqefilîne»
şeklinde söylenir) .

Qufilîn : 1 Kapının
kilitlenmesi anlamına
fiil. 2 Soğuktan do¬
nup ölmek anlamına
fiil. Her iki anlamda
da şimdiki zaman fiili
«diqufile» (bazı yö¬
relerde her iki anlam¬
da da fiil «qefilîn»,
şimdiki zaman fiili de
«diqefile» şeklinde
söylenir) .

Quflik : 1 Küçük ki¬
lit. 2 Uçlan gümüş
bir plakaya bağlı olan,
kadmlann bilezik gibi

187



Qul Quling

kollarına takıp bu pla¬
kanın iki ucunu ke¬
netledikleri, birkaç
dizi mercan ya da keh¬
ribardan oluşan bir
süs eşyası.

Qul .- Delik (bazı yöre¬
lerde «kun» denir)-

Qulbûn : Delinmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «qul
dibe».

Qule : Siyah ile san ara¬
sında rengi olan at,
katır ve eşek.

Quleteyn : Abdest al¬
mak için yapılmış ha¬
vuz.

Qulêl : Herhangi bir şey¬
de meydana gelen de¬
lik.

Qulêîbûn : Herhangi bir
şeyin delinmesi anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «qulêî
dibe».

Qulêlkirm : Herhangi bir
şeyi delmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «qulêl di¬
ke».

Qulh : Duvann arkasın

da, duvara takviye ol-
. sun diye yapılan des¬

tek.
Quhbandm : Devirmek,

tersine çevirmek, alt¬
üst etmek anlamma
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «diquhbîne» (bazı
yörelerde fiil «qehban-
dın», şimdiki zaman
fiili «diqelibîne» şek¬
linde söylenir).

Qulibandî : Devrilmiş,
çevrilmiş, alt-üst ol¬
muş şey (bazı yöreler¬
de «qehbandî» şeklin¬
de söylenir). ,

Quhbîn : Devrilmek, ters
çevrilmek, alt-üst edil¬
mek anlamlanna fi¬
il. Şimdiki zaman fi¬
ili «diquhbe» (bazı yö¬
relerde fiil «qehbîn»,
şimdiki zaman fiili de
«diqehbe» şeklinde
söylenir) .

Quîik : Delik, hapishane.
Ba,zılan bu anlamda
kullanırlar (çoğu yö¬
relerde de «girtîxane»
denir) .

Quling : Durna.
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Qulqule Quraftin

Qulqule : Kapılann alt
ve üst köşelerinde bu¬
lunan ve alttaki yere,
üstteki de duvann içi¬
ne geçirilerek kapının
tutunmasını ve açılıp
kapanmasını sağlayan
çıkıntılardan her biri.

Qulkirm : Delmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «qul
dike» (bazı yörelerde
fiil «kunkırm», şimdi¬
ki zaman fiili «kun di¬
ke» şeklinde söylenir) .

Qulp : 1 Çuval ve ben¬
zerlerine takılan kulp-
2 Genç ilinde bir
ilçe (Şimdi Diyarba¬
kır'ın Kulp ilçesi).

Qulpik : Geğirti.
Qultîk : Bitlis yakınla¬

rında bir köy.
Quman : Elbise ya da

herhangi bir dokuma
maddesinin yanmak
üzere olması, yanacak
duruma gelecek kadar
ateşten etkilenmesi an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqume».

Qumandin : Elbise ve

benzeri bir dokuma
maddesini yanacak
duruma gelecek kadar
ateşe tutmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqumî-
ne».

Qumar : Kumar. A.
Qumaş : Kumaş. A.
Qumqumok : Kertenke¬

le bazı yörelerde
«gumgumok» şeklin¬
de söylenir).

Qumrî : Bilinen bir kuş
(kumru) .

Quncik : Binalarda iki
duvarın içte birleştik¬
leri yer, köşe (bazı yö¬
relerde «kuncık» şek¬
linde söylenir).

Quncirik : 1 Yuvarlak
cisim, cirm. İnsan vü¬
cudunun herhangi bir
yerini iki parmak ara¬
sına alarak sıkma
(çimdik) .

Quraftin : Bir dalı, bir
değneği, bir çubuğu
ve benzeri bir şeyi bü¬
kerek kırmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «diqurêfe».
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Qur'an Qurs

Qur'an : Kur'ân-ı Kerim-
Qurban : Kurban. A
Qurçirnandm : Bir bitki

ya da benzerini kökün¬
den değil de gövdesi¬
nin herhangi bir ye¬
rinden kopararak kes¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqurçimîne» .

Qurçimîn : Bir bitki ya
da benzerinin kökün¬
den değil de gövdesi¬
nin herhangi bir ye¬
rinden koparak kesil¬
mesi anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqurçime».

Qure : Kibirli, gururlu
kimse.

Qur'e : Kura, ad çekme.
A.

Qurf : Büyük korku, pa¬
nik.

Qunfandin : 1 Çok
korkutmak anlamına
fiil. 2 Bir dalı, bir
değneği, bir çubuğu
ya da benzerini büke¬
rek kırmak anlamına
fiil. Her iki anlamda

da şimdiki zaman fiili
«diqurifîne».

Qunfîn : 1 Çok kork¬
mak, paniğe kapılmak
anlamma fiil. 2 Bir
daim, bir değneğin,
bir çubuğun ya da
benzerinin bükülerek
kırılması anlamına fi¬
il. Her iki anlamda da
Şimdiki zaman fiili
«diqunfe».

Qunx : Bir yıldız (bu yıl¬
dız Temmuz ayında
görünür) .

Quriş : Paralardan ku7
ruş.

Qurm : Ağaç kütüğü-
Qurmiçandm : Elbise ve

benzeri şeyleri buruş¬
turmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diqurmiçîne».

Qurmiçîn : Cildin, elbi¬
senin ve benzeri şey¬
lerin buruşması anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diqurmiçe».

Qurs : 1 Belli bir süre
için eğitim görülen
yer (kurs). 2 Yu¬
varlak cisim, cirm. A.
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senin ve benzeri şey¬
lerin buruşması anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diqurmiçe».
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yer (kurs). 2 Yu¬
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Qusan Qût

. Qusan : El ya da ayak¬
ta, çalışmaktan ya da
yürümekten dolayı,
içinde su biriken ka¬
barcıklara! meydana
gelmesi anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diquse».

Qusandm : Makasla her¬
hangi bir şeyi kesmek
anlamına- fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqusîne».

Qusûr : Kusur, eksiklik.
A.

Qut : Kesik, kopuk.
Qutbûn : Kesilmek,

kopmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «qut dibe».

Qutek : Gömlek.
Qutifîn : Şiddetli soğuk¬

tan çok etkilenmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqutife»-

Qutim : Ağacın kesilme

sinden sonra yerde ka¬
lan kökü.

Qutî : Kutu.
Qutkirm : Kesmek, ko¬

parmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «qut dike».

Qutnî : İpekli ve pamuk¬
lu karışımı olarak do¬
kunan bir dokuma.

Qûç : Taş yığını.
Qûl : Kul, köle.
Qûm : Kum.
Qûnax : Bir günlük yol,

bir günlük yürüyüşle
alınabilecek mesafe.

Qûntax : Tüfek dipçiği.
Qûş : Binek ve yük hay¬

vanlarının kuyruğu¬
nun altına geçirilen
ve her iki ucu eyere ya
da semere bağlı olan
deri parçası (kuskun) .

Qût : Kış için hazırlanan
insan yiyeceği.

191

Qusan Qût

. Qusan : El ya da ayak¬
ta, çalışmaktan ya da
yürümekten dolayı,
içinde su biriken ka¬
barcıklara! meydana
gelmesi anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diquse».

Qusandm : Makasla her¬
hangi bir şeyi kesmek
anlamına- fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqusîne».

Qusûr : Kusur, eksiklik.
A.

Qut : Kesik, kopuk.
Qutbûn : Kesilmek,

kopmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «qut dibe».

Qutek : Gömlek.
Qutifîn : Şiddetli soğuk¬

tan çok etkilenmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diqutife»-

Qutim : Ağacın kesilme

sinden sonra yerde ka¬
lan kökü.

Qutî : Kutu.
Qutkirm : Kesmek, ko¬

parmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «qut dike».

Qutnî : İpekli ve pamuk¬
lu karışımı olarak do¬
kunan bir dokuma.

Qûç : Taş yığını.
Qûl : Kul, köle.
Qûm : Kum.
Qûnax : Bir günlük yol,

bir günlük yürüyüşle
alınabilecek mesafe.

Qûntax : Tüfek dipçiği.
Qûş : Binek ve yük hay¬

vanlarının kuyruğu¬
nun altına geçirilen
ve her iki ucu eyere ya
da semere bağlı olan
deri parçası (kuskun) .

Qût : Kış için hazırlanan
insan yiyeceği.

191



K

Ka : Saman.
Kabûs : Kâbus, karaba¬

san.

Kadane : Rusya'dan ge¬
tirtilen iri at (bazı yö¬
relerde «qedene» de¬
nir).

Kade : İçine, yağda kav¬
rulmuş un konularak
pişirilen bir ekmek çe¬

şidi.
Kadız : Gökyüzünde, ge¬

celeyin bir bulut gibi
görünen uzun hat, Sa¬
manyolu (Sözlük an

lamı «Saman hırsızı»
demektir) .

Kadin : Saman konulan
yer, bina (samanlık)

Kadînmâş : Balardan
kovanlarının konul¬
duğu yer.

Kafir : Allah'ı inkâr
eden (kâfir). A.

Kafur : Güzel kokulu bir
bitki, kâfur.

Kav : Fındık ve benzeri
yemişlerin daldan ko-
panlmaya başlandığı
gün. Rumî Ağustos
ayının 25'idir.
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Kavil Kalûme

Kavil : Yıkılmış ev, ha¬
rabe, yıkıntı, enkaz.

Kavır : İki yaşında olan
koyun yavrusu. İki ya¬
şma girdikten sonra
üç yaşma girinceye
kadar bu adla adlan-
dınlır. Ondan sonra
«beran» (koç) adıyla
adlandınlır (her iki
sözcükte de «r» kalın
okunur) .

Kavnas : Hizan'da bir
köy.

Kaxiz : Kâğıt.
Kaj : İplik yumağı (bazı

yörelerde «gaj» ve
«gac» şeklinde söyle¬
nir).

Kaka : Çocuk dilinde
meyvelere verilen ad
(bazı yörelerde yine
çocuk dilinde yumurta
için söylenir) .

Kakıl : Ceviz, badem gi¬
bi yemişlerin içi, çe¬
kirdeği.

Kakuç : Çivi çakılmasın¬
da kullanılan küçük
çekiç.

Kakuçâl : Soğan ve ce-
viziçi ezmesi ile şalga

mın yağda kızartıla¬
rak pişirilen yemek.

Kal : Yaşlı erkek, ihti¬
yar adam-

Kalan : Kılıç, kama gibi
kesici silâhlann sokul¬
duğu km.

Kalanî : Kına sokulan
kama biçimindeki bı¬
çak.

Kalbûn : Erkeğin yaş¬
lanması, ihtiyarlaması
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kal dibe».

Kale-kal : Yavrulannı
gören koyunlann o sı¬
rada çıkardıkları sese
verilen ad.

Kalık : 1 Ata, ananın
babası ya da babanın
babası. 2 Tabanına
çivi çakılmayan bir
ayakkabı çeşidi.

Kalıkî : Beşiri'de bir köy.
Kalî : İhtiyarlık, yaşlılık.
Kalîmast : Harman sıra¬

sında, zekâttan ayrı
olarak yoksullara ve¬
rilen buğday ve ben¬
zeri ürünler.

Kalûme : Kirlenip pas-
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Kam Kapik

lanmış ve kını kınl-
mış olan kılıç.

Kam : Nem, rutubet.
Kamav : Suyun kesilme¬

sinden sonra kanalda
kalan su kalıntıları.

Kamax : İnsan ve hay¬
van kıçı.

Kamar : Kalbur, davul
gibi şeylerin yuvarlak
kasnağı.

Kamaş : Henüz sarar¬
madan ve yeşilken
koparılıp kurutulan
tütün.

Kamil : 1 Rüştüne er¬
miş, reşit olmuş kim¬
se- 2 İyilikte, olgun¬
lukta üstün bir düze¬
ye ulaşmış kimse, kâ¬
mil, insan.

Kamılbûn : 1 Rüştüne
ermek, reşit olmak
anlamına bileşik fiil.
2 İyilikte, olgunluk¬
ta üstün bir düzeye
ulaşmak anlamına bi¬
leşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «Kamil di¬
be».

Kamûk : Üzümü sıkıp

şırasmı çıkaran kim¬
se.

Kan : Kaynak, Her şey
için kullanılır.

Kandew : Gebe kalma¬
yan ve sağılabilen inek
(bazı yörelerde «mâ-
jık» denir).

Kana : Hani, nerede an¬
lamına soru sözcüğü.
Bazen de «ka» şeklin¬
de söylenir.

Kanıka : Bohtan'da bir
köy.

Kanî : Pınar, çeşme.
«Kehnî» şeklinde de
söylenir.

Kanîmırî : Reşan'da (?)
bir köy.

Kanun : 1 Ocak, ateş
yakılan yer. 2 Kış
mevsiminden iki ayın
adı (Aralık ve Ocak
ayları) .

Kap : Çocukların oyna¬
dıkları aşık kemiği.

Kapan : Dar ve yürün¬
mesi zor olan yol (ba¬
zı yörelerde «şiverâ»
de denir ve «r» harfi
kalın okunur) .

Kapik : İpin bir parçası.
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Kapox Kartîk

Kapox : Biçilmiş otları
toplayıp deste yapmak
ve demetlerini bağla¬
mak üzere ücretle tu¬
tulan işçi-

Kapol : Toprağa karış¬
mış, çok ufak saman.

Kar : 1 İş, uğraş. 2

Kazanç, kâr. 3 Oğ¬
lak (bu anlamda, bazı
yörelerde «karık», ba¬
zı yörelerde de «keh-
rık» biçiminde söyle¬
nir) . 4 Tuzla, tuz
ocağı (bazı yörelerde
de «xweylîn» denir) .

Karak : Demir madeni.
Kar-bar : Herhangi bir

işe girişmek için yapı¬
lan gerekli hazırlıklar.

Karçîn : Çok lezzetli bir
armut türü.

Karekew : Toplu halde
yapılan keklik avı.

Karâç : Parmaklıkları
olan ve buğday gibi
ürünleri samandan
ayırmak için savur¬
makta kullanılan, a-
ğaçtan yapılmış araç,
dirgen (bazı yörelerde
melâb» denir) .

Karâz : l Su kaynağı,
pınar. 2 Havası se¬
rin olan yer, yayla,.

Karxane : 1 İşletil¬
mekte olan maden.
2 İş yeri.

Karıbûn : Yapabilecek
duruma gelmek, ya¬
pabilmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıkare».

Kari : Sulak yerlerde ye¬
tişen bir bitki.

Karin : Yapabilmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıkare»-

Karkar -. Kavas ilçesin¬
de (Gevaş) bir köy.

Karker : İşçi, emekçi,
emeğiyle geçinen kim¬
se.

Karmax : Buğday ele¬
mekte kullanılan bü¬
yük kalbur.

Karos : Güzel kokulu bir
bitki. Bazen yemeğe
de katılır.

Kartımûk : Sarı renkli
bir gül.

Kartîk : Marangozlukta
kullanılan eye (bazı

195

Kapox Kartîk

Kapox : Biçilmiş otları
toplayıp deste yapmak
ve demetlerini bağla¬
mak üzere ücretle tu¬
tulan işçi-

Kapol : Toprağa karış¬
mış, çok ufak saman.

Kar : 1 İş, uğraş. 2

Kazanç, kâr. 3 Oğ¬
lak (bu anlamda, bazı
yörelerde «karık», ba¬
zı yörelerde de «keh-
rık» biçiminde söyle¬
nir) . 4 Tuzla, tuz
ocağı (bazı yörelerde
de «xweylîn» denir) .

Karak : Demir madeni.
Kar-bar : Herhangi bir

işe girişmek için yapı¬
lan gerekli hazırlıklar.

Karçîn : Çok lezzetli bir
armut türü.

Karekew : Toplu halde
yapılan keklik avı.

Karâç : Parmaklıkları
olan ve buğday gibi
ürünleri samandan
ayırmak için savur¬
makta kullanılan, a-
ğaçtan yapılmış araç,
dirgen (bazı yörelerde
melâb» denir) .

Karâz : l Su kaynağı,
pınar. 2 Havası se¬
rin olan yer, yayla,.

Karxane : 1 İşletil¬
mekte olan maden.
2 İş yeri.

Karıbûn : Yapabilecek
duruma gelmek, ya¬
pabilmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıkare».

Kari : Sulak yerlerde ye¬
tişen bir bitki.

Karin : Yapabilmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıkare»-

Karkar -. Kavas ilçesin¬
de (Gevaş) bir köy.

Karker : İşçi, emekçi,
emeğiyle geçinen kim¬
se.

Karmax : Buğday ele¬
mekte kullanılan bü¬
yük kalbur.

Karos : Güzel kokulu bir
bitki. Bazen yemeğe
de katılır.

Kartımûk : Sarı renkli
bir gül.

Kartîk : Marangozlukta
kullanılan eye (bazı

195



Karwan Kebs

yörelerde «kertik» şek¬
linde söylenir).

Karwan : Kafile, kervan,
Kasık : İçinde yemek ye¬

nilen, topraktan yapıl¬
mış kap. Yoksul kim¬
seler tarafından kulla¬
nılır.

Kasox : Ekin biçmekte
kullanılan orak (çoğu
yörelerde «das» denir.

Kaş : Dik yamaç.

Kaşmg : Yünden doku¬
narak ya da örülerek
yapılan ve genellikle
torbalara kulp olarak
takılan ya da semer¬
lerin bağlanmasında
kullanılan enli yassı
ip.

Kaşkınn : Herhangi bir
şeyi yerde sürükleye¬
rek çekmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kaş dike».

Kat : Fazla verimli ol¬
mayan, ekilebildiği
halde az ürün veren
arazi.

Kaw : Böbürlenen, ken¬
di kendini büyük gös

teren kimse, kibirli ve
gururlu kimse.

Kawîr : Dikenli bir bitki
(özellikle develer bu
bitkiden çok hoşlanır¬
lar).

Kayın : Geviş, geviş ge¬
tirme-

Kayınkmn : Geviş getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «kayın dike».

Kebab : Ateşe tutularak
pişirilen et, kebap. A.

Kebanî : Ev işleriyle uğ¬
raşan kadın, ev kadı¬
nı (bazı yörelerde «ke-
vanî» şeklinde söyle¬
nir).

Kebar : 1 Fecir, ilk
şafak. 2 Müezzinle¬
rin ramazan gecele¬
rinde halkı sahura
kaldırmak için getir¬
dikleri tekbir ya da
okudukları ilâhîler.

Kebs : Üzüm ağacının,
kökünden koparılma¬
dan toprak altına gö¬
mülerek ucu başka bir
yerde toprak üstünde
bırakılan ve böylece
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Keç Kefgîr

ikinci bir üzüm ağacı
haline gelmesi sağla¬
nan dalı (bazı yöre¬
lerde buna «derx» de¬
nir).

Keç : Kız, bakire. Evle-
ninceye kadar böyle
adlandınlır.

Keçel : Kel.
Keçelî : Kellik, kel olma

hali.
Keçâç : Tavukların eşe-

lendikleri yer.
Keçâçkınn -. Tavuklann

eşelenmesi anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «keçâç di¬
ke».

Keço : Kürt erkeklerinin
sadece kendi karıları¬
na seslenirlerken kul¬
landıkları sözcük (söz¬
cük, aynı zamanda
sevgi de ifade eder ve
«kızcağız» anlamına
gelir) .

Ked : Emek harcanarak
elde edilen ürün ya
da sağlanan gelir.

Keder : Üzüntü, keder.
Kedî : Evcil hayvan.
Kedîkınn : Evcilleştir

mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «kedî dike».

Kedîkırî : Evcilleştiril-
miş vahşî hayvan.

Kedxuda : Köy yönetici¬
si, köyde sözü geçen
kişi.

Kedkırın : Emek harca¬
yarak ürün elde et¬
mek ya da gelir sağ¬
lamak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «ked dike».

Kedûn : Küçük su testi¬
si.

Kef : 1 Kapların üst
kenarlan. 2 Köpük.

Kefandm : Bir elbisenin
kenarlarını baştan ba¬
şa dikmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dıkefîne» (bazı yö¬
relerde fiil «kufan-
dın», şimdiki zaman
fiili de «dıkufîne» şek¬
linde söylenir).

Kefçî : Kaşık, «kefçık»
şeklinde de söylenir.

Keferzo : Beşiri'de bir
köy.

Kefgîr : Ucunda geniş
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Kefxoy Kevnkırın

ve delikli bir demir
parçası bulunan, ateş¬
teki yiyeceklerin ka¬
rıştırılmasında ve kö¬
püğün toplanmasın¬
da kullanılan demir
araç, kevgir.

Kefxoy : Hıristiyanların
köy yöneticisi.

Kefî : Erkeklerin sıcak
yörelerde başlarına
örttükleri örtü (bazı
yörelerde kuşak gibi
katlanıp bele de sarı¬
lır) -

Kefil : Kefil. A.
Kefkefok : Köpük çıka¬

ran bir bitki (bazı yö¬
relerde «hîlo» denir.).

Kefkırın : Köpük çıkar¬
mak, köpürmek an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kef dike».

Kefşâv : İçinde «çortan»
denilen kurutulmuş
çökelek eritilen, ge¬
niş ağızlı toprak kap.

Kefşîl : Uykudaki insa¬
nın ağzından akan sal¬
ya.

Keftar : Vahşî hayvan

lardan biri olan sırt¬
lan.

Kevej : Koyundan yolu¬
narak kopardan tüy¬
lerle birlikte kopan
kök ya da deri parça¬
sı.

Kevel : Koyun ve benze¬
ri hayvanların derisi.

Kever : 1 Kayalardan
oluşan dağ. 2 Be¬
nekli keçi.

Kevır : Taş. Hem büyük,
hem küçük taşlar için
kullanılır.

Kevi : Yaza saklanan
kar.

Kevjal : Yengeç.
Kevn : Eski-
Kevnbûn : Eskimek an¬

lamına bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«kevn dibe».

Kevne : Görmüş-geçir-
miş adam, tecrübeli ve
güngörmüş kişi.

Kevneperest : Eskiden
yana olan kimse (ge¬
rici).

Kevnkırın : Eskitmek an¬
lamına bileşik fiil.
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Kevok Kelem

Şimdiki zaman fiili
«kevn dike».

Kevok : Güvercin.
Kevot : Meyve vermeyen

ve dallarından kaşık
yapılan bir ağaç.

Kevroşk : Tavşan (bazı
yörelerde «keroşk»
şeklinde söylenir) .

Kevz : Yosun. Bazıları
da bunu «kez» şeklin¬
de söylerler.

Kehreban : Kehribar
(bazı yörelerde «kari¬
han», bazı yörelerde
de «karebaıı» şeklinde
söylenir) .

Kej : Sarışın.
Kek : Yaşça büyük olan

kardeş, ağabey.
Kel : 1 Kaynama. 2

İki yaşındaki sığır
yavrusu. 3 Boynuz¬
lan olan koyun ya da
boynuzları yeterince
gelişmeyen, küçük ka¬
lan koç-

Kelax : Çok zayıf ve cı¬
lız olan hayvan (ayn¬
ca bu hayvanlardan
elde edilen ete de aynı
ad verilir).

Kelandın : Kaynatmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dikelime».

Kelaş : Hayvan ya da
kuş ölüsü, leş.

Kelbetan : Ateş tutmak¬
ta kullanılan demir
araç (maşa) .

Kelef : Bir tutam iplik.
Keleh : Kale (bazı yöre¬

lerde «kele» şeklinde
söylenir) .

Kelegırîn : Yarı ağlama,
ağlamaklı olma duru¬
mu.

Kelegırînî : Ağlamaklı
duruma gelen, nere¬
deyse ağlayacak olan
kimse (bazı yörelerde
«kelegırîno» şeklinde
söylenir) .

Kelek : Şişirilmiş tulum¬
ların üzerine bağlanan
ve ırmakları geçmek¬
te kullanılan tahtalar¬
dan oluşan araç. Fırat
ırmağında bunlar kul¬
lanılır.

Kelem : 1 Kazık. 2
Ucu gelişigüzel kırıla¬
rak sivrilmiş ince ağaç
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Kelemi Kember

dalı. 3 Sebzelerden
lahana.

Kelemi : Kalitesi düşük
olan bir tütün çeşidi.

Kelendîn : Damlardan
temizlenip yere dökü¬
len karlann oluşturdu¬
ğu birikinti.

Kelepaçe : Hayvanların
pişirilen başlan ve pa-
çalan.

Kelepûr : Sahibinin ko¬
ruyamadığı ve önüne
gelenin alabildiği eş¬
ya.

Keleş : Güzel, görkemli
hayvan (ayrıca kor¬
san anlamına da ge¬
lir)-

Kelh : 1 Güzel, gör¬
kemli şey. 2 Az bu¬
lunan, nadir bulunabi¬
len şey.

Kelhok : 1 Küçük ka¬
le. 2 Bohtan'da bir
köy.

Kelık : Ağaç çubukların¬
dan yapılan sepet.

Kelî : Tuzu az olan, ye¬
terince tuz katılma¬
mış olan yemek.

Kelîj : Koyun kuyruğu¬
nun ucu.

Kelîlan : Isı, sıcaklık, ha¬
raret.

Kelîn : Kaynamak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dikele».

Kelpık : Unun içinde ka¬
lan buğday kabukları.

Kelpîç : Evlerin yapımın¬
da kullanılan kerpiç.

Kelwaz : Şiddetli soğuk.
Kem : 1 Normalden

daha kısa olan kuy¬
ruk, kulak gibi organ
ya da saç. 2 Diken
ağaççığı.

Kemax : Hayvan kalça¬
sı.

Kemal : 1 Ergenlik,
olgunluk. 2 Değer,
kıymet- Örneğin, «fi¬
lân adam değersizdir,
kıymeti yoktur» anla¬
mına, «fılankes bâ ke¬
male» denir.

Kemançe : Bir çalgı âle¬
ti, keman.

Kembax .- Yıkılmış bina,
harabe.

Kember : Bele sanlan
kemer.
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Kemberok Kepelek

Kemberok : Dikenli bir
bitki. Sinameki yap¬
raklarına benzer yap¬
raklan vardır. Meyve¬
si olgunlaşmca içi kı-
zararak yan lir. Kürt¬
ler meyvesini yerler.

Kemç : Bir tarafı kesik
olan kuyruk, kulak,
burun gibi organlara
verilen ad.

Kemçkmn : 1 Kuyruk,
kulak, burun gibi bir
organın bir tarafını
kesmek anlamına bi¬
leşik fiil. 2 Bir koyu¬
nun başka koyunlara
karışmasını önlemek
ve tanınmasını sağla¬
mak için tüylerinin
belli bir bölümünü
kesmek anlamına bi¬
leşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «kemç dike».

Kemçkıri : Bir bölümü
kesilmiş olan kulak,
burun, kuyruk gibi
organ ya da tüyleri¬
nin bir bölümü kesil¬
miş olan koyun.

Kemxe : Koyu kırmızı

ipekten ve yünden ya¬
pılmış elbise.

Kemik : El ve yüz sil¬
mekte kullanüan men¬
dil (çoğu yörelerde
«desmal» denir).

Kemîn : Pusu. A.
Ken : Gülme, gülüş.
Kenandın : Güldürmek

anlamına fiil- Şimdiki
zaman fiili «dikenine».

Kenar : Kenar, kıyı.

Kenm : Gülmek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dikene».

Kendal : Hafif dik ya¬
maç.

Kengâ : Ne zaman, ne
vakit anlamma gelen
soru sözcüğü».

Kepek : Kepek (bazı yö¬
relerde «kapek», bazı
yörelerde de «kelpık»
şeklinde söylenir).

Kepelek : Bazı otlaklar¬
da oluşan bir kurtçuk.
Bu otlaklarda otlayan
koyunlann ağzına ot¬
larla birlikte geçen bu
kurtçuk, koyunun bey¬
nine girerek ölümüne
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Kepelekî Kerbûn

neden olur. Yalnız ko¬
yunların ağzma girer.

Kepelekî : Beynine «ke-
pelek» denilen kurtçu¬
ğun girdiği koyun.

Kepir : Yere çakılan sı¬
rıkların etrafına ağaç
yaprakları örtülerek
yapılan barınak ya da
gölgelik (kulübe) .

Kepû : Burun. Hem in¬
san, hem hayvan bur¬
nu için kullanılır (ba¬
zı yörelerde «bâbıl»,
bazı yörelerde de
«poz» denir) .

Kepûr : Konuşurken ya
da koşarken, yürür¬
ken ağızda biriken kö¬
pük.

Ker : 1 Eşek. 2 Her¬
hangi bir şeyden kopa¬
rılan parça. 3 Sağır
(bu anlamda kullanıl¬
dığında, sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nur) .Kürtlerin, bu
sözcüğü., bu anlamları
itibanyla kullanışla¬
rında birbirinden ayrı
ufak telâffuz farkları
vardır ki, kendilerin

den başka kimse bu
farkları bilmez ve bu
farkları burada belirt¬
mek olanaksızdır-

Kerafe : Bohtan'da bir
köy.

Kerafî : Yiyen ya da
içen birisine, «zehir-
zıkkım olsun» ya da
«afiyte olmasın» anla¬
mına söylenen beddua.

Kerane : Zengin, servet
sahibi (sözcükteki «r»
kalın okunur) .

Kerb : Üzüntü, keder. A.
(Sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Kerbeş : Dikenli bir ot.
Eşekler bu ottan hoş¬
lanırlar.

Kerbokî : Olur olmaz
şeylere çok üzülen,
çok canı sıkılan kimse
(bazı yörelerde «ker-
bok» denir ve her iki¬
sinde de «r» kalın
okunur) .

Kerbûn : Sağırlaşmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ker dibe» (sözcükteki
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anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
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Kerçıl andın Kerkırın

«r» harfi kaim oku¬
nur).

Kerçılandın : İp ve ben¬
zeri şeyleri birbirine
kanştırarak birlikte
burmak, eğirmek an-
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıkerçılîne».

Kere -. Taşlık, taşlarla
kaplı ıssız arazi.

Kerehû : Yazın esen şid¬
detli rüzgâr.

Kerexane : Ateşi karış¬
tırmakta kullanılan
demir.

Kerem : İyilik, lütuf.
Keremkırm : İyilik et¬

mek, lütfetmek anla¬
mına bileşik fiil- Şim¬
diki zaman fiili «ke¬
rem dike».

Kereng : Bir bitki.
Kerxû : Motkan'da

(Mutki) bir köy. Ben
bu köyde kaldım ve
burada bir demir ma¬
deni bulunduğunu
gördüm. Çok güzel
olan bu köyün havası
da çok güzel, suyu ise
nem bol ve hem de
soğuktur. Köy yazın

serin, kışın ise zemhe-
rir gibi soğuktur.

Kenfîn : Zıkkımlanmak,
afiyet olmayasıca ye¬
mek ya da içmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıkerıfe».

Kerixîn : Herhangi bir
şeyden bıkmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dikenxe».

Kerık : 1 Kolsuz aba.
2 Olmamış, olgun¬
laşmamış incir. 3
Ceviziçinin ortasında¬
ki, kabuk.

Kerî : 1 Koyun sürü¬
sü. 2 Ekmek parça¬
sı.

Kerîkırm : Koyunları
sürülere ayırmak an¬
lamına bileşik fiil.
2 Ekmeği parçalara
ayırmak anlamına bi¬
leşik fiil- Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «kerî dike».

Kerin : Eşekcil, eşek huy¬
lu, eşeğe benzeyen
kimse.

Kerkmn : 1 Sağır et¬
mek anlamma bileşik
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Kerme Keşk

fiil (bu anlamda kul¬
lanıldığında «r» ka¬
lın okunur) . 2 Her¬
hangi bir şeyi parça¬
lamak anlamına bile¬
şik fiil. Her iki anlam¬
da da şimdiki zaman
fiili «ker dike».

Kerme : Kurumuş tezek
parçası.

Kermâş : Isırdığında acı ,

veren bir sivrisinek
türü.

Keroşk : Tavşan (bazı
yörelerde «kevroşk»
denir) .

Kertek : Bol, çok. Her
şey için kullanılır.

Kertik : Eye.
Kes : Kişi, şahıs.
Kesad : Zayıf, cılız hay¬

van.

Kesıdandm : Eti kışa
saklamak anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fii¬
li «dıkesıdîne».

Kesixandm : Ağaç dalla¬
rını budamak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «ddcesixîne».

Kesk : Yeşil renk ya da

yeşil renkte olan her¬
hangi bir şey-

Keskbûn : Yeşillenmek,
yeşil renge bürünmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kesk dibe».

Keskesor : Gökkuşağı.
Keskkırın : Yeşillendir¬

mek, yeşil renge bü-
ründürmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kesk dike».

Kesp : Susam ve benzer¬
lerinin yağı çıkarıl¬
dıktan sonra kalan
posası.

Kespık : Hayvanlann
boynuna, evlerin ön
duvarlarına, nazar
değmesin diye takılan
bir beyaz boncuk.

Keş : Atıldıktan sonra
hedefe varmadan sa¬
ğa ya da sola, sapan
mermi.

Keşe : Papaz. »Keşîş» de
denir.

Keşk : Ayranda pişirile¬
rek kurutulan dövme
buğdaydan yapılan ve
kışa saklanan yiyecek.
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Keşkîn Keyandın

Keşkîn : Kürt yemekle¬
rinden biri.

Keşkol -. 1 Gezgin der¬
vişlerin omuzlanna
asıp yiyeceklerini koy¬
dukları belli bir kap.
2 Şirvan'da bir köy.

Keşol : Susuz yetişen
bakla.

Ket : Bir ot türü. Ekildi¬
ği yıldan itibaren 10

yıl ya da daha fazla
süreyle hiç ekilmeksi-
zin kendi kendine ye-
şerir. Demetler halin¬
de kurutularak kışa
saklanır ve kışın hay¬
vanlara yedirilir.
(Yonca) .

Ketew -. At ve katırlarda
görülen bir hastalık.
Bu hastalığa yakala¬
nan hayvan öksürür.

Ketewî : «ketew» denilen
hastalığa yakalanmış
hayvan.

Ketin : Düşmek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıkeve» .

Kew : Keklik.
Kewandin : Bir yarayı

ya da romatizmalı ye

ri, ısıtılmış mendil gi¬
bi bir şeyle ısıtmak ya
da yaradan akan kanı
ilâçla kesmek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dikewîne».

Kewar : An kovanı ya
da hububat koymak
için topraktan yapılan
onun benzeri, fakat
daha büyük ve uzun
kovan.

Kewden : Aptal, budala,
ebleh, gabi, geri zekâ¬
lı.

Kewgir : Keklik avcısı,
keklik yakalayan avcı.

Kewkender : Rengi san-
ya çalan ve eti bol
olan bir keklik türü.

Kewsex : Şirvan'da bir
köy.

Kewsel : Karada yaşa¬
yan kaplumbağa.

Kewte-kewt : Köpek hav¬
lamasını anlatırken
söylenen söz.

Keya : Köy muhtarı.
Keyandın : Yayıkta ay¬

ran yaymak, çalkala¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
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Keyş Kêlendî

«dikeyine» (bazı yöre¬
lerde fiil «kılandın»,
şimdiki zaman fiili
de «dıkıle» şeklinde
söylenir) .

Keys : Fırsat, elverişlilik-
Keyscıhû : Yahudi gibi

fırsatçı kimse.
Keysfıle : Hıristiyan gi¬

bi fırsatçı kimse.
Kezax : Budama.

Kezaxtin : Ağacın daha
iyi yetişmesini sağla¬
mak için dallarını bu¬
damak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dikezêxe»,

Kezeb : Ciğer.
Kezer : Siirt yakınların¬

da bir köy.

Kezixandin : Ağacın da¬
ha iyi yetişmesini sağ¬
lamak için dallannı
budamak anlamma
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dikezixîne».

Kezî : Saç örgüsü.
Kezwan : Taneleri ufak

ve yumuşak olan dağ
bitimi.

Kâç : Pire.

Kâf : Sevinç, neşe, ke¬
yif-

Kâver : Bohtan'da bir
köy.

Kâvroşk : Tavşan (bazı
yörelerde «keroşk» ya
da «kevroşk» şeklinde
söylenir) .

Kêl : Buğday ve benzeri
hububat için kullanı¬
lan bir ölçek (kile).

Kalan : Toprağı karasa¬
banla sürüp altını üs¬
tüne getirmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dikele».

Kâldan : Kaba ve iri di¬
kişlerle dikmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «kêl
dıde»-

Kelek : İnsanın vücudu¬
nun koltuk altından
beline kadarki yan ta¬
rafı (doğrusu herhan¬
gi bir şeyin yanı, yan
tarafı demektir).

Kâlendî : Ekin biçerken
her iki elle tutularak
kullanılan büyük orak
(tırpan) . Rojkan'da
bunu kullanırlar.
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Kalık Kêrakî

Kêhk : Mezartaşi.
Kâm : Eksik olan her¬

hangi bir şey, «tam» m
karşıtı.

Kâmasî : Eksiklik, eksik
olma hali (bazı yöre¬
lerde «kemanı», bazı
yörelerde de «kâmayî»
denir) .

Kâmbûn : Eksilmek, ek¬
sik hale gelmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «kâm
dibe».

Kâmkırm : Eksiltmek,
eksik hale getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kâm dike».

Kâr : Çakı, bıçak.
Kênk : Küçük çakı.
Kârakî : Pazar gününün

adı. Birçoklannca kul¬
lanılır. Bu, Yunanca
bir sözcüktür. Buna
dikkat et ve hayret et.
Ne var ki bu zaman¬
daki dil bilimlerini iyi
kavramış olanlardan
isen, Kürt dilinin as¬
lının, tüm Aryen dille¬
rinin anası olan Hint-

Sanskrit diline dayan¬
dığını bileceksin. Fars¬
ça, Yunanca, Lâtince,
Cermen dili ve bunla-
nn torunları, hep
Hint- Sanskrit dilin¬
den doğmuşlardır- Bu
Kürtçe Kamusu'ndaki
kelimeleri adı geçen
dillerle dikkatlice ve
beceriyle karşılaştır¬
dığın zaman, sence de
anlaşılacaktır ki hep¬
sinin kökeni birdir;
sonradan zamanın
geçmesiyle, insanların
birbirlerinden uzak¬
laşıp ülkelere dağıl-
malarıyla ve birçok
sürekli savaşlarla, gör¬
düğün gibi o köken
değişip farklılaşmış¬
tır. Bununla birlikte,
sağlıklı bir şekilde ve
dikkatle baktığımız
zaman, bütün bunla-'
nn aslında bir tek dil
olduğunu, ancak yer¬
lere ve kavimlere göre
bu dilin değişik dillere
ve deyimlere ayrıldığı¬
nı görürüz. Şimdilik
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Kêran Kıfş

bunu işaret etmek ye¬
ter. Fırsat elverdiğin¬
de, Yüce Allah diler¬
se, ben bu önemli ko¬
nuda uzun, ayrıntılı
ve doyurucu bir kitap
yazacağım.

Kâran : Damları örtmek
için duvardan duvara
konulan ve üzerine di¬
reklerin bırakıldığı
uzun ve kaim direk
(kiriş) .

Kârhatın : İşe yaramak,
elvermek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kâr tâ».

Kârhatî : İşe yarayan,
elverişli, kullanışlı.

Kâri : Ayran yaymakta
kullanılan tulumu ger¬
gin tutmak için her
iki ucundaki özel değ¬
neklerin arasına geri¬
lerek, uçları bu değ-
neklerdeki deliklere
geçirilen yasssı tahta
parçası (bazı yöreler¬
de «kêrû» şeklinde
söylenir) .

Keşan : 1 Herhangi
bir şeyi çekmek anla

mına fiil. 2 Bir şeyi
tartmak anlamına (bu
anlamda mecazi ola¬
rak kullanılır) fiil.
Şimdiki zaman fiili
her iki anlamda da
«dıkâşe».

Kazık : Böcek.
Kâzîn : Yer altından su¬

yu akıtmak için döşe¬
nen kaim boru (ayn¬
ca «böcekten, böcek
cinsinden» anlamına
da gelir).

Kıbîse : Şubat ayının 29

gün çektiği yıl. A.
Kıçule : Kendir diye ad¬

landırılan bitkinin bir
demeti. Bu demet, yu¬
muşaması için suya
bırakılır; sonra ondan
ip yapılır.

Kıdarık : Ucu geniş olan
beyaz bir bitki, man¬
tar-

Kıfrît : «Kibrit»in bozul¬
muş şekli (bazı yöre¬
lerde «Kırbît», bazı
yörelerde «kırvît», ba¬
zı yörelerde de «kıvrît»
şeklinde söylenir).

Kıfş : Açık, belirgin, bel-
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uzun ve kaim direk
(kiriş) .

Kârhatın : İşe yaramak,
elvermek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kâr tâ».

Kârhatî : İşe yarayan,
elverişli, kullanışlı.

Kâri : Ayran yaymakta
kullanılan tulumu ger¬
gin tutmak için her
iki ucundaki özel değ¬
neklerin arasına geri¬
lerek, uçları bu değ-
neklerdeki deliklere
geçirilen yasssı tahta
parçası (bazı yöreler¬
de «kêrû» şeklinde
söylenir) .

Keşan : 1 Herhangi
bir şeyi çekmek anla

mına fiil. 2 Bir şeyi
tartmak anlamına (bu
anlamda mecazi ola¬
rak kullanılır) fiil.
Şimdiki zaman fiili
her iki anlamda da
«dıkâşe».

Kazık : Böcek.
Kâzîn : Yer altından su¬

yu akıtmak için döşe¬
nen kaim boru (ayn¬
ca «böcekten, böcek
cinsinden» anlamına
da gelir).

Kıbîse : Şubat ayının 29

gün çektiği yıl. A.
Kıçule : Kendir diye ad¬

landırılan bitkinin bir
demeti. Bu demet, yu¬
muşaması için suya
bırakılır; sonra ondan
ip yapılır.

Kıdarık : Ucu geniş olan
beyaz bir bitki, man¬
tar-

Kıfrît : «Kibrit»in bozul¬
muş şekli (bazı yöre¬
lerde «Kırbît», bazı
yörelerde «kırvît», ba¬
zı yörelerde de «kıvrît»
şeklinde söylenir).

Kıfş : Açık, belirgin, bel-
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Kıfşbûn Kılîlık

li olan herhangi bir
şey (bazı yörelerde
«kıfşe» şeklinde söyle¬
nir).

Kıfşbûn : Açık hale gel¬
mek, belirginleşmek,
belli olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kıfş dibe».

Kıfşkmn : Açık hale ge¬
tirmek, belirginleştir¬
mek, belli etmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «kıfş
dike».

Kıvî : Küçük ve dar ağız¬
lı küp.

Kıvîlok : Topraktan ya¬
pılan ve çoğunlukla
yağ ya da bal konulan
bir kap.

Kıx-kıx : Çocukların kö¬
tü ya da temiz olma¬
yan bir şeyi yemeleri¬
ni ya da ellerine alma-
lannı önlemek için
kullanılan söz.

Kıxs : Soğan arpacığı.
Kıjîn : Cızırtı, «cızzz» et¬

me.

Kıjorek : Kürt evlerinin
çatısmda kullanılan

direkler (bazı yöreler¬
de «max» denir).

Kıl : Gözlere sürülen
sürme.

Kılan : Ayran yaymak,
yoğurdu tulumda sal¬
layarak ayran haline
getirmek anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dıkıle» .

Kdb : 1 Duvara çakı¬
lan uzun ve kaim mıh.
2 Köpek gibi hay¬
vanların köpekdişi.

Kılçan : El feneri.
Kılçov : Göze sürme çek

mekte kullanılan çu-
bukçuk-

Kıldan : Sürmenin ko¬
nulup korunduğu kap.

Kılîlık : Kapıların kilidi
üzerinde sarkan ufak
bir topuz. Kapı kapa¬
tıldığı zaman bu topu¬
zun ucu kendisi için
hazırlanmış olan deli¬
ğe düşer. Ondan sonra
bu topuz çıkarılma¬
dıkça kapı açılamaz.
Kürt evlerinde bunlar
vardır.
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Kılış Kırat

Kılîs : Bohtan'da bir bu¬
cak.

Kilox : Hayvanlann ba-
Şi-

Kılor : Ortası delik bıra¬
kılarak pişirilen ekmek
(aynca çocuklar için
yapılan ufak ekmeğe
de denir). Bazılan da
buna «kıloç» derler.

Kils -. Kireç.
Kılsîn : Bazı dağlarda

yetişen bir bitki.
Kın : Kısa. Her şey için

kullanırlar.
Kmbûn : Kısalmak, kısa

olmak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «kın dibe».

Kmc : Çaput, eskimiş do¬
kuma, eski ve yırtık-
pırtık elbise.

Kınar : Bilinen sedir
ağacı.

Kınıf : Kendir bitkisinin
kabuklan.

Kınkırm : Kısaltmak an¬
lamına bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«km dike».

Kmoş : Cimri, pinti kim¬
se.

Kınoşe : Süpürge.
Kınoşkınn : Süpürge ile

süpürmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kmoş dike».

Kırab : Yalnız bir defa
sürülen toprak (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur) .

Kırandın : Yenildiği za¬
man ses çıkaran katı
bir şeyi yemek anla¬
mına fiiL Şimdiki za¬
man fiili «dıkırine»
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Kıras : Elbiselerden
gömlek.

Kıre-kır : Katı bir şeyi
yerken çıkan sesi an¬
latmak için kullanılan
sözcük.

Kire : Kira.
Kırâc : Kireç.
Kırâdar : Kiracı.
Kırâkınn : Kiralamak

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kire dike».

Kırat .- Kötü, çirkin, iğ¬
renç. Her şey için kul¬
lanılır.
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Kırnas Kışkış

Kırnas : Çiçek hastalığı
geçirip yüzü delikli
olan kimse.

Kırnî : Koyun ve keçile¬
re yapışan ufak asa¬
lak.

Kırtan : kısıriaştınlmış
erkek manda.

Kırtankırın : Erkek man¬
dayı kısırlaştırmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kırtan dike»-

Kırtek : Donduktan son¬
ra, yağmurun ya da
güneş ısısının etkisiy¬
le çözülmeye başlayan
kar.

Kırtık : Eye (bazı yöre¬
lerde «kertik» şeklin¬
de söylenir) .

Kırtkırın : Ağaç ya da
benzeri şeyleri, teste¬
reyle bir yerlerini az
keserek belirlemek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kırt dike» (bazı yöre¬
lerde fiil «kertkmn»,
şimdiki zaman fiili de
«kert dike» şeklinde
söylenir) .

Kırt-mırt : Çeşitli eşya
(Pılı-pırtı, takım-takla-
vat gibi anlamlara ge¬
len bu söze benzer ba¬
zı sözler daha vardır;
örneğin «hûr-mûr»,
«tef-tal», «pel-pot» gi¬
bi).

Kırtnak : İki ucundan
tutulup hamurun üze¬
rinden yuvarlanan ve
böylece hamurun ya¬
yılmasını sağlayan çu¬
buk (oklava).

Kırtûpan : Gerektiği bi¬
çimde yapılmamış olan
elbise ve benzeri şey¬
ler (üstünkörü, baştan
savma) .

Kış : Satranç oyununda
Şah'a yapılan saldın
sırasında kullanılan
sözcük (ayrıca tavuk-
lan kovmak için de
kullanılır) .

Kısandın : 1 Bir şeyi
çekmek anlamına fiil.
2 Bir şeyi tartmak
anlamına fiil. Her iki
anlamda da şimdiki
zaman fnli «dikişine».

Kışkış : Köpeği saldın-
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Kışkışandın Kızûrî

ya geçirmek, saldır¬
maya teşvik etmek için
kullanüan sözcük.

Kışkışandın : 1 Bir şe¬
yi sertçe ve güçlü bir
şekilde çekmek anla¬
mına fiil. 2 İki kişi¬
nin bir şeyi kendi ara¬
larında çekiştirmeleri
anlamına fiil. Her iki
anlamda da şimdiki
zaman fiili «dıkışkışî-
ne».

Kıt : Tek, «çift» in karşı¬
tı. Örneğin ayakkabı¬
nın teki gibi.

Kıtan : Keten-
Kıtâb : Kitap (çoğu yö¬

relerde «pırtûk» de¬
nir).

Kıtık : Kedi (bazı yöre¬
lerde de «pısîk» de¬
nir).

Kıtnûk : Hizan'da bir
köy.

Kıtte : Kediyi kovmak
için kullanılan sözcük.

Kıtût : Kurumuş, bayat¬
lamış ekmek.

Kızbelok : Kökü kabuk¬
larından soyularak ye¬
nilen bir bitki.

Kızık : Koyun k;ıyruğu
parçalarının eritilme¬
sinden sonra kalan u-
fak parçalar (bazı yö¬
relerde «silik» da de¬
nir).

Kızm : Burçak.
Kızırandın : Yünden ya¬

pılmış kumaş gibi şey¬
leri yakmak (ya da
fazla tüylerini almak
içm ateşe tutmak) an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıkızırî-
ne».

Kizirin : Yünden yapıl¬
mış kumaş gibi şeyle¬
rin yanması anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dıkızıre».

Kızîr : Köy muhtarının
yardımcısı.

Kızmık : Buğdayın bü¬
yük kalburdan geçi¬
rilmesi sırasında kal¬
burun üstünde kalan
ve içinde az buğday
da bulunan saman ve
ot kınntıları-

Kızûrî : Yünden yapılmış
elbise ve benzerinin
yanmış olanı (ya da
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Kî Kode

fazla tüylerini almak
için ateşe tutulmuş
olanı) .

Kî : Kim (bazı yörelerde
«kâ» şeklinde söyle¬
nir).

Kîja : Hangisi.
Kîkan : Zırkan'da bir

köy.
Kîpık : 1 Kulpları

olan küçük bir çömlek.
2 İçine et ve pirinç
doldurularak pişirilen
hayvan bağırsakları
(ya da işkembesi) .

Kîs : l Beşyüz kuruş
para miktarı. 2 Pa¬
ra kesesi (doğrusu
herhangi bir kese).

Kîsık : Küçük kese (ay¬
nca kafatası için de
kullanılır) .

Kîso : Kara kaplumba¬
ğası (bazı yörelerde
«kûsî» şeklinde söyle¬
nir).

Kîyarık : Beyaz, geniş
başlı, yapraksız bir
bitki. Yağışlı yıllarda
çok yetişir (mantar
bitkisi) .

Koç : Kısa ve kalın direk
ya da değnek.

Koçak : Kürt evlerinin
çatılan çatıldığmda
duvardan duvara ko¬
nulan kaim direğin
(yani kirişin) üzeri¬
ne konulan daha kü¬
çük direk (bazı yöre¬
lerde buna «max» de¬
nir).

Köçek : İyi oyun oyna¬
yan, iyi rakseden kim¬
se.

Koçer : Çadırlarda ya¬
şayan gezgin Kürt aşi¬
retlerine verilen ad.

Koçmâş : Balarasmm
ağaç kovuklarında ya
da kayalıklarda yaptı¬
ğı yuva, kovan.

Kod : 1 Çobanlannki
gibi içine süt sağdan
ve ağaçtan yapüan
küçük kap- 2 Su iç¬
mekte kullanılan ve
topraktan yapılan kü¬
çük maşrapa.

Kode : Toprak sahibinin,
hayvanlarını topra¬
ğında otlatan kimse¬
den aldığı otlak ücreti.
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Kofi Kombûn

Kofî : Kürt kadinlannm
süs için başlarının ü-
zerinde yaptıkları dü¬
ğüm. Siyah başörtüle¬
rini burarak başları¬
nın ön taraf mda dü¬
ğümlerler.

Kovan : Gam, üzüntü,
hasret, özlem.

Kovık : Sıvıları kaplara
koymakta kullanılan
ve bir tarafı dar, bir
tarafı geniş olan kap,
Huni.

Kox : Kümes.
Koxik : Gelinin, gelin

alayındaki diğer ka¬
dınlardan ayırt edil¬
mesini sağlamak için
yüzüne örtülüp başı¬
nın arkasında düğüm¬
lenen ve çevresinde
bir ipek mendil bağla¬
nan küçük ipek örtü.
(bazı yörelerde buna
«xêlî» denir).

Kojo : Çıkarcı, mideci,
pinti, cimri kimse.

Kok : Üstü-başı düzgün
olan, kıhk-kıyafetten
ya da varlıktan yana
herhangi bir eksiği ol

mayan, her bakımdan
tam olan kimse.

Kokbûn : Kıhk-kıyafet¬
ten ya da varlıktan
yana eksiği olmamak
ve her bakımdan tam
olmak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «kok dibe».

Kokknm : Kılık-kıyafet-
ten ya da varlıktan
yana birisinin tüm
eksikliklerini tamam¬
lamak, hiç bir eksiğini
bırakmamak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «kok dike».

Kol : Boynuzu olmayan
keçi ve koç.

Kolan : Toprağı kazmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıkole».

Köle : Köle :

Kolek : Tahta kaşık ve
kepçeleri oymakta
kullanılan âlet.

Koloz : Yünden yapılan
erkek başlığı. Kürtle-
rinki gibi.

Kom : Topluluk. Her şQy
için kullanırlar.

Kombûn : Toplanmak
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Konur Kotan

anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kom dibe».

Konıır : Kömür.
Komkınn : Toplamak,

bir araya getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kom dike».

Komkırî : Toplatılmış,
bir araya getirilmiş
varlıklar.

Kon : Kıldan yapılmış
çadır.

Kone : 1 Yaşlı-başlı,
tecrübeli adam. 2

Eski eşya.
Kong : Ceviz ağacında

oluşan bir tomur. Sö¬
külüp dövülen bu to-
murun unu ile eşyalar
boyatılıp sarartılır.

Kor : Görmeyen, âmâ,
kör. (sözcükteki «r»
kaim okunur)-

Koram : Körcesine, kör¬
ce.

Korefam : Kavrama ye¬
teneği kıt olan, kör
kavrayışlı olan kimse.

Korbûn : Kör olmak an¬
lamına bileşik fiil.

Şimdiki zaman fiili
«kor dibe».

Koremar : Engerek yı¬
lanı, kör yılan.

Koremışk : Tarla faresi..
Korîzan : Kavrama yete¬

neği kıt olan, geri ze¬
kâlı kimse.

Korkınn : Körleştirmek
kör yapmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kor dike».

Korox : Eşekansı. '
Kors : Örgü, örme işi.
Korsker : Örgü ören, ör-

gücü.
Kort : Çukur.
Köse : Köse.
Koş : El altmda bulunan

istendiğinde giyilebi¬
len elbise.

Köşke : 1 Bir armut
türü. 2 Bohtan'da
bir köy.

Kotan : Çift sürmekte
kullanılan ve atlar ta¬
rafından çekilen pul¬
luk.

Kötek : Zorbalık, baskı,
dayak, eziyet-

Kotan : Kemiği dişle ke-
mirerek üzerindeki et-
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Koti Kulav

leri koparmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıkoje».

Koti : Cüzzam hastalığı¬
na yakalanmış kim¬
se.

Kotîbûn : Cüzzam hasta¬
lığına yakalanmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kotî dibe».

Koz : Kuzuların barın¬
dığı ahır.

Kozane : Taneleri iri ve
yuvarlak olan bir ü-
züm türü.

Kozer : Buğdayın kal¬
burdan geçirilmesin¬
den sonra, kalburun
dibinde kalan başak
kınntılan ve saman
kalıntıları.

Kozık : Avcıların ya da
savaşçılann uygun za¬
manda ateş etmek için
gizlendikleri yer.

Kozır : Köz.
Kozlax : Düzgün ve iyi

olmayan küçük ev.
Kubar : Kibar, nazik. A.
Kuç : Elle tututulabile-

cek irilikteki taş.

Kudandın : Uzun yol yü¬
rümek anlamına fiil.
Şimdiki fiili «dıkudî-
ne».

Kudık : Aslan, kaplan,
ayı gibi hayvanlann
yavrusuna verilen ad.

Kufır : Kâfirlik, gâvur¬
luk. Allah'a sığmınz-

Kufnstan : Gayri müs-
lümlerin yaşadıkları
yer.

Kufri : Sövgü.
Kuxik : öksürük.
Kuxikî : Öksürüklü, ök¬
sürüğe yakalanmış kim¬

se.
Kuxîn : Öksürmek anla¬

mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dikuxe».

Kul : Küçük çıban.
Kulab : Yırtıcı kuşların

ya da diğer yırtıcı
hayvanların pençesi.

Kulabe : Boyunduruğun
öküzün boynunda dur¬
masını sağlayan ve
uçlan alttan birbirine
bağlanan iki ufak çu¬
buk.

Kulav : Yünden yapılan
keçe.
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Kulb Kurkırın

Kulb : Obur, çok yemek
yiyen kimse.

Kulbûn : Herhangi bir
organda çıban çıkma¬
sı anlamına bileşik fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«kul dibe».

Külek : Topallayan, aya¬
ğında sakatlık bulu¬
nan insan ya da hay¬
van.

Kuhndır : Bir kabak tü¬
rü.

Kulî : 1 Çekirge. 2

Kar danesi. 3 Pa¬
muk yumağı-

Kulîk : Çiçek.
Kulîmek : Bacağın kalça

ile birleştiği yerdeki
uyluk kemiği.

Kulm : İki eh birlikte
açarak oluşturulan a-
vuç.

Kum : Başa giyilen giy¬
si (kep).

Kumbed : Kümbet, kub¬
be.

Kun : Delik (bazı yöre¬
lerde «qul» denir).

Kunbûn : Delinmek an¬
lamına bileşik fiil.

Şimdiki zaman fiili
«kun dibe».

Kunc :.İki duvarın içte
birleştikleri köşe (ba¬
zı yörelerde «qunc»
şeklinde söylenir).

Kuncırk : İhsan vücudu¬
nun herhangi bir ye¬
rini iki parmak arası¬
na alıp çekme işi (ma¬
kaslama, makas al¬
ma.).

Kuncî : Susam.
Kund : Baykuş.
Kundır : Kabak.
Kunâr : Çıban.

Kunkırm : Delmek anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «kun
dike».

Kur : 1 Erkek çocuk.
2 Oğul (bu her iki
anlamda da «r» harfi
kalın okunur) -3 Tı¬
raş, kırkma.

Kurbûn : Tıraş olmak,
kırkılmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kur dibe».

Kurkırın : Tıraş etmek,
kırkmak anlamına bi-
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Kurkıri Kut

leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kur dike».

Kurkırî : Tıraş edilmiş,
kırkılmış olan.

Kurd : l Kürtlere ve¬
rilen ad. 2 Yiğit, ce¬
sur, gayretli kimse.

Kurdî : Bir yemek çeşi¬
di. Dövmenin ayranda
pişirilmesiyle yapılır
ve üzerine yağ döküle¬
rek yenilir.

Kurî-kurî : Eşek sıpasına
çocuklann verdikleri
ad.

Kürk : Kürk.
Kurm : Kurt, kurtçuk.
Kurmanc : Kürtlerin bir

koluna verilen ad.
Kurmî : İçine kurt düş¬

müş, kurtlanmış yiye¬
cek ve meyve gibi şey¬
ler.

Kurmkâz : Bir iç hasta¬
lığı. Kannda oluşan
bir kurtçuktan çıktığı
söylenir.

Kursî : 1 Üzerine otu¬
rulan şey. 2 Azı di¬
şi-

Kurt : 1 Kısa, «uzun»
un karşıtı. 2 Etle

beslenen ' büyük bir
kuş.

Kurtan -. Eşek palanı.
Kurtanker : Palancı, pa¬

lan yapan kimse.
Kurtbûn : Kısalmak an¬

lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kurt dibe».

Kurte : Soyu belli olma¬
yan, cins olmayan at.

Kurtek -. Üste giyilen
ve göbeği geçemeye-
cak kadar kısa olan
bir elbise.

Kurtkırın : Kısaltmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«kurt dike».

Kusk : Mavi gözlü insan.
Kuskî : Taşların yerden

koparılmasında kul¬
lanılan uzun demir.

Kuştm : Öldürmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıkuje».

Kuştî : Öldürülmüş olan,
maktul.

Kuştox : Öldüren, katil.
Kut : Ayağmdan sakat

olan, ayağmda sakat¬
lık bulunan kimse.
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Kutahî Kûze

Kutahî : Son, nihayet,
bitiş (bazı yörelerde
«kutasî» şeklinde söy¬
lenir) .

Kutan : Dövmek anlamı¬
na fiil- Şimdiki zaman
fiili «dıkute».

Kutek : 1 Tokmak.
2 Çatının ya da ça¬
tıdaki bir direğin düş¬
mesini önlemek için
altına dikilen direk,
payanda.

Kutlık : İçine et ve pirinç
doldurularak pişirilen
köfte (içli köfte) .

Kûçak : Kürt evlerinin
çatısmı çatarken, du¬
vardan duvara, konu¬
lan iri ve uzun direğin
(yani kirişin) üzerine
konulan orta uzunluk¬
taki direk (bazı yöre¬
lerde «max» denir).

Kûçık : Köpek.
Kûç-kûç : Köpeği çağı¬

rırken söylenen söz
Kûvî : Vahşî, yabanî hay¬

van. Bu nitelikteki
kuşlar için de, diğer
hayvanlar için de kul¬
lanılır (aynca mecazî

anlamda, bu nitelikte¬
ki insanlar için de kul¬
lanılır) .

Kûp : Küp.
Kûr : Derin. Her şey için

kullanılır.
Kûrbûn : Derinleşmek,

derin olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kûr dibe».

Küre : 1 Demircilerin
ateş ocağı. 2 Kireç
taşlarının yakıldığı
ocak.

Kûrî : Derinlik.
Kûrkırm : Derinleştir¬

mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «kûr dike».

Kûrmgan : Kıtlık yılla¬
rında, taneleri buğda¬
ya karıştmlarak yeni¬
len bir bitki-

Kût : Tam pişmeden tan¬
dırdan ateşe düşen ve
biçimi bozulan ekmek.

Kûz : Su testisi.
Kûze : Tilkiye benzeyen,

fakat rengi siyah olan
ve postundan kürk ya¬
pılan bir hayvan.
Türkçede buna «san¬
sar» denir.
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Kûvî : Vahşî, yabanî hay¬

van. Bu nitelikteki
kuşlar için de, diğer
hayvanlar için de kul¬
lanılır (aynca mecazî

anlamda, bu nitelikte¬
ki insanlar için de kul¬
lanılır) .

Kûp : Küp.
Kûr : Derin. Her şey için

kullanılır.
Kûrbûn : Derinleşmek,

derin olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «kûr dibe».

Küre : 1 Demircilerin
ateş ocağı. 2 Kireç
taşlarının yakıldığı
ocak.

Kûrî : Derinlik.
Kûrkırm : Derinleştir¬

mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «kûr dike».

Kûrmgan : Kıtlık yılla¬
rında, taneleri buğda¬
ya karıştmlarak yeni¬
len bir bitki-

Kût : Tam pişmeden tan¬
dırdan ateşe düşen ve
biçimi bozulan ekmek.

Kûz : Su testisi.
Kûze : Tilkiye benzeyen,

fakat rengi siyah olan
ve postundan kürk ya¬
pılan bir hayvan.
Türkçede buna «san¬
sar» denir.
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Laçîn : Yolculukta giyi¬
len sağlam ve dayanık¬
lı bir mest.

Laflafok : Sarmaşık.
Lava : Yalvarma, yaka,-

rış.

Lavakırm : Yalvarmak,
yakarmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «lava dike».

Lavlavok : Çok yalva¬
ran, herkese yalvaran
kimse.

Lahor : Kaliteli bir Hint
kılıcı (aynca bir çeşit
bel kuşağı).

Lax : Çok zayıf hayva¬
nın eti.

Laxkirm : Biçilen otları
ya da kesilen ağaçları
toplamadan olduğu gi¬
bi yerlerinde bırak¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «îax dike».

Laîn : Dinleyicileri gül¬
dürmek için bir baş¬
kasının sözlerini ya
da davranışlannı tak¬
lit etme işi.

Lak : Köpek ya da başka
hayvanlar için arpa
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Lake-lak Lebık andın

unundan ya da kepek¬
ten yapılan yemek.

Lake-lak : Bir yiyeceği
ya da başka bir şeyi
çok arzu etmeyi anlat¬
mak için kullanılan
söz.

Lakin : Köpek yiyeceği¬
nin konulduğu kap ya
da çukur.

Lal : Dilsiz, konuşma ye¬
teneği olmayan kim¬
se-

Lalbûn : Dilsiz olmak, di¬
li tutulmak, konuşma
yeteneğini yitirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«lal dibe».

Lalî : Dilsizlik, konuşma
yeteneğinden yoksun
olma durumu.

Lalker : Kürtlerin oyna¬
dıkları bir oyun. Bu
oyuna katılanlar dil-
sizmişler gibi konuş¬
mazlar. İçlerinden biri
yanlışlıkla konuştuğu
takdirde onu oyundan
çıkanrlar.

Lalkınn : Dilsizleştir-
mek, konuşma yetene

ğini yitirecek duruma
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «lal dike».

Lame : Yanaktaki elma¬
cık kemiği ile alt çene
arasındaki bölüm. Bu¬
raya «lam» diyenler
de vardır. Her ikisin¬
de de «1» harfi kaim
okunur.

Lar : Öküzlerin ve man¬
daların barmdınldığı
yer.

Laskrnn ; «Laxkırm»la
aynı anlama gelen bi¬
leşik fiil.

Lat : 1 Fazla derin
olmayan, sığ olan kap
ya da su. 2 Küçük
tarla ya da bir tarla¬
nın küçük parçası.

Law : 1 Erkek çocuk.
2 Oğul.

Layiq : Layık, uygun. A-
Lazım : Lazım, gerekli.
Lebe : Seslenene karşı¬

lık verirken kullanılan
sözcük; «efendim»,
«buyur» anlamına ge¬
lir.

Lebıkandın : Herhangi
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Lebıkîn Leq

bir işi karıştırmak,
zora sokmak, içinden
çıkılamaz hale getir¬
mek anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dılebıkîne».

Lebıkîn : Bir işin karışık
duruma gelmesi, zora
girmesi, içinden çıkıl¬
maz hale gelmesi an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dılebıke».

Lebıtandın : Herhangi
bir şeyi kımıldatmak,
hareket ettirmek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «clıîebıtîne».
Sözcükteki «1» harfi
kaim okunur.

Lebıtîn : Herhangi bir
şeyin kımıldaması, ha¬
reketlenmesi anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dılebıte».

Lebûdî : Keçe yapımcı¬
sı, keçe dokuyan kim¬
se.

Lefan : Sarılmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dılefe».

Lefandm : Sarmak anla

mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dılefîne».

Leğen : Bakırdan yapı¬
lan ve üzerinde el yı¬
kanan kap (leğen) .

Legleg : Leylek-
Lehd : Pazar gününün

adı (çoğu yörelerde
«yekşem» denir) .

Lehn : Ayı ini.
Lehîm : Kapların kırılan

yerlerinin yapıştırıl¬
masında kullanılan
madde (lehim) .

Lehîmkırm : Lehimlemek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«lehîm dike».

Lehtik : Küçük toprak
parçası.

Lexem : Yer altında ka¬
zılan kanal ya da ge¬
çit.

Lexemkirm : Yer altın¬
da kanal ya da geçit
kazmak anlamma bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «lexem dike».

Lexer : 1 Zayıf, güç¬
süz hayvan. 2 Zayıf
et.

Leq : 1 Kıpırdama, kı-
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Leqan Lenzandm

pirdamş. 2 Kıpırda¬
yan, laçka olan şey.

Leqan : Kıpırdamak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dileqe».

Leqandm : Kıpırdatmak
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «ddeqîne».

Leqbûn : Kıpırdar hale
gelmek, laçka olmak,
laçkalaşmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «leq dibe»-

Leqkirm : Kıpırdar hale
getirmek, laçkalaştır-
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «leq dike».

Leke : Elbise ve benzeri
şeylere dökülen mü¬
rekkep, çamur, yağ
gibi şeylerin kalan izi
(leke).

Lekıtîn : Hayvanlann
otlaması, otlağa yayıl¬
ması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dılekıte».

Lem : Hıyar, kabak, do¬
mates gibi sebzelerin
bitkisi, ağaççığı.

Lemısandm : Korkudan

ya da soğuktan dolayı,
organları vücuda ya¬
pıştırmak, büzüşmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dilemişi¬
ne».

Lemısîn : Organların,
korkudan ya da so¬
ğuktan dolayı vücu¬
da yapışması anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
il «dilemişe».

Lendık : Çocuk beşiği.
Leng : Bir ayağı sakat

olan kimse. F.
Lengeri : Bakırdan ya¬

pılan ve içine sıvı ol¬
mayan yemekler ko¬
nulan bir kap.

Lep : El ve parmaklann
tümü, parmaklarla
birlikte el. Sözcükteki
«1» harfi kaim okunur.

Lepetîr : Buğday kırması
ile eti pişirerek yapı¬
lan bir yemek.

Lepık : Eldiven. Sözlük¬
teki «1» harfi kaim
okunur-

Lenzandın : Titretmek,
sarsmak anlamına fiil.

223

Leqan Lenzandm

pirdamş. 2 Kıpırda¬
yan, laçka olan şey.

Leqan : Kıpırdamak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dileqe».

Leqandm : Kıpırdatmak
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «ddeqîne».

Leqbûn : Kıpırdar hale
gelmek, laçka olmak,
laçkalaşmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «leq dibe»-

Leqkirm : Kıpırdar hale
getirmek, laçkalaştır-
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «leq dike».

Leke : Elbise ve benzeri
şeylere dökülen mü¬
rekkep, çamur, yağ
gibi şeylerin kalan izi
(leke).

Lekıtîn : Hayvanlann
otlaması, otlağa yayıl¬
ması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dılekıte».

Lem : Hıyar, kabak, do¬
mates gibi sebzelerin
bitkisi, ağaççığı.

Lemısandm : Korkudan

ya da soğuktan dolayı,
organları vücuda ya¬
pıştırmak, büzüşmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dilemişi¬
ne».

Lemısîn : Organların,
korkudan ya da so¬
ğuktan dolayı vücu¬
da yapışması anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
il «dilemişe».

Lendık : Çocuk beşiği.
Leng : Bir ayağı sakat

olan kimse. F.
Lengeri : Bakırdan ya¬

pılan ve içine sıvı ol¬
mayan yemekler ko¬
nulan bir kap.

Lep : El ve parmaklann
tümü, parmaklarla
birlikte el. Sözcükteki
«1» harfi kaim okunur.

Lepetîr : Buğday kırması
ile eti pişirerek yapı¬
lan bir yemek.

Lepık : Eldiven. Sözlük¬
teki «1» harfi kaim
okunur-

Lenzandın : Titretmek,
sarsmak anlamına fiil.

223



Lerızîn Lezîn

Şimdiki zaman fiili
«dılenzâne».

Lerızîn : Titremek, sar¬
sılmak anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dderıze».

Lerz : Titreme, sarsıntı.
Lerzek : Çok çamurlu

olan yer. O kadar ki
buraya birisi basınca
ayağı batar (batak¬
lık).

Lerzok : Titrek, sürekli
titreyen herhangi bir-
şey ya da eli- ayağı tit¬
reyen insan.

Leş : Vücut, insan ve
hayvan vücudu (bazı
yörelerde «laş» şeklin¬
de söylenir) .

Letan : Susmak ve ses-
siz-sedasız rahat dur¬
mak, uslu uslu otur¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«düete» (sözcükteki
«1» harfi kalın oku¬
nur).

Letandm : Birini Sustur¬
mak, sessiz-sedasız ve
uslu uslu durmasını
sağlamak anlamına fi

il. Şimdiki zaman fiili
«dıletîne» (sözcükteki
«1» harfi kaim oku.-
nur).

Lewra : Çünkü, zira.
Leyızandın : Oynatmak

anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıleyızî-
ne».

Leyızîn : Oynamak anla¬
mına fiil- Şimdiki za¬
man fiili «dıleyîze».

Leyî : Yağmur sulann-
dan oluşan sel.

Leyîmışt : Dereleri dol¬
duracak kadar kaba¬
ran sel suları, yatağın¬
dan taşan sular.

Leyz : Oyun (bazı yöre¬
lerde «îeyztık» denir) .

Lez : Acele, çabuk.
Lezandm : Acele ettir¬

mek, çabuklaştırmak
anlamına, fiil. Şimdiki
zaman fiili «dılezîne».

Lezet : Lezzet. A.
Lezgîn : Aceleci, işini ça¬

buk yapan, tezcanlı
kimse.

Lezîn : Acele etmek, ça¬
buk olmak anlamına
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Lezkmn Lıb

fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dıleze».

Lezkırm : Acele etmek,
çabuk yapmak, çabuk¬
laştırmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «lez dike».

Lâ : 1 Ama, fakat, la¬
kin. 2 Ya, öyle, iş¬
te öyle. 3 Kadınla¬
ra seslenirken kullanı¬
lan sözcük.

Lâç : Doğru yoldan sap¬
ma, ters yoldan gitme.

Ladan : Dövmek anlamı¬
na bileşik fiil- Şimdiki
zaman fiili «lâ dıde».

Lâv : Dudak.
Lêxistin : Dövmek, vur¬

mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «lâ dıxe».

Lêkanîn : İki ya da daha
fazla kişi arasında uz¬
laşma sağlamak, onla-
n barıştırmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «lâk tîne»
(bazı yörelerde fiil «lı
hevanîn», şimdiki za¬
man fiili de «lı hev tî¬
ne» şeklinde söylenir).

Lêkhatan : Uzlaşmak,
anlaşmak, barışmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«lâk tâ» (bazı yöreler¬
de fiil «lı hevhatın»,
şimdiki zaman fiili de
«lı hev tâ» şeklinde
söylenir) .

Lâkhatî : Barışmış, uzlaş-
mış, anlaşmış kimse.

Lâkırın : Bir şeyin üzeri¬
ne su ya da benzeri
bir sıvı dökmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «lâ di¬
ke».

Lâlav : Sulu kar, yağ¬
murla karışık yağan
kar (bazı yörelerde
buna «berfelîk» de¬
nir).

Lâp : Hile, desise, aldat¬
maca, entrika.

Lâpok : Gülünç duruma
düşen, gülünç duruma
düşecek kadar deği¬
şiklik gösteren, biçimi
gülünecek duruma ge¬
len kimse ya da bir
şey.__

Lıb : Üzüm, buğday, ba-
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ma, ters yoldan gitme.

Ladan : Dövmek anlamı¬
na bileşik fiil- Şimdiki
zaman fiili «lâ dıde».
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«lâk tâ» (bazı yöreler¬
de fiil «lı hevhatın»,
şimdiki zaman fiili de
«lı hev tâ» şeklinde
söylenir) .

Lâkhatî : Barışmış, uzlaş-
mış, anlaşmış kimse.

Lâkırın : Bir şeyin üzeri¬
ne su ya da benzeri
bir sıvı dökmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «lâ di¬
ke».

Lâlav : Sulu kar, yağ¬
murla karışık yağan
kar (bazı yörelerde
buna «berfelîk» de¬
nir).
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Libas Lox

dem gibi şeylerin ta¬
nesi.

Libas : Giyilen şey, giy¬
si. A.

Liva : Kuzu tüyü, altı
aya kadar olan kuzu¬
ların kesilen tüyü-

Lıhâf : Yorgan (bazı yö¬
relerde «mıtâl» denir) .

Lixab : Atların ağzına
takılan gem (bazı yö¬
relerde «bızm» denir).

Lixabkirm : Atın ağzına
gem takmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «lixab dike».

Lixêz : Yapışkan. Her
şey için kullanılır (ba¬
zı yörelerde «zelqok»
denir) .

Liqabûn : Rastlamak,
karşılaşmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «lıqa dibe».

Liqat : Buğday biçildik¬
ten sonra tarlada da¬
ğınık şekilde kalan ba¬
şaklan toplama işi.
Toplanan başaklara
da aynı ad verilir.

Lıng : Ayak.
Lîç : Su birikintisi.

Lifık : İçine sabun konu¬
larak hamamda vücu¬
da sürtülen pürüzlü
kese.

Lîk : Sümük.
Lîko : Burnu çok akan.

çok sümküren kimse.
lîlkırm : Ceviz ve fındık

gibi yemişlerin üze¬
rindeki yeşil kabuğu
soymak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «lîl dike».

Lîs : Tavukların ve kuş¬
ların barınağı (tü¬
nek)

Lîstm : Oynamak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dılîze» (bu,
«leyztın» fiilinin bazı
yörelerde söyleniş bi¬
çimidir) .

Lo : Bir erkeğe seslenir¬
ken kullanılan söz-7
cük.

Lod : Saman, ot gibi
şeylerin yığını.

Lox : l Yağan yağ¬
murdan ya da güneş
ısısından eriyip sula¬
nan "ve su ile kanşık
bir hal alan kar.
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Loq Lur

2 Damın akmasını
önlemek için üzerinde
döndürülen yuvarlak
ve uzun taş (buna ço¬
ğu yörelerde «bange-
ran» denilir ve «r»
harfi kaim okunur) .

Loq : At, eşek gibi hay¬
vanların zıplayarak
ve sarsılarak yaptıkla¬
rı yürüyüş.

Loqîn : At, eşek gibi hay¬
vanların zıplayarak ve
sarsılarak yürümeleri
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «chloqe».

Loqandin : At, eşek gibi
hayvanları zıplatarak
ve sarsarak yürütmek,
böyle îmrümeye zorla¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diloqîne».

Lok ; Soylu ve iri erkek
deve. Ayrıca cesur, yi¬
ğit insanlar için de
kullanılır (bu anlamda
mecazî olarak kullanı¬
lır).

Lome : Sitem, serzeniş.
«Lomehî» şeklinde de
söylenir (çoğu yöreler

de sitem ve serzenişe
«gazın» ve «gazine»
denir) .

Lop : Kalın elbise. Bu
sözcükteki «1» harfi
kaim okunur.

Lorık : Peynir yapılırken
ondan süzülen sıcak
suyun üzerinde oluşan
tabaka..

Loş : Hamuruna maya
katılmayan ince, yuf¬
ka ekmek.

Lotık : Sıçrayıp zıplama.
Luqme : Lokma. A. (ço¬

ğu yörelerde «parî»
denir) .

Luqmeqadî : İçine az
miktarda un katılan
yumurtadan yapılan
bir yemek. İçine un
katılan yumurta kızar¬
tılır, sonra bala ya da
pekmeze daldınlarak
yenir. «Kadı lokması»
demektir.

Lur : Kürtlerin bir ko¬
lu. Çok büyük ve ün¬
lü bir koldur. (İran
Kürdistan'mda yaşa¬
yan bu Kürtlere «Lor»
da denir).
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Lüle Lûr

Lüle : Boru. Hangi mad¬
deden yapılırsa yapıl¬
sın bu adla âdlandın-
lır (örneğin su boru¬
su, petrol borusu gibi) .

Lülık : Parmak biçimin¬
de yapılan iplik yuma¬
ğı-

Lûr : Vücutta beliren
ve ateşin yükselmesi¬
ne yolaçan kızarıklık.
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M

Ma : Soru edatı (bu so¬
ru edatı, aslında yapıl¬
ması gereken işi belir¬
ler. Örneğin «bilmiyor
musun?» anlamına ge¬
len «ma tu nızanî»
cümlesindeki soru gi¬
bi. Bu soru, aslında
«bilmen gerekir» de¬
mektir. Arapçada böy¬
le sorulara «inkâr so¬
rusu» demek olan «is-
tifham-ı inkârî» de¬
nir. Buna «mecazî so¬
ru» da denilebilir).

Maç : Öpücük, öpüş.

Maçkırın : Öpmek anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman .fiili «maç
dike».

, Madak : Dişi manda.
Maden : Maden.
Madenî : Madenden olan

şey, madenî şey.
Mahî : Beyaz bir kemik.

Bu kemikten tarak ya¬
pılır.

Mahû : Dişi domuz.

Maqûl : 1 Önde gelen
adam, itibarlı kişi
2 Akla yatkın söz
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Mak Masî

ya da davranış, ma¬
kul.

Mak : Ana, anaç. Çoğu
tarafından böyle kul¬
lanılır.

Mal : 1 Ev (içinde otu¬
rulan eve bu ad veri¬
lir; içinde oturulma-
yan boş eve ise «xanî»
denir, ama «mal» den¬
mez). 2 Aile. 3

mal, varlık, servet.
Maldar : Varlıklı, zengin

servet sahibi kimse-
Mal'evîn : Mal düşkünü,

servet düşkünü, var¬
lıklı olmayı seven kim¬
se.

Malâle : İri taşlan ve ka-
yalan yerlerinden kal¬
dırmakta kullanılan
kalın direk (lövye).

Malaz : Bulamaç.
Malıştın : Süpürge ile

süpürmek (ya da her¬
hangi bir şeyle sil¬
mek) anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dımale».

Malıştî : Süpürülmüş
olan (ya da silinmiş
olan) .

Malker : Evini iyi dü¬
zenleyen, işini iyi bi¬
len ve iyi yapan, eşya¬
sına ve malına sahip
çıkan kimse (daha
çok bu niteliklere sa¬
hip ev kadmlan için
kullanılır) .

Mam : Amca, babanın
kardeşi.

Mane : Anlam, mana.
Manek : Soylu at.
Manga : İnek (çoğu yö¬

relerde «çâlek» denir).
Manker : Dişi eşek.
Mar : Yılan (sözcükteki

«r» harfi kaim oku¬
nur).

Marek : İçine yün gibi
yumuşak bir madde
doldurulmuş olan
eyer.

Marmaroşk : Kertenke.
le- .

Marmasî : Yılanbalığı.
Martak : Kürt evlerinin

çatılarına konulan kü¬
çük tahtalar (buna ba¬
zı yörelerde «mirdyaq»
denir ve ikisi de mer¬
tek anlamına gelir).

Masî : Balık (sözcükteki
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Mast Meafe

«s» harfi kalın oku¬
nur).

Mast : Yoğurt (sözcükte¬
ki «s» harfi kaim oku¬
nur).

Masûr : Masur.
Maş : Çalışma karşılı¬

ğında belirli zamanlar¬
da alman belirli üc¬
ret. «Maaş»m bozul¬
muş şeklidir.

Maşe : Ateşi tutmak için
kullanılan demir araç
(maşa) .

Maşela : 1 Altın ya
da gümüşten yapılan
ve üzerinde «maşal¬
lah» yazılarak küçük
çocukların boynuna
asılan levha. 2 Be¬
ğeni ifade eden söz¬
cük.

Mat : 1 Şaşkına dö¬
nen, ne yapacağını şa¬
şıran kimse. 2 Sat¬
ranç oyununda Şah'm
düşmesi, esir olması
durumu.

Matbûn : Satranç oyu¬
nunda mat olmak an¬
lamına bileşik fiil.

Şimdiki zaman fiili
«mat dibe».

Mayın : 1 Bir şeyin
ya da bir kimsenin
kalması, yerinde kal¬
ması anlamına fiil.
2 Benzemek anla¬
mına fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «dimine».

Maz : Meşe ağacı (söz¬
cükteki «z» harfi kaim
okunur)

Mazbır : Koyun ve keçi¬
lerin tırnaklarında
görülen bir hastalık.

Mazî : Meşe ağacının
ürünü (mazı).

Mazîçın : Meşe ağacının
ürünlerini (mazıları)
ağaçlardan kopararak
toplayan kimse.

Mazûvan : Misafiri evin¬
de ağırlayan kimse,
misafirin gittiği evin
sahibi.

Meaf : Herhangi bir
şeyden (örneğin ver¬
giden) bağışlanan,
muaf tutulan kimse.
A.

Meafe .- Devenin sırtına
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Mecal Mehandî

konulan ve içinde yol¬
cunun oturduğu bir
çeşit tahtırevan.

Mecal : Olanak, fırsat,
çare.

Mecer : Bir çeşit Frenk
tüfeği.

Mecerfe : Damlarda bi¬
riken karların temiz¬
lenmesinde kullanı¬
lan, tahtadan yapılmış
özel araç.

Mecîdî : Bir para birimi
(eskiden kullanılan
bu para birimi 20 ku¬
ruş tutarındaydı) .

Meded : Yardım isteme,
imdat, medet.

Medreb : 1 Üzerinde,
büyümesi için koru¬
nan ağaçlar bulunan
toprak parçası. 2

Sulama kanallanyla
sulanan toprak parça¬
sı (aynı zamanda pi¬
rinç tarlasma da bu
ad verilir).

Medrese : 1 Ders oku¬
tulan yer, medrese.
2 Bohtan'da bir köy.

Meerıs : Bir övgü sözcü¬
ğü. Denildiğine göre

karısı zina eden erkek¬
ler için kullanılır.

Mefa : 1 Hak, çıkar.
2 Yarar, fayda.

Mefsık : Pişirilen yeme¬
ğin üzerindeki köpü¬
ğün alınmasında kul¬
lanılan, geniş ve delik¬
li başı, uzun kuyruğu
olan demir parçası
(çoğu yörelerde buna
-kefgîr» ve «kevgir»
denir) .

Meh : Ay, yılın onikide
biri (bazı yörelerde
«heyv» ve «hîv» de
denir) .

Mehal : Olanaksız, im¬
kânsız olan.

Mehan : Yok olmak, si¬
linip ortadan kalkmak
ya da eriyip eksilmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dımehe».

Mehandın : Yok etmek,
silip ortadan kaldır¬
mak ya da eritip ek¬
siltmek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dımehîne».

Mehandî : Yok edilmiş,
silinip ortadan kaldı-
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ler için kullanılır.

Mefa : 1 Hak, çıkar.
2 Yarar, fayda.

Mefsık : Pişirilen yeme¬
ğin üzerindeki köpü¬
ğün alınmasında kul¬
lanılan, geniş ve delik¬
li başı, uzun kuyruğu
olan demir parçası
(çoğu yörelerde buna
-kefgîr» ve «kevgir»
denir) .

Meh : Ay, yılın onikide
biri (bazı yörelerde
«heyv» ve «hîv» de
denir) .

Mehal : Olanaksız, im¬
kânsız olan.

Mehan : Yok olmak, si¬
linip ortadan kalkmak
ya da eriyip eksilmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dımehe».

Mehandın : Yok etmek,
silip ortadan kaldır¬
mak ya da eritip ek¬
siltmek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dımehîne».

Mehandî : Yok edilmiş,
silinip ortadan kaldı-
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Mehebet Mexsî

rılmış ya da eritilip
eksiltilmiş şey.

Mehebet : Sevgi muhab¬
bet.

Mehder : Şefaat, birisi¬
nin suç ve günahları¬
nın bağışlanması için
bir başkasının yaptığı
aracılık, başvuru.

Mehel : Yer, mekân, ma¬
hal. A.

Mehele : Mahalle. A.
(Çoğu yörelerde «tax»
denir) .

Mehîr : Ayran çorbası,
yayla çorbası-

Mehlî : Ekilen tohumu
toprağa iyice gömmek
için, ekilmiş yerlerin
üzerinden geçirilen ve
çubukların birbirine
bağlanmasından olu¬
şan araç (bazı yöre¬
lerde buna «şafûn»,
bazı yörelerde de
«sak» denir).

Mehr : Nikâh.
Mehrbırîn : Nikâh kıy¬

mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «mehr dıbıre»

(sözcükteki ikinci «r»
kalın okunur).

Mehrkııın : Erkeğin ka¬
dını nikahlaması, o-
nunla nikâh kıydıra¬
rak evlenmesi anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «mehr
dike».

Mehrûm : Mahrum, yok¬
sun. A.

Mehsere : Üzümlerin
çiğnenerek, şırasmm
çıkarıldığı yer.

Mehter : Atın bakımcı¬
sı, hizmetçisi.

Mehzûn : Üzüntülü,
mahzun. A. (Çoğu yö¬
relerde «xemgîn» de¬
nir).

Mexel : Koyunlann kır¬
da barındıkları ve ya¬
tıp dinlendikleri yer.

Mexelhatin : Hayvanla¬
rın yatması anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «mexel tâ».

Mexer : Düz, engin ve
geniş arazi-

Mexîs : Bohtan'da bir
köy.

Mexsî : Kendilerince kut-
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Meîşet Melû

sal sayılan Kudüs'teki
yerleri ziyaret eden
Hıristiyan.

Meîşet : Geçim, maişet.
A.

Mejî : Beyin.
Meqam : 1 Makam,

yer. 2 Müzikte uy¬
gulanan kural, sesi
düzenleyen yöntem.
A.

Meqbere : Mezarlık, kab¬
ristan. A. (Çoğu yöre¬
lerde «gorıstan» de¬
nir ve «r» harfi kalın
okunur) .

Meqes : Makas.
Mekan : Yer, mekân. A.
Mekûk : Mekîk (bazı yö¬

relerde «makûk» şek¬
linde söylenir) .

Mela : Din bilgini, din
adamı.

Melaq : Riyakâr, dalka¬
vuk, yaltakçı.

Melaqî : Riyakârlık, dal¬
kavukluk, yaltaklık-

Melayım : Yumuşak,
mülayim, ılımlı, uysal
insan. Ayrıca sahibine
boyun eğen uysal hay

vanlar için de kullanı¬
lır.

Melazgır : Rojkan'da,
Ahlat'a yakın, müstah¬
kem bir köy (Muş'a
bağlı Malazgirt ilçesi) .

Melevan : 1 Tuzla,
içinde tuz bulunan
çukur ya da kuyu.
2 Garzan'da tuzla¬
sı bulunan bir bucak.

Melek : Melek, (bazı yö¬
relerde «mılyaket» de
denir) .

Meletîk : Kışa yakın ye¬
tişen bir elma türü.

Melhem : Merhem. A.
Melheme : Evrenin belir¬

tilerinden, örneğin ay
tutulması ve bunun
yolaçtığı durumlardan
söz eden Müneccim¬
lerin (Astrologların)
kitaplarından biri.

Melkemewt : Ölüm mele¬
ği, Azrail (bazı yöre¬
lerde «meîkemot» şek¬
linde söylenir) .

Melû : Ekin biçicisinin
biçtiği ekinlerden ar-
kasuıa bıraktığı ve her
biri üç tutam kadar'
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Melûl Mergonek

olan sap demetlerin¬
den her biri. Dağınık
olarak bırakılan bu
demetler daha sonra
toplanır. Bunlardan
oluşan yığma da «dı-
raxe» denir (bazı yö¬
relerde demetlere
«şımbâl», bunlardan
oluşan yığınlara da
«gıdîş» denir.

Melûl : Düşünceli, üzün¬
tülü, efkârlı kimse.

Meme : Çocuk dilinde
yiyecek.

, Memık : Meme, dişi ve
erkek memesi (bazı
yörelerde kadın meme¬
lerine «çıçık» da de¬
nir)

Menber : Camide, ima¬
mın hutbe okuduğu
yer, minber.

Mengene : Sıkıştırıcı,
mengene.

Menzel : 1 Evin bir
bölmesi, oda. 2 Ko-
naklanacak yer, men¬
zil. A.

Mer : Toprağı kazmakta
kullanılan bel (sözcük

teki «r» harfi kalın
okunur) .

Meran : Dallarından pi¬
po çubuğu yapılan bir
ağaç.

Mercê : Garzan'da bir
köy.

Mercık : Şirvan'da bir
köy.

Merd : Cömert, gözü-
gönlü tok olan kimse.

Meıed : Evlerde açılan
geniş pencere.

Merek : Saman konu¬
lan yer, samanlık (ço¬
ğu yörelerde «kadın»
denir) .

Merem : Amaç, meram,
maksat (bazı yöreler¬
de «miram» denir ve
«r» harfi kaim oku¬
nur) .

Merez : Maraz, hastalık,
müzmin rahatsızlık.
A.

Merezdar : Müzmin bir
hastalığa yakalanmış
kimse.

Mergonek : Damlann
akmaması için üzerin¬
de yuvarlanan yuvar¬
lak taş (çoğu yöreler-
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Merheba Meşan

de «banger» ve «ban-
geran» denir ve her
ikisinde de «r» harfi
kalın okunur) .

Merheba : Merhaba. A-
Merıtandm : Hayvan cil¬

dini ya da herhangi
bir şeyi, üzerinden pü¬
rüzlü bir şey geçirerek
tahriş etmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dımentîne» (söz¬
cükteki «r» ve «t»
harfleri kaim oku¬
nur) .

Merıtîn : Hayvan cildi¬
nin ya da herhangi bir
şeyin, pürüzlü bir şe¬
ye sürünerek tahriş
edilmesi anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dımerıte» (sözcükte¬
ki «r» ve «t» harfleri
kaim okunur) .

Mermer : Mermer taşı.
Mertal : Kalkan (sözcük¬

teki «r» ve «t» kalın
okunur) .

Meseb : Yabanıl keklik¬
leri tuzağa düşürüp
avlamak için evcil
kekliğin bırakıldığı ve

etrafmda tuzak bulu¬
nan yer.

Mesele : 1 Sorun, me¬
sele. 2 Halk arasın¬
da yaygın olan söz,
deyim, özdeyiş.

Meselok : Fıkra.
Mesîn : İbrik (bazı yöre¬

lerde «mısîn» şeklin¬
de söylenir) .

Mesqel : Eşyalan parlat¬
makta kullanılan araç.

Mesqelkirm : Eşyalan
parlatmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «mesqel di¬
ke».

Mesken : Barınak, ko¬
nut, mesken. A. (Ço¬
ğu yörelerde «hêwir»
denir)

Mesref : Masraf, harca¬
mak üzere aynlan pa¬
ra.

Mest : 1 Tenbel, uyu¬
şuk, üşengen kimse.
2 Sarhoş, mest, ken¬
dinden geçercesine bir
şeyden hoşlanan kim¬
se.

Meş : Yürüyüş.
Meşan : Yürümek anla-
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Meşandın Meydan

mma fiil (bazı yöre¬
lerde «meşîn» şeklinde
söylenir). Şimdiki za¬
man fiili «dımeşe».

Meşandın : Yürütmek,
yürümesini sağlamak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dımeşîne».

Meşfen : Üzerinde ölü¬
nün yıkandığı teneşir
tahtası.

Meşhele : Kürtlerin yap¬
tığı gibi Ramazan ayı¬
na girildiğini bildir¬
mek için yakılan ateş,
meşale (Nevroz bay¬
ramında da yakılan bu
meşaleye çoğu yöreler¬
de «mâlede» denir) .

Meşhur : Ünlü, meşhur
kimse ya da şey.

Meşk : İçinde ayran ya¬
yılan tulum.

Met : Hala, babanın kız
kardeşi.

Meta : Metah, eşya, A.
Metin : Sağlam, metin.

A.
Metran : Hıristiyan, din

adamı.
Metrebaz : Şehir dışın¬

dan ucuz fiyatla eşya

alarak şehirde satan
kimse-

Mewc : Dalga. A. (Çoğu
yörelerde «pâl» denir).

Mewij : Kuru üzüm.
Mewranî : Hamile kadı¬

nın çeşitli yiyeceklere
karşı duyduğu istek
ve arzu.

Mey : Alkollü içki, sar¬
hoş edici içki.

Meya : Dişi katır.
Meyan : Maya (bazı yö¬

relerde «mayan», ba¬
zı yörelerde de «amîn»
denir) .

Meyandm : Sütü maya¬
lamak, süte maya kat¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dımeyîne» (bazı yö¬
relerde ful «mayankı-
rm», bazı yörelerde de
«amînkırm» şeklinde
söylenir; ilkinin şim¬
diki zaman fiili «ma¬
yan dike», ikincisinin
ise «amîn dike» şeklin¬
dedir) .

Meydan : Alan, meydan.
A. (bazı yörelerde
«rast» denir).
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Mey ger Mezınî

Meyger : Mecliste içki
dağıtan kimse, saki.

Meyxur : İçkiye düşkün
olan, sürekli içki içen
kimse.

Meyîn : Sütün maya tut¬
ması anlamına, fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dımeye».

Meyi : Eğilim, meyil- A.
Meyidar : Eğilimli, her¬

hangi bir şeye eğilim
gösteren, meyil veren
kimse.

Meymûn : Maymun.
Mezaxtm : Herhangi bir

şeyi telef etmek, yok
etmek, heder etmek,
ziyan etmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dimezêxe».

Mezat : Açık artırma,
müzayede.

Mezel : Mazar, kabir
çoğu yörelerde «gor»
denir ve «r» harfi ka¬
im okunur).

Mezixandin : Herhangi
bir şeyi telef etmek,
yok etmek, heder et¬
mek, ziyan etmek an¬
lamına fiil. Şimdiki

zaman fiili «dimezixî-
ne».

Mazixîn : Herhangi bir
şeyin telef olması, yok
olması, heder olması,
ziyan olması anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dirnezixe».

Mezın : Yaşça ya da ki¬
şilik bakımından bü¬
yük olan kimse ya, da
hacim olarak iri olan
şey (bu son anlamda¬
ki için daha çok, «iri»
anlamına gelen «gır»
sözcüğü kullanılır; ay¬
rıca «mezm» sözcü-
ğündeki «z» harfi her
üç anlamda da kaim
okunur) .

Mezınayî : Büyüklük,
yücelik (sözcükteki
«z» harfi kalın oku¬
nur) .

Mezınbûn : Büyümek
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«mezm dibe» (sözcük¬
teki «z» harfi kaim
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Mey ger Mezınî
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okunur) .

Mezınayî : Büyüklük,
yücelik (sözcükteki
«z» harfi kalın oku¬
nur) .

Mezınbûn : Büyümek
anlamma bileşik fiil.
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Mezınkınn Mêjû

yük olan şeyler ya da
yaşça büyük olan kim¬
seler için bu sözcük
kullanılır ve sözcükte¬
ki «z» harfi kalın oku¬
nur).

Mezınkınn : Büyütmek
ve abartmak anlamı¬
na, bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «mezm di¬
ke» (sözcükteki «z»
harfi kaim okunur) .

Mezre : Mezra- A.
Mezrexahk : Sason'da

bir köy.
Mezkere : Üzerine bir

çaput sarılarak, hamu¬
run tandıra yapıştırıl¬
masında kullanılan
geniş bir tahta parça¬
sı.

Mezrîxan : Garzan'da
bir köy.

Mâ : Dişi. Hem insan,
hem hayvan için kul¬
lanılır.

Mêhvan : Misafir (bazı
yörelerde «mâvan»
şeklinde söylenir) .

Mêhîn : 1 Dişil. 2

Kısrak.
Mêhtan : Herhangi bir

şeyi emmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dımıje».

Mêj : 1 Namaz (çoğu
yörelerde «nımâj» şek¬
linde söylenir) . 2

Geçmiş zaman, eski
zaman .

Mêj ker : Namazında, ni¬
yazında olan, namazı¬
nı kaçırmayan kimse
(çoğu yörelerde «nı-1
mâjker» şeklinde söy¬
lenir) .

Mejkırm : Namaz kıl¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «mâj dike» (çoğu
yörelerde fiil «nımâj-
kırın», şimdiki zaman
fiili «nsmâj dike» şek¬
linde söylenir).

Mâ; ok : Rastladığı her
koyunun memesini, is¬
ter anası olsun ister
olmasın emen ve bunu
alışkanlık haline geti¬
ren kuzu ya da her
keçinin sütünü emen
oğlak ya da her ineğin
sütünü emen buzağı.

Mêjû : Geçmiş zamanda
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Mâjûnıvîs Miçiqin,

meydana gelen olay
ve gelişmelerin tümü,
tarih-

Mâjûnıvîs : Tarih olayla-
nnı yazmayı ve bu
konularda araştırma
yapmayı meslek edin-,
miş kimse, tarih yaza-
n.

Mâjûzan : Tarih bilgini.
Malak : Ciğer, Birçoklan

tarafından kullanılır
(bazı yörelerde de «ke-
zeb» denir).

Mâlede : Meşale.
Mâr : 1 Erkek yetiş¬

kin insan, «kadın» m
karşıtı. 2 Koca, «ka¬
rı» nm karşıtı. 3 Yi¬
ğit, cesur adam. «kor¬
kak» m karşıtı.

Mârandm : Birisine bir
şeyi göstermek, gör¬
mesini sağlamak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dımâ-
rîne».

Mâranî : Yiğitlik, cesa¬
retlilik, erkeklik.

Mârîtî : 1 Erkek olma
hali, erkeklik. 2 Ko¬
ca olma hali, kocalık

(bazı yörelerde «me¬
rîni» şeklinde söyle¬
nir).

Mârg : Otlak, çimenlik.
Mâş : Kara sinek.
Mâşm : Koyun.
Mâşhmgıvî : Bal arısı-
Mâw : Üzüm ağacı.
Mâzekırm : Bakmak, dik¬

katle bakmak, temaşa
etmek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «meze dike».

Mıccın : Bir işe ciddiyet¬
le sarılma, var gücüy¬
le onu yapmaya çalış¬
ma hali. Birçoklannca
böyle kullanılır (bazı
yörelerde «mıccıt» şek¬
linde söylenir).

Micêwrî : Ücret karşılı¬
ğında cami hizmetini
yapan, örneğin süpü¬
ren ve lâmbalannı ya¬
kan, diğer işlerinde
çalışan kimse (bazı
yörelerde «micewr» de¬
nir).

Mıcık : İşte gösterilen
ciddiyet sürat.

Miçiqîn : Kaynak ya da
pınar suyunun kuru-
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Mıçılge Mıjane

yup kesilmesi anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dimiçiqe».

Mıçılge : Herhangi bir
şey üzerine girişilen
bahis.

Mıçırandm Birisinin
elini sıkmak, onunla
tokalaşmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dımıçırîne» (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur) .

Mıdas : Ayakkabı (çoğu
yörelerde «sol» denir).

Mıdde : Süre, müddet.
A.

Mıdûr : Müdür. A.
Mıeyen : Belirli, muay¬

yen- A.
Mıflıs : İflâs eden kim¬

se, müflis. A.
Mıft : Bedava, karşüık-

sız, beleş.
Mıfte : Anahtar.
Mıftî = Müftü. A.
Mıheme : Kürtlerde er¬

kek adı. «Muham-
med»in bozulmuş şek¬
lidir.

Mıhes : Hayvanları ka¬
şımakta kullanılan, o-

luk biçiminde bir de¬
mir araç (kaşağı).

Mıheskmn : Hayvanları
kaşağı ile kaşımak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«mıhes dike».

Mıhlet : Mühlet, mehil.
A.

Mıhrab : Cami mihrabı.
A.

Mıhsık : Ayağa giyilen
mest.

Mıhtac : Muhtaç. A-
Mixabm : Maalesef, ya¬

zık ki.
Mixare : Yer yüzündeki

derin ve karanlık yer,
mağara. A. (Çoğu yö¬
relerde buna «şıkeft»
denir) .

Mixrik : Düşman kişi, bi¬
risine düşmanlık eden
kimse.

Mıj : Sis.
Mıjandm : Emzirmek

anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dımıjîne»
ve «dımâje».

Mıjane : Çift sürülmesi
sırasında öküzlerin
boyunlanna geçirilen
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Mıjang Miqpeç

boyunduruğu bağla¬
makta kullanılan çu¬
buk.

Mıjang : Gözkapaklan-
mn çevresindeki kir¬
pikler.

Mıjmıj andın : Gözlerini
sık sık açıp kapamak
anlamına, fiil. Şimdiki
zaman fiili «dımıjmı-
jîne».

Mıjmıj o : Gözkapaklarını
sık sık açıp kapayan
kimse.

Mıjmıj ok : Hücrelerinin
tamamı henüz dolma¬
mış olan bal peteği.

Mıjû : Bayatlaşmış ve
tadı bozulmuş ekmek,
bayat ekmek.

Mıjûbûıı : Ekmeğin ba¬
yatlaması ve tadının
bozulması anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «mıjû dibe»-

Mıjûl : Meşgul olan, oya¬
lanan, avunan, her¬
hangi bir şeyle vakit
geçiren insan ya da
hayvan.

Mıjûlahî : Uğraş, meşga¬
le, avuntu, oyalanma,

herhangi bir şeyle va¬
kit geçirme.

Mıjülbûn : Meşgul ol¬
mak, uğraşmak, avun¬
mak, oyalanmak, her¬
hangi bir şeyle vakit
geçirmek anlamlarına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «rnıjûl dibe».

Mıjûlkırın : Meşgul et¬
mek, uğraştırmak,
oyalamak, avutmak,
herhangi bir şeyle va¬
kit geçirmesini sağ¬
lamak anlamlarına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «mıjûl dike».

Miqabil : Herhangi bir
şeyin karşısında olan,
karşılığı olan şey, mu¬
kabil. A.

Miqesok : Yırtıcı kuşlar¬
dan biri olan doğan.

Miqewr : Kuyruğu ince
ve uzun olan kabak
türü.

Miqlik : İçinde yiyecek¬
lerin kızartıldığı kap
(tava) .

Miqpeç : Evcilleştirilmiş
olan ve insanlann pe¬
şinden yürüyerek on-
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Mıkare Mırarkmn

lan arkadan gagala¬
yan keklik.

Mıkare : Tahtaları oy¬
makta kullanılan araç
(bazı yörelerde «mı-
qar» denir) .

Mil : 1 Omuz. 2 Bir
sınırın, bir akarsuyun
ya da bunlara benzer
bir şeyin iki tarafın¬
dan biri. 3 Bir dağın
iki yamacından her
biri.

Mılet -. Halk, topluluk.
Mıîhâb : Harman savur¬

makta kullanılan yaba
(bazı yörelerde «mı-
lâb», bazı yörelerde
«melâb», bazı yöreler¬
de de «mılâv» denir).

Mılk : Mülk. Daha çok
arazi için kullanılır.

Mıltaf : Çok halsiz düş¬
müş, fakattan düşmüş
hasta.

Mıîyaket : Melek (bazı
yörelerde «melek» de
denir) .

Mm : Ben, birinci şahıs
tekil zamiri (bazı du¬
rumlarda bu, bazı du¬
rumlarda da yine bi

rinci şahıs tekil zami¬
ri olan «ez» kullanı¬
lır)-

Mmafiq : İki yüzlü, mü¬
nafık. A.

Minare : Minare. A.
Mırad : Murad. A. (Bazı

yörelerde «mıraz» de¬
nir).

Mırandm : Ölü duruma
getirmek, ölü gibi güç¬
süz ve işlevsiz bırak¬
mak anlamına ful.
Şimdiki zaman fiili
«dımırîne».

Mırar : Hayvan ölüsü,
leş, kesilmeden ölen
hayvan (sözcükteki ilk
«r» kalın okunur) .

Mırarbûn : Hayvanın
kesilmeden ölmesi an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«mırar dibe» (sözcük¬
teki ilk «r» harfi ka¬
lın okunur) .

Mırarî : İnci (sözcükteki
ilk «r» kaim okunur) .

Mırarkırın Hayvanı
kesmeden ölüme ter-
kederek öyle ölmesine
yolaçmak anlamına
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Mırar : Hayvan ölüsü,
leş, kesilmeden ölen
hayvan (sözcükteki ilk
«r» kalın okunur) .

Mırarbûn : Hayvanın
kesilmeden ölmesi an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«mırar dibe» (sözcük¬
teki ilk «r» harfi ka¬
lın okunur) .

Mırarî : İnci (sözcükteki
ilk «r» kaim okunur) .

Mırarkırın Hayvanı
kesmeden ölüme ter-
kederek öyle ölmesine
yolaçmak anlamına
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Mire Mırmırandm

bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «mırar dike»
(sözcükteki ilk «r»
harfi kalın okunur) .

Mire : Bir buğday türü.
Mırcan : Delinmiş inci,

mercan-
Mırç : Öpüş sesini taklit

etmek için kullanılan
sözcük (bu sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nu1"; ayrıca bazı yöre¬
lerde «mılç» şeklinde
söylenir ve o sözcük
teki «1» harfi kalın
okunur) .

Mırâs : Görkem, bir şe¬
yin ya da bir kimse¬
nin görkemli olması,
görkemli bir görü¬
nümde bulunması, ge¬
reken ve istenen şe¬
kilde olma,sı durumu
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur) .

Mınn : 1 Ölüm. 2

ölmek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dımıre» .

Mırısandın : Bir şeyin
ya, da bir kimsenin
görkemini bozmak,

şeklini kaybetmesini
sağlamak, biçimsiz bir
duruma getirmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dımırısi-
ııe» (sözcükteki «r»
harfi kalın okunur) .

Mırısandî : Görkemi ve
şekli başkası tarafın¬
dan bozulmuş, biçim¬
siz bir duruma getiril¬
miş olan şey ya da
kimse.

Mınsî : Görkemsiz, bi¬
çimsiz, ya da görkemi¬
ni şeklini kaybetmiş
olan kimse ya da şey.

Mınsîn : Görkemini kay¬
betmek, şekli bozul¬
mak, biçimsiz duru¬
ma gelmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dımmse».

Mirî : Ölü. Hem insan¬
lar, hem hayvanlar
için kullanılır.

Mırişk : Tavuk.
Mırmırandın : Arı, si¬

nek, sivrisinek gibi ha¬
şerelerin sokarak ya
da birisinin değnek gi¬
bi bir şeyle vurarak
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Mırmirık Misqal

vücudun belli bir ye¬
rinde ağn-sızı arası
bir acıma meydana
geitrmesi anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dımırmırîne» (söz¬
cükteki her ilci «r»
harfi de kalın oku¬
nur).

Mırmirık : Bir sivrisinek
türü (sözcükteki her
iki «r» harfleri de ka¬
im okunur) .

Mırmırîn : Arı, sinek,
sivrisinek gibi haşere¬
lerin sokmasından ya
da değnek gibi bir
şeyle vurulmasından
vücudun belli bir ye¬
rinde ağrı-sızı arası
bir acıma meydana
gelmesi anlamına fiil-
Şimdiki zaman fiili
«dımırmıre».

Mırov : İnsan, adam.
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Mırovatî : İnsanlık, a-
dam olma hali. 2 İn¬
sanlar arasındaki ak¬
rabalık, hısımlık.

Mısab : Ayakkabı yapım-

cılannm, ayakkabı ka¬
lıbını döverek ayakka¬
bıya sokmakta kullan¬
dıkları bir demir araç
(sözcükteki «s» harfi
kalın okunur) .

Misaxe : Unların değir¬
men taşının altından
döküldüğü yer (bazı
yörelerde «mesax»
şeklinde kullanılır) .

Mısas : Çift sürerken ya
da harman döverken
öküzlerin hızlı yürü¬
melerini sağlamak
için kalçalanna diki¬
ne vurulan ve ucunda
sivri bir demir bulu¬
nan uzun sırık (söz¬
cükteki her iki «s»
harfleri kalın okunur) .

Mıshef : Kur'an. A.
Mısılman : Müslüman.
Mısılmanî : Müslüman¬

lık.
Mısîbet : Belâ, musibet.

A.
Misqal : Tartı ölçülerin¬

den miskal (bu ölçü,
eskiden daha çok al¬
tın tartılmasında kul¬
lanılırdı) .
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Misk Mişlaq

Misk -. Misk.
Miskin : Miskin. A-
Mısrî : İyi bir çeşit kılıç

(sözcükteki «s» kalın
okunur) .

Mıst : Avuç (bazı yöre¬
lerde «permıst» şek¬
linde söylenir) .

Miswak : Namaza dur¬
madan önce dişlere ve
diş ellerine sürülen
misvak. A.

Mışag : Ayaküstü işler¬
de çalıştınlan, oraya-
buraya gönderilen ço¬
cuk (bazı yörelerde
«pışkûrî» denir) .

Mışar : 1 Tuzlu suyun
tuza dönüşmesini sağ¬
lamak için biriktirildi-
ği havuz. 2 Sala¬
talık gibi şeyleri ek¬
mek için tarlanın hat¬
larla birbirinden ayn-
lan bölümleri (bazı
yörelerde ayrıca, bü¬
yük bıçkıya, hızara da
«mışar» denir).

Mışefıl : Dik yokuş, uçu¬
rum.

Mışemr : Sahibi tarafın¬
dan terk edilen ya da

sahibi bilinmeyen ve
bulunamayan şey.

Mişewş : Çorba yapıl¬
mak üzere öğütülen
mercimek (bazı yöre¬
lerde «mişewşî» de¬
nir) .

Mişêwre : İki ya da da¬
ha fazla kişinin kendi
aralarında yaptıkları
danışma, müşavere.

Mışk : Fare, sıçan.
Mışkul : Güçlük, müş¬

kül. A.

Mışkulbûn : Güçleşmek,
müşkül duruma gel¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «mışkul dibe».

Mışkulî : Kirpik- Yalnız
insanlar için kullanı¬
lır.

Mışkulkırın : Güçleştir¬
mek, müşkül çıkar¬
mak, bir işi güç duru¬
ma getirmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «mışkul di¬
ke».

Mişlaq : Aynı hizada bu¬
lunan şeylerin her bi-
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Mışmış Mıûzî

ri (bazı yörelerde
«çeq» denir).

Mışmış : Kayısı. Bazıları
da bunu «mıjmıj» şek¬
linde kullanırlar.

Mışrak : Güneşin doğ¬
duğu yer. A.

Mışrıf : Kışın koyunlara
bakan bakıcı.

Mışt : Ağzına kadar do¬
lu olan kap.

Miştaxe : Üzümü kurut¬
mak için bırakılan yer.
Kurumaya bırakılan
üzüme de aynı ad ve¬
rilir.

Miştaq : Bir şeye özlem
duyan, iştiyak göste¬
ren kimse, müştak. A.

Mıştak : Değirmen taşı¬
nın etrafında biriken
unları toplamakta kul¬
lanılan değnek.

Mıştbûn : Bir kabın ağ¬
zına kadar dolması
anlamına, bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«mışt dibe».

Mışterî : Alıcı, müşteri-
A. (çoğu yörelerde
«kıridar» ve «kirînox»
denir ve her ikisinde

de «r» harfi kaim oku¬
nur).

Mıştkınn : Bir kabı ağ¬
zına kadar doldurmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«mışt dike».

Mit : Ufak tepe, tümsek
(sözcükteki «t» harfi
kaim okunur).

Mıtale : Düşünme, müta¬
lâa. A. (Daha çok
üzüntülü bir şekilde
düşünme anlamında
kullanılır) .

Mıtâl : Yatağın, döşeğin
ortasını dikmekte kul¬
lanılan kalın iplik (ba¬
zı yörelerde yorgana
da «mıtâl» denir) .

Mıtık : Çok ufak tepe,
çok ufak tümsek (söz¬
cükteki «t» harfi ka¬
lın okunur).

Mıtrıb : Çalgı âletleri
yapan ve kullanüan
bir Kürt topluluğu
(bazı yörelerde çinge¬
nelere de aynı ad veri¬
lir).

Mıûzî : Maddî yönden
çekilen sıkıntı, ihtiyaç-
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Mız Mîzel

lann karşılanamama¬
sı durumu.

Mız : Tadı meyhoş olan
meyve ya da içecek.

Mizawir : Muzip, kurnaz,
entrikacı, üçkâğıtçı
kimse.

Mızdan : Oğuşturmak,
masaj yapmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «mız
dıde» (sözcükteki «z»
harfi kaim okunur).

Mızgeft : Cami, mescit.
Mızgîn : Müjde, sevindi¬

rici haber (bazı yöre¬
lerde «mızgînî» şeklin¬
de söylenir; ayrıca se¬
vindirici haberi geti¬
ren kimseye verilen
hediye için de bu söz¬
cük kullanılır)

Mızır : Zararlı olan, za¬
rar veren insan ya da
hayvan. A.

Mîmar : 1 İnşaat ya¬
pabilen kimse. 2
Herhangi bir sanatta,
usta olan kimse. 3

Parmaklarda meyda¬
na gelen bir hastalık.

Mîna : Benzer, birbirine

benzeyen varlıklar ya
da insanlardan her bi¬
ri (gibi) .

Mîr : Bey.
Mîrav : Birkaç arazi

parçası arasında or¬
taklaşa kullanılan su¬
yun ortaklar arasında
taksim edilmesini kon¬
trol eden ve her hak
sahibinin kendi hak¬
kını almasını sağlaya¬
rak ortaklar arasında
anlaşmazlık çıkması-
ni önleyen görevli.

Mîrat : Sahipsiz, sahibi
ölmüş ve sahipsiz kal¬
mış mal ya da hayvan
(bazı yörelerde «mîra-
te» şeklinde söylenir) .

Mîratxur : Mirasa ko¬
nan kimse, mirasyedi.

Mîrî : Beylik mal.
Mîtro : Metre.

Mîz : Küçük abdest, si¬
dik.

Mîzel : Küçük abdestini
tutamayan ve gecele¬
yin yatağını ıslatan
kimse (bazı yörelerde
«mîzdordor» denir) .
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Mîzok Muxtar

Mîzok : Sidik torbası,
mesane.

Mîztm : Küçük abdesti-
ni yapmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman
fiili «dımîze».

Moçık : Kürtlerin kul-
landıklan küçük bir
ölçü birimi-

Mode : Çok hareketli
olan pehlivan.

Movık : Parmak kemik¬
lerinin ve omurga ke¬
miklerinin eklem yer¬
leri.

Moxil : Un elemekte kul¬
lanılan elek.

Mole : Duvara sıvanan
çamur (ya da başka
bir sıva maddesi) .

Molekmn : Duvarı ça¬
murlu (ya da, başka
bir maddeyle) sıva¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «mole dike».

Monık : «Movık» anla¬
mında.

Mor : Mor renk.
Mori : Karınca (bazı yö¬

relerde *mûr» ve
«mûrî» şeklinde söyle

nir; ayrıca «morı» söz¬
cüğü boncuk anlamına
da gelir) .

Morîk : Boncuk.
Moşen : Harman döv¬

mekte kullanılan . dö¬
ven.

Motî : Pekmez. Birçok-
larmca kullanılır (ço¬
ğu yörelerde «dıms»
ve «dıfs> denir).

Moz : Arı (balansı dı¬
şındaki arılar için kul¬
lanılan bir cins ismi¬
dir).

Mozebeş : İri ve soktu¬
ğunda cok acıtan an
(vücudunun bazı yer¬
leri kırmızıya çalar).

Mozeqirtik : Eşek arısı
(buna bazı yörelerde
«korox» da denir ve
vücudunun bazı yer¬
leri sarı renktedir).

Mozık .- Sığırlara! iki ya¬
şını tamamlayan yav-
rulanna verilen ad-

Mozrîk : Ateşten yükse¬
lip çevreye uçuşan kı¬
vılcım (çoğu yörelerde
buna «çırisk» denir).

Muxtar : Muhtar. A.
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Mû Mûmî

MÛ : Kıl.

Mûç : Hayvanın dikilen
kulağı.

Mûçınık : Cımbız.

Mûçkırm : Hayvanın
korktuğu ya da bir
şey hissettiği sırada
kulaklarını dikmesi
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«mûç dike».

Mûdî : Kinci, içten pa¬
zarlıklı, kıskanç kim¬
se.

Mûm : Mum (çoğu yöre¬
lerde «fmd» denir).

Mumdan : Mumun ko¬
nulduğu şamdan (ço¬
ğu yörelerde «fından»
denir) .

Mûmî : Erkeklerin baş¬
larına bağladıklan bir
çeşit mendil.
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N

Na : 1 Olumsuzluk
cevabı, «hayır» anla¬
mına. Bazıları, Latin-
cede olduğu gibi bu
sözcüğü «no» şeklinde
söylerler. 2 Geniş
ve şimdiki zaman fiil¬
lerinin başına gelen
olumsuzluk eki. Örne¬
ğin «yapmaz» ve «yap¬
mıyor» anlamlarına
gelen «nake» fiilindeki
gibi.

Nadir : Az bulunabile¬
cek şey, nadir. A-

Nav : 1 Ad, isim.

2 Herhangi bir şe¬
yin içi (bu anlamda
bazı yörelerde «nâv»
şeklinde de söylenir).

Navber : Ara, iki şeyin
ya da iki kişinin ara¬
sı.

Navbır : Bir odayı ya
da benzerini ikiye böl¬
mek için araya dikilen
duvar ya da yarım du¬
var (sözcükteki «r»
kalın okunur).

Navâş : Mide ağnsı, ka¬
rın ağnsı.

Navık : 1 Göbek. Hem
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Navno Nazdar

insan, hem de hayvan
göbeği için kullanılır
(bazı yörelerde «na-
vok» şeklinde söyle¬
nir).
2 Patlıcan, kavun
gibi şeylerin içi.

Navno : Başkalannı ken¬
dine acındırmak için
durumunu kötü gös¬
termeyi alışkanlık ha¬
line getiren, sürekli
yakman kimse.

Naxir : Sığır sürüsü (ço¬
ğu yörelerde «garan»
denir ve «r» kalın oku¬
nur).

Naxirqewan : Aralık ayı¬
nın onuncu günü. So¬
ğuk ve çok kar yağan
köylerde bu gün, hay¬
vanların dışarda otla¬
malarına son verilir
ve ahırlarda beslen¬
melerine başlanır.

Nal : Nal.
Nalbend : Nalbant.
Nalîn : İnlemek anlamı¬

na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dmale».

Nan : Ekmek.
Nangerm : Başkasına

yaranmaya çalışan,
yaltaklanan kimse,

Nangermî : Başkasına
yaranma, yaltaklan¬
ma işi.

Mangır : İyi ürün veren,
verimli toprak.

Nano : Yeyip içmekten
başka bir işe yarama¬
yan, bir işi becereme¬
yen kimse, beceriksiz
kişi.

Nanpâj : Ekmek pişir¬
meyi meslek edinmiş
kimse, fırıncı.

Nas : Tanış, tanıdık kim¬
se.

Nasîn : Tanımak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dmase».

Naskırm : Tanımak an¬
lamına, bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«nas dike».

Nator : Bağ bekçisi (söz¬
cükteki «t» ve «r» harf¬
leri kaim okunur).

Naz : Cilve, naz (bazı
yörelerde «nazî» şek¬
linde söylenir) .

Nazdar : Nazlanan, naz
eden kız ya da kadın.
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Nazenin Neh

Nazenin : Boy-posça
alımlı, zarif, güzel ve
nazik olan kız ya da
kadın, nazenin.

Nazik : Nazlanan, naz
eden kadın ya da kız.

Nazır .- Herhangi bir işi
yönetmekle görevlen¬
dirilen kimse (daha
çok toprak ağalarının
ve toprak sahibi kent
beylerinin köylerinde¬
ki işlerini yöneten baş
görevli. Bazı yörelerde
buna «serkar» denir)

Necar : Marangoz (bazı
yörelerde «xerat» de¬
nir) .

Necırandın : Taş ya da
tahtayı oymak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dmecırîne».

Nedaf : Pamuğu atma
işi.

Nefeqe : Nafaka. A.
Nefel : Bir yonca türü.
Nefes -. Soluk, nefes. A.
Nefîram : Ayaklanma-

lan bastırmak için
toplanıp ayaklananla¬
rın üzerine saldırtılan
başıbozuk askerler,

düzenli ordu dışmda
silâhlandırılan asker¬
ler, milis kuvvetleri
(ayrıca seferberlik an¬
lamına, da gelir).

Nefs : 1 Aileyi oluştu¬
ran bireylerin her bi¬
ri, aile içindeki kişile¬
rin her biri. 2 Ken¬
di, öz. 3 İştiha, ye¬
mek ya da başka bir
şeyi arzu etme isteği.

Nefsker : Çok iştahlı,
yemek ya da başka bir
şeyi çok arzu eden,
bunun için sabırsızla¬
nan kimse (sözcüğün
sözlük anlamı «eşek
iştahlı» demektir) .

Nevısî : Üvey evlât. Hem
erkek, hem de kız için
kullanılır.

Nevî : Torun.
Nevîn : 1 Düşmanlık,

hoşnutsuzluk. 2 İs¬
tememek, arzu etme¬
mek, dilememek, hoş¬
lanmamak anlamları¬
na fiil. Her iki anlam¬
da şimdiki zaman fiili

. «navâ».
Neh : Dokuz sayısı. '
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Nehberk Neqil

Nehberk : Kürtlerin bir
oyunu (damaya ben¬
zer, fakat 16 taşla de¬
ğil, dokuz taşla oyna¬
nır).

Nehek : Kurban bayra¬
mından önceki dokuz
gün, Zilhicce ayının ilk
dokuz günü (çok din¬
dar olanlar bu günler¬
de oruç tutarlar) .

Nehf : Menfaat, çıkar.
Nehs : Kurnaz, entrika¬

cı kimse.
Nex ; Yün iplik.
Nexifîn : Midenin ye¬

mekten ya da başka
bir nedenle bozulması
anlamın fiil. Şimdiki
zaman fiili «dinexife».

Nexş : Nakıs, Arapça
«nakş»m bozulmuş
şeklidir.

Next : Kız babasının kı¬
zını verdiği adamdan
aldığı başlık parası .

Kürtlerde bu, âdettir
(çoğu yörelerde «qe-
len» denir).

Nexu : O halde, öyleyse,
demek ki anlamlanna
gelen sözcük.

Nexweş : Hasta.
Nexweşxane : Hastalann

tedavi edildiği yer,
hastane-

Nexweşî : Hastalık.
Nexweşokî -. Hastalıklı,

sağlığı bozuk olan,
hastalıklardan kurtu¬
lamayan, müzmin has¬
talığı olan kimse (ba¬
zı yörelerde «nexwe-
şok» denir) .

Nejd : Yağma, talan, eş-
kiyalık.

Nejdevan : Talan, yağ¬
ma ve eşkiyalığı mes¬
lek edinmiş kimse.

Nejdî : Talan cı yağma¬
cı, eşkiya.

Neqeb : Gedik, bir du¬
varda ya da benzer
bir şeyde açılan ya da
kendiliğinden meyda¬
na gelen açıklık.

Neqebkinn : Bir duvar¬
da ya da benzer bir
şeyde açmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «neqeb dike».

Neqil : Kez, defa, kere
(örneğin «bu kez» an-

254

Nehberk Neqil

Nehberk : Kürtlerin bir
oyunu (damaya ben¬
zer, fakat 16 taşla de¬
ğil, dokuz taşla oyna¬
nır).

Nehek : Kurban bayra¬
mından önceki dokuz
gün, Zilhicce ayının ilk
dokuz günü (çok din¬
dar olanlar bu günler¬
de oruç tutarlar) .

Nehf : Menfaat, çıkar.
Nehs : Kurnaz, entrika¬

cı kimse.
Nex ; Yün iplik.
Nexifîn : Midenin ye¬

mekten ya da başka
bir nedenle bozulması
anlamın fiil. Şimdiki
zaman fiili «dinexife».

Nexş : Nakıs, Arapça
«nakş»m bozulmuş
şeklidir.

Next : Kız babasının kı¬
zını verdiği adamdan
aldığı başlık parası .

Kürtlerde bu, âdettir
(çoğu yörelerde «qe-
len» denir).

Nexu : O halde, öyleyse,
demek ki anlamlanna
gelen sözcük.

Nexweş : Hasta.
Nexweşxane : Hastalann

tedavi edildiği yer,
hastane-

Nexweşî : Hastalık.
Nexweşokî -. Hastalıklı,

sağlığı bozuk olan,
hastalıklardan kurtu¬
lamayan, müzmin has¬
talığı olan kimse (ba¬
zı yörelerde «nexwe-
şok» denir) .

Nejd : Yağma, talan, eş-
kiyalık.

Nejdevan : Talan, yağ¬
ma ve eşkiyalığı mes¬
lek edinmiş kimse.

Nejdî : Talan cı yağma¬
cı, eşkiya.

Neqeb : Gedik, bir du¬
varda ya da benzer
bir şeyde açılan ya da
kendiliğinden meyda¬
na gelen açıklık.

Neqebkinn : Bir duvar¬
da ya da benzer bir
şeyde açmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «neqeb dike».

Neqil : Kez, defa, kere
(örneğin «bu kez» an-

254



Neqîba Nermbûn

lamına gelen «vê neq-
lê» gibi).

Neqîba : Rıdvan ilçesin¬
de (?) bir köy.

Nekes : Fırsatçı, borçlu-
lanna fazla yüklenen
kimse.

Neks : Vücudun yan ta¬
rafında meydana ge¬
len bir ağrı. «Zaruri¬
ye» diye adlandırılan
hastalık.

Ne'Iet : Lanet. «Lanet» in
bozulmuş şekli. A.

Nelâ : Bir oyunda ya da
yarışta, bir tarafın sa¬
yılmayan oyunu ya da,
oyunla ilgili bir davra¬
nışı (örneğin futbol
maçında bir golün sa¬
yılmaması, satranç
oyununda, bir hamle- .

nin sayılmaması gibi;
sözcüğün tam karşılı¬
ğı «geçersiz» dir)-

Nemâr : Cinsel yönden
iktidarsız olan erkek.

Nemârî : Cinsel yönden
iktidarsızlık.

Nemır : Ölümsüz (me¬
cazî olarak, yaptığı
işlerle ya da bıraktığı

eserlerle tarihe geçen
ve unutulmayan, eser¬
leriyle yaşayan kimse¬
ler ve bunlann eser¬
leri için kullanılır).

Nemıran : Hizan'da bir
bucak.

Nepaqij : Hamamcı olup
da henüz yıkanmamış
olan erkek ya, da ka¬
dın.

Nepak : Dürüst olma¬
yan, kirli işler çevi¬
ren, güvenilmez kim¬
se.

Nepenî : Gizli, gözle gö¬
rülmeyen herhangi bir
iş ya da herhangi bir
şey (bazı yörelerde
«nependî» şeklinde
söylenir, «p» ve «n»
harfleri kaim okunur) .

Nerm : Yumuşak.
Nerma : Yumuşak bir

şekilde, yavaşça. '

Nermayî : 1 Yumu¬
şaklık. 2 Hafif yağ¬
murlu hava, yumuşak
hava.

Nermbûn : Yumuşamak
anlamına bileşik fiil.

255

Neqîba Nermbûn

lamına gelen «vê neq-
lê» gibi).

Neqîba : Rıdvan ilçesin¬
de (?) bir köy.

Nekes : Fırsatçı, borçlu-
lanna fazla yüklenen
kimse.

Neks : Vücudun yan ta¬
rafında meydana ge¬
len bir ağrı. «Zaruri¬
ye» diye adlandırılan
hastalık.

Ne'Iet : Lanet. «Lanet» in
bozulmuş şekli. A.

Nelâ : Bir oyunda ya da
yarışta, bir tarafın sa¬
yılmayan oyunu ya da,
oyunla ilgili bir davra¬
nışı (örneğin futbol
maçında bir golün sa¬
yılmaması, satranç
oyununda, bir hamle- .

nin sayılmaması gibi;
sözcüğün tam karşılı¬
ğı «geçersiz» dir)-

Nemâr : Cinsel yönden
iktidarsız olan erkek.

Nemârî : Cinsel yönden
iktidarsızlık.

Nemır : Ölümsüz (me¬
cazî olarak, yaptığı
işlerle ya da bıraktığı

eserlerle tarihe geçen
ve unutulmayan, eser¬
leriyle yaşayan kimse¬
ler ve bunlann eser¬
leri için kullanılır).

Nemıran : Hizan'da bir
bucak.

Nepaqij : Hamamcı olup
da henüz yıkanmamış
olan erkek ya, da ka¬
dın.

Nepak : Dürüst olma¬
yan, kirli işler çevi¬
ren, güvenilmez kim¬
se.

Nepenî : Gizli, gözle gö¬
rülmeyen herhangi bir
iş ya da herhangi bir
şey (bazı yörelerde
«nependî» şeklinde
söylenir, «p» ve «n»
harfleri kaim okunur) .

Nerm : Yumuşak.
Nerma : Yumuşak bir

şekilde, yavaşça. '

Nermayî : 1 Yumu¬
şaklık. 2 Hafif yağ¬
murlu hava, yumuşak
hava.

Nermbûn : Yumuşamak
anlamına bileşik fiil.

255



Nermıj andın Netrık

Şimdiki zaman fiili
«nerm dibe».

Nermıjandm : Sert bir
şeyi su ile ya da baş¬
ka bir maddeyle ya da
herhangi bir şekilde
yumuşatmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dmermıjîne».

Nermıj andî : Sert olup
da su ile ya da başka
bir madde ile ya da
herhangi bir şekilde
yumuşatılmış olan
şey.

Nermıjî : Sert olup da
suda ya da herhangi
bir maddede ya da
başka bir şekilde yu¬
muşamış olan şey.

Nermıjin : Sert bir mad¬
denin suda ya da baş¬
ka bir maddede ya da
hernangi bir şekilde
yumuşaması anlamına
fiil- Şimdiki zaman fi¬
ili «dınermıje».

Nermî : Yumuşaklık.
Nermkırın : 1 Her¬

hangi bir sert madde¬
yi yumuşatmak anla¬
mma bileşik fiil. 2

Katı bir tutum içinde
bulunan bir kimseyi
ikna ederek bu tutu¬
mundan vazgeçirmek
için yumuşatmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili her
iki anlamda da «nerm
dike».

Nermo : .Elinden iş gel¬
meyen, bir işi becere¬
meyen kimse. Allah-
lık adam, budala.

Neseb : Soy, neseb. A.
Nesil ; Kuşak, nesil. A.
Nesîb : Nasib, kısmet. A.

(Bazı yörelerde «nı-
sîb» şeklinde söyle¬
nir).

Neşxor .- Hayvanların
iyisini yeyip kötüsünü
bıraktıklan . saman,
hayvanların artığı
olan saman.-

Netêw : Geçersiz, sayıl¬
mayan bir oyun ya da
oyundaki herhangi bir
hareket (bu sözcükle
«nelâ» sözcüğü aynı
anlama gelir).

Ne'tık : Başın ön tarafı-
Netrık : Kadmlann alın-
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Netu Nâm

larma bağladıklan bir
gümüş süs eşyası.

Netu : İyi olmayan, kali¬
tesiz olan herhangi
bir şey (bu nitelikteki
insanlar için de kulla¬
nılan bu sözcüğün tam
anlamı «hiç bir şey»
dir).

Newêrek : Cesaretsiz
kimse. Bu nitelikteki
hayvanlar için de kul¬
landır.

Newq : Vücudun kabur¬
ga kemikleri ile kalça¬
lar arasındaki bölü¬
mü (bel) .

Newroz : Rumî takvime
göre Mart ayının 10.
günü (Milâdî takvime
göre 21 Marta rastla¬
yan bu gün, aslında
Rumî Martın 10'una
değil, 8'ine rastlar) .

Ney : Sazdan yapılan
çalgı, ney.

Neyar : Düşman.
Neynık : Ayna.
Neynûk : Tırnak (yalnız

insan tırnaklan için
kullanılır; kuşlann ve
kedi, köpek gibi yırtı

cı hayvanlarrnkine
«penc», diğer hayvan¬
larrnkine de «sim» de¬
nir).

Nezan : Bilgisiz,- cahil
kimse.

Nezanî : Bilgisizlik, ca¬
hillik.

Nezir : Adak, nezir. A.
Nezırkınn : Adamak,

nezretmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «nezir dike».

Nâçîr : Av, avlanma.
Nâçîrvan : Avcı, avlanan

kimse.
Nâçirkırın : Avlanmak,

av yapmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «nâçîr dike».

Nâk : l Örgü örerken
kullanılan tığ. 2

Kürt kadmlannm yün
gibi şeyleri eğirmekte
kullandıkları iğlerin
ucuna takılan çengel
(bazı yörelerde «nîk»
şeklinde söylenir) .

Nâm : Yara ve çıbanlar¬
dan akan cerahat (ba¬
zı yörelerde «nîm»
şeklinde söylenir).
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Nêr Nıfırkırm

Nâr : Erkek, «dişi»nin
karşıtı.

Nêremok : Cinsiyeti tam
olarak belirmemiş o-
lan kimse, hünsa (ay¬
nca içice geçen dişli-»
ler ve benzeri şeyler
için de kullanılan bu
sözcüğün sözlük anla¬
mı «erkeksi dişi»dir).

Nârgız : Nergis.
Nârî : Teke.
Nârîn : Eril, erkeğe men¬

sup, «dişil» in karşıtı.
Nârnîs : Hizan'da bir

köy. Bu sözcükleri top¬
lamakta bize yardım
edenlerden biri olan
Melazade, bu köyden¬
dir. Allah, kendisine
fazlasıyla iyilik versin.

Nâz : Yakın.
Nâzbûn : Yaklaşmak an¬

lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«nâz dibe».

Nâzî : Yakınlık, yaklaş¬
ma.

Nâzîk : Yakın olan kim¬
se ya da yer ya da
herhangi bir olayın
tarihi.

Nâzîkayî : Yakınlık, ya¬
kınlaşma.

Nâzîkbûn : Yakınlaş¬
mak, yakın olmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«nâzik dibe».

Nâzîkkmn : Yakınlaştır¬
mak, yakın etmek an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«nâzîk dike».

Nâzkınn : Yaklaştırmak,
yakma getirmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «nâz
dike».

Nıcımîn : Hafif topalla¬
yarak yürümek, yü¬
rürken hafif topalla¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dınıcıme».

Nıcıs : Temiz olmayan,
pis olan şey. A. (Bazı
yörelerde «necıs» şek¬
linde söylenir).

Nıfır : Beddua (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Nıfırkınn : Beddua et¬
mek anlamına bileşik
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Nıfsî Niqandin

fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «nıfır dike».

Nıfsî : Kaliteli bezden
(patiskadan) yapılan
yeni iç gömleği.

Nıft : Ucunda kükürt
bulunan ve pürüzlü
bir şeye sürüldüğünde
tutuşan küçük çöp
(kibrit çöpü anlamına
gelen bu sözcük bazı
yörelerde «nıftak» şek¬
linde söylenir) .

Nıvıstın : Yatağa gire¬
rek uyumak anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dınıve».

Nıvısti : Yatağa girerek
uyumuş olan kimse.

Nıvışt : Muska.
Nıvîn : İçinde yatılıp

uyunan ve döşek, yor¬
gan, yastıktan oluşan
yatak (bunların tü¬
mü).

Nıvîsandın : Bir başka¬
sına herhangi bir şey
yazdırmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dınıvısîne».

Nıvîsar : Yazılmış yazı,
makale.

Nıvîsîn : Yazı yazmak
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dınıvîse».

Nıvîskar : Yazı yazmayı
meslek edinmiş kimse,
yazar.

Nıvîşk : Tereyağ.
Nıhâ : Bitlis'te bir köy.
Nıhârtan : Bakmak anla¬

mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dmıhâre»
(bazı yörelerde fiil
«narin» şeklinde söyle¬
nir ve her ikisinde de
çoğu kez şimdiki za¬
man fiilinde «ı» ve
«h» harfleri düşerek
sadece «dinere» şek¬
linde söylenir) .

Nıhrız : Bir kılıç çeşidi.
Nıx : Deveyi yatırmak

için söylenen sözcük.
Nixri : Ailenin ilk çocu¬

ğu. Hem erkek, hem
kız çocuklar için söy¬
lenir.

Niqandm : Seçmek, ayık¬
lamak, ayırt etmek
anlamlarına fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dmı-
qîne» (bazı yörelerde
fiil «Neqandm», şim-
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Niqir Nışırandm

diki zaman fiili «dme-
qîne» şeklinde söyle¬
nir).

Nıqır : Çentik, kertik.
Niqirandin : Herhangi

bir şeyde çentik aç¬
mak, kertik yapmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dmiqiri-
ne».

Niqre : Fazla derin ol¬
mayan büyük kazan.

Niqut : 1 Sıvı madde¬
lerden herhangi biri¬
nin damlası. 2 Ya¬
zıda kullanılan nokta.

Niqutandm Damlat
mak, sıvı bir madde¬
den damla akıtmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dimqutî-
ne».

Niqutîn : Damlamak, sı¬
vı bir maddeden dam¬
la akması anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «diniqute».

Nık : Bir kimsenin ya da
bir şeyin yanı, yöresi,
nezdi, bulunduğu yer
(örneğin «kitap benim
yanımdadır» anlamı

na gelen «pırtûk lı nık
mine» gibi) .

Nıkul : Kuş, tavuk, hin¬
di, kaz gibi hayvanla¬
rın gagası.

Nımâj : Namaz (bazı yö¬
relerde «mâj» şeklinde
söylenir)

Nımâjker : Namazmda-
niyazmda olan, nama¬
zını kaçırmayan, din¬
dar olan kimse (bazı
yörelerde «rnâjker»
şeklinde söylenir) .

Nımâjkırm : Namaz kıl¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «nımâj dike» (bazı
yörelerde fiil (mâjkı-
rın», şimdiki zaman
fiili «mâj dike» şeklin¬
de söylenir) .

Nışa : Nişasta (bazı yö¬
relerde «neşa» şeklin¬
de söylenir) .

Nışadır : Nışadır (bazı
yörelerde «neşadır» şek¬

linde söylenir) .

Nışırandın : Çorap ve
benzeri örgüleri sök¬
mek, sökerek dağıt¬
mak anlamma fiil.
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Nışırin Nîvekar

Şimdiki zaman fiili
«dmışırîne» (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Nışırin : Çorap ve ben¬
zeri örgülerin sökül¬
mesi, sökülerek dağıl¬
ması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dınışıre» (sözcükteki
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Nışter : Neşter (bazı yö¬
relerde «nıştel» şeklin¬
de söylenir).

Nışûv : Dik arazi, uçu¬
rum (bazı yörelerde
«nışîv» şeklinde söyle¬
nir).

Nıtırandm : Birisini,
herhangi bir şeyi gö¬
zetlemekle, kollamak¬
la görevlendirmek,
herhangi bir şeyi bir
başkasına gözettir¬
mek, kollatmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dmıtırine»
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Nıtırin : Gözetmek, kol¬
lamak anlamına fiil.

Şimdiki zaman fiili
«dmıtıre» (sözcükteki
«r» harfi kaim oku¬
nur) .

Niyet : Niyet. A.
Nızar : Güneş görmeyen

ya da çok az gören
yer, toprak, arazi-

Nızım : Alçak, düşük se¬
viyeli, engin yer ya da
şey. «Yüksek» in karşı¬
tı.

Nızımbûn : Bir yerin ya
da bir şeyin alçalma¬
sı, düşük seviyeye gel¬
mesi anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «nızım dike».

Nızımkırm : Alçaltmak,
düşük seviyeye getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «nızım dike».

Nızûl : 1 Nezle. 2

Nezlenin geçmesi için
yapılan ve başa takı¬
lan muska. '

Nîv : Yarım, herhangi
bir şeyin yansı.

Nîvav : Bohtan'da bir
köy.

Nîvekar Başkasının
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Nışırin Nîvekar
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Nîvi Nuqul

toprağına onun tohu¬
munu kendi çift-çubu-
ğuyla ekip biçen ve
ürünün yarısını âlân
çiftçi (yarıcı).

Nîvî : 1 Ortak mal.
2 Herhangi bir şe¬
yin ortası.

Nîvîkınn : 1 İkiye böl¬
mek, herhangi bir şe¬
yi iki eşit parçaya,
ayırmak anlamına bi¬
leşik fiil. 2 Yanla¬
mak, herhangi bir şe¬
yi ya da işi yarıya ge¬
tirmek anlamına bile¬
şik fiil. Her iki anlam¬
da da şimdiki zaman
fiili «nîvî dıke»^

Nîvro : Öğle, öğle vakti.
Nîk : Değirmen çarkını

kaldırıp indirmekte
kullanılan bir direk
(bazı yörelerde «tığ»
anlamına da kullanı¬
lır)-

Nîmet : Nimet. A. (Bazı
yörelerde «namet», ba¬
zı yörelerde de «ni'-
met» şeklinde söyle¬
nir).

Nîr : Boyunduruk.

Nisan : Nisan ayı.
Nîsk : Mercimek.
Nîşaıı : Nişan, alâmet,

belirti.
Nîşka : Ansızın, anî, bir¬

denbire.
Nît : Bohtan'da bir köy.
Nöbet : Nöbet. A. (çoğu

yörelerde «payın» de¬
nir).

Nobedar : Nöbet tutan
kimse, nöbetçi.

Nok : Nohut.
Not : Doksan sayısı (bazı

yörelerde «nod», bazı
yörelerde de «nehwêt»
şeklinde kullanılır) .

Nozdeh : Ondokuz sayı¬
sı.

Nuha : Şimdi, şu an, şu
sırada.

Nuxaftm : Herhangi bir
şeyin üstünü örtmek,
kapatmak anlamına
fiil- Şimdiki zaman fi¬
ili «dmuxêfe» (bazı
yörelerde fiil «nrxu-
mandm», şimdiki za¬
man fiili de «dinixu-
mîne» şeklinde söyle¬
nir) .

Nuqul : Şekerlendiril-
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Nû Nûzîn

miş, şekerle kaplan¬
mış bademiçi.

Nû : Yeni. Her şey için
kullanılır. Farsça, Yu¬
nanca ve Latincede de
aynı sözcük vardır ve
aynı anlamda kullanı¬
lır.

Nûbûn : Yenilenmek,
yenileşmek, yeni duru¬
ma gelmek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «nû dibe».

Nûgm : Üç yaşını dol¬
durmuş dişi inek yav¬
rusu (bazı yörelerde
«nûgon» şeklinde söy¬
lenir) .

Nûjen : Yenileştirilen ya
da tamir edilerek ye¬
niden kullanılabile¬
cek duruma getirilen
demir ya da bakır a-
raç (aslında yenilenen

her şey için kullanı¬
lır).

Nûqbûn : Suya ya da
başka bir sıvıya bat¬
mak anlamma bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «nûq dibe».

Nûqkirm : Herhangi bir
şeyi suya ya da başka
bir sıvıya batırmak
anlamına bileşik fiil.
şimdiki zaman fiili
«nûq dike».

Nûkmn : Yenilemek,
yenileştirmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «nû dike».

Nûr : Işık, nur. A.
Nûranî : Nur yüzlü kim¬

se-
Nûzîn : Sırtına yeni eyer

geçirilerek, yeni eyer¬
lenerek binmeye alış-
tmlan at.
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0( *

Ode : Oda. T.
Of : Usanç belirtmek için

kullanılan söz, öf.

Ox : Herhangi bir şey¬
den sevinç duyarken
söylenen sözcük, oh.

Oxweş : Herhangi bir
şeye sevinirken söy¬
lenen sözcük (bu söz¬
cük, aslında «oh gü

zel» anlamına gelen
«ox» ve «xweş» sözcük¬
lerinden oluşmuş bile¬
şik bir sözcüktür; son¬
ra «x» harflerinden bi¬
ri düşerek «oxweş»
şeklini almıştır.

Ooo : Şaşkınlık belirt¬
mek için kullanılan
sözcük.

Ore-or : Sığır sesini an-

(*) Bu harf yalnız, Kürtçeye başka dillerden geçmiş
sözcüklerin, bir de herhangi bir duyguyu ifade eden ya da
kimi sesleri taklit ederken kullanılan sözcüklerin başında
gelir. (M.E.B.)
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Orîn Oy

latırken kullanılan söz
(bazı yörelerde «more-
mor» denir ve «r» har¬
fi hepsinde kaim oku¬
nur).

Orîn : Sığırların böğür¬
mesi anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıore» (bazı yöreler¬
de fiil «morîn», şimdi

ki zaman fiili «dımo-
re» şeklinde söylenir
ve hepsinde «r» harfi
kalın okunur) .

Oşî : Bamerd bucağında
(?) bir köy.

Oy : Acı duyarken bunu
belirtmek için söyle¬
nen söz.
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Pace : 1 Pencere. 2

Çeşitli eşya koymak
için duvann içinde ya¬
pılan göz, ufak dolap-

Paç : Hamurun kabar¬
ması için üzerine ör¬
tülen ve birkaç kat
basma ya da benzeri
şeylerin üstüste konu¬
larak dikilmesiyle olu¬
şan kaim örtü (bazı
yörelerde üzerinde na¬
maz kılman seccadeye
de bu ad verilir).

Paçerâ : Yolda geçenler¬
den alınan ücret ya

da haraç (sözcükteki
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Padîşa : Padişah, sultan.
T.

Pageh : Tavla, atlarm
barmdığı yer.

Paxaf : Bir kişiden ya da,
hayvandan çekinme,
kaygılanma duygusu
(bazı yörelerde «pax»
şeklinde söylenir) .

Paxêl : Üzerine eşya ko¬
nulup hayvanlann ar¬
kasına bağlanarak çe¬
kilen tahta araç.
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Paxil Paleyî

Paxil : İnsanın koynu,
memelerin hemen al¬
tındaki yer (bazı yö¬
relerde «paşıl» şeklin¬
de söylenir) .

Paxir : Bakır (bazı yö¬
relerde «sıfır» denilir
ve «s» ile «r» harfleri
kalın okunur) .

Paqij : Temiz olan, kirli
olmayan şey, «kirli»
nin karşıtı.

Paqijbûn : Temizlenmek,
temiz olmak, temiz ha¬
le gelmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «paqij dibe».

Paqijî : Temizlik.
Paqijkmn : Temizlemek,

temiz duruma getir¬
mek anlamma bileşik
fiil. Şimdiki manian
fiili «paqij dike».

Paqlewa : Baklava.
Pak : Temiz, iyi, kaliteli.

Her şey için kullanı¬
lır-

Pakbûn : Temiz olmak
iyi ve kaliteli olmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«pak dibe».

Pakî : Temizlik, iyi ve
kaliteli olma durumu
(bazı yörelerde «pakî-
tî» şeklinde söylenir) .

Pakkırın : Temizlemek,
iyi ve kaliteli duruma
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «pak dike».

Pal : 1 Bir yere yas¬
lanma. 2 Tepelerin
ve tümseklerin yama¬
cı.

Palax : Çeşitli cins ve
türlerin bulunduğu
otlak ya da çeşitli cins
ve türlerin kanşımın-
dan oluşan herhangi
bir şey (örneğin yiye¬
cek) .

Palan : At, katır, eşek se¬
meri, palan (çoğu yö¬
relerde «kurtan» de¬
nir) .

Paldan -. Yaslanmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«pal dıde».

Pale : İşçi (daha çok ta¬
rım işçileri için kulla¬
ndır) .

Paleyî : İşçilik (.daha çok
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Pahk Parî

tanm işçiliği için kul¬
lanılır) .

Palık : Gür saçlar ve bı¬
yıklar.

Palûke : Fabrika, işçile¬
rin çalıştığı yer.

Pap : 1 Sıvı maddele¬
rin, kapların dibinde
kalan tortusu. 2 Ço¬
cuk dilinde ayak.

Papax : Başa giyilen kal¬
pak-

Papas : Hıristiyanların
din adamı, papaz.

Papor : Şirvan'da bir
köy.

Papûçık : Çocuk ayakka¬
bısı.

Papûr : Araba yolu (şo¬
se).

Par : 1 - Pay, hisse.
2 Geçen yıl (bu an¬
lamda kullanıldığında
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Parçe : Bölüm, parça
(bazı yörelerde «per-
çe» şeklinde söylenir).

Parçebûn : Parçalanmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«parçe dibe».

Parçekınn ; Parçalamak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«parçe dike».

Parâv : Tandırda kebap
edilerek pişirilen et.

Parâz : 1 Henüz tar¬
lada bulunan kavun
ve salatalıkların genel
adı. 2 Perhiz.

Parâzdar : Koruyucu,
muhafız, himaye eden
kimse.

Parêzvan : Kavun, hıyar
gibi sebzelerin ekildiği
tarlaya bakan, koru¬
yan ve olgun ürünleri
toplayan kimse.

Parezgırtm : Perhiz tut¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «ptırâz dıgıre»-

Parvekmn : Paylaştır¬
mak, bölmek, hisselere
ayırmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «parve dike».

Parî : En ufak ekmek
parçası, lokma (ayrıca
mecazî olarak parça
anlammda da kullanı¬
lır) .
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Paronek Pehnkırm

Paronek : Bir yılını dol¬
durmuş buzağı (bazı
yörelerde «parone»
şeklinde söylenir ve
her iki söyleyiş biçi¬
minde de «r» harfi
kalın okunur).

Parpar : Bakla.
Pars : Dilencilik, dilen¬

me.
Parsek : Dilenci, dilenen

kimse.
Parskırm : Dilenmek an¬

lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«pars dike».

Parzûn : Sütü ya da pey¬
niri süzmekte kullanı¬
lan ince, seyrek doku-
lu bez ve bu bezden
yapılan torba.

Paş : Arka, ard, geri,
arka taraf:

Paşa : Paşa. T.
Paşa : Sonra.
Paşıl : İnsanın koynu,

memelerin hemen alt
tarafı (bazı yörelerde
«paxil» şeklinde söy¬
lenir) .

Paşî : Bir işin, bir sözün,
bir yolun ya da yolcu

luğun sonu (bazı yö¬
relerde «dawî» de¬
nir).

Paşîv : 1 Akşam ye¬
meğinden sonra ye¬
nen herhangi bir yiye¬
cek. 2 Sahur, Rama¬
zanda geceleyin yeni¬
len yemek.

Paşketin : Bulunduğu
durumdan daha kötü
ve geri bir duruma
düşmek anlamına bi¬
leşik fiil- Şimdiki za¬
man fiili «paş dıkeve».

Pato : Henüz pişmeden
tandırdan ateşe düşen
ekmek.

Payız : Sonbahar, güz.
Pazdeh : Onbeş sayısı.
Pehlewan : Pehlivan.
Pehn : Yassı.

Pehnbûn : Yassılaşmak,
yassı hale gelmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«pehnd dibe».

Pehnî : Ayak topuğu.
Pehnkırm : Yassılaştır-

mak, yassı hale getir¬
mek anlamına bileşik
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Pehtan Pelışandın

fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «pelin dike».

Pehtan : Pişirmek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıpâje».

Pehtî : 1 Pişmiş olan
herhangi bir şey. 2

Olgun kişi. Hem er¬
kek, hem de, kadınlar
için kullanılır.

Pejiqandin -. Bir yarayı
ya da çıbanı sıkarak
içindeki cerahatin taz¬
yikli bir şekilde dışa
fışkırmasını sağla
mak, ya da yumuşak
bir şeyin üzerine ağır
bir şey koyarak bunun
ağırlığı altında parça-
lanmasmı ve parçala¬
rının çevreye sıçrama¬
larını sağlamak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dipejiqîne»-

Pejiqîn : Yaranın ya da
çıbanın açılıp içindeki
cerahatin dışarı fışkır¬
ması, ya da yumuşak
bir şeyin, üzerine dü¬
şer bir ağırlığın etki¬
siyle parçalanıp par¬
çalarının çevreye sıç

raması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dipejiqe».

Pejık : Yakmak üzere
kesilen çah-çırpı (bazı
yörelerde «hejık», bazı
yörelerde «percık», ba¬
zı yörelerde de «per¬
çin» denir) .

Pejıkandm : Su ya da
herhangi bir sıvıyı
sıçratmak anlamma
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dıpej ikine».

Pejıkîn : Su ya da her¬
hangi bir sıvının sıç¬
raması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıpejıke».

Pejk : Suyun ya da her¬
hangi bir sıvının sıç¬
rayan damlası.

Peqik : Vücutta ve su
üzerinde beliren ka¬
barcık.

Pel : Yaprak, Hem ağaç,
hem de kâğıt yaprak¬
ları için kullanılır.

Pelçım : Ağaç yaprağı.
Pelışandın Herhangi'

bir işi sekteye uğratıp
sonuçsuz bırakmak
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Pelışîn Per

ya da bir grubu, bir
topluluğu dağıtıp işini
bozmak ve amacına
ulaşmasmı engelle¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıpelışîne».

Pelışîn : Herhangi bir
işin sekteye uğrayıp
sonuçsuz kalması ya
da herhangi bir gru¬
bun, bir topluluğun
çözülüp amacına ulaş¬
makta başarısızlığa
uğraması anlamma fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dıpehşe».

Pelızandın : Bir yarayı
ya da sulu bir meyve¬
yi sıkmak, ezmek an¬
lamma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıpel izine»
(sözcükteki «1» harfi
kaim okunur).

Pehzandî : Sıkılmış, ezil¬
miş yara, çıban ya da
sulu meyve-

Penbû : Pamuk.
Penbûjen : Pamuğu atan

kimse, hallaç.
Penc : Aslan, kurt, kö¬

pek, kedi gibi yırtıcı

hayvanlann ön ayak¬
lan ya da kuşlann
ayaklan.

Pencenar : Garzan ilçe¬
sindeki aşiretlerden
biri.

Pencere : Pencere .-

Penceşâr : Bir hastalık.
Bu hastalığa yakala¬
nan kimsenin vücu¬
dunda delikler meyda¬
na gelir. Cüzzam has¬
talığının bir çeşididir.
Allah bizi ondan ko¬
rusun.

Penâr : Peynir (bazı yö¬
relerde «penîr» şeklin¬
de söylenir) .

Peng : Halka biçiminde
yumak yapılan iplik
ve benzeri şeyler.

Pepık : Keçi ayağı.
Pepûk : 1 Guguk ku¬

şu. 2 Sadece kadın¬
lar tarafından kullanı¬
lan bir üzüntü, bir ağıt
sözcüğü.

Per : 1 Kuş kanadın¬
daki uzun tüyler. 2
Herhangi bir şeyin ucu
(örneğin «köyün ucu»
demek olan «pere
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Perde Pesından

gund» gibi. Her iki an¬
lamda, da «r» harfi ka¬
im okunur) .

Perde : Perde.
Pere : Para- T. (çoğu yö¬

relerde «dırav» denir) .

Pergal : İyi görünüm, iç
açıcı durum, kişinin
iyi durumda olması
(formunda olması) .

Pergende : 1 Peraken¬
de. 2 Dağınık, dü¬
zensiz kimse.

Perıtandm : Elbise ve
benzeri şeyleri param¬
parça etmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dıperıtîne» (söz¬
cükteki «r» harfi ka¬
im okunur) .

Perıtîn : Elbise ve ben¬
zeri şeylerin param¬
parça olması, yırtık-
pırtık hale gelmesi an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıperıte».

Perişan : Dağınık, dü¬
zensiz durumda olan,
perişan.

Perperok : Kelebek (bazı
yörelerde «fırfırok»
denir) .

Perpıtandm : Çırpmdır-
mak, çırpmır hale ge¬
tirmek anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıperpıtîne» (sözcük¬
teki «r» harfi kalın
okunur) .

Perpıtîn : Çırpınmak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıperpıte»
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur) .

Pertal : Metah, eşya (da¬
ha çok dokuma mad¬
deleri için kullanılır)

Peru : 1 Pervane. 2

Armağan olarak veri¬
len elbise ve benzeri
(her iki anlamda da
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Perwane -. Çıraya tutkun
olan kelebek, pervane.

Pesın : Övgü (sözcükte¬
ki «s» harfi kaim oku¬
nur)-

Pesından : Övmek, öv¬
güyle anlatmak anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «pe¬
şin dıde» (sözcükteki
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Pesmîn Peyakırm

«s» harfi kalın oku¬
nur).

Pesmîn : Övünmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man füli «dıpesıne»
(sözcükteki «s» harfi
kaim okunur) .

Pesqele : Şakacı, nükte -

dan, yaptığı mizah ve
şakalarla herkesi gül¬
düren kimse.

Pespende : Saygınlığı ol¬
mayan, itibarsız, kişi¬
liksiz kimse.

Pespor : Çok konuşan,
dırdın fazla olan ka¬
dın.

Peşûş : Yumuşak, «katı»
nm karşıtı. Her şey
için kullanılır.

Petêx : Ufak kavun.
Petot : Çürük, çürümüş

şey (sözcükteki her
iki «t» harfleri de ka¬
im okunur) .

Petotbûn : Çürümek, çü¬
rük hale gelmek, çürü¬
müş olmak anlamına'
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «petot dibe».

Petotkmn : Çürütmek,
çürük hale getirmek,

çürük yapmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «petot
dike».

Pey : 1 Arka, ard (söz¬
cükteki «p» harfi, bu
anlamda kullanıldı¬
ğında kalın okunur).
2 Şirvan'da bir köy.
Burada sekiz bin er¬
mişin gömülü olduğu
söylenir-

Pey a : 1 Yaya, «süva¬
ri» nin karşıtı. 2 De¬
likanlı, güçlü kuvvetli
genç erkek. 3 Er¬
kek, adam (bu son an¬
lamda sadece bazı yö¬
relerde kullanılır. Bü¬
tün anlamlarda söz¬
cükteki «p» harfi ka¬
im okunur).

Peyabûn : Yaya olmak,
yaya hale gelmek an¬
lamına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «peya
dibe» (sözcükteki «p»
harfi kaim okunur) .

Peyakmn : Yaya hale
getirmek, attan (ya da
bir araçtan) indirmek
anlamına bileşik fiil.

273

Pesmîn Peyakırm

«s» harfi kalın oku¬
nur).

Pesmîn : Övünmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man füli «dıpesıne»
(sözcükteki «s» harfi
kaim okunur) .

Pesqele : Şakacı, nükte -

dan, yaptığı mizah ve
şakalarla herkesi gül¬
düren kimse.

Pespende : Saygınlığı ol¬
mayan, itibarsız, kişi¬
liksiz kimse.

Pespor : Çok konuşan,
dırdın fazla olan ka¬
dın.

Peşûş : Yumuşak, «katı»
nm karşıtı. Her şey
için kullanılır.

Petêx : Ufak kavun.
Petot : Çürük, çürümüş

şey (sözcükteki her
iki «t» harfleri de ka¬
im okunur) .

Petotbûn : Çürümek, çü¬
rük hale gelmek, çürü¬
müş olmak anlamına'
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «petot dibe».

Petotkmn : Çürütmek,
çürük hale getirmek,

çürük yapmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «petot
dike».

Pey : 1 Arka, ard (söz¬
cükteki «p» harfi, bu
anlamda kullanıldı¬
ğında kalın okunur).
2 Şirvan'da bir köy.
Burada sekiz bin er¬
mişin gömülü olduğu
söylenir-

Pey a : 1 Yaya, «süva¬
ri» nin karşıtı. 2 De¬
likanlı, güçlü kuvvetli
genç erkek. 3 Er¬
kek, adam (bu son an¬
lamda sadece bazı yö¬
relerde kullanılır. Bü¬
tün anlamlarda söz¬
cükteki «p» harfi ka¬
im okunur).

Peyabûn : Yaya olmak,
yaya hale gelmek an¬
lamına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «peya
dibe» (sözcükteki «p»
harfi kaim okunur) .

Peyakmn : Yaya hale
getirmek, attan (ya da
bir araçtan) indirmek
anlamına bileşik fiil.

273



Peyayî Pêxwas

Şimdiki zaman fiili
«peya dike».

Peyayî : Yaya olma hali.
Peydabûn : Bulunmak

anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«peyda dibe».

Peydakırın : Bulmak,
herhangi bir şeyi ara¬
dıktan sonra, arama
sonucunda bulmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«peyda dike».

Peyık : Ayı pençesi.
Pez : Koyun ve keçilere

verilen ortak ad (her
ikisini içeren ortak
cins ismi).

Pezîzank : Horoz kursa¬
ğı. Sadece onun için
kullanılır.

Pezkûvî : Yaban keçisi
ve yaban koyunu (iki¬
sini içeren ortak cins
ismi)

Pezmıjek : Koyun ve ke¬
çilerin memelerine ya¬
pışıp sütlerini emen
küçük bir hayvan (bir
maymun türü).

Pâ : Ayak.

Paçan : Sarmak, sarıp
sarmalamak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıpâçe». Bazıları
da fiili «pâçandm»,
şimdiki zaman fiilini
de «dıpâçîne» şeklinde
söylerler.

Pâçayî : Sanlmış, sarıp
sarmalanmış şey, ya
da kimse. Bazıları da
bunu «pâçandî» şek¬
linde söylerler.

Pâçık : Parmaklık. Hem
ağaç, hem demir par¬
maklıklar için kullanı¬
lır (bazı yörelerde
«bâçık» şeklinde söy¬
lenir) .

Pâçî : Parmak (bazı yö¬
relerde «bâçî» şeklin¬
de söylenir; aynca ba¬
zı yörelerde de parma¬
ğa «talî» denir).

Pêxember : Peygamber,
Allah'ın elçisi.

Pêxwann : Ekmekle bir¬
likte yenilen yiyecek,
katık.

Pêxwas : Yalın ayak,
ayağı çıplak olan kim¬
se (çoğu yörelerde
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Peydakırın : Bulmak,
herhangi bir şeyi ara¬
dıktan sonra, arama
sonucunda bulmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«peyda dike».

Peyık : Ayı pençesi.
Pez : Koyun ve keçilere

verilen ortak ad (her
ikisini içeren ortak
cins ismi).

Pezîzank : Horoz kursa¬
ğı. Sadece onun için
kullanılır.

Pezkûvî : Yaban keçisi
ve yaban koyunu (iki¬
sini içeren ortak cins
ismi)

Pezmıjek : Koyun ve ke¬
çilerin memelerine ya¬
pışıp sütlerini emen
küçük bir hayvan (bir
maymun türü).

Pâ : Ayak.

Paçan : Sarmak, sarıp
sarmalamak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıpâçe». Bazıları
da fiili «pâçandm»,
şimdiki zaman fiilini
de «dıpâçîne» şeklinde
söylerler.

Pâçayî : Sanlmış, sarıp
sarmalanmış şey, ya
da kimse. Bazıları da
bunu «pâçandî» şek¬
linde söylerler.

Pâçık : Parmaklık. Hem
ağaç, hem demir par¬
maklıklar için kullanı¬
lır (bazı yörelerde
«bâçık» şeklinde söy¬
lenir) .

Pâçî : Parmak (bazı yö¬
relerde «bâçî» şeklin¬
de söylenir; aynca ba¬
zı yörelerde de parma¬
ğa «talî» denir).

Pêxember : Peygamber,
Allah'ın elçisi.

Pêxwann : Ekmekle bir¬
likte yenilen yiyecek,
katık.

Pêxwas : Yalın ayak,
ayağı çıplak olan kim¬
se (çoğu yörelerde
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Pêkanîn Pêşîn

«xwas» şeklinde söyle¬
nir).

Pêkanîn : Bir işi yapmak,
uygulamak, oluştur¬
mak, icra etmek anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «pek
tine».

Pâkhatın : Bir işin oluş¬
ması, uygulanması,
yapılması, icra edilme¬
si anlamına bileşik fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«pek tâ».

Pâkhatî : Oluşan, uygu¬
lanan, icra olunan iş-

Pâl : 1 Su ya da hava
dalgası, dalga. 2 Za¬
manın bir kesiti, bir
bölümü.

Pâlav : Ayakkabı (çoğu
yörelerde «sol» denir).

Pânc : Beş sayısı.
Pençe : Elli sayısı.
Pâncok : Beştaş oyunu.
Pêr : Önceki gün, dün

değil evvelsi gün.
Pârar : Önceki yıl, ge¬

çen yıl değil bir önceki
yıl-

Pâsir : Gömlek ve ben¬
zeri giyeceklerin gö

ğüs bölümü, yakalığı.
Pâsîrtengî : İnsanın uğ¬

radığı sıkışıklık, kişi¬
nin çıkmaza girmesi
durumu (daha çok,
kavgalarda yalnız ka¬
lan ya da köşeye kıs¬
tırılan kimseler için
kullanılır ve sözcükte¬
ki «t» harfi kalın oku¬
nur).

Peş : Ön taraf.
Pâşber : Bir kimsenin ya

da herhangi bir şeyin
önü, huzuru.

Pâşende : Gelecek, istik¬
bal.

Pâşehk : Kervan kafile¬
sini oluşturan hayvan-
lann başını çeken hay¬
van.

Pêşewa : Öncü, önder,
lider.

Pâşık : Elbisenin eteklik
bölümü, eteklik (bazı
yörelerde «daw» deni¬
lir).

Pâşî : Ön, altı yönden
biri olan ön taraf, «ar¬
ka» nın karşıtı.

Pâşîn : İlk, birincil, ilk
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Pêkanîn Pêşîn

«xwas» şeklinde söyle¬
nir).

Pêkanîn : Bir işi yapmak,
uygulamak, oluştur¬
mak, icra etmek anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «pek
tine».

Pâkhatın : Bir işin oluş¬
ması, uygulanması,
yapılması, icra edilme¬
si anlamına bileşik fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«pek tâ».

Pâkhatî : Oluşan, uygu¬
lanan, icra olunan iş-

Pâl : 1 Su ya da hava
dalgası, dalga. 2 Za¬
manın bir kesiti, bir
bölümü.

Pâlav : Ayakkabı (çoğu
yörelerde «sol» denir).

Pânc : Beş sayısı.
Pençe : Elli sayısı.
Pâncok : Beştaş oyunu.
Pêr : Önceki gün, dün

değil evvelsi gün.
Pârar : Önceki yıl, ge¬

çen yıl değil bir önceki
yıl-

Pâsir : Gömlek ve ben¬
zeri giyeceklerin gö

ğüs bölümü, yakalığı.
Pâsîrtengî : İnsanın uğ¬

radığı sıkışıklık, kişi¬
nin çıkmaza girmesi
durumu (daha çok,
kavgalarda yalnız ka¬
lan ya da köşeye kıs¬
tırılan kimseler için
kullanılır ve sözcükte¬
ki «t» harfi kalın oku¬
nur).

Peş : Ön taraf.
Pâşber : Bir kimsenin ya

da herhangi bir şeyin
önü, huzuru.

Pâşende : Gelecek, istik¬
bal.

Pâşehk : Kervan kafile¬
sini oluşturan hayvan-
lann başını çeken hay¬
van.

Pêşewa : Öncü, önder,
lider.

Pâşık : Elbisenin eteklik
bölümü, eteklik (bazı
yörelerde «daw» deni¬
lir).

Pâşî : Ön, altı yönden
biri olan ön taraf, «ar¬
ka» nın karşıtı.

Pâşîn : İlk, birincil, ilk
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Pêşû Pındam

sıradaki- Her şey için
kullanılır.

Pâşû : Sivrisinek (bazı
yörelerde «kermâş»
denilir) .

Pât : Alev, ateşten yük¬
selen alev (bazı yöre¬
lerde «pâti» şeklinde
söylenir) .

Pêwir : Zühre (Venüs)
yıldızı.

Piç : Az miktar, cüzî,
azıcık.

Pıçek : Biraz, bir miktar.
Pıdû : Diş etleri.
Pıf : Üfürük, üfleme.
Pıfdamk : İçine üfürük¬

le hava doldurulan ba¬
lon.

Pıfkırın : Üflemek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «pıf
dike».

Pıhîn : Tekme, ayak dar¬
besi.

Pıxk : Bir insanı ya da
bir hayvanı korkut¬
mak için ansızın söy¬
lenen söz.

Pıjan : Güreş (sözcükte¬
ki «p» ve «j» harfleri
kalın okunur) .

Pıj andın : Pişirmek an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıpıjîne». Ba¬
zıları şimdiki zaman
fiilini «dıpâje» şeklin¬
de de söylerler.

Pıjîn : Pişmek anlamına
fiil- Şimdiki zaman fii¬
li «dıpıje».

Pıjûn : Biçildikten sonra
kurutulan ot.

Pılor : Suda pişirilen un,
bulamaç.

Pın : İnsanın gizlemeye
çalıştığı ve açığa çık¬
masını istemediği bir
kusuru, bir hatası ya
da suçu (sözcükteki
«p» ve «n» harfleri ka¬
lın okunur) .

Pmc : Bir tutam ot (bazı
yörelerde *pûnc» şek¬
linde söylenir) .

Pmcar : Pişirilerek ya
da çiğ olarak yenile¬
bilen otların genel adı
(örneğin semizotu, te-
reotu, ıspanak gibi) .

Pınd : Anus. Hem insan¬
lar, hem hayvanlar
için kullanılır.

Pındam : Akarsuyun
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Pêşû Pındam

sıradaki- Her şey için
kullanılır.

Pâşû : Sivrisinek (bazı
yörelerde «kermâş»
denilir) .

Pât : Alev, ateşten yük¬
selen alev (bazı yöre¬
lerde «pâti» şeklinde
söylenir) .

Pêwir : Zühre (Venüs)
yıldızı.

Piç : Az miktar, cüzî,
azıcık.

Pıçek : Biraz, bir miktar.
Pıdû : Diş etleri.
Pıf : Üfürük, üfleme.
Pıfdamk : İçine üfürük¬

le hava doldurulan ba¬
lon.

Pıfkırın : Üflemek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «pıf
dike».

Pıhîn : Tekme, ayak dar¬
besi.

Pıxk : Bir insanı ya da
bir hayvanı korkut¬
mak için ansızın söy¬
lenen söz.

Pıjan : Güreş (sözcükte¬
ki «p» ve «j» harfleri
kalın okunur) .

Pıj andın : Pişirmek an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıpıjîne». Ba¬
zıları şimdiki zaman
fiilini «dıpâje» şeklin¬
de de söylerler.

Pıjîn : Pişmek anlamına
fiil- Şimdiki zaman fii¬
li «dıpıje».

Pıjûn : Biçildikten sonra
kurutulan ot.

Pılor : Suda pişirilen un,
bulamaç.

Pın : İnsanın gizlemeye
çalıştığı ve açığa çık¬
masını istemediği bir
kusuru, bir hatası ya
da suçu (sözcükteki
«p» ve «n» harfleri ka¬
lın okunur) .

Pmc : Bir tutam ot (bazı
yörelerde *pûnc» şek¬
linde söylenir) .

Pmcar : Pişirilerek ya
da çiğ olarak yenile¬
bilen otların genel adı
(örneğin semizotu, te-
reotu, ıspanak gibi) .

Pınd : Anus. Hem insan¬
lar, hem hayvanlar
için kullanılır.

Pındam : Akarsuyun
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Pıngav Pırsîn

akışını engelleyen çer-
çöp, ot, yosun gibi şey*
lere verilen genel ad.

Pmgav : Akış için yol
bulamayarak biriken
su, su birikintisi.

Pır : l Köprü, 2

Çok, bol (bu anlamda
kullanıldığında «r»
harfi kaim okunur) .

Pıranî : Çoğunluk «azın¬
lık» m karşıtı (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Pırbûn : Çoğalmak, bol¬
laşmak anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «pır dibe» (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur) .

Pırç : İnsan ya da hay¬
van vücudundaki tüy¬
lerin toplu adı, tüyler
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur) .

Pırçıkandın : Bir insanın
ya da hayvanın tüyle¬
rini yolmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dıpırçıkîne» (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur)

Pirxeber : Konuşkan,
çok konuşan, ağzı ka¬
labalık olan kimse
(sözcükteki ilk «r»
harfi kalın okunur) .

Piri : Çokluk, «azlık» m
karşıtı.

Pırkırın : Çoğaltmak,
bollaştırmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdi¬
ki zaman fiili «pır di¬
ke» (sözcükteki ilk
«r» kalın okunur) .

Pırot : Çömlek yapan
kimse, çömlekçi (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur) .

Pırpar : Semizotu.
Pırpızek : İlkbaharda ye¬

tişen ve yenilebilen
bir bitki.

Pırs : 1 Soru, sorulan
soru. 2 Kısa söz (bir
çift söz. Her iki anlam¬
da da «r» harfi kaim
okunur) .

Pırsîn : Sormak anlamı¬
na gelen fiil: Şimdiki
zaman fiili «dıpırse»
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).
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Pıngav Pırsîn

akışını engelleyen çer-
çöp, ot, yosun gibi şey*
lere verilen genel ad.

Pmgav : Akış için yol
bulamayarak biriken
su, su birikintisi.

Pır : l Köprü, 2

Çok, bol (bu anlamda
kullanıldığında «r»
harfi kaim okunur) .

Pıranî : Çoğunluk «azın¬
lık» m karşıtı (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Pırbûn : Çoğalmak, bol¬
laşmak anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «pır dibe» (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur) .

Pırç : İnsan ya da hay¬
van vücudundaki tüy¬
lerin toplu adı, tüyler
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur) .

Pırçıkandın : Bir insanın
ya da hayvanın tüyle¬
rini yolmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dıpırçıkîne» (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur)

Pirxeber : Konuşkan,
çok konuşan, ağzı ka¬
labalık olan kimse
(sözcükteki ilk «r»
harfi kalın okunur) .

Piri : Çokluk, «azlık» m
karşıtı.

Pırkırın : Çoğaltmak,
bollaştırmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdi¬
ki zaman fiili «pır di¬
ke» (sözcükteki ilk
«r» kalın okunur) .

Pırot : Çömlek yapan
kimse, çömlekçi (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur) .

Pırpar : Semizotu.
Pırpızek : İlkbaharda ye¬

tişen ve yenilebilen
bir bitki.

Pırs : 1 Soru, sorulan
soru. 2 Kısa söz (bir
çift söz. Her iki anlam¬
da da «r» harfi kaim
okunur) .

Pırsîn : Sormak anlamı¬
na gelen fiil: Şimdiki
zaman fiili «dıpırse»
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).
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Pırta Piş

Pırta : Zırkan bucağında
bir köy.

Pırtı : Dokuma eşyası¬
nın genel adı (mani¬
fatura, metre işi eş¬
ya).

Pırzık : Sivilce (bazı yö¬
relerde «pızrık» ve
«bızrık» şeklinde söy¬
lenir) .

Pis : Oğul, erkek evlât.
Pisxaltî -. Teyze oğlu.
Pısîk : Kedi (bazı yö¬

relerde «kıtık» denir)-
Pıskule : Püskül. T.
Pısmam : Amcaoğlu.
Pıspan : Elbiselere vuru¬

lan yama (çoğu yöre¬
lerde «pîne» denir) .

Pıspankırm : Yama vur¬
mak, yamamak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «pıs¬
pan dike».

Pıspıs : Kedi çağırmakta
kullanılan söz (bazı
yörelerde «pışpış» şek¬
linde söylenir) .

Pıspısandm : Ateşi, fene¬
ri, çırayı ya da her¬
hangi bir ışığı yakıp
yakıp söndürmek an

lamma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıpıspısîne»
(sözcükteki her iki
«p» ve her iki «s» harf¬
leri kalın okunur) .

Pıspısîn : Bir ateşin, bir
fenerin, bir çıranın ya
da herhangi bir ışığın
yanıp yanıp sönmesi
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıpıspıse»
(sözcükteki her iki «p»
ve her iki «s» harfleri
de kalın okunur).

Pıspısok : 1 Yanıp ya¬
nıp sönen ateş, fener,
çıra ya da herhangi
bir ateş. 2 Gece par¬
layan bir böcek, ateş-
böceği (sözcükteki her
iki «p» ve her iki «s»
harfleri kaim oku¬
nur).

Pisteq : Kalitesiz kuru
üzüm.

Pıste-pıst : Fısıltı (bazı
yörelerde «kure-pıst»
denir) .

Pısyar : Garzan'da bir
köy.

Piş : Kediyi kovmak için
kullanılan söz- Bazıla-
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Pırta Piş

Pırta : Zırkan bucağında
bir köy.

Pırtı : Dokuma eşyası¬
nın genel adı (mani¬
fatura, metre işi eş¬
ya).

Pırzık : Sivilce (bazı yö¬
relerde «pızrık» ve
«bızrık» şeklinde söy¬
lenir) .

Pis : Oğul, erkek evlât.
Pisxaltî -. Teyze oğlu.
Pısîk : Kedi (bazı yö¬

relerde «kıtık» denir)-
Pıskule : Püskül. T.
Pısmam : Amcaoğlu.
Pıspan : Elbiselere vuru¬

lan yama (çoğu yöre¬
lerde «pîne» denir) .

Pıspankırm : Yama vur¬
mak, yamamak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «pıs¬
pan dike».

Pıspıs : Kedi çağırmakta
kullanılan söz (bazı
yörelerde «pışpış» şek¬
linde söylenir) .

Pıspısandm : Ateşi, fene¬
ri, çırayı ya da her¬
hangi bir ışığı yakıp
yakıp söndürmek an

lamma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıpıspısîne»
(sözcükteki her iki
«p» ve her iki «s» harf¬
leri kalın okunur) .

Pıspısîn : Bir ateşin, bir
fenerin, bir çıranın ya
da herhangi bir ışığın
yanıp yanıp sönmesi
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıpıspıse»
(sözcükteki her iki «p»
ve her iki «s» harfleri
de kalın okunur).

Pıspısok : 1 Yanıp ya¬
nıp sönen ateş, fener,
çıra ya da herhangi
bir ateş. 2 Gece par¬
layan bir böcek, ateş-
böceği (sözcükteki her
iki «p» ve her iki «s»
harfleri kaim oku¬
nur).

Pisteq : Kalitesiz kuru
üzüm.

Pıste-pıst : Fısıltı (bazı
yörelerde «kure-pıst»
denir) .

Pısyar : Garzan'da bir
köy.

Piş : Kediyi kovmak için
kullanılan söz- Bazıla-
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Pışafık Pıtpıto

n da «pişte» şeklinde
söylerler.

Pışafık : Kurutulan çö¬
keleği (kurutu) ayran
haline getirmek için
özel çömlekte erittik¬
ten sonra kalan ufak
ufak parçaları.

Pışaftın : Yazın kurutu¬
lan ve «çortan» adı ve
rilen çökelek topakla¬
rını kışın ayran hali¬
ne getirmek için özel
bir çömlekte eritmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıpışâfe»

Pışafti : Özel çömlekte
eritilmiş olan kuru çö¬
kelek topağı.

Pişik : Akciğer. Hem in¬
sanların, hem de hay-
vanlann akciğerleri
için kullanılır.

Pışkul : Koyun, keçi ve
deve dışkısı, Sadece
bunlar için kullanılır.

Pışrûn : Bulgur pilavı
(çoğu yörelerde «gı-
rar» denir).

Pışt : l Sırt. Hem in¬
san, hem hayvan sırtı
için kullanılır. 2 Ar

ka taraf, ard. 3 Be¬
le bağlanan kuşak.

Pıştek : Herhangi bir şe¬
yi ayakta tutmak için
arkasına, dayandırı¬
lan payanda.

Pıştî : Sırtlanarak taşı¬
nan yük.

Pıştivan : Sırtla yük ta¬
şıyan kimse,, hammal-

Pıştmâr : Birisine arka
çıkan, ona destek olan
kimse.

Pışûvanık : Şirvan'da
bir köy.

Pıtat : Çok konuşan ve
hep anlamsız sözler
söyleyen kimse.

Pıtek : Sıvılardan az bir
miktar, herhangi bir
sıvı maddenin az bir
miktarı.

Pıte-pıt : Dırdır, anlam¬
sız ve boş sözler (söz¬
cükteki «p» ve «t»
harfleri kaim oku¬
nur).

Pıtak : Küçük kız.
Pıtpıto : Çok dırdır eden

kadın ve mızmızlanan
adam (sözcükteki «p»
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Pışafık Pıtpıto

n da «pişte» şeklinde
söylerler.

Pışafık : Kurutulan çö¬
keleği (kurutu) ayran
haline getirmek için
özel çömlekte erittik¬
ten sonra kalan ufak
ufak parçaları.

Pışaftın : Yazın kurutu¬
lan ve «çortan» adı ve
rilen çökelek topakla¬
rını kışın ayran hali¬
ne getirmek için özel
bir çömlekte eritmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıpışâfe»

Pışafti : Özel çömlekte
eritilmiş olan kuru çö¬
kelek topağı.

Pişik : Akciğer. Hem in¬
sanların, hem de hay-
vanlann akciğerleri
için kullanılır.

Pışkul : Koyun, keçi ve
deve dışkısı, Sadece
bunlar için kullanılır.

Pışrûn : Bulgur pilavı
(çoğu yörelerde «gı-
rar» denir).

Pışt : l Sırt. Hem in¬
san, hem hayvan sırtı
için kullanılır. 2 Ar

ka taraf, ard. 3 Be¬
le bağlanan kuşak.

Pıştek : Herhangi bir şe¬
yi ayakta tutmak için
arkasına, dayandırı¬
lan payanda.

Pıştî : Sırtlanarak taşı¬
nan yük.

Pıştivan : Sırtla yük ta¬
şıyan kimse,, hammal-

Pıştmâr : Birisine arka
çıkan, ona destek olan
kimse.

Pışûvanık : Şirvan'da
bir köy.

Pıtat : Çok konuşan ve
hep anlamsız sözler
söyleyen kimse.

Pıtek : Sıvılardan az bir
miktar, herhangi bir
sıvı maddenin az bir
miktarı.

Pıte-pıt : Dırdır, anlam¬
sız ve boş sözler (söz¬
cükteki «p» ve «t»
harfleri kaim oku¬
nur).

Pıtak : Küçük kız.
Pıtpıto : Çok dırdır eden

kadın ve mızmızlanan
adam (sözcükteki «p»
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Pıtnk Pîroz

ve «t» harfleri kaim
okunur) .

Pıtnk : Hıristiyan din
adamı, patrik.

Pızan : Hayvan yavru¬
sunun doğduğu sırada
içinde bulunduğu ince
perde, zar. Bazıları da
«pızdan» şeklinde söy¬
lerler.

Pızor : Hayvanların iç
organları ve bağırsak¬
larının genel adı.

Pîç : Meşru olmayan ço¬
cuk. T.

Pîvan : Buğday, arpa gi¬
bi ürünleri ölçekle, ve
dokuma maddelerini
uzunluk ölçüleriyle
ölçmek anlamına ge¬
len fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıpîve».

Pîvaz : Soğan.
Pîvok -. Fındık büyüklü¬

ğünde beyaz kökü o-
lan ve kökü yenilebi¬
len bir bitki-

Pîjık : 1 Çubuk. 2

Çubuk biçiminde olan
ve içinde pamuk gibi
beyaz bir madde bu¬
lunan, içindeki bu

madde yenilebilen bir
bitki.

Pîne : Yama, elbise ya
da ayakkabıya vuru¬
lan yama (bazı yöre¬
lerde «pıspan» denir) .

Pînekırm : Yama vur¬
mak, yamamak anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «pîne
dike».

Pîr : Yaşlı erkek ya da
kadın (yaşlı hayvan¬
lar için de kullanılır) .

Pîran : Rojkan'da bir
köy (ayrıca Diyarba¬
kır'ın Dicle ilçesinin
eski adı) .

Pîrbûn : Yaşlanmak, ih¬
tiyarlamak, kocamak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«pîr dibe».

Pîreban : Kisan bucağın¬
da (?) bir köy.

Pîrejın : Yaşlı kadın, ko¬
cakarı.

Pîrek : Kadın.
Pîremâr : Yaşlı erkek,

ihtiyar adam.
Pîrhevok : Cadı.
Pîroz : Kutlu, mübarek.
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Pîroze Pîti

Her şey için kullanı¬
lır.

Pîroze : Bir kuş. Güver¬
cine benzer-

Pîrozkırm : Kutlamak,
tebrik etmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «pîroz di¬
ke».

Pîs : 1 Kirli, pisliğe
bulaşmış şey. 2 Kö¬
tü, fena. Her şey için
kullanılır.

Pîsbûn : 1 Kirlenmek,
pislenmek anlamma
bileşik fiil. 2 Kötü¬
leşmek, kötü olmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
her iki anlamda da
«pîs dibe».

Pîsî : 1 Pislik. 2 Kö¬
tülük, fenalık.

Pîskırın : 1 Pislemek,
kirletmek, kirli hale
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. 2 Kötüle¬
mek, kötülüklerini yü¬
züne vurmak, hakaret
etmek anlamına bile¬
şik fiil. Her iki anlam

da da şimdiki zaman
fiili «pîs dike».

Pîso : Yanan ve duman
çıkaran çaput.

Pît : 1 Güçlü, kuvvet¬
li (bu anlamda, ço¬
ğunlukla yumruk, çe¬
kiç darbesi gibi şeyler
için kullanılır) . 2

Katı, «yumuşak» m
karşıtı (bu anlamda
daha çok, olgunlaşma¬
mış armut, elma, ay¬
va gibi meyveler için
kullanılır) . 3 Bün¬
yesi sağlam, dinç (bu
anlamda daha çok, or¬
ta yaşlı ya da yaşı
geçkin insanlar ve
hayvanlar için kulla¬
nılır) .

Pîtbûn : Bünyesi sağlam
olmak, dinç olmak an¬
lamına bileşik fiil- şim¬
diki zaman fiili «pît
dibe».

Pîtî : 1 Katılık, «yumu¬
şaklık» m karşıtı (bu
anlamda daha çok, ol¬
gunlaşmamış elma,
armut gibi meyveler
için kullanılır). 2
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Pîtkırm Pûng

Bünye sağlamlığı,
dinçlik (bu anlamda
daha çok, orta yaşlı
ya da yaşı geçkin in¬
sanlar ve hayvanlar
için kullanılır) .

Pîtkırm : Sağlamlaştır¬
mak, dinç hale getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «pît dike».

Pîzpîzek : Beyaz renkte,
uzun kuyruğu olan
bir kuş.

Pîzpîzok : Bazı ağaç
kabuklarından, bazı
ot saplarından ya da
kamıştan yapılan ve
ince bir ses çıkaran
Çalgı.

Poxik : Fese ve benzeri
şeylere takılan püs¬
kül.

Poxîn : Hububat unun¬
dan yapılan helva (ba¬
zı yörelerde, yalnız ar¬
pa unundan yapılan
helvaya bu ad verilir) .

Pol : Kuruş, mangır (ba¬
zı yörelerde «pûl» şek¬
linde söylenir). 2

Kürek kemiği.

Pola : Çelik.
Polâ : Şirvan'da bir köy.
Por : Saç, insanın başın¬

daki kıllar (sözcükte¬
ki «r» harfi kaim oku¬
nur) .

Poşî : Kav (bazı yöreler¬
de «pûşî» şeklinde
söylenir) .

Poz : Burun (mecazî ola¬
rak tümseklerin ve
benzeri yükseltilerin
doruğuna da bu ad
verilir ve her iki an¬
lamda da «z» harfi ka¬
im okunur; aynca bu¬
runa bazı yörelerde
«bâbıl» ve «bavı!» de
denir) .

Pozbıhnd : Gururlu, ki¬
birli, burnu havada
olan kimse-

Pûç : Kof, içi boş ya da
içi çürük olan ceviz,
badem gibi yemişler
(mecazî olarak, sağlı¬
ğı bozulmuş kimselere
ve boş, kof adamlara
da bu sıfat verilir).

Pûng : Yayla çorbasına,
ayran çorbasına katl¬
iam bir bitki.
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Pûk Pût

Pûk : Çok soğuk havada
rüzgârla birlikte ya¬
ğan ufak taneli karlar
ve bu karlarla birlikte
esen rüzgârdan oluşan
fırtma, kar fırtınası
(bazı yörelerde «pû-'
ke» şeklinde söylenir).

Pûrt : Vücuttaki tüyler.
Hem insan, hem de
hayvan vücudundaki-
ler için kullanılır.

Pût : Kış için hazırlanan
hayvan yiyeceği.
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R

Rabûn : Kalkmak, dikil¬
mek, ayağa kalkmak
anlamına bileşik fiil.

zaman fiili
(sözcükteki
kalın oku-

Şimdiki
«ra dibe»
«r» harfi
nur).

Raçavkırm Herhangi
bir şeyi ya da kimseyi
sınamak için gözet¬
mek, gözetlemek, kol¬
lamak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «raçav dike» (söz¬
cükteki «r» harfi kalın
okunur) .

Raçandm : Bez, kumaş
gibi şeyleri dokumak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ra dıçîne» (sözcükte¬
ki «r» kalın okunur) .

Radan : Kapıyı kilitle¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «ra dıde» (sözcük¬
teki «r» kalın okunur) .

Rade : Kapıya takılan ve
duvann içindeki oyu¬
ğa girerek kapının ki¬
litlenmesini sağlayan
tahta parçası (bu tah-
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Ragırtm Rahıştın

ta parçası özel biçim¬
de yapılarak arkadan
kapıya takılır; birkaç
dişlisi vardır; açılma¬
sında da yine tanta-
dan yapılmış dişli bir
anahtar kullanılır) .

Ragırtan : 1 Kendini
tutmak, kendine ha¬
kim olmak, soğukkan¬
lı davranmak, herhan¬
gi bir durum karşısın¬
da tahammül göster¬
mek anlamına bileşik
fiil (bu anlamda kul¬
lanıldığında, fiilin ba¬
şına, «kendi» anlamı¬
na gelen «xwe» zamiri
gelir; örneğin «kendi¬
mi tuttum» anlamına
gelen «mm xwe ra-
gırt» gibi) . 2 Mad¬
dî bir ağırlığı kaldıra¬
bilmek ya da manevî
bir yükü, bir sorumlu¬
luğu yüklenebilmek,
üstlenebilmek anlamı¬
na bileşik fiil- 3 Bi¬
risinin taşıdığı bir
maddî ağırlığı ya da
yüklendiği manevî yü¬
kü, sorumluluğu kal

dırabilmesini, üstesin¬
den gelebilmesini ya
da giriştiği işi başara¬
bilmesini sağlamak
amacıyla ona destek
olmak, yardım etmek,
yükünü hafifletmek
anlamına bileşik fiil
(bu anlamda kullanıl¬
dığında, fiilin başında
yardımına koşulan ki¬
şinin adı ya da «onun¬
la» anlamına gelen
«para» sözcüğü kulla¬
nılır; Örneğin «ben
Memo'nun yardımına
koştum» anlamına ge¬
len «mm b» Memo'ra
ragırt» ya da kişinin
adı geçmişse, «ben
onunla birlikte o işi
yaptım, ona yardımcı
oldum» anlamına ge¬
len «mm para ragırt»
gibi) . Her üç anlamda
da şimdiki zaman fiili
«ra dıgıre» (sözcükte¬
ki «r» harfi, her üç an¬
lamda kaim okunur) .

Rahıştın : Bir şeyi almak
ya da bir kimseyi ya¬
kalamak, tutmak için
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Raxistan Rast

elini uzatmak, hareke¬
te geçmek, davranmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «ra dıhâle».
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur) .

Raxistari : Sermek, bir
şeyi yere ya da her¬
hangi bir şeyin üzeri¬
ne sermek, yaymak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ra dıxe».

Raxistî : Serilmiş olan
şey.

Raxwestm : Güvence is¬
temek, emniyet ya da
aman istemek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «ra dixwaze» (söz¬
cükteki «r» kalın oku¬
nur).

Raketin : Yatmak, uyu¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «ra dıkeve» (söz¬
cükteki «r» harfi ka¬
im okunur) .

Raketî : Yatmış, uyumuş
olan. Hem insanlar,
hem hayvanlar için
kullanılır (sözcükteki

«r» harfi kaim oku¬
nur).

Rakırın : Kaldırmak,
dikmek, ayağa kaldır¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «ra dike» (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Rakıri : Kaldırılmış olan
herhangi bir şey, ya
da, kimse (sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nur).

Ran : İnsan ya da hay¬
van bacağındaki but
bölümünün iç tarafı,
içe dönük yanı (söz¬
cükteki «r» harfi ka¬
lın okunur)-

Rapâçan : Bir şeyi (ör¬
neğin bir çarşafı) top¬
layıp katlamak ya da
toplayıp sarmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiüi «ra dı-
pâçe» (sözcükteki «r»
harfi kalın okunur) .

Rast : 1 Sağ taraf, sağ
yan, «sol» un karşıtı.
2 Doğru yön, doğru
çizgi, doğru istikâmet,
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nur).

Raketin : Yatmak, uyu¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «ra dıkeve» (söz¬
cükteki «r» harfi ka¬
im okunur) .

Raketî : Yatmış, uyumuş
olan. Hem insanlar,
hem hayvanlar için
kullanılır (sözcükteki

«r» harfi kaim oku¬
nur).

Rakırın : Kaldırmak,
dikmek, ayağa kaldır¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «ra dike» (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Rakıri : Kaldırılmış olan
herhangi bir şey, ya
da, kimse (sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
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Ran : İnsan ya da hay¬
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bölümünün iç tarafı,
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cükteki «r» harfi ka¬
lın okunur)-

Rapâçan : Bir şeyi (ör¬
neğin bir çarşafı) top¬
layıp katlamak ya da
toplayıp sarmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiüi «ra dı-
pâçe» (sözcükteki «r»
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yan, «sol» un karşıtı.
2 Doğru yön, doğru
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Rastbûn Ratab

«eğri»nin karşıtı. 3

Doğru söz, «yalan» m
karşıtı. 4 Doğru
davranış, doğru iş,
«yanlış»m karşıtı (bü¬
tün anlamlarda «r»
harfi kalın okunur) .

Rastbûn : Doğrulmak,
yönün ya da çizginin
doğru olması anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «rast dibe»
(sözcükteki <-r» kaim
okunur) .

Rast-çep .- Ucu çengelli
olan ve mermi kovanı¬
nın, elle çıkarılamadı-
ğı zaman tüfekten çı¬
karılmasında kullanı¬
lan bir demir çubuk
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur) .

Rastek : Demirden ya
da tahtadan yapılan
ve kâğıt üzerinde çiz¬
gi çizmekte kullanılan
araç (cetvel anlamına
gelen bu sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nur).

Rastgo : Doğru söz söy¬
leyen, yalan söyleme-

yen, sözüne inanılır
kimse (sözcükteki «r»
kaim okunur).

Rasthatan : Rastlamak,
tesadüf etmek, rast
gelmek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «rast tâ» (sözcük¬
teki «r» harfi kalın o-
kunur) .

Rastî : Doğruluk, doğru
davranış, doğru söz.

Rastkınn : 1 Doğrult¬
mak, doğru çizgiye ge¬
tirmek, düzgün biçime
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil, «eğmek» ve
«eğriltmek» in karşıtı.
2 Bir kimseyi, her¬
hangi bir şeyi kabul
etmesi için ikna et¬
mek, onu yola getir¬
mek, istenen işi kabul
etmesini sağlamak an¬
lamına bileşik fiil.
Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«rast dike» (sözcükte¬
ki «r» harfi kaim oku¬
nur) .

Ratab : 1 Medreseler¬
de okuyan, bilim öğ-
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Rawestan Razîbûn

renen öğrencilere tah¬
sis edilen yemek (eski¬
den medreselerde oku¬
yan öğrencilere bu ye¬
mek ya yörenin bey¬
leri ya da köy ve ka¬
saba halkı tarafından
verilirdi)- 2 Kürtle¬
rin bellerine bağladık¬
ları ve içinde barut,
saçma gibi tüfek mal¬
zemelerinin bulundu¬
ğu avadanlık (her iki
anlamda da sözcükte¬
ki «r» kalın okunur) .

Rawestan : Durmak, bir
süre gittikten, yol al¬
dıktan sonra dunnak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ra diweste» (sözcük¬
teki «r» harfi kalın
okunur) .

Rarwestayî : Duran, oldu¬
ğu yerde duran şey
ya da kimse (sözcük¬
teki «r» harfi kalın
okunur) .

Ray : 1 Güvenlik, gü¬
vence, emniyet, aman.
2 Görüş, fikir (her
iki anlamda da söz

cükteki «r» harfi ka¬
im okunur) .

Raymezm : Kendini bü¬
yük gösteren, kibirli
davranan, üst perde¬
den atıp tutan, haddi¬
ni bilmeyen kimse
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur) .

Raz : Sır. giz, saklanma¬
sı gereken iş (sözcük¬
teki «r» kalın okunur) .

Razan : Yatıp uyumak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «ra dize»
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Razandın : Yatırmak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «ra dızîne»
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Razayî : Yatmış, uyumuş
olan (sözcükteki «r»
kalın okunur) .

Razî : Razı, herhangi bir
şeye razı olan, nza
gösteren kimse (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur).

Razîbûn : Razı olmak,
nza göstermek anla-
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Razıların Rev

mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «razî
dibe».

Razakımı : Razı etmek,
nza göstermesini sağ¬
lamak anlamma bile¬
şik fiil- Şimdiki zaman
fiili «razî dike» (söz¬
cükteki ilk «r» kaim
okunur) .

Reb : Rabb, Allah, Tanrı
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Rebab : Bir çalgı âleti,
rubab (bazı yörelerde
«rıbab» şeklinde söy¬
lenir ve her ikisinde
de «r» harfi kalın oku¬
nur).

Rebase : Yaz ekini ek¬
mek için sulanan tarla,
toprak.

Reben : Zavallı, çaresiz,
ezilen, perişan kimse
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Rebenoke : Bohtan'da
bir köy.

Rebet : Sason'da bulu¬
nan ve Muş vilâyetine
bağlı bir ilçe olan köy.

Bu köyün halkı uygar¬
lıktan uzaktır.

Rebît : Çok çabuk ve hız¬
lı gelişen hayvan ya
da bitki (bazı yöreler¬
de «bitir» denilir).

Redımandm : Bir kabı
ağzına kadar doldur¬
mak anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıredımîne» (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Ref : Kuş sürüsü (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur) .

Refandın : Çorabın, kili¬
min ya da benzeri bir
örgünün yırtık yerini
örerek tamir etmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dırefîne»
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Refes : Hayvanın attığı
tekme (bazı yörelerde
«tîzık» denir).

Refik : Duvarlarda yapı¬
lan raf ya da kör pen¬
cere.

Rev : Kaçış, kaçma (söz-
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Revandın Rehmet

cükteki «r» harfi kaim
okunur) .

Revandın : Kaçırmak an¬
lamma fiil- Şimdiki
zaman fiili «dırevîne»
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur).

Reva-rev : Telâşla kaçış
(sözcükteki her iki «r»
kalın okunur).

Revde : Köpek ya da
kurt sürüsü (sözcük¬
teki «r» kalın oku¬
nur).

Revîn : Kaçmak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıreve» (sözcük¬
teki «r» kaim okunur) .

Revo : Dağlardaki otlak¬
lara götürülüp otlatı¬
lan at ve katır sürüsü
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Revovan : Dağlardaki
otlaklara götürülüp
otlatılan at ya da katır
sürüsünün koruyucu¬
su, onlan gözeten kim¬
se. Bazılan sürüye
«revî» koruyucusuna
da, «revîvan» derler

(hepsinde «r» kaim
okunur) .

Revok : Kaçan kimse,
kaçıcı (sözcükteki «r»
kaim okunur) .

Reh : 1 Canldarda si¬
nir, kas. 2 Bitki ve
ağaç kökleri (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Rehel : Gelin için, koca¬
sının evine götürmesi
için hazırlanan eşya
(daha çok damat tara¬
fının hazırlayıp kızm
evine götürdüğü eşya¬
ya bu ad verilir; bu eş¬
yaya, gelin tarafının
hazırladığı çeyiz de
katılarak gelinle bir¬
likte damadın evine
götürülür.)

Rehgırtın -. Kökleşmek,
kök salmak anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «reh dıgıre»
(sözcükteki ilk «r» ka¬
im okunur).

Rehmet : Rahmet. A.
Bazılan «rehm» şek¬
linde söylerler)-
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Rehmetî Req

Rehmetî : Rahmetli,
merhum.

Rehn : Rehin. A.
Reht : Yorgun (çoğu

yörelerde «westayî»
şeklinde söylenir).

Rehtbûn : Yorulmak an¬
lamma bileşik fiil.
şimdiki zaman fiili
«reht dibe» (çoğu yö¬
relerde fiil «westan»,
şimdiki zaman fiili
«diweste» şeklinde
söyenir) .

Rehtkırm : Yormak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«reht dike» (çoğu yö¬
relerde fiil «westan-
dm», şimdiki zaman
fiili «diwestîne» şek¬
linde söylenir).

Rehwa : Bitlis yakınla-
nnda bir ova, Bitlis'e
bir saat kadar uzaklık¬
ta bulunan bu ovanın
soğuğu ve karı çok
olur.

Rehwan : Hızlı yürüyen
ve binicisini sarsma¬
yan at. «Rehwal» şek¬
linde de söyleyenler

vardır (bazı yörelerde
de «rewan» şeklinde
söylenir ve hepsinde
«r» harfi kalın oku¬
nur).

Rex : 1 Herhangi bir
şeyin yanı, sağ ya da
sol tarafı. 2 Satranç
taşlanndan biri (ka¬
le).

Rexdar : Çarşılarda ve
kentin çeşitli yörele¬
rinde dolaşıp halkın
tütünlerini toplayan,
halktan tütün alan
kimse (yani bu işle
uğraşan görevli) .

Rexîne : Bohtan'da bir
köy.

Rexne : Bozukluk, gedik,
yarık (eleştiri anlamı¬
na da kullanılır) .

Rext : 1 Atların göğ¬
süne takılan süs eşya¬
sı. 2 Kürtlerin bel¬
lerine bağlayıp kuşan-
dıklan fişeklilkler-

Req : 1 Su kaplumba¬
ğası. 2 Katı, sert,
«yumuşak» m karşıtı.
Her şey için kullanılır.
3 Tartışmada yenik
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Reqandin Reqkmn

düşen, tartışmayı kay¬
beden kimse.

Reqandin -. 1 Bir has¬
tanın üzerine, iyileş¬
mesi için yararlı dua-
lan okumak anlamına
fiil. 2 Bir sürüyü ya
da birkaç kişiyi kova¬
lamak, önüne katıp
koşturarak uzaklaş¬
tırmak ya da bir yere
götürmek anlamına
fiil. Her iki anlamda
da şimdiki zaman fiili
«direqîne».

Reqas : Rakseden kimse.
A.

Reqbûn : Katılaşmak,
sertleşmek, katı ol¬
mak, sert olmak anla¬
mına bileşik fiil. 2

Tartışmada yenik düş¬
mek, tartışmayı kay¬
betmek anlamına bile¬
şik fiil. Her iki anlam¬
da da şimdiki zaman
fiili «req dibe».

Reqeçov -. Sopalarla ko¬
valama, önüne katıp
koşturarak götürme
işi.

Reqem : Sayı, rakam. A.

Reqe-req : Kap-kacak gi¬
bi şeylerin çıkardığı
sesi anlatmak için kul¬
lanılan söz.

Reqis : Raks, oyun. A-
Reqisandin : Raksettir-

mek, oynatmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «direqisîne» .

Reqisîn : Raksetmek, oy¬
namak: anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«direqise» .

Reqişandm : Su serpmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili <dıreqışî-
ne» (bazı yörelerde fi¬
il «reşandm», şimdiki
zaman fiili de «dıreşî-
ne» şeklinde söylenir) ;

Reqîn : 1 Bir ya, da
birkaç hayvanın, ya
da zamanın çabuk geç¬
mesi anlamma fiil.
2 Kap-kaca,k gibi
şeylerin «tak- tuk» diye
ses çıkarmaları anla¬
mına bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «direqe».

R&qkirm : 1 Katılaş¬
tırmak, sertleştirmek,
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Reqreqok Repe-rep

katı ve sert duruma
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. 2 Birisini
tartışmada yenilgiye
uğratmak, öne sürdü¬
ğü tezleri çürütmek
anlamına bileşik fiil.
Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«req dike».

Reqreqok : El sürerken
kâğıt gibi ses çıkaran
sert dokulu elbise, bez
ya da benzeri şeyler.

Reman : Aşitan'da (?)
bir aşiret (ayrıca Bat¬
man yakınlarında da
aynı adla bir aşiret
vardır) .

Remezan : Ramazan ayı.
A.

Remil : Kum falı, kuma
bakarak gelecekten
haber verme sanatı.

Remıldar : Kum falını
bilen, kuma bakarak
gelecekten haber vere¬
bilen kimse.

Remo : Kürtlerde kulla¬
nılan özel isimlerden
biri (erkek ismi).

Reng : i Renk- 2

Tarz, şekil, durum
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Rengdan : Renk vermek
anlamma bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«reng dıde» (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur.

Rengdayî : Renk veren
şey (sözcükteki «r»
kalın okunur).

Rengin : Renkli.
Rengkırın : Renklendir¬

mek, bir ya da birkaç
renge sokmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «reng di¬
ke».

Rep : Dik durart, dikelen
şey (sözcükteki «r»
kaim okunur).

Repal : Yırtık ve yamalı
elbise (sözcükteki «r»
kalın okunur)

Repbûn : Bir şeyin dik
durması, dikelmesi an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«rep dibe» (sözcükteki
«r» kalın okunur).

Repe-rep : Düzenli ve

293

Reqreqok Repe-rep

katı ve sert duruma
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. 2 Birisini
tartışmada yenilgiye
uğratmak, öne sürdü¬
ğü tezleri çürütmek
anlamına bileşik fiil.
Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«req dike».

Reqreqok : El sürerken
kâğıt gibi ses çıkaran
sert dokulu elbise, bez
ya da benzeri şeyler.

Reman : Aşitan'da (?)
bir aşiret (ayrıca Bat¬
man yakınlarında da
aynı adla bir aşiret
vardır) .

Remezan : Ramazan ayı.
A.

Remil : Kum falı, kuma
bakarak gelecekten
haber verme sanatı.

Remıldar : Kum falını
bilen, kuma bakarak
gelecekten haber vere¬
bilen kimse.

Remo : Kürtlerde kulla¬
nılan özel isimlerden
biri (erkek ismi).

Reng : i Renk- 2

Tarz, şekil, durum
(sözcükteki «r» kaim
okunur) .

Rengdan : Renk vermek
anlamma bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«reng dıde» (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur.

Rengdayî : Renk veren
şey (sözcükteki «r»
kalın okunur).

Rengin : Renkli.
Rengkırın : Renklendir¬

mek, bir ya da birkaç
renge sokmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «reng di¬
ke».

Rep : Dik durart, dikelen
şey (sözcükteki «r»
kaim okunur).

Repal : Yırtık ve yamalı
elbise (sözcükteki «r»
kalın okunur)

Repbûn : Bir şeyin dik
durması, dikelmesi an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«rep dibe» (sözcükteki
«r» kalın okunur).

Repe-rep : Düzenli ve

293



Repîn Reşgırâdan

sert adımlarla yürü¬
yenlerin ayaklanndan
çıkan sesi anlatmak
için kullanılan söz
(sözcükteki her iki
«r» harfleri kalın oku¬
nur).

Repîn : Düzenli ve sert
adımlarla yürüyenle¬
rin ayaklarının «rap-
rap» diye ses çıkar¬
ması anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dırepe» (sözcükteki
«r» harfi kalın oku¬
nur).

Repkırm : Bir şeyi dik¬
mek, dik hale getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «rep dike» (sözcük¬
teki ilk «r» kalın oku¬
nur).

Resim : Resim. A.
Reş : Siyah renkte olan

herhangi bir şey (söz¬
cükteki «r» harfi kalın
okunur)

Reşan : Siirt yakınların¬
da bir bucak.

Reşandın : Su serpmek,

tarlaya tohum serp¬
mek ya da herhangi
bir şeyi serpmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıreşîne»
(sözcükteki «»r harfi
kaim okunur) .

Reşandî : Serpiştirilmiş,
serpilmiş olan su, to¬
hum ve benzeri şey
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .

Reşayî : Siyahlık, siyah
renk.

Reşbelek Benekli, si-
yah-beyaz renkli (söz¬
cükteki «r» kalın oku¬
nur.

Reşbûn : Siyahlaşmak,
kara renge girmek,
karalaşmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «reş dibe».

Reşçâle : Siyah renkli,
güzel sesli bir kuş.

Reşâş : Az miktarda ya¬
ğan, kısa süren yağ¬
mur (çoğu yörelerde
«xunav» denir) .

Reşgırâdan : Matem do¬
layısıyla kara giyin¬
mek, karalara bürün-
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Reşık Rezîlbûn

mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «reş gırâ dıde».

Reşık : Çaputtan ya da
ketenden veya kıldan
yapılan ayakkabı.
Kürtler arasında böyle
ayakkabılar giyenler
vardır.

Reşıkâ : Beşiri'de bir köy.
Reşıme : Hayvanın başı¬

na takılan yular.
Reşîne : Bohtan'da bir

köy.
Reşkırın : Karalamak, si¬

yah renge sokmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«reş dike» (sözcükteki
ilk «r» kalın okunur)-

Reşkotan : Beşiri'deki
aşiretlerden biri.

Reşo : Kürtlerde kulla¬
nılan bir erkek adı-
Kara anlamına gelir.

Reşotankî : Kara-kuru
kimse.

Reşreşık : Ekinler arasın-
da yetişen ve taneleri
siyah olan bir bitki
(çöreotu) .

Rewac : l Güç, takat,

fer. 2 Rağbet, ge¬
çerlilik.

Rewal : Henüz bıyıklan
terlememiş, sakallan
çıkmamış genç.

Rewêjek : Tahta kaşık ve
benzeri şeyleri oymak¬
ta kullanılan araç.

Rewêrtm : Taş ve benze¬
ri şeyleri ycntmak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «direwêre».

Rewneq : Zerafet, güzel
görünüm.

Rewş : 1 Süs, takıp
takıştırılan şeyler. 2

Tarz, durum, şekil,
hal.

Rewt : Uzun sınk.
Reyîn : Köpeğin havla¬

ması anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«direye» .

Rez : Bağ, üzüm bağı
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur)-

Rezvan : Bağ bekçisi
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Rezîl : Düşük seviyeli,
rezil- A.

Rezîlbûn : Rezil olmak,
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Reşık Rezîlbûn

mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «reş gırâ dıde».
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Rezîli Riayet

rezil hale gelmek, al-
çalmak anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «rezîl dibe».

Rezîli : Rezillik, rezalet.
Rezîlkınn : Rezil etmek

anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«rezîl dike».

Rezzaq : Allah'ın isimle¬
rinden biri. Rızk veren
anlamına gelir. A.

Râ : Yol (sözcükteki «r»
harfi kalın okunur).

Râbır : 1 Rehber, kıla¬
vuz, yol gösterici (bu
anlamda kullanıldı¬
ğında ilk «r» kalın, son
«r» ince okunur). 2

Yol kesici, haydut (bu
anlamda kullanıldı¬
ğında her iki «r» harf¬
leri de kaim okunur).

Râç : İnsan ya da hay-
vanlann yürürken
yerde bıraktıklan a,-
yak izi.

Râhtın : Dökmek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dırâje».

Râx : Sığır dışkısı (bazı

yörelerde «rix» şeklin¬
de söylenir).

Rêxo : Çok ve sık sık dış¬
kı bırakan sığır-

Râjnav : Bohtan'da bir
köy.

Râl : Ağaç topluluğu,
orman.

Resi : Burularak kurutu¬
lan ve kışa saklanan
ot destesi-

Rêwengî : Yolcular.
Rêwî : Yolcu.
Rêwîtî : Yolculuk.

Râz : 1 Sıra, dizi (bazı
yörelerde «qor» da de¬
nir). 2 Satır, yazı¬
lardaki satır (her iki
anlamda da «r» kaim
okunur) .

Râzbûn : Sıralanmak, di¬
zilmek, sıraya girmek
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«râz dibe».

Râzkınn : Sıralamak,
dizmek, sıraya koy¬
mak anlamına, bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «râz dike».

Riayet : Bir kurala, bir
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Rıba Rıj andın

söze, bir emre uyma,
riayet. A.

Rıba : Paranın faiz yo¬
luyla getirdiği kâr,
faiz. A.

Rıbat : Kurulmuş tuza¬
ğın önüne bırakılan
ve öterek yabanıl kek¬
liklerin başmda top¬
lanmalarını ve tuzağa
düşmelerini sağlayan
eğitilmiş keklik.

Rica : Rica. A-
Rıcıf : Ansızın gelip ge¬

çen titreme.
Rıcıfîn : Ansızm titre¬

mek anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıncıfe»-

Rıcım : Taşlama, recim.
A.

Rıcımkırm : Taşlamak,
recmetmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «rıcım dike»
(bazı yörelerde fiil
«ncımandın», şimdiki
zaman fiili «dırıcımî-
ne» şeklinde söylenir
ve hepsinde «r» kaim
okunur) .

Rıcncîn : Cildin, vurulan

şiddetli bir darp yü¬
zünden kızanp morar¬
ması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dinence».

Rıcû : Dilencilik, ona bu¬
na avuç açarak geçim
sağlama işi.

Rıcûkar : Dilenci, ona
buna avuç açarak ge¬
çim sağlayan kimse.

Rıcûkmn : Dilenmek,
ona buna avuç açarak
geçim sağlamak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «rıcû
dike».

Rıh : 1 Ruh, can, yaşa¬
mı sağlayan ruh (bu
anlamda kullanıldı¬
ğında sözcükteki «r»
ince okunur). 2 Sa¬
kal (bu anlamda kul¬
lanıldığında «r» harfi
kaim okunur).

Rıhan : Reyhan (fesle¬
ğen).

Rıhet : Rahat. A.
Rixam : Yumuşak, yon-

tulabilecek beyaz taş-
Rıjandın : Dökmek anla-
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geçim sağlamak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
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mı sağlayan ruh (bu
anlamda kullanıldı¬
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kal (bu anlamda kul¬
lanıldığında «r» harfi
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ğen).

Rıhet : Rahat. A.
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Rıjî Rmge-nng

mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dırıjîne».

Rıjî : Yağsız, içine yağ
ve yağlı bir şey katıl¬
mayan yiyecek-

Rıjîn : Dökülmek anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man iiili «dınje».

Rık : İnat, öfke (sözcük¬
teki «r» harfi kalın
okunur) .

Rıkandın : Öfkelendir¬
mek, inat etmesine
yolaçmak anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dınkîne».

Rıkîn : Öfkelenmek, inat
etmek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dırıke».

Rikew : Kuş kafesi.
Rıkâv : Atm hırsla ve

saldırganca yaptığı ko¬
şu.

Rıkın : Binalarda iki du-
vann birleştikleri ye¬
rin dış tarafı, yükün.
Köşe. A.

Rıkoyî : İnatçı, öfkeli,
kaprisli kimse (bazı
yörelerde «rıko» şek¬
linde söylenir) .

Rım : Mızrak.
Rımbaz : İyi mızrak kul¬

lanan, mızrak kullan¬
makta usta olan kim¬
se.

Rımbâşık : Küçük bir
tencere çeşidi.

Rımbâz -. Mayhoş bir ta¬
dı olan ve yenilebilen
bir bitki- Çiçeği kırmı¬
zı olur (bazı yörelerde
«rıbâs» şeklinde söyle¬
nir).

Rıncber : Rençber.
Rmcberî : Rençberlik
Rmd : Güzel (yalnız kız¬

lar ve kadınlar için bu
sözcük kullanılır; di¬
ğer güzel şeyler için
ise, yine <güzel» an¬
lamına gelen «xewş»
ve «xweşik» sözcükle¬
ri kullanılır) .

Rmdâ : Kadın adlann-
dan biri (güzel demek¬
tir).

Rmdî : Güzellik.
Rınge-rmg : Bakır sesini

anlatmak için söyle¬
nen söz (her iki «r»
harfleri de kaim oku¬
nur).
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Rmgîn Rıza

Rmgîn : Bakırın ses çı¬
karması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fnli
«dırınge» (sözcükteki
«r» kaim okunur) .

Rıpm : Bitkilerden yapı¬
lan tutam, bitki tuta¬
mı.

Rıpmdan : Bitki kökleri¬
nin toprakta yayılma¬
sı, bitkilerin toprakta
kök salması ya da bit¬
kilerin birbirlerine do¬
lanmaları anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «rıpm dıde».

Rısas : Kurşun, nsas. A.
(çoğu yörelerde «güle»
denir) .

Rıstık : Gerdanlık, boyu¬
na takılan kolye.

Rıstın : Eğirmek, yün ya
da pamuğu eğirip iplik
haline getirmek anla¬
mına fiil- Şimdiki za¬
man fiili «dırâse».

Rısrî : Eğrilmiş, eğrilip
iplik haline getirilmiş
yün ya da pamuk.

Rışk : Bit yumurtası, saç
köklerine yapışan ve

daha sonra gelişip bü¬
yüyen bit yumurtası-

Rışte : Uzun parçalara
ayrılarak kurutulan
ve pirinç ya da merci¬
meğe katılarak pişiri¬
len bir hamur işi yiye¬
cek (erişte) .

Rıtam : Sulu çamur, bal¬
çık.

Rıtıl : Ağırlık ölçülerin¬
den bin olan batman
(sekiz kilogram).

Rıtımandm : Bir yolu,
bir su arkını ya da bir
kanalı çamur ve bal¬
çıkla tıkamak anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dırıtımîne».

Rıtımîh : Bir yolun, bir
su arkının ya da bir
kanalın çamur ve bal¬
çıkla tıkanması anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıntıme».

Riya : Riya, gösteriş için
yapılan iş. A.

Riyakar : Riyakâr, gös¬
teriş için iş yapan kim¬
se.

Rıza : Razı olma, rıza. A.
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Kızandın Rohnahî

(aynca erkek ismi ola¬
rak da kullanılır) .

Rızandm : Çürütmek an¬
lamma fiil. Şimdiki
zaman fnli «dırızîne».

Rızınde : Kapıyı duvar¬
daki kapı çerçevesine
tutturan demir halka-

Rızî : Çürük, çürümüş
olan şey.

Rızân : Çürümek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dırıze»-

Rızq : Rızk, azık. A.
Rızyanık : Bir bitki.
Rîçal : İçinde kabak ve

benzeri şeylerin kay¬
natıldığı pekmez (re¬
çel).

Rîp : Hile, oyun, aldat¬
maca, kandırmaca, de¬
sise, üçkâğıtçılık (söz¬
cükteki «r» kaim oku¬
nur).

Rîs : Yün iplik (bazı yö¬
relerde «râs» şeklinde
söylenir ve her ikisin¬
de de «r» kalın oku¬
nur).

Rîsıpî : Bir köyün ya da
bir mahallenin yaşlı
adamı (sözcüğün söz

lük anlamı «aksakalh»
demektir.) .

Rîş : Vücutta meydana
gelen çıban (örneğin
«Şark çıbanı» gibi).

Rîşî : Yere serilen yay-
gılardaki püskül (bazı
yörelerde «rîşık» şek¬
linde söylenir ve her
ikisinde de «r» kalın
okunur) .

Rîtın : Büyük abdest
yapmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diri» (sözcükteki «r»
kaim okunur) .

Ro : 1 Küçük ırmak.
2 Körfez.

Rodî : Bağırsak (bazı yö¬
relerde «rovî» şeklinde
söylenir) .

Rovî : 1 Tilki (bazı yö¬
relerde «rûvî» şeklinde
söylenir) . 2 Bağır¬
sak (bazı yörelerde
«rodî» şeklinde söyle¬
nir).

Rohnahî : Işıma, ışıklı
olma durumu, ışık, ay¬
dınlık (çoğu yörelerde
«ronahî» ve «ronayî»
şeklinde söylenir).
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Rohnî Rûgırtan

Rohnî : Aydın yer, ya
da aydın olan herhan¬
gi bir şey.

Rohnîbûn : Aydınlan¬
mak, aydınlığa kavuş¬
mak anlamına bileşik
fiil- Şimdiki zaman fii¬
li «rohnî dibe».

Rohnîkırm : Aydınlat¬
mak, aydınlığa kavuş¬
turmak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «rohnî dike».

Roj : 1 Güneş (güneş
ışığı değil, Güneş'in
kendisi). 2 Gün,
gündüz.

Rojm : Dumanın çıktığı
baca (bazı yörelerde
«locm» biçiminde söy¬
lenir; bazı yörelerde de
bacaya «bixêri» ya da
«külek» denir) .

Rojî .- Oruç.
Rojkan : Bitlis'in ilçele¬

rinden biri (aslında
bir aşiretin adıdır; bu
aşiretin bulunduğu
bölgenin eskiden ilçe
olduğu anlaşılıyor) .

Rokırın : Buğday, arpa
gibi şeyleri yığmak

anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ro dike».

Rokırî : Yığılmış olan
buğday, arpa gibi şey¬
ler.

Rokuj : Bohtan'da bir ır¬
mak.

Rol : Ağaçlara dolanan
bir bitki (sarmaşık) .

Romî : Osmanlı ülkesin¬
de oturan Rumlara ve¬
rilen ad.

Ron : Sıvı. Bütün sıvılar
için kullanılır.

Rû : Yüz- Hem insan yü¬
zü, hem başka şeyle¬
rin yüzü için kullanı¬
lır.

Rûbar : Yüzyüze olma
hali.

Rûdan : Yüz vermek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«rû dıde».

Rûgırtm : l Birisinin
yüz bulması, şımar¬
ması anlamına bileşik
fiil. 2 Süt gibi şey¬
lerin katılaşması, ma¬
ya tutup katılaşması
anlamma bileşik fiil.
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Rûgırtî Rûtkırın

Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«rû dıgıre».

Rûgırtî : 1 Yüz bul¬
muş, şımarmış olan
kimse. 2 Maya tut¬
muş, katılaşmış olan
süt ve benzeri şey.

Rûn : Yağ.
Rûnıştandın : Oturtmak

anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «rû dmîte».

Rûnıştm : Oturmak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «rû dme».

Rûnıştî : Oturmuş olan.
Rûreş : Yalancı, işi gü¬

cü yalan söylemek
olan kimse-

Rûreşanî : Yüz kızartıcı
iş (bazı yörelerde «rû-
reşayî» şeklinde söy¬
lenir).

Rûreşî : Çok yalancılık.
Rût : Tüysüz, köse (me¬

cazî olarak işsiz- güç¬
süz, boş gezen, evsiz-
barksız kimseler için
de kullanılır).

Rûtbûn : Tüysüz olmak,
köse olmak (mecazî
anlamda da işsiz-güç-
süz, evsiz- barksız ol¬
mak) anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «rût dibe».

Rûtkırın : Tüysüzleştir-
mek, tüysüz hale getir¬
mek (ya da mecazî
olarak evsiz-barksız,
işsiz-güçsüz hale getir¬
mek) anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «rût dike».
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Sabûn : Sabun.
Sabûnpâj : Sabun yapım¬

cısı, sabun yapan kim¬
se, sabun pişiricisi.

Saçme : Kuş avında kul¬
lanılmak üzere tüfek¬
lere doldurulup atılan
kurşun taneleri (saç¬
ma). T.

Sade : Aynı cinsten olan,
başka bir cinsle karı¬
şık olmayan şey.

Sadiq : Sadık, bağlı, sa¬
dakat gösteren kimse.
A.

Saet : 1 Altmış daki

kadan ibaret plan za¬
man parçası. 2 Va¬
kit gösteren araç, saat
(bu anlamdakine bazı
yörelerde «katjimâr»
ve «demjîmâr» deni¬
lir).

Saf : Söylenen sözlere
çabuk inanan kimse,
saf (bazı yörelerde
«saxik» da denir) .

Safî : Duru olan, içinde
başka cinsten bir şey
bulunmayan şey- A.

Safîbûn : Duru olmak,
başka cinslerden arın-
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başka cinslerden arın-
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Sefîlkınn Sakol

dınlmış olmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «safî dibe».

Safîkınn : Bir şeyi duru
hale getirmek, başka
cinslerden arındırmak
anlamına bileşik fiil
Şimdiki zaman fiili
«safî dike».

Savar : Buğdaydan yapı¬
lan bulgur.

Sahî -. Gökyüzünün açık
ve bulutsuz olması du¬
rumu (bazı yörelerde
«sayî» şeklinde söyle¬
nir ve her ikisinde de
«s» kalın okunur) .

Sax : 1 Yaşayan kim¬
se, «ölü»nün karşıtı.
2 Hastalıklardan ve
kusurdan uzak olan,
sağlıklı ve kusursuz
olan kimse ya da şey.

Saxbûn : 1 Sağ olmak,
yaşamak, yaşıyor ol¬
mak anlamına bileşik
fiil. 2 Hastalıktan
kurtulmak, iyileşmek
anlamına bileşik fiil.
Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«sax dibe».

Saxî : Sağlık. 2

lıklı ve kusursuz, has-
talıksız olma hali.

Saxkmn : 1 Diriltmek,
yeniden yaşatmak an¬
lamma bileşik fiil, 2

Hastalıktan kurtar¬
mak, iyileştirmek, sağ¬
lığa kavuşturmak an¬
lamına bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «sax di¬
ke».

Saxlem : 1 Sağlam,
kusursuz, sağlıklı. 2 :

Güvenilir, emin kim¬
se.

Saq : Kışın bacağa giyi¬
len vo çorap şeklinde
olan giyecek (çorapla
arasındaki fark, bu¬
nun ayak bölümünün
bulunmaması ve baca¬
ğın ayak bileğinden
diz kapağının altına
kadar olan bölümüne
giyilmesidir)

Sak : Manda yavrusu.
Sakol : Çelimsiz, değer¬

siz hayvan (bazı yöre¬
lerde değer verilme-
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Sal Sawîbûn

yen çocuklar için de
kullanılır) .

Sal : Yıl, sene (sözcükte¬
ki «s» harfi kalın oku¬
nur).

Salox : Kaybolan ya da
bilinmeyen herhangi
bir şeyle ilgili olarak
verilen bilgi, haber,
hakkında bulunan be¬
lirti, iz.

Salos : Riyakâr, ikiyüz¬
lü, yaltaklanan kimse
(bazı yörelerde «sa-
lûs», bazı yörelerde de
«şalûz» şeklinde söyle¬
nir).

Samîtîl : Öküzlerin boy¬
nuna geçirilen boyun¬
duruğun her iki tara¬
fından sarkıtılan çu¬
bukları bağlamakta
kullanılan ip.

Sancûl : Köpeğin boynu¬
na geçirilen tasma
(sözcükteki «s» kaim
okunur) .

Şano : Bohtan'da bir
köy.

Sap : Buğday ve benzeri
ekinlerin demeti, sap.

Sar : Soğuk, «sıcak» m

karşıtı.
Sarîb : Rıdvan ilçesinde

(?) bir köy.
Sarine : Büyük su havu¬

zu (sarnıç). T.
Saro : Bohtan'da bir köy.
Sason : Muş'a bağlı bir

ilçe. Son derece sarp
bir yer olmakla ve ka¬
yalık dağlannm geçit
vermemesiyle tanınır.
Halkının bir bölümü
Kürt, bir bölümü de
Araptır. Her iki dil de
konuşulur (günümüz¬
de Siirt iline bağlıdır)-

Satandın : Pirinci kabuk¬
larından soyduktan
sonra dövmek anlamı¬
na, fiil. Şimdiki zaman
fiili «dısatîne» (sözcük¬
teki «s» ve «t» harfleri
kaim okunur).

Satıl : Su bakracı.
Sator : Et kesmekte kul¬

lanılan büyük bıçak
(satır) .

Sawî : Düz olan, eğri ol¬
mayan şey. Her şey
için kullanıhlr.

Sawîbûn : Düzelmek, düz
olmak, eğri olmamak

305

Sal Sawîbûn

yen çocuklar için de
kullanılır) .

Sal : Yıl, sene (sözcükte¬
ki «s» harfi kalın oku¬
nur).

Salox : Kaybolan ya da
bilinmeyen herhangi
bir şeyle ilgili olarak
verilen bilgi, haber,
hakkında bulunan be¬
lirti, iz.

Salos : Riyakâr, ikiyüz¬
lü, yaltaklanan kimse
(bazı yörelerde «sa-
lûs», bazı yörelerde de
«şalûz» şeklinde söyle¬
nir).

Samîtîl : Öküzlerin boy¬
nuna geçirilen boyun¬
duruğun her iki tara¬
fından sarkıtılan çu¬
bukları bağlamakta
kullanılan ip.

Sancûl : Köpeğin boynu¬
na geçirilen tasma
(sözcükteki «s» kaim
okunur) .

Şano : Bohtan'da bir
köy.

Sap : Buğday ve benzeri
ekinlerin demeti, sap.

Sar : Soğuk, «sıcak» m

karşıtı.
Sarîb : Rıdvan ilçesinde

(?) bir köy.
Sarine : Büyük su havu¬

zu (sarnıç). T.
Saro : Bohtan'da bir köy.
Sason : Muş'a bağlı bir

ilçe. Son derece sarp
bir yer olmakla ve ka¬
yalık dağlannm geçit
vermemesiyle tanınır.
Halkının bir bölümü
Kürt, bir bölümü de
Araptır. Her iki dil de
konuşulur (günümüz¬
de Siirt iline bağlıdır)-

Satandın : Pirinci kabuk¬
larından soyduktan
sonra dövmek anlamı¬
na, fiil. Şimdiki zaman
fiili «dısatîne» (sözcük¬
teki «s» ve «t» harfleri
kaim okunur).

Satıl : Su bakracı.
Sator : Et kesmekte kul¬

lanılan büyük bıçak
(satır) .

Sawî : Düz olan, eğri ol¬
mayan şey. Her şey
için kullanıhlr.

Sawîbûn : Düzelmek, düz
olmak, eğri olmamak

305



Sawîkinn Sef

anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«sawî dibe».

Sawîkmn : Düzeltmek,
düz hale getirmek, eğ¬
ri olmaktan çıkartmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«sawî dike».

Sawrî : Köylülerden alı¬
nıp toplanan yiyecek¬
ler.

Saz : 1 Zurna. 2 Çal¬
gı âleti (saz).

Sazbend : 1 Zurnacı,
zurna çalan kimse,
(doğrusu çalgıcı, her¬
hangi bir sazı çalan
kimse) .

Se : Köpek (sözcükteki
«s» harfi kalın oku¬
nur) .

Seavık : Suda yaşayan
köpek, deniz köpeği
(denizaslanı, denizayı-
sı ya da denizfili ola¬
bilir).

Seb : Adam çekiştirme,
arkadan konuşma.

Sebkınn : Adam çekiş¬
tirmek, arkadan ko¬
nuşmak anlamma bile

şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «seb dike»-

Sebil : At tavlası. Bazıla¬
rınca böyle kullanılır
(sözcükteki «s» harfi
kaim okunur) .

Sebır : Sabır. A.

Sebırkırın : Sabretmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«sebır dike».

Secde : Namazda varı¬
lan secde, başın yere
konulması. A.

Seçere : Soyla ilgili bilgi¬
lerin bulunduğu kâ¬
ğıt, soy kütüğü. A.
(Arapça «şecere» nin
bozulmuş şeklidir) .

Sed : Yüz sayısı.
Sedefe : Sedef.
Sedex : Bohtan'da bir

köy.
Sedeqe : Sadaka. A.
Sedem : Sebep, neden

(bazı yörelerde «se-
med» şeklinde söyle¬
nir).

Sef : 1 İnsanlardan
oluşan saf, sıra- A. 2

Yüzük taşı.
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Sefa Sehetxweş

Sefa : Sevinç hali, ferah,
sefa.

Sefandın : Bal ve benze¬
ri sıvıları süzmek, süz¬
geçten geçirmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dısefîne»
(sözcükteki «s» harfi
kaim okunur) .

Sefandî : Süzülmüş, süz¬
geçten geçirilmiş şey.

Sefarker : Bakırcı, ka¬
laycı.

Sefer : Müslüman olma¬
yanlara karşı yapılan
cihad, savaş.

Sefık : Süzgeç (sözcük¬
teki «s» kaim okunur) .

Sefîh : Aklî dengesi ye¬
rinde olmayan kimse.
A.

Sefil : Yoksul, maddî du¬
rumu düşük olan kim¬
se. A.

Sefine : Çeşitli şiirlerin
yazılı olduğu kitap
(bazı yörelerde «ber-
hevok» denir ve ikisi
de «antoloji» anlamına
gelir) .

Sefre : Safra (sözcükte¬
ki «s» kalın okunur) .

Seft : Büyük kovan (söz¬
cükteki «s» kaim oku¬
nur).

Sevi : Üzümün ya da
benzer meyvelerin top¬
lanarak taşınmasın¬
da kullanılan büyük
sepet.

Seglawî : Soylu bir at
türü.

Sehabî : Peygamberin
arkadaşı (sözcükteki
«s» kalın okunur)-

Sehaf : Kitaplan ciltle¬
yen kimse. A.

Sehan : Bakırdan yapı¬
lan bir yemek kabı.
Bazılan da «sehenık»
şeklinde kullanırlar.

Seher : Şafak vakti, se¬
her. A.

Sehet : Sağlık, sıhhat. A.
Sehet bî : Bir şey yiyen

ya da içen kimseye
söylenen ve «afiyet
olsun» anlamına gelen
söz.

Sehetxweş : Takdir için
kullanılan ve «aferin»
anlamına gelen söz¬
cük.
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Sehêtî Sekınandın

Sehêtî : Deneme, sına¬
ma, kontrol etme işi.

Sehâtikınn : Denemek,
sınamak, kontrol et¬
mek anlamına gelen
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «sehâtî dike».

Sehkınn : Dinlemek, işit¬
mek (aynca aramak,
araştırmak) anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «seh dike».

Sehl : Kolay- A.
Sehlbûn : Kolaylaşmak,

kolay olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «sehl dibe».

Şehlkırın : Kolaylaştır¬
mak, kolay hale getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «sehl dike».

Sexel : Küçük yavru, in¬
san ya da başka can¬
lıların yavrusu.

Sexî : Cömert, iyilikse¬
ver kimse. A.

Seq : Biley, bileme işi.
Seqandm : Bilemek an¬

lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diseqîne»
(bazı yörelerde fiil

«seqakirm», şimdiki
zaman fiili de «seqa
dike» şeklinde söyle¬
nir).

Seqem : Şiddetli soğuk.
A.

Seqer : Şiddetli soğuk,
ayaz.

Seqet : Organlanndan
biri bozuk olan kimse,
sakat, A.

Seqew : Hayvanların uğ¬
radığı bir hastalık, Bu
hastalığa yakalanan
hayvanlar çok öksü-
rürler. Bu hastalıktan
az kurtulunur

Seqî : Sert bir taş. Ren¬
gi maviye çalar.

Sekan : Gemilerin attığı
demir. Ayrıca küçük
gemileri yüzdürmek-
te kullanılan bir tahta
(durgun su ya da. dur¬
gun insan için de kul¬
lanılır) .

Sekar : Saman sepeti,
içine saman konulan
büyük sepet.

Sekerat : Can çekişme.
Sekin : Duruş, durma.
Sekınandın : Durdur -
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Sekinin Selixandm

mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dısekmîne».

Sekinin : Durmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dısekme».

Sekıtîn : Köpeğin ölmesi
ya da hakaret için kö¬
peğe benzetilmek iste¬
nilen kimsenin ölmesi
anlamına fiil. Şimdiki
za*man fiili «dısekıte»
(sözcükteki «s» harfi
kalın okunur).

Sekre : Ayran tası, ay¬
ran içmekte kullanılan
tas (bazı yörelerde
«sukre» şeklinde söy¬
lenir) .

Sel : Yassı taş (sözcük¬
teki «s» kaim okunur)-

Selbend : Yollara ya da
kaldırımlara döşenen
yassı taşların döşen¬
miş şekli. Ayrıca yer¬
leri tutan buzlar (söz¬
cükteki «s» harfi kaim
okunur) .

Selef : Bir ürünü, daha
olgunlaşmadan önce
parasını vererek sa

tın alma işi (tefe, te¬
fecilik).

Selexane : Mezbaha.
Selek : Sepet.
Selemas : İran ülkesin¬

deki Şirvan'da bir köy.
Selende : Kürt evlerinde,

damların duvarlan
aşan bölümleri. Saçak¬
lar şeklinde bulunan
bu bölümler, duvarla¬
rın yağmurdan ıslanıp
yıkılmaması içindir.
Çünkü Kürt evleri ço¬
ğunlukla topraktan
yapılmıştır (sözcükte¬
ki «s» harfi kaim oku¬
nur) .

Selete : Hıyarın ayrana
doğranmasryla yapılan
yiyecek. İçine tuz ve
kimi zaman sarımsak
ve benzeri şeyler de
katılır (cacık anlamı¬
na gelen bu sözcük,
salata için de kullanı¬
lır).

Selewat : Salavat. A.
Selixandm : 1 Hayva¬

nın derisini yüzdür¬
mek anlamına fiil. 2

Birisine darp vurarak
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anlamına fiil. Şimdiki
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(sözcükteki «s» harfi
kalın okunur).

Sekre : Ayran tası, ay¬
ran içmekte kullanılan
tas (bazı yörelerde
«sukre» şeklinde söy¬
lenir) .

Sel : Yassı taş (sözcük¬
teki «s» kaim okunur)-

Selbend : Yollara ya da
kaldırımlara döşenen
yassı taşların döşen¬
miş şekli. Ayrıca yer¬
leri tutan buzlar (söz¬
cükteki «s» harfi kaim
okunur) .

Selef : Bir ürünü, daha
olgunlaşmadan önce
parasını vererek sa

tın alma işi (tefe, te¬
fecilik).

Selexane : Mezbaha.
Selek : Sepet.
Selemas : İran ülkesin¬

deki Şirvan'da bir köy.
Selende : Kürt evlerinde,

damların duvarlan
aşan bölümleri. Saçak¬
lar şeklinde bulunan
bu bölümler, duvarla¬
rın yağmurdan ıslanıp
yıkılmaması içindir.
Çünkü Kürt evleri ço¬
ğunlukla topraktan
yapılmıştır (sözcükte¬
ki «s» harfi kaim oku¬
nur) .

Selete : Hıyarın ayrana
doğranmasryla yapılan
yiyecek. İçine tuz ve
kimi zaman sarımsak
ve benzeri şeyler de
katılır (cacık anlamı¬
na gelen bu sözcük,
salata için de kullanı¬
lır).
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Birisine darp vurarak
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Sehxîn Sepet

canını acıtmak anla¬
mına fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «disehxîne»-

Selixin : 1 Hayvanın
. derisinin yüzülmesi
anlamına fiil. 2 Bi¬
risine vurulan darp
sonut unda canının
acıması anlamına fiil.
Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«disehxe».

Selîlanık : Çocukların
yürümeye alışmaları¬
nı sağlamak için yapı¬
lan ve bir tahtanın te¬
kerlekler üzerine otur-
tulmasıyla oluşturu¬
lan araç (yürüteç) .

Selîm : Sağlam, salim,
sağ-salim, yarasız-be-
resiz. A.

Selîn : Mezarın içinde,
ölünün konulduğu ar¬
kın üzerine konulan
ve üzerine toprak atı¬
lan taşlar (çoğu yöre¬
lerde bu taşlara, «alî-
gor» denilir).

Selpene : Bohtan'da bir
köy.

Semanek : Eti bol ol¬
makla, etli olmakla
tanınan büyük bir kuş.

Semawer ; İçinde çay
kaynatılan kap.

Semawî : 1 Beyaza ça¬
lan mavi renk (gök
rengi) .2 Bu renkte
olan şey. A.

Semer : İçinde tahta par¬
çaları da bulunan hay¬
van palanı, semer.

Semerşêx Rojkan'da bir
köy.

Semx t Kırmızı mürek¬
kebe ve benzeri şeyle¬
re katılan bir ağaç sa¬
kızı-

Semûr : Yaz mevsimin¬
de esen ve hastalık
taşıyan rüzgâr. A.

Sendel : Sandal, sandal¬
ye (sözcükteki «s»
harfi kaim okunur) .

Sened : Borçlunun ala¬
caklıya verdiği ve bor¬
cun miktarı ile vade¬
sinin belirtildiği kâğıt,
senet. A.

Senem : Put, sanem. A.
Sepet : Sepet. Bazen yal-
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Ser Serceh

nız ufak sepetler için
söylenir. T.

Ser : 1 Baş, kafa. 2

Üst, bir şeyin üstü,
üzeri.

Sera : Hükümetin çalış¬
ma yeri, saray (bazı
yörelerde «sara» şek¬
linde söylenir ve her
ikisinde de «r» harfi
kalın okunur) .

Serac ; 1 Saraç. 2

Eyer yapımcısı.
Serad : Delikleri geniş

olan kalbur (sözcükte¬
ki «r» harfi kalın oku¬
nur)

Seraf : Altın alım-satı-
mıyla uğraşan kimse,
sarraf.

Serbaıı : Binaların damı.
Serbar : Yükün üzerine

konulan ufak- tefek
şeyler.

Serbest : Yaptığı işlerde
kimseye aldırış etme¬
yen, cüretkâr, cesur
kimse (ayrıca bağım¬
sız, serbest kimse).

Serbestbün : Serbest ol¬
mak, başına buyruk
olarak yaptığı işlerde

kimseye aldınş etme¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «serbest dibe».

Serbesti : Serbest olma
hali.

Serbestkırm : Serbest
etmek, serbest bırak¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «serbest dike».

Serbidew : Bir yemek çe¬
şidi. Dövmeden yapı¬
lır ve üzerine, kurutul¬
muş çökeleğin eritil-
mesiyle elde edilen ay¬
ran ve yağ dökülerek
yenilir (bazı yöreler¬
de «gebol» denir) .

Serbıdıms : Bir yemek
çeşidi. Dövmeden ya¬
pılır ve üzerine pek¬
mez dökülerek yenilir.

Ser bı ser : Başa baş ya¬
pılan ve üzerine bir
şey alınmayan ya da
verilmeyen takas.

Sercaxlî : İplik gibi ince
kıyılan tütün.

Serceh : Atlarda görülen
ve tehlikeli olan bir
hastalık.
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Sercıl Serıdandm

Sercıl : Hayvan semeri¬
nin ya da palanının
üzerine konulan örtü.

Serçerm : Hayvan başı¬
nın derisi-

Serdan : Birisini ziyaret
etmek anlamına bile¬
şik fiil (bazı yörelerde
«seredan» şeklinde
söylenir). Şimdiki za¬
man fiili «ser dıde».

Serdar : 1 Topluluğun
lideri. 2 Ordunun
başı, komutan.

Sere : Yaşlı kimse, yaşı¬
nı başmı almış kişi.

Serek : Baş, başkan, bir
topluluğun lideri.

Serfkırın : Harcamak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«serf dike» (sözcükte¬
ki «s» harfi kalın oku¬
nur).

Sergmdan : Yoksul, ça¬
resiz kimse.

Sergin : Hayvan dışkısı,
zibil, gübre.

Sergo : Hayvan dışkısı¬
nın toplandığı yer ve
dışkıdan oluşan yı¬
ğın.

Sorgum : Sürgün, uzak
bir yere gönderme.

Serhel .- Bohtan'da bir
köy. Burada bir tuzla
vardır.

Ser hmgaftın : Birisini
yüceltmek için, eli ba¬
şa götürerek verilen
selâm.

Serhışk : İnatçı ve ser¬
keş hayvan (inatçı
insanlar için de kulla¬
ndır) .

Serxete : Bohtan'da bir
köy-

Serxweş . 1 Sarhoş.
2 Tüfek demirinin
bir çeşidi.

Serxweşbûn : Sarhoş ol¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «serxweş dibe».

Serxweşî : 1 Sarhoş¬
luk, sarhoş olma hali.
2 Ölünün ailesi için
yapılan başsağlığı di¬
leği, taziye.

Serxweşkinn : Sarhoş
etmek anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «serxweş dike».

Serıdandm : Buğday ve
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Sendîn Serok

benzeri hububatı kal¬
burdan geçirmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıserıdîne»
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur).

Sendin : Ekinlerin ba¬
şak vermesi ve tanele¬
rinin belirgin duruma
gelmesi anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıserıde» (sözcükte¬
ki «r» harfi kaim oku¬
nur) .

Serî : Baş, kafa. Hem in¬
san, hem de diğer var-
lıklann başı için kul¬
lanılır.

Serkan : Kaynağın başı.
Serkanî : Pınarın başı,

başpmar.
Serkar : Bir işi yapmak¬

la görevlendirilen kim¬
se (daha çok toprak
ağalarının köydeki iş¬
lerini yürütmekle gö¬
revli baş yönetmenlere
denir)

Serkele : Gem demirine
bağlanan ve hayvanın
başına geçirilen kas¬
nak.

Serker : Eşeğe benzeti¬
len kimse için söyle¬
nen söz, eşek başlı.

Serkêr : Kılıcın (ya da
bıçağın) ucu, baş ta¬
rafı.

Serkom : Buğday yığını¬
nın en kaliteli olan üst
tabakası.

Serma : Soğuk, «sıcak» m
karşıtı.

Sermıl : İki omuzun üs¬
tüne atılan giyecek
(pelerin gibi).

Sermıyan : Tüccarın ana¬
malı, sermaye (mecazî
anlamda aile reisi ve
aşiret reisi karşılığın¬
da da kullanılır).

Sermqab : Yazışmalar¬
da yazının başına ya¬
zılan ve yazının gön¬
derileceği kişinin ni¬
teliklerini, ona yapılan
övgüleri ve kendisine
duyulan özlemleri içe¬
ren sözler. Bazılan bu¬
nu «serqab» şeklinde
söylerler.

Serok : Başkan, lider (bi¬
linen ve belli bir baş¬
kan için kullanılır.

313
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Serpırâ Sewik

Herhangi bir başkan
kastedildiğinde ise
«serek» denilir) .

Serpırâ : Siirt yakınında
bir köy.

Sersal : 1 Yılbaşı.
2 Ölü için, ölümü¬
nün üzerinden bir yıl
geçtiğinde verilen ye¬
mek ya da sadaka ola¬
rak dağıtılan yiyecek¬
ler.

Sersar : İhmalkâr, işlere
önem vermeyen, her
şeye boş veren kimse.

Serseri : İşlere önem
vermeyen, sağı-solu
belli olmayan, davra¬
nışlarında ölçü tanımı-
yan kimse, serseri.

Sersot : Ucu yanmış
değnek, çubuk, odun
gibi şeyler. İster ateşi
sönmüş, ister sönme¬
miş olsun, böyle adlan¬
dırılır-

Serse : Herhangi bir şe¬
yin en kalitelisi, en
iyisi.

Serşo : Yıkanma yeri.
Serta : İlk kopanlan, ilk

toplanan tütün.

Serwer : Bir topluluğun
başı, reisi, lideri.

Setırnandm : Çukuru
doldurmak ya da bir
şeyi tahrip etmek an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dısetımîne»
(sözcükteki «t» harfi
kalın okunur) .

Setimin : Bir çukurun
kapanması ya, da her¬
hangi bir şeyin tahrip
olması, yıkılması an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dısetıme»
(sözcükteki «t» harfi
kalın okunur) .

Şetme : Hayvan ayağı¬
nın takılması durumu.

Setrene : Satranç oyunu
(sözcükteki «t» ve «r»
harfleri kalın oku¬
nur.)

Sewadî : Bohtan'da bir
köy.

Sewdeser : Başı dönen
insan.

Sewik : Hamuru yağda
yoğurularak pişirilen
ekmek (sözcükteki «s»
harfi kalın okunur).
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Sewîl Sêvanok

Sewîl : Topraktan yapıl¬
mış su testisi.

Sews : Akli dengesi ye¬
rinde olmayan, deliler
ve malenkolik kimse¬
ler gibi aklından yana
sağlıklı olmayan kim¬
se (bazı yörelerde
«sewsî» şeklinde söyle¬
nir).

Sewsbûn : Aklî dengesi
bozulmuş olmak, yarı-
deli olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «sews dibe».

Sewsi : Aklî dengesi ye¬
rinde olmama, yarı-de-
li olma durumu-

Sewskmn : Birisinin ak¬
lî dengesini bozmak,
aklî dengesinin bozul¬
masına yolaçmak, onu
yarı-deli durumuna
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «sews dike».

Seyandm : Sıvamak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıseyîne»
(sözcükteki «s» harfi
kalın okunur).

Seyandî : Sıvanmış olan
duvar ve benzeri şey.

Seyd : Av, avlanma. A.
(çoğu yörelerde «nâ¬
çîr» denir).

Seydvan : Avcı, avcılık
yapan kimse (çoğu yö¬
relerde «nâçîrvan» de¬
nir) .

Seyıd : Fatma'nın (Pey¬
gamberin kızı) evlât¬
larından olan kimse.
A.

Seyıdmîrım : Garzan'da
bir köy.

Seyr : Bir şeye ya da bir,
şeylere, bir yerlere
bakma, seyretme, te¬
maşa etme işi.

Seyran : Çevreyi gör¬
mek, temaşa etmek
için kırlara çıkma işi.

Seyrkırm : Bakmak, te¬
maşa etmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «seyr dike».

Sê : Üç sayısı. «Sısâ»nm
kısaltümış şeklidir.

Sev : Elma.
Sâvanok : Elma biçimin¬

deki kalça kemiği (oy¬
luk kemiği).
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deki kalça kemiği (oy¬
luk kemiği).

315



Sâvık Sênc

Sâvık : Garzan'da bir
köy- Bu sözlükte gü¬
vendiğimiz kimseler¬
den biri olan Molla
Mustafa o köydendir.
Allah, her iki dünya¬
da da derecesini yü¬
celtsin. Amin.

Sâvkar : Sıpayert buca¬
ğında (?) bir köy.

Sâvle : İri tarla faresi
(bazı yörelerde «cıl-
boq» denir).

Sâgeh -. Tahtadan yapı¬
lan ve buğday sapları¬
nın harmanda çevrilip
aktarılmasında kulla¬
nılan üç parmaklı
araç.

Sêqak : Sason'un köyle¬
rinden Kabilcevz'de
bulunan ve suyunun
güzelliğiyle bilinen bü¬
yük bir çeşme.

Sêqsêqok : Soğan gibi
kökü bulunan ve yeni¬
lebilen bir bitki.

Sek : Üzüm suyundan
yapılan sirke. Çoğu ta¬
rafından kullanılır
(bazı yörelerde «sirke»
denir) .

Sel : Üzerinde yassı ek¬
mek pişirilen geniş de¬
mir parçası (ekmek
sacı anlamına gelen
bu sözcük, aynı za¬
manda, üzerinde ek¬
mek pişirilen yassı taş
için de kullanılır).

Sêlax : Irmak kenarla¬
rında biriken kum (ba¬
zı yörelerde «sêlxan»
ve «silik» de denir) .

Sêîexer : Beşiri'de bir
köy-

Sêlxan : Irmak kenarla¬
rında biriken kum.

Salım : Merdiven (bazı
yörelerde «silim» şek¬
linde söylenir) .

Sâlmî : Bir helva çeşidi.
Kaynatılıp eritilen pey¬
nirden yapılır ve içine
pekmez gibi tatlı bir
şey ile az miktarda
un katılır. Kürtlerin
çok lezzetli yemekle-
rindendir.

Sânc : Bağların ve ben¬
zeri şeylerin çevresin¬
de yapılan dikenden
koruluk (çalı-çırpıdan
ya da çitten yapılan
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Sânckırın Sıdıhkınn

koruluğa da aynı ad
verilir)

Sânckırın : Bağların ve
benzeri şeylerin çev¬
resini, dikenden (ya
da çitten, çalı- çırpı¬
dan) yapılan korku¬
luklarla çevirmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«sene dike».

Sânckırî : Çevresi diken¬
den (ya da çitten, ça-
lı-çırpıdan) yapılmış
korkuluklarla çevril¬
miş olan bağ ve ben¬
zeri şeyler.

Senî : Bakırdan yapılan
ve üzerinde yemek ye¬
nilen kap (sini).

Sâpâ : Üzerine tencere
konulan üç ayaklı bir
demir araç.

Sapık : Ayran yayarken
yayığın (tuluğun) asıl¬
dığı sehpa (ayrıca
idam sehpası için de
kullanılır) .

Ser : Piyasa, fiyat hare¬
ketlerini belirleyen du¬
rum.

Sarıya : Zırkan'da bir

köy. (sözcükteki «r»
kalın okunur).

Sert : Siirt kentinin adı,
il merkezi.

Sâw : Zehirli iri arı.
Sêwî : Yetim, anası-ba-

bası ölmüş çocuk.
Sıbat : Şubat ayı (söz¬

cükteki «s» harfi kalın
okunur)

Sıbe : Sabah.
Sıbetır : Ertesi gün, erte¬

si sabah.
Sıbâ : Yann.
Sıcade : Üzerinde namaz

kılman seccade (bazı
yörelerde «secade»
şeklinde söylenir).

Sıçan : Garzan'da bir
köy.

Sıdan : A.ğaçtan yapılan
küp biçimindeki kap
(bazı yörelerde «sm-
dan» şeklinde söyle¬
nir)

Sıdıh : Dokuma ya da
örmede bir uçtan bir
uca çekilen iplik.

Sıdıhkınn : Dokuma ya
da örmede ipliği bir
uçtan bir uca çekmek
anlamına bileşik fiil.
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Sıfet Sıvnık

Şimdiki zaman fiili
«sıdıh dike».

Sıfet : İnsanın niteliği,
karakteri (sözcükteki
«s» harfi kalın oku¬
nur).

Sıfık : Kapının arkasın¬
daki bölme, sofa (söz¬
cükteki «s» harfi kaim
okunur) .

Sıfır : Bakır (sözcükteki
«s» harfi kaim oku¬
nur).

Sıfn : Kök, köken, asıl.
Her şey için kullanı¬
lır.

Sıforî : Sincap (bazı yö¬
relerde «sıhor», bazı
yörelerde de «pılûr»
şeklinde söylenir).

Sıfre : Sofra, üzerinde
yemek yemek için ko¬
nulan herhangi bir
şey ve bunun üzerine
konulan yemekler.

Sıfrî : Tüfeklerin uzun
türden mermileri, ör¬
neğin Padişah askerle-
lerince kullanılan tü¬
feklerin mermileri gi¬
bi.

Sıfto : Kirli, kokuşmuş,

iğrenilen şey (sözcük¬
teki «s» ve «t» kalın
okunur) .

Sıftobûn : Bir şeyin kir¬
lenip kokuşması, iğre¬
nilecek duruma gel¬
mesi anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «sıfto dibe».

Sıvde : Binalarda kapı¬
nın üstündeki bölüm.

Sıva : Şirvan'da bir köy-
Sıvık : Hafif, «ağır» m

karşıtı.

Sıvıkbûn : Hafif olmak,
hafiflemek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «sıvık dibe».

Sıvıki : Hafiflik, hafif ol¬
ma hali (bazı yöreler¬
de «sıvıkayî» şeklinde
söylenir) .

Sıvıkkırm : Hafifletmek,
hafif hale getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«sıvık dike».

Sıvnık : öküzlerin sırt-
lannı temizlemekte
kullanılan süpürge
(tüm süpürme işlerin-
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Sıfet Sıvnık
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Sıvsıvîlık Sil

de kullanılan süpürge¬
lere bu ad verilir).

Sıvsıvîlık : Renkli oir kuş
türü.

Sıh : 1 Gölge. 2 O-
tuz sayısı (her iki an¬
lamda da bazı yöre¬
lerde «sî» şeklinde
söylenir) .

Sıhbet : Güzel sözler söy¬
leşme, söyleşi- söyleşi¬
de bulunmak için ya¬
pılan toplantı, sohbet.

Sıhık : Sirke.
Sıhıya : Garzan'da bir

köy.
Sıhr : Meyvesiz ağaç.
Sıhnk : Tüfeğin kunda¬

ğında bulunan bir de¬
lik. Ateş eden kimse,
bu delikten bakarak
ateş eder.

Sixlet : Zorluk, meşak¬
kat, zahmet. Arapça
«sıklet» in bozulmuş
şeklidir-

Sıqa : 1 Başkalarına
su taşıyan kimse, su
taşıyıcısı, saka. 2
Bıçak ve benzeri şey¬
leri bileme işi (her iki
anlamda da bazı yöre

lerde «seqa» şeklinde
söylenir) .

Siqakinn : Bıçak ve ben¬
zeri şeyleri bilemek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«sıqa dike».

Sık : Çirkin, kötü görü¬
nüşlü. Her şey için
kullanılır.

Sıkbûn : Çirkinleşmek,
çirkin olmak, kötü gö¬
rünümlü olmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «sık
dibe».

Sikir : Suyun akışını
kesmek, yönünü değiş¬
tirmek için yapılan
bent, su bendi.

Sikke : 1 Yere çakılan
demir kazık. 2 Pa¬
ra basma işi, sikke-

Sıkkınn : Çirkinleştir¬
mek, bir şeyi çirkin ve
kötü görünümlü hale
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «sık dike».

Sil : Yaptığı bir kötülü¬
ğün, işlediği bir su¬
çun, yaptığı çirkin bir
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Sdav Sımbır

işin açığa çıkmasından
korkan, gocunan kim¬
se.

Sılav : Selâm. «Sılanı»
şeklinde söyleyenler
de vardır.

Sılavkırm : Birisine se¬
lâm vermek, onu se¬
lâmlamak ya da ona
selâm yollamak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «sılav
dike».

Sıleh : Silâh (çoğu yöre¬
lerde «çek» denir) .

Sılgam : Bitlis yakınında
bir köy.

Silk : Nar kadar ve da¬
ha iri olan bir bitki
kökü. Kırmızıdır. Kı¬
şın yetişir. Pişirilerek
yenir.

Siîoqan : Zırkan aşiret¬
lerinden biri.

Sıltanmût : Rojkan'da
bir köy.

Silux : Muş yakınların¬
da,, Fırat ırmağı üze¬
rinde bir asma köprü.

Sılûk : 1 Bir şeyhin
nezaretinde, halvete
çekilerek yapılan iba

det ve riyazet. 2 Pü¬
rüzlü olup da daha
sonra saydamlaşan
şey (buna bazı yöre¬
lerde «hılû» da denir) .

3 İtibarı az olan,
saygınlığı eksik olan
kimse-

Sim : Hayvan tırnağı ve
toynağı.

Simaq : Sumak.
Simaqpalan : Pirinç ve

benzeri şeyleri eleyip
ayıklamada kullanı¬
lan, çok delikli bir ba¬
kır kap.

Sımbâl : Üst dudağın üst
tarafında biten tüyler,
bıyık.

Sımbâlek : San renkte
bir balık türü.

Sımbâlo : Bıyıkları çok
gür ve kalın olan kim¬
se (palabıyık) .

Sımbıl : Buğday başağı.
Sınıbır : Hayvan tırnak¬

larını kesmekte kulla¬
nılan demir araç (bazı
yörelerde «sımteraş»
denir ve her ikisinde
de «r» harfi kalın oku¬
nur)
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Sılgam : Bitlis yakınında
bir köy.

Silk : Nar kadar ve da¬
ha iri olan bir bitki
kökü. Kırmızıdır. Kı¬
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yenir.
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lerinden biri.
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bir köy.

Silux : Muş yakınların¬
da,, Fırat ırmağı üze¬
rinde bir asma köprü.
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çekilerek yapılan iba

det ve riyazet. 2 Pü¬
rüzlü olup da daha
sonra saydamlaşan
şey (buna bazı yöre¬
lerde «hılû» da denir) .

3 İtibarı az olan,
saygınlığı eksik olan
kimse-

Sim : Hayvan tırnağı ve
toynağı.

Simaq : Sumak.
Simaqpalan : Pirinç ve

benzeri şeyleri eleyip
ayıklamada kullanı¬
lan, çok delikli bir ba¬
kır kap.

Sımbâl : Üst dudağın üst
tarafında biten tüyler,
bıyık.

Sımbâlek : San renkte
bir balık türü.

Sımbâlo : Bıyıkları çok
gür ve kalın olan kim¬
se (palabıyık) .

Sımbıl : Buğday başağı.
Sınıbır : Hayvan tırnak¬

larını kesmekte kulla¬
nılan demir araç (bazı
yörelerde «sımteraş»
denir ve her ikisinde
de «r» harfi kalın oku¬
nur)
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Sımıdmıd Smcırîn

Sımıdmıd : Çekirge yi¬
yen bir kuş türü. Ba¬
zılarınca böyle kulla¬
nılır.

Sımkok : Bir bitkinin ta¬
neleri. Kırmızı renkte-
dirler. İçyağı ile birlik¬
te dövülüp, çocukların
ağrıyan kulaklarının
altına yapıştırılır.

Sımkot : Ayran gibi içe¬
cekleri içmekte kulla¬
nılan küçük maşrapa.

Sımsıyank : Leyleğe ben¬
zeyen, fakat leylekten
daha ufak olan, kısa
gagalı bir kuş.

Sımsîre : Üzümün sıkı¬
lıp suyunun çıkarılma¬
sından sonra kalan ka¬
buk kalıntıları (posa¬
sı).

Sımteraş : Hayvan tır¬
naklarını kesmekte
kullanılan demir araç
(bazı yörelerde «sım-
bır» denir ve her iki¬
sinde de «r» harfi
kalın okunur) .

Sımtm : Delmek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dısıme»-

Sımtî : Delinmiş, içinde
delik açılmış şey.

Sımûz : Ne miran buca¬
ğında (?) bir köy.

Sınbıl : Mavi renkli, gü¬
zel kokulu bir çiçek.

Sine : Bir ağaç. Ekşi ve
yenilebilen meyveleri
olur (iğde ağacı).

Sıncârî : Bir üzüm türü.
Pekmez, çoğunlukla
bu üzümün şırasından
yapılır.

Sincik : Topraktan yapı¬
lan ve abdestlerini
yapmaları için beşikte
çocukların altına ko¬
nulan uzunlamasına
bir kap-

Sıncırandm : Tandın (ya
da fırını) ekmek pi¬
şirmek için ısıtmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dısıncırî-
ne» (bazı yörelerde fiil
«sıcıranchn», şimdiki
zaman fiili «dısıcırîne»
şeklinde söylenir) .

Smcırîn : Tandırın (ya
da fırının) ısınması,
ekmek pişirilecek du¬
ruma gelmesi anlamı-
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Sincûq Sıpîde

na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dısmcıre» (bazı
yörelerde fiil «sıcırîn»
şimdiki zaman fiili
«dısıcıre» şeklinde
söylenir) .

Sincûq : Hayvan bağır¬
saklarından büyük
olanları (bazı yöreler¬
de «sicûq» şeklinde
söylenir) .

Smdan : 1 Demircinin,
üzerinde demiri döv¬
düğü örs. 2 İçine
yağ konulan toprak
kap. 3 Bitlis'te bir
köy.

Sındık : Bulgur ufağı
(bazı yörelerde «hû-
rık» denir)-

Sındıya : Garzan'da bir
köy.

Smet : 1 Nafile nama¬
zı. 2 Sünnet.

Sm'et .- Sanat, zanaat.
Smetker : Sünnetçi.
Sınetkmn : Sünnet et¬

mek anlamına bileşik,
fiil. Şimdiki zaman
fiili «sınet dike»-

Smetkırî : Sünnet edil¬
miş olan kimse.

Sınâb : Siirt yakınında
bir köy. Bu köyde hiç
akrep yoktur.

Sıng : 1 Hayvan, ça¬
dır gibi şeyleri bağla¬
mak için yere çakılan
kazık. 2 Çıkrığın
iplik sanlan şişi.

Sıngık : Küçük çocukla¬
rın vücudunda meyda¬
na gelen ve kızamık¬
lardan daha büyük
olan küçük sivilceler.

Sınsıl : l Omurga ke¬
miklerinden her biri,
omurga. 2 Tümsek.

Sıntır : Hiç kimsesi ol¬
mayan öksüz çocuk.

Sıpendar : Hizan'da bir
köy.

Sıpıh : Bit-
Sıpıng : Yenilebilen, pey¬

nire de karıştınlan bir
bitki, ot.

Sıpî : Beyaz, beyaz renk¬
te olan şey.

Sıpîbûn : Beyaz olmak,
beyazlaşmak, ağar¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «sıpî dibe».

Sıpîde : Şafak, fecir.
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Sıpîkmn Siwarbûn

Sıpîkırın : Beyazlaştir-
mak, beyaz renge sok¬
mak, ağartmak anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «sıpî
dike».

Sıpîtahî : Beyazlık, be¬
yaz renk-

Sır : 1 Gizli kalması
gereken şey, sır. A.
(çoğu yörelerde «raz»
denir) . 2 Esinti, ye¬
lin esmesi.

Sirke : Üzüm ve benzeri
şeylerin suyundan ya¬
pılan sirke.

Sırs : Zırkan'da bir köy.
Sırt : Baş eğmeyen, ser¬

keş hayvan.
Sısâ : Üç sayısı (bazı yö¬

relerde «sâ» şeklinde
söylenir) .

Sıst : Gevşek. Ayrıca
tembel ve beceriksiz
kimseler için de kulla¬
nılır.

Sıstahî : Gevşek, tembel
ve beceriksiz olma ha¬
li-

Sıstbûn : Gevşek olmak,
tenbel ve beceriksiz ol¬
mak anlamına bileşik

fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «sıst dibe».

Sıstkırın : Gevşetmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«sıst dike».

Sısto : Beceriksiz, elin¬
den iş gelmeyen, gev¬
şek, tenbel adamlar
için kullanılan sözcük.

Sıtar : Herhangi bir şeyi
örten elbise gibi şey.

Sıtare : Yağmurdan ko¬
runmak için yapılan
üstü kapalı barmak.

Sıtarkırın : Örtmek, set-
retmek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «sıtar dike». Ayrı¬
ca fiil «sıtırkınn»,
şimdiki zaman fiili de
«sıtır dike» şeklinde
de söylenir.

Sıtî : Şirvan'da bir köy.
Siwak : Dişleri temizle¬

mekte kullanılan mis¬
vak.

Siwar : Binici, bir şeye
binen, atlı.

Siwarbûn : Binmek an¬
lamına bileşik fiil.
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Siwarxe Sîser

Şimdiki zaman fiili
«siwar dibe».

Siwarxe : Küçük odun.
Srwarî : Binicilik, binme

işi.
Siwarkinn : Bindirmek

anlamına bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«srwar dike».

Sıyanet : Saygı, hürmet,
birisini sayma işi.

Sıyanıs : Garzan'da bir
köy.

Sıyare : Bir buğday tü¬
rü.

Sî : 1 Gölge. 2 Otuz
sayısı (bazı yörelerde
«sıh» şeklinde söyle¬
nir).

Sîx : Hayvan sırtına yük¬
lenen çuvalları birbi¬
rine bağlamakta kul¬
lanılan sivri uçlu çu¬
buk (bazı yörelerde
«zıxt» denir).

Sîxur : Vücudundaki
tüyler diken biçiminde
olan ve eti yenilebilen
bir hayvan, kirpi (bazı
yörelerde «jûjî», bazı
yörelerde de «jıjo» de¬
nir).

Sîqal : Yerleri ya da ben¬
zeri bir şeyi ovarak te¬
mizleme işi.

Sîlık : Irmak kenarların¬
da biriken kum.

Sîman : İnsan yüzünün
şekli, sima.

Sîmır : Eti yenmeyen iri
bir kuş.

Sînan : Beşiri'de bir köy.
Sîng : Göğüs.
Sînor : İki toprak arasın¬

daki sınır, hudut.
Sîpan : Ahlat yakınında

yüksek bir dağ. Üze¬
rinde her zaman kar
vardır (Süphan dağı) .

Sîr : Sarımsak-
Sîrık : Bir çeşit yabanî

sarımsak. Peynire ka-
rıştınlan budur.

Sirkut : Sarımsak döv¬
mekte kullanılan tah¬
ta araç (tokmak) .

Sîrmûk : Bir çeşit yabanî
sarımsak.

Sîser : Şirvan'da yüksek
bir dağ. Denilir ki; ak¬
rebin soktuğu kimse o

- sırada, uzaktan da ol¬
sa bu dağı görecek şe¬
kilde yönünü ona çe-
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Siwarxe Sîser
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Sîwan Sorboz

virse iyileşir ve rahata
kavuşur.

Sîwan : Yağmurdan ya
da sıcaktan korunmak
için başın üstünde
tutulan şemsiye.

So : Peynire katılan ve
ona tat veren bir bit¬
ki.

Soba : Yüzücü, suda yüz¬
me işini iyi bilen kim¬
se.

Sobahî : Yüzücülük, yüz¬
me işi.

Sofi : Tarikat şeyhlerin¬
den biri önünde tari¬
kata, giren kimse.

Sofîsalım : Bohtan'da bir
köy.

Sofyan : Elajgir'de (Eleş¬
kirt) . bir köy.

Sov : Kıtlık, yokluk.
Sohtın : Yakmak anla¬

mına fiil. Sözcükteki
«h» harfi bazen düşer.
Şimdiki zaman fiili
«dısoje»-

Soxîn : Bir işin sonu, ni¬
hayeti.

Sol : Ayakkabı, kundura
(sözcükteki «s» harfi
kaim okunur) .

Sole : Dan bitkisinin
saplan.

Sond : Yemin, and (söz¬
cükteki «s» harfi kaim
okunur) .

Sondxwarin : Yemin et¬
mek, and içmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «sond
dixwe».

Sop : Irmaklarda, sula-
rm sığ olduğu yerler¬
de balıkların takılması
için yapılan bend (söz¬
cükteki «s» harfi kalın
okunur)

Sor : Kırmızı renkte olan
şey (sözcükteki «s»
ve «r» kalın okunur).

Soravık : Kadınların, gü¬
zelleşmek ve yüzleri¬
nin kırmızı olmasını
sağlamak için yüzleri¬
ne sürdükleri bir ilâç
(sözcükteki «s» kaim
okunur) .

Sorahî : Kırmızı renk.
Soranî : Kırmızı renkte

olan bir armut türü.
Sorboz : Rengi kırmızı
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Sorbûn Standm

ile beyaz arasında olan
şey.

Sorbûn : Kırmızılaşmak,
kırmızı renge bürün¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «sor dibe».

Sorık : Kızamık.
Sorıng : Kırmızı boya ya

da kırmızı renkte olan
toprak.

Sorîçık : Yemek borusu.
Sorkırın : Kırmızı renge

sokmak, kırmızı yap¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman
fiili «sor dike»-

Soryaz : Yabanî sarım¬
sağın bir türü.

Sosık : 1 Kekliğe ben¬
zeyen, fakat daha
ufak olan bir kuş. 2

Bohtan'da bir köy.
Sosm : Çiçeği mavi renk¬

te ve güzel kokulu
olan bir bitki (sarı
renkte olanları da var¬
dır).

Soz : Bir işi yapmak için
verilen söz.

Spartm : Bir şeyi bir baş¬
ka şeye dayandırmak,

insanın kendini bir
şeye dayandırması ya
da bir işte birisine gü¬
venmesi, bel bağlama¬
sı anlamına fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dıs-
pâre».

Spayırt : Hizan'da bir
bucak.

Spehî : Güzel, gözalıcı,
alımlı. Her şey için
kullanılır.

Spehîbûn : Güzel olmak,
gözalıcı ve alımlı ol¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «spehî dibe».

Spehîkırın : Güzelleştir¬
mek, güzel hale getir¬
mek, gözalıcı ve alımlı
duruma getirmek an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«spehî dike».

Spîndar : Uzun boylu,
beyaz kabuklu bir ka¬
vak türü.

Standın : Almak, bir şe¬
yi almak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıstîne».
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Stên Sûr

Stên : Hizan'da bir köy.
Stêr : Yıldız-
Stıran : Türkü söylemek,

şarkı söylemek anla¬
mına fiil. Şimdiki -za¬
man fiili «dıstıre».

Stıranbâj : Türkü söyle¬
yen, şarkı söyleyen,
ses sanatçısı (bazı yö¬
relerde «dengbâj» de¬
nir).

Stırî : Diken.
Stırîbırık Dikenleri

kesmekte kullanılan
iki çatallı sırık (söz¬
cükteki ikinci «r» har¬
fi kalın okunur) .

Stû : Boyun. Hem insan
hem hayvan boynu
için kullanılır-

Stûn : Dikilen direk, sü¬
tun.

Stûr : Kalın olan yuvar¬
lak şey.

Stûrahî : İnsanın gurur¬
lanması durumu, ken¬
disini büyük görüp
göstermesi, başkala¬
rına tepeden bakması,
başkalarını horlaması
hali.

Stûrbûn : Yuvarlak bir

şeyin kalınlaşması, ka¬
lın olması anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «stûr dibe».

Stûrıkan : Şirvan aşiret¬
lerinden biri.

Stûrkırm : Yuvarlak bir
şeyi kalınlaştırmak,
kalın duruma getir¬
mek anlamma bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «stûr dike».

Suxme : Üzüm ağacının
yanında yere çakıla¬
rak ağacın dallarının
üzerine atıldığı (ya da
bağlandığı) çubuk.

Suxre : Angarya, başka¬
sına ücretsiz olarak
ya da az bir ücretle
zorla yaptınlan iş.

Suxte : öğrenime yeni
başlayan öğrenci.

Sukum : İnsan yüzünün
şekli, siması, çehresi-

Suwê : Zırkan'da bir köy.
Sûc : Kabahat, suç. T.
Sûxar : Pirinç saplan.
Sûk : Çarşı.
Sûr : Kentlerin çevresini

saran sur,
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Sûre Sûtm

Sûre : Kur'ân-ı kerimin
her bir bölümü, sûre.

Suret : İnsanın yüzü,
çehresi-

Sûrem : Bitlis yakınında
bir köy.

Sûs : Güzel kokulu bir
bitki.

Sût : Üzerine, kuşlan
avlamakta kullanılan
bir tahta bırakılan çu¬
kur.

Sûtar : Kötü işler yap

maktan sakmmayan,
hiç bir şeye aldırış et¬
meden her şeyi yapan
kimse.

Sûtm : Bıçak gibi şeyleri
taşa sürerek bilemek
(aynca yeni yapılmış
keçeyi ayak tabanıyla
döverek sıkmak, rüz¬
gârlı havalarda karla¬
rın çukurluk yerlere
dolması) anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dısû» .
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Şabaş : Düğünde damad
için verilen paralar.
Topluluk içinde duran
bir kişi, her para veri¬
lişinde, «filân oğlu fi¬
lân şu kadar verdi»
diye bağırır. Bu, Kürt¬
lerde bir gelenektir.

Şabûn : Sevinmek, se¬
vinçli olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «şa dibe»-

Şagırt : Çırak, öğrenci,
bir ustanın yanında
yetişmekte olan kim¬
se.

Şahî : Sevinç, sevinçli
olma hali, şenlik.

Şahîn : Şahin kuşu. A.
Şax : l-Dal. 2-Tahtadan

yapılan ve bele bağla¬
narak taşman barut¬
luk, barut kutusu-

Şaqûl : Ekinlerin içinde¬
ki fareleri ve kuşları
avlamakta kullanılan,
yay şeklindeki av tu¬
zağı.

Şaqût : Ceviz ağacının
dallarından kesilen
parçalar.

Şakınn : Sevindirmek,
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Şal Şaşxapîn

sevinçli duruma getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «şa dike».

Şal : Dokuma yünden
yapılan pantolon.

Şamderzî : Bir kılıç çeşi¬
di.

Şammısrî : Bir kılıç çe¬
şidi.

Şamûyî : Düşük kaliteli
bir tütün çeşidi.

Şan : Bal peteği (zehirli
olup da bal yapmayan
diğer anların yaptığı
peteklere de aynı ad
verilir) .

Şandâz : Garzan'da bir
köy.

Şandın : Göndermek,
yollamak anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dışîne»-

Şandî : Gönderilmiş, yol¬
lanmış şey.

Şape : Yüksek dağlann
tepelerinden engin
yerlere kayarak dü¬
şen büyük kar parça¬
sı. Korkunç olur (bazı
yörelerde buna «aşît»

denir ve her ikisi de
«çığ» anlamına, gelir).

Sapık : Dokuma yünden
yapılarak üste giyilen
ve beli geçmeyen bir
giysi.

Saran : İpliğe takılan ce-
viziçi gibi yemişler.

Şaş .- 1 Bir işi yapmak
isteyip de, yanlışlıkla,
yapmak istediğinin
tersi bir iş yapan kim¬
se. 2 Beyaz renkte
olan sarık (doğrusu,
hangi renkte olursa
olsun, sarığa bu ad ve¬
rilir)

Şaşbûn : 1 Yanlışlıkla,
bir işi istenenin tersi¬
ne bir şekilde yapmak
anlamına bileşik fiil.
2 Bir işe şaşıp kal-
.mak, ne yapacağını bi¬
lemez duruma gelmek
anlamına bileşik fiil.
Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«şaş dibe».

Şaşxapîn : Beyaz sanklı
olduğu için kendisin¬
den hile ya da sahte
bir şey umulmayan,
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Şaşî Şevkor

fakat sonradan sahte¬
ci olduğu ve halkı sa¬
rığı ile kandırdığı or¬
taya çıkan kimse. Böy-
leleri şeyh kılıklı dec-
callardır.

Şaşî : 1 Şaşıp kalma
durumu, şaşkınlık.
2 Yanlışlık, hata.

Şaşkırın : 1 Bir kim¬
seyi, istediğinin tersi¬
ne bir iş yapacak du¬
ruma getirmek, onu
şaşırtıp yanlışa itmek
anlamma bileşik fiil.
2 Bir işi yanlış yap¬
mak, şaşırmak anla¬
mına bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «şaş di¬
ke».

Şawire : Bohtan'da bir
köy.

Şazdeh : Onaltı sayısı-
Şe : Tarak.
Şeb : İlâçlardan biri olan

şap.

Şebek : Balık avlamak¬
ta kullanılan ağ (çoğu
yörelerde «tor» denir
ve «t» ile «r» harfleri
kalın okunur).

Şebıkîn : İnsanın organ¬
larının soğuktan katı¬
laşması ve eğilip bü¬
külmeyecek, yürümeyi
güçleştirecek duruma
gelmesi anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dışebıke».

Şebîk : Davar gütmekte
kullanılan değnek.

Şebot : Bir balık türü
(sözcükteki «t» kaim
okunur)

Şefeq : Fecir, şafak.
Şev : Gece, «gündüz»ün

karşıtı.
Şevder : Geceleyin kır¬

da, dışarda kalmış
kimse (bazı yörelerde
«şeveder» denir) .

Şevgâr : Geceleri dola¬
şan kimse (sözcükteki
«r» kalın okunur).

Şevîn : Geceleyin sığır¬
ları kırda otlatma işi
(bazı yörelerde «şevi¬
ni» denir).

Şevkor : Geceleyin göz¬
leri göremeyen kimse
(sözcükteki «r» kalın
okunur) .
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Şevrevînık Şeq

Şevrevînık : Yarasa (ba¬
zı yörelerde «şevşe-
vok» denir) .

Şehbaz : Sen, neşeli, ke¬
yifli, sevinçli. (Hem
insanlar, hem de hay¬
vanlar için kullanılır) .

Şehbelot : Siyah renkli
kabukları olan bir ye¬
miş. Türkçede buna
«Kestane» diyorlar.

Şehde : 1 Davalarda
şahitlik eden kimse-
2 Şahitlik.

Şehdedan : Davalarda
şahitlik etmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «şehde dı¬
de».

Şehîn : Tartıda kullanı¬
lan terazi.

Şekırm : Saçları (ya da
benzerini) tarakla ta¬
ramak anlamına, bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «şe dike».

Şekırî : Taranmış saç
(ya da benzeri)-

Şehne : Köyden toplanan
aşan (ya da toprak
sahibine verilecek ica¬
rı) kontrol etmekle gö

revlendirilen ve halkın
bunu çalmasını önle¬
yen görevli.

Şehreza : Bilgili, konula-
n bilen, durumlardan
haberi olan kişi.

Şeht : İki eli felç olan
kimse.

Şehtbûn : Felç olmak,
felçli duruma gelmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«şeht dibe».

Şehtkırm : Felç etmek,
felçli duruma, getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «şeht dike».

Şehwelî : Bohtan'da bir
köy.

Şexef : Damın üzerine
. sıvanan toprak ya da

kireç tabakası.
Şexefkirin : Damın üze¬

rine topraktan ya da
kireçten bir tabaka sı¬
vamak anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «şexef dike».

Şeq : Ortadan yarılan
bir şeyin iki yarısın¬
dan her biri. A.
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Şehbelot : Siyah renkli
kabukları olan bir ye¬
miş. Türkçede buna
«Kestane» diyorlar.

Şehde : 1 Davalarda
şahitlik eden kimse-
2 Şahitlik.

Şehdedan : Davalarda
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na bileşik fiil. Şimdiki
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ramak anlamına, bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «şe dike».

Şekırî : Taranmış saç
(ya da benzeri)-

Şehne : Köyden toplanan
aşan (ya da toprak
sahibine verilecek ica¬
rı) kontrol etmekle gö

revlendirilen ve halkın
bunu çalmasını önle¬
yen görevli.

Şehreza : Bilgili, konula-
n bilen, durumlardan
haberi olan kişi.

Şeht : İki eli felç olan
kimse.

Şehtbûn : Felç olmak,
felçli duruma gelmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«şeht dibe».

Şehtkırm : Felç etmek,
felçli duruma, getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «şeht dike».

Şehwelî : Bohtan'da bir
köy.

Şexef : Damın üzerine
. sıvanan toprak ya da

kireç tabakası.
Şexefkirin : Damın üze¬

rine topraktan ya da
kireçten bir tabaka sı¬
vamak anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «şexef dike».

Şeq : Ortadan yarılan
bir şeyin iki yarısın¬
dan her biri. A.

332



Şeqil Şelıpandın

Şeqil : Hububat ve tuz
yığınından bir şey ça¬
lınmasını önlemek için
bu yığmlan işaretle¬
mekte kullanılan ve
üzerinde istenen ad
ve nakışlar kazılarak
işlenen tahta parçası.

Şeqiîker : Hububat ve
tuz yığınlarını «şeqil»
denilen tahta parçası
ile işaret eden kimse.

Şeqî : Yorgun, bitkin
kimse.

Şeqîbûn : Yorulmak,
yorgun ve bitkin düş¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «şeqî dibe»-

Şeqîkirin : Yormak, bi¬
risini yorgun ve bitkin
duruma getirmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«şeqî dike».

Şeqletîz : Beşiri'de bir
köy.

Şeqoq : Meyve tutmayan
bittim ağacı (bazı yö¬
relerde bir armut tü¬
rüne bu ad verilir) .

Şekal : Eskimiş, yırtık
ayakkabı (bazı yöre¬
lerde «çıkal» şeklinde
söylenir) .

Şekır : Şeker.
Şekırok : Yenilebilen bir

bitki kökü.
Şel : 1 İki eli felç olan

kimse. A. 2 Toprak¬
tan koparılan parça,

Şelandm : İğne gibi bir
şeyi bir yere saplamak
ya da, giysiye ve benze¬
ri bir şeye sokmak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dışelîne».

Şehk : İçine süt sağılan
kabın ağzına konan
bez- Süt bunun üzeri¬
ne sağılınca süzülerek
kaba dolar.

Şelıpandın : Birisini kay¬
dırmak, ayağını kay¬
dırarak yanlış yola it¬
mek, doğru yoldan
sapmasına neden ol¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dışehpîne» (sözcük¬
teki «1» harfi kalın
okunur) .
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Şelıpîn Şemıtin

Şelıpîn : Ayağı kaymak,
yanlış yola girmek,
doğru yoldan sapmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dışehpe»
(sözcükteki «1» harfi
kaim okunur)-

Şelîn : 1 İğne ve ben¬
zeri bir şeyin bir yere
batması ya da bir şe¬
ye girmesi anlamına
fiil. 2 Yılanın süzü¬
lerek deliğe, ağaçların
arasına, kayanın altı¬
na ya da benzeri yer¬
lere girmesi anlamına
fiil. Her iki anlamda
da şimdiki zaman fiili
«dışele».

Şelûf : Küçük horoz
doğrusu yavru horoz) .

Şemar : Kırkayak.
Şembelîhk : 1 Irmak

kenarlarında yetişen
ve koyun dışkısı biçi¬
minde olan bir bitki
kökü. 2 Yağmur
oluğu ve benzeri şey¬
lerden dökülen sulann
buz tutarak yuvarlak
biçimde sarkmış hali.

Şemixîn : Pişmiş yeme

ğin sıcaktan dolayı
kokması, kokusunun
bozulması anlamına
fiil. Şimdiki zaman fiili
«dişenuxe».

Şemırandın : 1 Ter-
ketmek, bir kenara bı¬
rakmak, bir yana it¬
mek anlamma fiil.
2 Kolları ya da ba¬
cakları sıvamak anla¬
mına fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «dışemırîne»
(sözcükteki «r» harfi
kalın okunur).

Şemıtandm : Kaydırmak,
kaygan bir zemin üze¬
rinden kaydırmak, bi¬
risinin ayağını kaydı¬
rarak yanlış yola gir¬
mesini sağlamak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dışemıtîne»
(bazı yörelerde fiil
«şımıtandm», şimdiki
zaman fiili «dışımıtî-
ne» şeklinde söylenir
ve her ikisinde de «t»
harfi kaim okunur)-

Şemıtin : Kaymak, kay¬
gan bir zemin üzerin -
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Şemî Şerkar

den kaymak, farkında
olmadan yanlış yola
sapmak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dışemıte» (bazı yöre¬
lerde fiil «şımıtin» şim¬
diki zaman fiili «dışı-
mıte» şeklinde söyle-
lenir ve hepsinde «t»
harfi kalın okunur) .

Şemî : Cumartesi günü.
Şemse : Aştîyan'da (?)

bir köy. (*)
Şemtok : Kaygan zemin

ya da kaygan olan
herhangi bir şey (bazı
yörelerde «şımtok» de¬
nir ve her ikisinde de
«t» kalın okunur) .

Şemûz : Huysuz, serkeş,
tekme atan katır (me¬
cazî olarak huysuz,
geçimsiz insanlar için
de kullanılır).

Şe'n : Siyah-beyaz renk¬
te olan, benekli keçi.

Şepal : Güzel, zarif (da¬
ha çok erkekler için
kullanılır ve yakışıklı
anlamına gelir).

Şer : 1 Kötü iş, «hayr»
m karşıtı. A. 2 Kav¬
ga, savaş (her iki an¬
lamda da sözcükteki
«r» kaim okunur).

Şe'r : Kadınların başları¬
na örttükleri siyah
başörtüsü.

Şerab : Şarap, içki. A.
Allah bizi ondan ko¬
rusun.

Şerbet : İçine şeker gibi
tatlı bir şeyin kanştı-
rıldığı su, şerbet- A.

Şerbık : Küçük su testi¬
si.

Şerîh : İçinde kemik ol¬
mayan et parçası.

Şerkar : Savaşçı, militan,
kavga veren kimse
(sözcükteki ilk «r»
harfi kaim okunur) .

(*) Bu yer ismi kimi yerlerde «Aşîtan», kimi yerlerde
de buradaki gibi «Aştîyan», şeklinde yazılmıştır. Biz de ori¬
jinalini aynen koruduk. (M.E.B.)
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Şerker Şeşo

Şerker : Fiilen savaşmak¬
ta olan, savaşın içinde
bulunan kimse, (söz¬
cükteki ilk «r» harfi
kalın okunur) .

Şerkırın Savaşmak,
kavga etmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «şer dike».

Şerm : Utanma, mahcup
olma, utanç, mahcu¬
biyet.

Şermî : Bir kusurundan
ya da bir ihmalinden
dolayı başkasına kar¬
şı mahcup duruma dü¬
şen kimse (bazı yöre¬
lerde «sermende» de¬
nir) .

Şermker : Utangaç kim¬
se (bazı yörelerde
«şermok» denir).

Şernex -. Bohtan'da bir
köy. O köydeki bucak
da aynı adla adlandı¬
rılır (şimdiki Şırnak
ilçesi) .

Sert : 1 Şart, koşul-
2 Bahis, bahse gir¬
me durumu. 3 Bah¬
si kazanan tarafın
kaybeden taraftan al

dığı para ya, da başka
şey (her üç anlamda
da sözcükteki «r» ka¬
lın okunur) .

Şertkmn : Bahse girmek,
bahse tutuşmak anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «sert
dike» (bazı yörelerde
fiil «şertgırtm», şimdi¬
ki zaman fiili de «sert
dıgre» şeklinde söyle¬
nir ve hepsinde ilk «r»
harfi kaim okunur)

Şeş : Altı sayısı.
Şeşagır : Ateşli silâhlar¬

dan olan tabanca,
Şeşek : Ramazan bayra¬

mından hemen sonra
tutulan altı gün oru¬
cu.

Şeşâk : Altıda bir, her¬
hangi bir şeyin altıda
biri «Şeşyek»in hafif¬
letilmiş şeklidir.

Şeşxane : Namlusunun
içinde birbirinden ay¬
rı, birbiriyle kesişme¬
yen hatlar (yiv ve set¬
ler) bulunan tüfek.

Şeşo : Altıparmaklı, altı
parmağı olan kimse.
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Şet Şewitî

Şet : Büyük ırmak A.
(Sözcükteki «t» harfi
kalın okunur).

Şetat : 1 İstenen yer¬
den başka bir yere
bakma durumu, şaşı¬
lık. 2 İstenen yer¬
den başka bir yere ba¬
kan kimse, şaşı olan
kimse.

Şetıtandm : Bir şeyi, bir
işi ya da bir topluluğu
dağıtmak, darmada¬
ğın hale getirmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dışetıtî-
ne».

Şetıtîn : Dağılmak, dağı¬
nık duruma gelmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dışetıte»-

Şetrûk : Bohtan'da bir
köy.

Şetwan : Kavas ilçesinde
(Gevaş) bir köy.

Şetyan : Büyük ırmak.
Bazılan böyle kulla¬
nır-

Şewat : Yanma (mecazî
olarak acıma duygu¬
suna da denir) .

Şewate : Ormanlarda,
ekinlerde, binalarda
meydana gelen yan¬
gın.

Şewibîn : Ekin başakla¬
rının normal zamanın¬
dan önce kuruması ve
tanelerinin büzüşmesi
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dişewibe».

Şewişandin : Bir işi ya
da bir şeyi kanştır-
mak, kanşık duruma
getirmek anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dişewişîne».

Şewişî : Karışmış, kan¬
şık duruma gelmiş
şey-

Şewişîn : Bir şeyin ya da
bir işin karışması, ka¬
rışık duruma gelmesi
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiilli «dişewi-
şe».

Şewitandin : Yakmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dişewiti-
ne».

Şewitî : Yanmış olan şey.
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Şewitîn Şên

Şewitîn : Yanmak anla¬
mına fiil. Şimdiki' za¬
man fiili «dişewite».

Şewq : özenme, heves
etme, şevk- A.

Şewk : 1 Bir kadın süs
eşyası. Yarım zira'
(dirsekten parmak uç¬
larına kadar) uzunlu¬
ğunda ve iki parmak
kadar kalınlıktadır.
Her iki ucunda bir
kanca vardır- Bunlar¬
dan birinin ucunu ku¬
lağının hizasında baş¬
örtüsüne takar ve öbü¬
rünü çenesinin altın¬
dan geçirerek yüzü¬
nün çevresinden do¬
lar; böylece öbür kan¬
canın ucu da öbür ta¬
rafta aynı hizaya ta¬
kılır. 2 Bükülebilen
ve uçları keskin olan
herhangi bir şey.

Şewşibîn : Sendelemek
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dişewşi-
be».

Şewt : 1 Koyun ve sı¬
ğırların kulaklannda
meydana gelen bir ağ-

n. 2 Yara ya da çı-
banlann yanıyormuş
gibi yaptıkları ağn.

Şeytan : Şeytan, uğur¬
suz lânetli.

Şâ : Rengi sanya çalan
at ya da katır.

Şâx : Tarikat şeyhi ve
onun soyundan olan
kimse.

Şêxan : Sason dağında
bir köy.

Salandın : Birisinin pa¬
ralarını ya da malla¬
rını soymak, elinden
zorla almak ya da el¬
biselerini çıkanp soy¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dışâlîne».

Şalin : Soyunmak, elbi¬
sesini çıkarmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dışâle».

Şalım : Şalgam.
Şâmî : Kırmızı dut, ahu¬

dudu-
Şen : 1 Güzel ve alım¬

lı kadın. 2 İyi, gü¬
zel ve kaliteli şey. Her
şey için kullandır- 3

Kalabalık olan, nüfu-
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Şewitîn Şên

Şewitîn : Yanmak anla¬
mına fiil. Şimdiki' za¬
man fiili «dişewite».

Şewq : özenme, heves
etme, şevk- A.

Şewk : 1 Bir kadın süs
eşyası. Yarım zira'
(dirsekten parmak uç¬
larına kadar) uzunlu¬
ğunda ve iki parmak
kadar kalınlıktadır.
Her iki ucunda bir
kanca vardır- Bunlar¬
dan birinin ucunu ku¬
lağının hizasında baş¬
örtüsüne takar ve öbü¬
rünü çenesinin altın¬
dan geçirerek yüzü¬
nün çevresinden do¬
lar; böylece öbür kan¬
canın ucu da öbür ta¬
rafta aynı hizaya ta¬
kılır. 2 Bükülebilen
ve uçları keskin olan
herhangi bir şey.

Şewşibîn : Sendelemek
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dişewşi-
be».

Şewt : 1 Koyun ve sı¬
ğırların kulaklannda
meydana gelen bir ağ-

n. 2 Yara ya da çı-
banlann yanıyormuş
gibi yaptıkları ağn.

Şeytan : Şeytan, uğur¬
suz lânetli.

Şâ : Rengi sanya çalan
at ya da katır.

Şâx : Tarikat şeyhi ve
onun soyundan olan
kimse.

Şêxan : Sason dağında
bir köy.

Salandın : Birisinin pa¬
ralarını ya da malla¬
rını soymak, elinden
zorla almak ya da el¬
biselerini çıkanp soy¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dışâlîne».

Şalin : Soyunmak, elbi¬
sesini çıkarmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dışâle».

Şalım : Şalgam.
Şâmî : Kırmızı dut, ahu¬

dudu-
Şen : 1 Güzel ve alım¬

lı kadın. 2 İyi, gü¬
zel ve kaliteli şey. Her
şey için kullandır- 3

Kalabalık olan, nüfu-

338



Şênahî Sıvan

su çok olan köy ya da
kent.

Şânahî : İnsanlann otur¬
duğu yer, ıssız olma¬
yan meskûn yer.

Şeni : Kız ismi. Güzel ve
alımlı demektir.

Şer : Yırtıcı hayvanlar¬
dan aslan (mecazî ola¬
rak da yiğit, cesur
adamlara denir).

Sârin : Tatlı.
Şârînî : Tatlılık, tatlı ol¬

ma durumu (bazı yö¬
relerde «şîranî» şek¬
linde söylenir) .

Şêrwan : Siirt'e bağlı il¬
çelerden biri. Bu ilçe¬
den olan kimselere de
«Şêrwî» denir.

Şâst : Altmış sayısı.
Şêwirîn : Birisine danış¬

mak, bir konu hakkın¬
da onun görüşünü al¬
mak, istişarede bulun¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dişêwire».

Şêwr : Danışma, istişa¬
re.

Şıbak : Evlerin pencere¬
sine takılan tahta ya

da demir çubuklar
(doğrusu pencerenin
kendisine «şıbak», tar
kılan çubuklara ise
«bâçık» denir. «Şıbak»
da bazı yörelerde «şe-
bak» şeklinde söyle¬
nir).

Şıbîbî : Aştîyan'da (?)
bir köy-

Şıdade : Bohtan'da bir
köy.

Şıdan : Sıkışmak, sıkıl¬
mak, sıkı duruma gel¬
mek anlamma fiil (ba¬
zı yörelerde «şıdîn» de¬
nir). Şimdiki zaman
fiili «dişide»-

Şıdandm : Sıkmak, sı¬
kıştırmak, sıkı duru¬
ma getirmek anlamma
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dışıdîne».

Şıdîyayî : Sıkı olan şey
(bazı yörelerde «şıda-
yî» şeklinde söylenir).

Şıey : Beyaz renkli bir
üzüm türü. Diğer tür¬
lerden önce yetişir.

Sıvan : Çoban, koyun-
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Şênahî Sıvan

su çok olan köy ya da
kent.

Şânahî : İnsanlann otur¬
duğu yer, ıssız olma¬
yan meskûn yer.

Şeni : Kız ismi. Güzel ve
alımlı demektir.

Şer : Yırtıcı hayvanlar¬
dan aslan (mecazî ola¬
rak da yiğit, cesur
adamlara denir).

Sârin : Tatlı.
Şârînî : Tatlılık, tatlı ol¬

ma durumu (bazı yö¬
relerde «şîranî» şek¬
linde söylenir) .

Şêrwan : Siirt'e bağlı il¬
çelerden biri. Bu ilçe¬
den olan kimselere de
«Şêrwî» denir.

Şâst : Altmış sayısı.
Şêwirîn : Birisine danış¬

mak, bir konu hakkın¬
da onun görüşünü al¬
mak, istişarede bulun¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dişêwire».

Şêwr : Danışma, istişa¬
re.

Şıbak : Evlerin pencere¬
sine takılan tahta ya

da demir çubuklar
(doğrusu pencerenin
kendisine «şıbak», tar
kılan çubuklara ise
«bâçık» denir. «Şıbak»
da bazı yörelerde «şe-
bak» şeklinde söyle¬
nir).

Şıbîbî : Aştîyan'da (?)
bir köy-

Şıdade : Bohtan'da bir
köy.

Şıdan : Sıkışmak, sıkıl¬
mak, sıkı duruma gel¬
mek anlamma fiil (ba¬
zı yörelerde «şıdîn» de¬
nir). Şimdiki zaman
fiili «dişide»-

Şıdandm : Sıkmak, sı¬
kıştırmak, sıkı duru¬
ma getirmek anlamma
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dışıdîne».

Şıdîyayî : Sıkı olan şey
(bazı yörelerde «şıda-
yî» şeklinde söylenir).

Şıey : Beyaz renkli bir
üzüm türü. Diğer tür¬
lerden önce yetişir.

Sıvan : Çoban, koyun-
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Şıverâ Şiqitîn

keçi güden kimse (sı¬
ğır güden kimseye ise
«gavan» denir).

Şıverâ : Patika, genel ol¬
mayan dar yol (bazı
yörelerde «sivile» de¬
nir).

Sıvık : Küçük ve ince
değnek, çubuk.

Şıvîle : Patika, genel ol¬
mayan dar yol (bazı
yörelerde «şıverâ» de¬
nir).

Şıvtâl : Herhangi bir şe¬
yin etrafında sarılabi-
len yaş ve ince çubuk.

Şixab : Ağaç ve tahtala-
n delmekte kullanılan
demir delici, matkap.

Şixre : Üzerine buğday
(ya da arpa) saplan
konulup bağlanan
tahta.

Şixrebînî : Buğday (ya
da arpa) saplarını
«şixre» diye adlandırı¬
lan tahtaya bağlayıp
harman yerine getiren
kimse (çoğu yörelerde
«şixrevan» denilir) .

Şixul : İş, uğraş, meşga¬
le. A.

Şixulker : Bir işle uğra¬
şan kimse-

Şixulkmn : Bir işle uğ¬
raşmak, iştigal etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«şixul dike».

Şiqaqî : Ayağında bir
hastalık bulunan ve
bu yüzden suya gire¬
meyen, sudan geçe¬
meyen hayvan- Sudan
geçmeye zorlandığı za¬
man ise ya serkeşlik
eder ya, da suda uyur.

Şiqam : Birisinin yüzüne
avuç içiyle vurulan to¬
kat (bazı yörelerde
«şeqam» şeklinde söy¬
lenir) .

Şiqitandin : Bir şeyi yar¬
mak, yırtmak (aynca
bir kimseyi ya da bir
şeyi kaydırmak) anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dişiqitîne».

Şiqitîn : Bir şeyin yarıl¬
ması, yırtılması (ya da
bir kimsenin, bir şe¬
yin kayması) anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dişiqite».
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Şıverâ Şiqitîn

keçi güden kimse (sı¬
ğır güden kimseye ise
«gavan» denir).

Şıverâ : Patika, genel ol¬
mayan dar yol (bazı
yörelerde «sivile» de¬
nir).

Sıvık : Küçük ve ince
değnek, çubuk.

Şıvîle : Patika, genel ol¬
mayan dar yol (bazı
yörelerde «şıverâ» de¬
nir).

Şıvtâl : Herhangi bir şe¬
yin etrafında sarılabi-
len yaş ve ince çubuk.

Şixab : Ağaç ve tahtala-
n delmekte kullanılan
demir delici, matkap.

Şixre : Üzerine buğday
(ya da arpa) saplan
konulup bağlanan
tahta.

Şixrebînî : Buğday (ya
da arpa) saplarını
«şixre» diye adlandırı¬
lan tahtaya bağlayıp
harman yerine getiren
kimse (çoğu yörelerde
«şixrevan» denilir) .

Şixul : İş, uğraş, meşga¬
le. A.

Şixulker : Bir işle uğra¬
şan kimse-

Şixulkmn : Bir işle uğ¬
raşmak, iştigal etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«şixul dike».

Şiqaqî : Ayağında bir
hastalık bulunan ve
bu yüzden suya gire¬
meyen, sudan geçe¬
meyen hayvan- Sudan
geçmeye zorlandığı za¬
man ise ya serkeşlik
eder ya, da suda uyur.

Şiqam : Birisinin yüzüne
avuç içiyle vurulan to¬
kat (bazı yörelerde
«şeqam» şeklinde söy¬
lenir) .

Şiqitandin : Bir şeyi yar¬
mak, yırtmak (aynca
bir kimseyi ya da bir
şeyi kaydırmak) anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dişiqitîne».

Şiqitîn : Bir şeyin yarıl¬
ması, yırtılması (ya da
bir kimsenin, bir şe¬
yin kayması) anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dişiqite».
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Şık Şılek

Şık : Şüphe, kuşku. A.
(çoğu yörelerde «gu-
man» denir) .

Şıkakan : Van dolayla¬
rındaki aşiretlerden
biri.

Şıkarte : Bir çiftçinin,
çifti-çubuğu olmayan
birisi için ektiği ekin

Şıkeber : Yalnız taşlar¬
dan yapılan harçsız
duvar (bazı yörelerde
«hışkeber», bazı yöre¬
lerde «şkeber», bazı
yörelerde de «hışke-
bend» şeklinde söyle¬
nir).

Şıkeft : Mağara (bazı
yörelerde «şkeft» şek¬
linde söylenir) .

Şıkev : İçinde yemek ye¬
nilen çömlek (bazı yö¬
relerde «şkev» şeklin¬
de söylenir) .

Şıkeva : Hamuru kabar¬
madan pişirilen, ha¬
muruna ekşimik katıl¬
mamış ekmek (bazı
yörelerde «şkeva» de¬
nir).

Şikâr : Üstüste duran
kayalıklar, kayalar¬
dan oluşan uçurumlar
(bazı yörelerde «şkâr»
denir ve her ikisinde
de «r» harfi kaim oku¬
nur)-

Sıkıl : 1 Şekil, biçim.
2 Resim, fotoğraf. A-

Şıkır : Allah'a edilen şü¬
kür.

Şıkok : Meyvelerden ar¬
mut (doğrusu armu¬
dun bir türü).

Şıkranî : İstenen işi ya¬
pan işçiye, iyilik olsun
diye, ücretine ek ola¬
rak verilen şey (para
ya da başka bir şey) .

Şıl : Islak, ıslanmış şey.

Şılahî : Islaklık, ıslak ol¬
ma durumu.

Şılbûn : Islanmak, ıslak
hale gelmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «şıl dibe».

Şdek : Islak olan, sürekli
olarak altında su bu¬
lunan çimenlik ya da
benzeri yer.
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Şık Şılek

Şık : Şüphe, kuşku. A.
(çoğu yörelerde «gu-
man» denir) .

Şıkakan : Van dolayla¬
rındaki aşiretlerden
biri.

Şıkarte : Bir çiftçinin,
çifti-çubuğu olmayan
birisi için ektiği ekin

Şıkeber : Yalnız taşlar¬
dan yapılan harçsız
duvar (bazı yörelerde
«hışkeber», bazı yöre¬
lerde «şkeber», bazı
yörelerde de «hışke-
bend» şeklinde söyle¬
nir).

Şıkeft : Mağara (bazı
yörelerde «şkeft» şek¬
linde söylenir) .

Şıkev : İçinde yemek ye¬
nilen çömlek (bazı yö¬
relerde «şkev» şeklin¬
de söylenir) .

Şıkeva : Hamuru kabar¬
madan pişirilen, ha¬
muruna ekşimik katıl¬
mamış ekmek (bazı
yörelerde «şkeva» de¬
nir).

Şikâr : Üstüste duran
kayalıklar, kayalar¬
dan oluşan uçurumlar
(bazı yörelerde «şkâr»
denir ve her ikisinde
de «r» harfi kaim oku¬
nur)-

Sıkıl : 1 Şekil, biçim.
2 Resim, fotoğraf. A-

Şıkır : Allah'a edilen şü¬
kür.

Şıkok : Meyvelerden ar¬
mut (doğrusu armu¬
dun bir türü).

Şıkranî : İstenen işi ya¬
pan işçiye, iyilik olsun
diye, ücretine ek ola¬
rak verilen şey (para
ya da başka bir şey) .

Şıl : Islak, ıslanmış şey.

Şılahî : Islaklık, ıslak ol¬
ma durumu.

Şılbûn : Islanmak, ıslak
hale gelmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «şıl dibe».

Şdek : Islak olan, sürekli
olarak altında su bu¬
lunan çimenlik ya da
benzeri yer.
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Şılekî Şıpne

Şılekî : Sıvı olarak yoğ¬
rulan hamurdan yapı¬
lan ve yassı taşların
üzerinde pişirilerek
üzerine pekmez dökü¬
lüp yenilen delikli ek¬
mek (bazı yörelerde
«şılek» şeklinde söyle¬
nir; bazı yörelerde
ise «delikli ekmek» an¬
lamma gelen «nan â
kunık» ya da «sulak
ekmek» anlamına ge¬
len «nan ê avkî» ya da
sadece «avkî» denir) .

Şılâl : Hububattan olan
çavdar.

Şılf : Bıçak, hançer, çakı
gibi şeylerin demir bö¬
lümü.

Şılkak : Şakrak kuşu.
Şılkırm : Islatmak, ıslak

duruma getirmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«şd dike».

Şılor : Kara erik gibi ek¬
şi olan bir meyve.

Sıma : Balmumu-
Şimaq : «Şiqam» sözcü¬

ğünün bir başka söy

leniş şekli. Birçokla-
rmca böyle kullanılır-

Şımamok: Bir kavun tü¬
rü. Sarı renkte ve çiz¬
gilidir (bazı yörelerde
«şemamok» şeklinde
söylenir. Daha çok gü¬
zel kokusu için yetiş¬
tirilir) .

Şımaşe : 1 Hıristiyan¬
ların bir din adamı.
2 Zırkan'da bir köy.

Şımarûn : Balmumu ve
yağdan yapılan bir
ilâç (sözcükteki «r»
harfi kaim okunur) .

Şımık : Kadınların ve ta¬
rikat şeyhlerinin giy¬
dikleri bir ayakkabı
çeşidi (terlik) .

Şıpne : Üzerinde bir ki¬
şinin durduğu ve öküz¬
ler tarafından ekilmiş
toprağın üzerinden çe¬
kilerek toprağın to¬
humları öıtmesini sağ¬
layan bir tahta, (meşe
ağacının dallannm
birbirine geçirilerek
de yapılan bu araca
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Şılekî Şıpne

Şılekî : Sıvı olarak yoğ¬
rulan hamurdan yapı¬
lan ve yassı taşların
üzerinde pişirilerek
üzerine pekmez dökü¬
lüp yenilen delikli ek¬
mek (bazı yörelerde
«şılek» şeklinde söyle¬
nir; bazı yörelerde
ise «delikli ekmek» an¬
lamma gelen «nan â
kunık» ya da «sulak
ekmek» anlamına ge¬
len «nan ê avkî» ya da
sadece «avkî» denir) .

Şılâl : Hububattan olan
çavdar.

Şılf : Bıçak, hançer, çakı
gibi şeylerin demir bö¬
lümü.

Şılkak : Şakrak kuşu.
Şılkırm : Islatmak, ıslak

duruma getirmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«şd dike».

Şılor : Kara erik gibi ek¬
şi olan bir meyve.

Sıma : Balmumu-
Şimaq : «Şiqam» sözcü¬

ğünün bir başka söy

leniş şekli. Birçokla-
rmca böyle kullanılır-

Şımamok: Bir kavun tü¬
rü. Sarı renkte ve çiz¬
gilidir (bazı yörelerde
«şemamok» şeklinde
söylenir. Daha çok gü¬
zel kokusu için yetiş¬
tirilir) .

Şımaşe : 1 Hıristiyan¬
ların bir din adamı.
2 Zırkan'da bir köy.

Şımarûn : Balmumu ve
yağdan yapılan bir
ilâç (sözcükteki «r»
harfi kaim okunur) .

Şımık : Kadınların ve ta¬
rikat şeyhlerinin giy¬
dikleri bir ayakkabı
çeşidi (terlik) .

Şıpne : Üzerinde bir ki¬
şinin durduğu ve öküz¬
ler tarafından ekilmiş
toprağın üzerinden çe¬
kilerek toprağın to¬
humları öıtmesini sağ¬
layan bir tahta, (meşe
ağacının dallannm
birbirine geçirilerek
de yapılan bu araca
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Şıre-şır Şıtran

bazı yörelerde «şa-
fûn», bazı yörelerde
de «sak» denir).

Şıre-şır : Oluk gibi bir
şeyden akan suyun çı¬
kardığı sesi anlatmak
için kullanılan sözcük
(aynı anlamda «şirin»
sözcüğü de kullanılır
ve her ikisinde de «r»
harfleri kaim okunur) .

Sırık : İçinden su akan
oluk (bazı yörelerde
«çınk» ya da «çıranek»
şeklinde söylenir ve
hepsinde «r» harfi ka¬
im okunur) .

Şırîk : Ortak, şerik. A.
Şırît : Taneleri yenilen

bir bitkinin kabukla-
nndan yapılan ip, .şe¬
rit.

Şırn : Domuz dişi.
Şırtık : Üzüm ağacının

kesilen dallan, çubuk¬
ları. Bazılan da «şif¬
tik» derler (binalarm
bölmelerini birbirin¬
den ayırmak için ara¬
larında yapılan ve me¬
şe ağaçlannm dallan-
nın birbirine geçiril

mesiyle oluşturulan çi¬
te benzer ince duvara
da «şırtık» ve «sırt»
denir) .

Şist : Gevşek. «Sıst»ın
bir başka söyleniş şek¬
lidir-

Şıstbûn : Gevşemek.
«Sıstbûn» fiilinin bir
başka söyleniş şekli¬
dir.

Şıstkırm : Gevşetmek.
«Sıstkınn» fiilinin bir
başka söyleniş şekli¬
dir.

Şıtıl : Bitki ya da çubuk-
lann küçüklerinden,
yerlerinden alınarak
yeniden dikilenleri, fi¬
de (ayrıca nesil, ku¬
şak anlamına da kul¬
lanılır) .

Şıtılandın : Küçük bitki
ya da çubuklan yerle¬
rinden alarak başka
yerde yeniden dikmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dışıtalîne».

Şıtran : Yumuşak bir taş
çeşidi.

343

Şıre-şır Şıtran

bazı yörelerde «şa-
fûn», bazı yörelerde
de «sak» denir).
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Şıtû Şîr

Şıtû : Kışa kadar kalabi¬
len, kışa saklanan bir
armut çeşidi (ayrıca
kabukları sertçe olan
diğer tüm meyvelere
de aynı ad verilir).

Şıtûk : Ayran kaynatıl¬
dığında üzerinde biri¬
ken san renkte bir
su. Güneşten etkile¬
nen kimselerin vücu¬
duna bu su sürülür.

Şıyar : Uyanık olan kim¬
se (bazı yörelerde
«hışyar» denir).

Şıyare : Buğday gibi
ürünlerin konulduğu
çukurun çevresine bı-
raküan ve böylece
ürünü nemlenmekten
koruyan saman.

Şifa : Hastalıktan iyileş¬
me, şifa.

Şîv : Akşam yemeği.
Şîqîn : Yüksek ses, yük¬

sek sesle bağırma.

Şîlan : Bağların çevresin¬
de dikilen bir diken
türü-

Şîle : Henüz şarap hali¬
ne gelmemiş olan
üzüm suyu. (üzüm su¬
yuna bazı yörelerde
«şîre» denir)-

Şîlo : Bulanık su (bazı
yörelerde «şâlo», ba¬
zı yörelerde de «şelo»,
diğer bazı yörelerde
ise «leyîşo» denir).

Şîn : 1 Matem, yas.
2 Mavi renkte olan
şey (bu anlamdakine
bazı yörelerde «heşîn»
ve «hâşîn» denir) .

Şînayî : Mavi renk (bazı
yörelerde «heşînayî»
ve «hêşînayî» denir).

Şînî : Bir yakınının ölü¬
mü dolayısıyla mate¬
me giren, yas tutan
kimse.

Şîp : Irmakların ya da
herhangi bir akarsu¬
yun, akışı çok güçlü
olan bölümü.

Şîpane : Kapı eşiği.
Şîr : 1 Süt. 2 Bazı-

lannm söyleyiş biçi¬
minde kılıç (bu anlam-
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Şîrazî Şor

da çoğu yörelerde
«şûr» şeklinde söyle¬
nir).

Şîrazî : Kitap kapakla¬
rındaki bağlama kay¬
tanı, şiraze.

Şîret : Nasihat, öğüt.
Şîrâz : Yapıştırıcı Olarak

kullanılan bir bitki
kökünün tozu.

Şîrker : Kılıç yapımcısı.
Bazılannca böyle kul¬
lanılır (çoğu yörelerde
«şûrker» şeklinde söy¬
lenir) .

ŞîŞ : Şiş-
Şîşan : Sarı renkte ve gü¬

zel kokulu çiçekleri
olan bir bitki.

Şîşek : İkinci yaşma gi¬
ren erkek kuzu-

Şîşkebab : Kıyma haline
getirilip şişlere takıla¬
rak ateşte pişirilen et.

Şişman : Semiz ve iri
hayvan (bu nitelikteki
insanlar için de kulla¬
nılır)

Şkestın : Kırılmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diske».

Şkânandm : Kırmak an¬
lamına fiil (bazı yöre¬
lerde «sıkandın» şek¬
linde söylenir) . Şimdi¬
ki zaman fiili «diski¬
ne.»

Sobe : Hastanın rengini
değiştiren, sinirlerini
bozan, ıstırap çekme¬
sine yolaçan hastalık
(çoğunlukla salgın
grip anlamında kulla¬
nılan bu sözcük, bazı
yörelerde «şube» şek¬
linde söylenir) .

Şoqil : Susuz yetişen ya¬
banî bakla.

Şohk : Bir mercimek tü¬
rü.

Şom : Uslu durmayan,
sıçrayıp zıplayan hay¬
van.

Şcnik : Yıkanan elbisele¬
ri (ve benzeri şeyleri)
dövmekte kullanılan
tahta.

Şop : İZ.

Şor : Gereğinden fazla
tuzlu olan şey, tuzlu
yiyecek ya da içecek.
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Şorav Şûştan

(sözcükteki «r»
okunur) .

kalın

Şorav : Tuzlu, su, tuz ka¬
tılmış su.

Şorbe : Çorba.
Şorbûn : Tuzlanmak, ge¬

reğinden fazla tuzlu
olmak anlamma bile¬
şik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «şor dibe».

Şorek : Üzerinde bitki
yetişmeyen çorak ara¬
zi-

Şoreş : İhtilâl.
Şoreşvan : İhtilâlci, ih¬

tilâlden yana olan-

Şoreşgâr : İhtilâlci, fiilen
ihtilâl yapan, ihtilâlin

içinde olan kimse.

Şonsbah : Aştîyan'da
(?) bir köy.

Şorkmn : Gereğinden
fazla tuzlamak, tuzlu
hale getirmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «şor dike».

Şoş : Eşek ya da katırı
durdurmak için söy¬
lenen söz.

Şûv s Bir kez ya da da¬
ha fazla sürülen ve
daha sonra ekilmek
üzere bırakılan toprak
(bazı yörelerde «şov»
şeklinde söylenir).

Şûvan : Bohtan'da bir
bucak.

Şûjm : Çuvaldız.

Şûn : Bir cismin işgal
ettiği yer, mahall.

Şûr : Kılıç (bazı yöreler¬
de «şîr» şeklinde söy¬
lenir) .

Şûrker : Kılıç yapımcısı
(bazı yörelerde «şîr-
ker» şeklinde söyle¬
nir).

Şûşan
köy.

Zırkan'da bir

Şûşe : Şişe.

Şûştan : Yıkamak anla¬
mma fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dışo».
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Şût Şûz

Şût : Kurnaz, zeki, açık- kuşak- Kürtler bunu
göz kimse. bellerine bağlarlar.

Şûtık : Kısa ve enli bir Şûz : Bohtan'da bir köy-
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Ta : 1 Sıtma. Allah
bizi ondan korusun.
2 Dikiş ipliği. 3

Bitki tanesi, bir tek
bitki (son iki anlam¬
da kullanıldığında «t»
harfi kalın okunur) .

Tabir : Sıtmalı hastala¬
rın sıtmalarının yalnız
Allah'ın izniyle kesil¬
mesi için onlara büyü
yapmak ve kollanna
iplik takmakla tanın¬
mış kimse (aynca,
sıtmalının koluna ta¬
kılan ipliğe de aynı ad

verilir, (sözcükteki «r»
harfi kaim okunur) .

Tabut : Ölülerin kondu¬
ğu tabut. A.

Tac : Tarikat şeyhleri¬
nin ve dervişlerin baş¬
larına giydikleri kü¬
lah (aynca krallann
tacı) .

Tacir : Ticaretle uğraşan
kimse. A. (bazı yöre¬
lerde «tâcır» şeklinde
söylenir) .

Tav : Güneş ışığı (söz¬
cükteki «t» harfi kaim
okunur) .
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Tavdan Talan

Tavdan .- Güneşin ışıma¬
sı, doğup ışık saçması
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tav dıde» (sözcükteki
«t» harfi kalın oku¬
nur).

Tavehîv : Ay ışığı, meh¬
tap (sözcükteki «t»
harfi kalın okunur) .

Tavî : Az yağmur, kısa
süre yağıp kesilen yağ¬
mur (sözcükteki «t»
harfi kalın okunur)

Tax : Mahallenin, kentin
ya da köyün bir ma¬
hallesi, bir semti.

Taxe : Tütün ve benzeri
şeylerden oluşan de¬
met (bazı yörelerde
«taxik» şeklinde söy¬
lenir)

Taxim : Pipo çubuğunun
ucuna takılarak tütün
içmekte kullanılan
kehribar ağızlık (ayrı¬
ca genel olarak sigara
ağızlığı anlamma da
kullanılır) .

Taxûk : Çekilerek yol
alan bir çeşit araba.

Rojkan ve Motkan gi¬
bi soğuk ve çok karlı
yerlerde, donmuş kar-
lann üzerinden, ço¬
ğunlukla adamlar ta¬
rafından, kimi zaman
da hayvanlar tarafın¬
dan çekilen bu araba,
birbirine çaprazlama
geçirilerek bağlanan
direklerden yapılır ve
üzerinde oturulur. Ben
de birkaç kez bu çeşit
arabalara bindim ve
çok rahat buldum (kı¬
zak).

Tajî : Av köpeği, tazı.
Taqet : Güç, kuvvet, ta¬

kat. A.

Taqî : Koyun postu.

Tal : 1 Talih, ikbal,
şans. «Tah'» şeklinde
de söylenir. 2 Acı
(bu anlamdakine bazı
yörelerde «tehl» de¬
nir).

Talan : 1 Yağma, yağ¬
ma etme işi. 2 Baş-
kalanndan zorla, gasp
edilerek alman mal.
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Talanker Tametîtık

Talanker : Talancı, baş¬
kalarının malını yağ¬
ma eden, zorla ellerin¬
den alan, yağmalayan
kimse.

Talankırın : Talan et¬
mek, başkalannm
mallarını zorla ellerin¬
den almak, yağmala¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «talan dike».

Talbûn : Acı olmak, acı
tat vermek anlamma
bileşik fiil- Şimdiki za¬
man fiili «tal dibe»
(bazı yörelerde fiil
«tehlbûn», şimdiki za¬
man fiili de «tehl di¬
be» şeklinde söylenir).

Talıb : Bilim okuyan öğ¬
rencilerden (yani eski
medrese öğrencilerin¬
den), Mevlânâ Cami'-
nin «El-Fevaıd El-Dı-
yaiyye» adlı kitabına
ulaşan kimse- Öğreni¬
mini tamamlayıp me¬
zun oluncaya kadar
bu adla adlandınhr
(aynca istekli, talip

anlamına da kullanı¬
lır) .

Talî : 1 Sonra, daha
sonra, sonuncu. A.
2 Acılık, acı olma
durumu, acı tat ver¬
me durumu.

Talkırın : Acı duruma
getirmek, acı tat vere¬
cek duruma getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tal dike».

Tam : 1 Eksiksiz, ta¬
mam, tam. A. 2 Tat
(bu anlamda kullanıl¬
dığı zaman «t» harfi
kaim okunur).

Tamdan . 1 Tat ver¬
mek anlamına bileşik
fiil. 2 Altınla kapla¬
mak, altın kaplama
yapmak anlamına bi¬
leşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «tam dıde».

Tamdayî : Altınla kap¬
lanmış, altm kaplama¬
lı şey.

Tametîtik : Lezzetli, gü¬
zel yemekler.

350

Talanker Tametîtık

Talanker : Talancı, baş¬
kalarının malını yağ¬
ma eden, zorla ellerin¬
den alan, yağmalayan
kimse.

Talankırın : Talan et¬
mek, başkalannm
mallarını zorla ellerin¬
den almak, yağmala¬
mak anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «talan dike».

Talbûn : Acı olmak, acı
tat vermek anlamma
bileşik fiil- Şimdiki za¬
man fiili «tal dibe»
(bazı yörelerde fiil
«tehlbûn», şimdiki za¬
man fiili de «tehl di¬
be» şeklinde söylenir).

Talıb : Bilim okuyan öğ¬
rencilerden (yani eski
medrese öğrencilerin¬
den), Mevlânâ Cami'-
nin «El-Fevaıd El-Dı-
yaiyye» adlı kitabına
ulaşan kimse- Öğreni¬
mini tamamlayıp me¬
zun oluncaya kadar
bu adla adlandınhr
(aynca istekli, talip

anlamına da kullanı¬
lır) .

Talî : 1 Sonra, daha
sonra, sonuncu. A.
2 Acılık, acı olma
durumu, acı tat ver¬
me durumu.

Talkırın : Acı duruma
getirmek, acı tat vere¬
cek duruma getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tal dike».

Tam : 1 Eksiksiz, ta¬
mam, tam. A. 2 Tat
(bu anlamda kullanıl¬
dığı zaman «t» harfi
kaim okunur).

Tamdan . 1 Tat ver¬
mek anlamına bileşik
fiil. 2 Altınla kapla¬
mak, altın kaplama
yapmak anlamına bi¬
leşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «tam dıde».

Tamdayî : Altınla kap¬
lanmış, altm kaplama¬
lı şey.

Tametîtik : Lezzetli, gü¬
zel yemekler.
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Tamıj andın Tar

Tamıj andın : 1 Küçük
çocuğa yemek yemesi¬
ni öğretmek anlamına
fiil. 2 Birisini her¬
hangi bir şeye alıştır¬
mak, bir şeyin tadını
almasını sağlamak
(yani ağzına bir par¬
mak bal çalmak gibi)
anlamına fiil. Her iki
anlamda da şimdiki
zaman fiili «dıtamıjî-
ne»-

Tamıjî : 1 Yemek ye¬
meye alışmış küçük
çocuk. 2 Herhangi
bir şeyden çıkar sağ¬
lamaya alışmış kimse-

Tamıjîn : 1 Küçük ço¬
cuğun kendi kendine
yemek yemeye alışma¬
sı anlamına fiil. 2

Herhangi bir şeyden
çıkar sağlamaya, bu
çıkarın tadını almaya
alışmak anlamma fiil.
Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«dıtamıje».

Tamkırm . Yemeğin ya
da herhangi bir yiye

ceğin tadma bakmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tam dike».

Tamsar : Güzel tat ver¬
meyen, lezzetli olma¬
yan yiyecek ya da içe¬
cek.

Tan : Binanın bir bölü¬
münü ikiye ayırmak
amacıyla, birbirlerine
geçirilerek bağlanan
ve ayrılmak istenen
yere konulan çubuk¬
lar (bazı yörelerde bu¬
na «sırt» ve «şırtık»
denir) .

Tapo : Tapu. Bazıları
«tapî» şeklinde de
söylerler. T. (Her iki
söyleyiş şeklinde de
«t» harfi kalın oku¬
nur).

Tar : 1 Kalbur, davul
gibi şeylerin kasnağı.
2 Ekin biçen kimse¬
nin, sapların dökülme¬
sini önlemek için sol
eliyle tuttuğu yamuk
tahta. (Her iki anlam¬
da da «t» harfi kaim
okunur) .
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Tangan Tazebûn

Tangan : Kalitesi iyi ol¬
mayan buğday (söz¬
cükteki «t» harfi ka¬
im okunur).

Tarî : Karanlık şey (ör¬
neğin karanlık gece
ya da karanlık yer).

Tarîbûn : Karanlık ol¬
mak anlamına bileşik
fiil- Şimdiki zaman
fiili «tarî dibe».

Tarîkırın : Karanlık et¬
mek, karanlık duru¬
ma getirmek anlamma
bileşik fiil- Şimdiki za¬
man fiili «tarî dike».

Tarîtî : Karanlık, karan¬
lığın kendisi, karanlık
olma durumu.

Tarkınn : Paylaşmak,
bölmek, taksim etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tar dike».

Taronî : Bohtan'da bir
köy.

Tas : İçinde su içilen kap,
tas. T. (Sözcükteki «t»
harfi kalın okunur).

Taşta : Sabah vakti ye¬
nilen yemek.

ıawe : İçinde yemek kı¬
zartılan kap, tava.

Tawî : 1 Sıtmalı, sıt¬
maya yakalanmış
kimse. 2 Tespih ta¬
neleri iriliğnde, san
renkli, az tatlı taneleri
olan ve taneleri yeni¬
lebilen bir ağaç. 3

Bu ağacın taneleri
(son iki anlamda kul¬
lanıldığında «t» harfi
kalın okunur).

Taze : 1 İyi, kaliteli
şey. Her şey için kul¬
lanılır. 2 Yeni, taze
(bazı yörelerde «teze»
şeklinde söylenir) .

Tazebûn : 1 İyi, kali¬
teli olmak anlamına
bileşik fiil- 2 Yeni¬
lenmek, yeni olmak,
tazelenmek anlamına
bileşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «taze dibe»
(bazı yörelerde fiil
«tezebûn», şimdiki za¬
man fiili «teze dibe»
şeklinde söylenir)

352

Tangan Tazebûn

Tangan : Kalitesi iyi ol¬
mayan buğday (söz¬
cükteki «t» harfi ka¬
im okunur).

Tarî : Karanlık şey (ör¬
neğin karanlık gece
ya da karanlık yer).

Tarîbûn : Karanlık ol¬
mak anlamına bileşik
fiil- Şimdiki zaman
fiili «tarî dibe».

Tarîkırın : Karanlık et¬
mek, karanlık duru¬
ma getirmek anlamma
bileşik fiil- Şimdiki za¬
man fiili «tarî dike».

Tarîtî : Karanlık, karan¬
lığın kendisi, karanlık
olma durumu.

Tarkınn : Paylaşmak,
bölmek, taksim etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tar dike».

Taronî : Bohtan'da bir
köy.

Tas : İçinde su içilen kap,
tas. T. (Sözcükteki «t»
harfi kalın okunur).

Taşta : Sabah vakti ye¬
nilen yemek.

ıawe : İçinde yemek kı¬
zartılan kap, tava.

Tawî : 1 Sıtmalı, sıt¬
maya yakalanmış
kimse. 2 Tespih ta¬
neleri iriliğnde, san
renkli, az tatlı taneleri
olan ve taneleri yeni¬
lebilen bir ağaç. 3

Bu ağacın taneleri
(son iki anlamda kul¬
lanıldığında «t» harfi
kalın okunur).

Taze : 1 İyi, kaliteli
şey. Her şey için kul¬
lanılır. 2 Yeni, taze
(bazı yörelerde «teze»
şeklinde söylenir) .

Tazebûn : 1 İyi, kali¬
teli olmak anlamına
bileşik fiil- 2 Yeni¬
lenmek, yeni olmak,
tazelenmek anlamına
bileşik fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «taze dibe»
(bazı yörelerde fiil
«tezebûn», şimdiki za¬
man fiili «teze dibe»
şeklinde söylenir)

352



Tazekırın Tebeq

Tazekırın : 1 Bir şeyi
iyi duruma getirmek
anlamına bileşik fiil.
2 Bir şeyi yenile¬
mek, tazelemek anla¬
mına bileşik fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «taze di¬
ke» (bazı yörelerde fi¬
il «tezekırın», şimdiki
zaman fiili «teze dike»
şeklinde söylenir) .

Tazî : Çıplak, elbiseden
soyun uk kimse (söz¬
cükteki «t» ve «z»
harfleri kalın oku¬
nur).

Tazîbûn : Çıplak olmak,
çıplak duruma gelmek
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tazî dike».

Tazîkırm : Soymak, el¬
biseden soyup çıplak
duruma getirmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tazî dike».

Tazîm : Deliler için ya¬
zılan muska.

Tazîtî : Çıplaklık, çıplak
olma durumu.

Teba : 1 Tebaa, uyruk.
A. 2 Şey, hiç bir
şey, herhangi bir şey
(bu anlamda kullanıl¬
dığında sözcükteki «t»
harfi kaim okunur).

Tebax : Ağustos ayı.
Tebaxçe : Kahve fincan-

lannın konulduğu ta¬
bak (ayrıca, sofraya
getirilecek ekmekle¬
rin, kaşık ve benzeri
şeylerin konulduğu ge¬
niş ve kulpsuz sepete
de aynı ad verilir).

Tebane : Toprak damla¬
rı, yağmur sırasında
akmamaları için döv¬
mekte kullanılan bir
tahta araç.

Tebat : Sebat, istikrar,
sükûnete kavuşma,
karar kılma-

Tebeq : 1 İçinde ye¬
mek yenilen kap, ta¬
bak. A- (çoğu yöreler¬
de buna «teyfık» denir
ve «t» harfi kaim oku¬
nur). 2 Hayvanla¬
rın (çift tırnaklılan-
nın) tırnaklannda
meydana gelen bir
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Tebeqî Tefşo

hastalık. Bu hastalığa
yakalanan hayvan yü¬
rüyemez olur. Bazen
tırnaklan da dökülür
(şap hastalığı).

Tebeqî : Şap hastalığına
yakalanmış hayvan.

Tebenk : Ermiş kimsele¬
rin verdikleri yiyecek
ve benzeri şeyler. Bun¬
lar kutsal sayılır.

Tebeş : Bir koyun türü-
Bazıları tarafından
kullanılır.

Teb'et : İnsan ve başka
varlıkların yapısı, ta¬
biatı. A. (bazı yöreler¬
de «tebîet» şeklinde
söylenir) .

Tebûr : Buğday ve ben¬
zeri hububatın tohu¬
munun ekilmesinde
kullanılan bir araç.

Te'da : Zulüm, başkası¬
na yapılan zorbaca
haksızlık, baskı. A.
«Te'dahî» şeklinde
söyleyenler de vardır.

Tedarik : Bir şey için ya¬
pılan hazırlık (bazı
yörelerde «tedarek»
şeklinde söylenir).

Tedbîr : Bir iş için düşü¬
nülerek alman önlem,
bulunan çare, tedbir.
A.

Tefan : Ateşin ya da
lâmba, çıra gibi şeyle¬
rin sönmesi anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dıtefe» (sözcükteki
«t» harfi kaim oku¬
nur)-

Tefandın : Ateşi ya da
lâmba, çıra gibi şeyle¬
ri söndürmek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dıtefine».

Tefar : Şirvan'da bir
köy.

Tefarî : İyi ve kaliteli bir
incir türü (sözcükteki
«t» harfi kalın oku¬
nur).

Tefarik : 1 Bir köyde
oturan ve fakat aslen
o köyden olmayan
kimse- 2 Çift- çubuk
sahibi olmayan yoksul
köylü.

Tefşo : Marangozlukta
kullanılan keser (söz¬
cükteki «t» harfi ka¬
im okunur).
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Teftef Tevhhevbûn

Teftef : 1 Dolgun ve
pek olmayan, yumu¬
şak ve gevşek olan et
(bazı yörelerde «lax»
denir). 2 Vücudun
yan tarafında, kabur¬
ga kemiklerinin altın¬
da bulunan yumuşak
bölüm (bazı yörelerde
«xavik» denir) .

Teftî : Buğdaydan (daha
doğrusu kaynatılma¬
dan dövülüp kabukla¬
rından soyulan ve bul¬
gur gibi öğütülen buğ¬
daydan) yapılan çor¬
ba (bazı yörelerde «sı-
mâdî» denir) .

Teftik : Keçi kıllan ara¬
sında bulunan yumu¬
şak tüyler. Çoğunluk¬
la tarakla çıkarılır,
(tiftik anlamına ge¬
len bu sözcük, bazı
yörelerde «tiftik» şek¬
linde söylenir).

Tev : Birlikte, hep bera¬
ber. «Tevda» şeklinde
de söylenir.

Tevdan : Tenceredeki
yemeği ve benzeri şey¬
leri kanştırmak (me

cazî olarak da işleri
karıştırmak, kanştın-
cılık yapmak) anlamı¬
na, bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «tev dıde».

Tever : Küçük bir balta
çeşidi. Kürtlerin kul-
landıklan silâhlardan
biridir-

Tevız : Uyuşma, uyuşuk¬
luk (sözcükteki «t»
harfi kaim okunur).

Tevızandın : Uyuştur¬
mak, uyuşuk dununa
getirmek anlamma fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dıtevızîne».

Tevizîn : Uyuşmak, uyu¬
şuk duruma gelmek
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıtevıze».

Tevlıhev : Kanşık, kar¬
ma, karmakanşık.

Tevlıhevbûn : Birbirine
karışmak, karma du¬
ruma gelmek, karma¬
karışık olmak anlamı¬
na bileşik fiil- Şimdiki
zaman fiili «tevlıhev
dibe» (fiil «tevlîbûn»,
şimdiki zaman fiili de
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Tevhhevkırın Tehlbûn

«tevlî dibe» şeklinde
de söylenir) .

Tevhhevkırın : Birbirine
kanştırmak, kanşık
duruma getirmek, kar¬
makarışık yapmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tevlıhev dike» (fiil
«tevlîkırm» , şimdiki
zaman fiili de «tevlî
dike» şeklinde de söy¬
lenir) .

Tevn : 1 Dokunmakta
olan ve henüz tamam¬
lanmamış bulunan el¬
bise ve benzeri doku¬
ma. 2 Dokuma ara¬
cı.

Tevr : Toprağı kazmak¬
ta, çapalamakta kul¬
lanılan kazma, çapa
(sözcükteki «t» harfi
kaim okunur) .

Tevtevîk : Bir çalgı âle¬
ti (sözcükteki her iki
«t» de kalın okunur) .

Tevz : 1 Alay etme,-
dalga geçme, gırgıra
alma. 2 Gerinme, el
ve ayakları uzatarak
gerinme durumu (son

anlamdaki, bazı yöre¬
lerde «tevzık» şeklin¬
de de söylenir ve hep¬
sinde «t» harfi kaim
okunur) .

Teharet : Abdest yaptık¬
tan sonra su ile temiz¬
lenme işi. A. (sözcük¬
teki «t» harfi kaim
okunur) .

Tehfil : Ağır pislikten
(doğrusu köpek ve do¬
muza dokunmaktan)
yapılan temizlik ve bir
keresi topraklı suda
olmak üzere yedi kez
yıkama işi-

TehLsîn : Ayağın kayma¬
sı anlamına fiil. Şim¬
diki zaman fiili «dıte-
hıse» (çoğu yörelerde'
fiil «şımıtin», şimdiki
zaman fiili de «dışımı-
te» şeklinde söylenir
ve «t» harfi kalın oku¬
nur).

Tehl : Acı (bazı yöreler-'
de «tal» denir) .

Tehlbûn : Acı olmak, acı
tat vermek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «tehl dıbte»
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man fiili «tehl dıbte»
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Tehlesêv Texmînkinn

(bazı yörelerde fiil
«talbûn», şimdiki zar
man fiili de «tal dibe»
şeklinde söylenir)-

Tehlesâv : Ceviz kadar
meyvesi olan ve yeni¬
lebilen bir bitki.

Tehhk : Koyu esmer
renkte olan erkekler
için kullanılan sözcük.
«Tehle» şeklinde de
söylenir (aynca acı ve
geniş yapraklı bir bit¬
kiye de «tehlık» de¬
nir) .

Tehlî : 1 Acı bir bitki
(bazı yörelerde «teh¬
lık» şeklinde söylenir) .

2 Acı tat, acılık, acı
olma, durumu.

Tehlîşık : Acı ve tuzlu
karışımı bir tat veren
su.

Tehlkırm : Acı yapmak,
acı tat verecek duru¬
ma getirmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «tehl dike»
(bazı yörelerde fiil
«talkırın», şimdiki za¬
man fiili «tal dike»
şeklinde söylenir) .

Tehluke : Tehlike. A.
(Bazı yörelerde «talu-
ke» şeklinde söylenir).

Telin : Başkasına atılan
lâf, birisini kastederek
söylenen söz.

Tehre : Yaz günlerinde
öğlen vakti sıcağın çok
şiddetli olması durumu
(bazı yörelerde «qêle»
denir)-

Teht : Yassı taş.
Tex : Öküze, dönmesi is¬

tendiği zaman söyle¬
nen söz.

Texdeme : Harmanlarda¬
ki sapların ayıklan¬
masından önce, yiye¬
cek ihtiyacını karşıla¬
mak üzere hemen
ayıklanan buğday ve
benzeri ürünler.

Texlît : Tarz, biçim.
Texmîn : Tahmin, bir şe¬

yi kestirme- A.

Texmînkmn : Tahmin
etmek, bir şeyi önce¬
den kestirmek anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
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(bazı yörelerde fiil
«talbûn», şimdiki zar
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Texlît : Tarz, biçim.
Texmîn : Tahmin, bir şe¬
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na bileşik fiil. Şimdiki

357



Texnik Teqm

zaman fiili «texmîn di¬
ke».

Texmk : Tütünlerin içine
konulup kıyıldığı ça¬
nak.

Text -. Üzerinde yatılan
karyola (aynca kral
tahtı) .

Texte : Tahta.
Texterewan : İnsanlar

ya da hayvanlar tara¬
fından taşman binek
aracı, tahtırevan.

Texsîr : 1 Hafif sıtma
(bazı yörelerde «tek¬
sir» şeklinde söylenir).
2 Bir şeyi esirgeme
işi.

Teıbandm : Birisini yor¬
mak, yorgun duruma
getirmek anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dıteıbîne».

Teıbîn : Yorulmak, yor¬
gun düşmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «dıteıbe»-

Tejık : Yere serilen kilim
(sözcükteki «t» harfi
kalın okunur).

Teqal : Yuvarlak yassı
şey.

Teqahk : Çıkrığın iplik
sanlan şişine takılan
yuvarlak parça. İplik
bu parçanın önüne
kadar sarılır, onu geç¬
mez.

Teqan : Patlamak, infi¬
lâk etmek anlamına
fiil (bazı yörelerde «te-
qîn» şeklinde söyle¬
nir) . Şimdiki zaman
fiili «diteqe».

Teqandm : Patlatmak,
infilâk ettirmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diteqîne».

Teqil : Ağırlığı olan her¬
hangi bir şey.

Teqdandm : Bir şeyin
ağırlığını kestirebil-
mek, tahmin etmek
için onu elle kaldınp
tartar gibi yapmak an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diteqilîne».

Teqilîn : Birisinin ayağıy¬
la bir şeye taküması
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıtecple».

Teqin : Çamur, balçık,
dizboyu çamur.
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Teqteqok Telis

Teqinîn : Çamura bat¬
mak anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiilî
«diteqme»-

Teqteqok : Değirmen
teknesine bağlanarak
değirmen taşının üze¬
rine salman ve tekne¬
nin sallanmasıyla sal¬
lanarak tanelerin ta¬
şın deliğine düşmele¬
rini sağlayan tahta
parçası, çakıldak (ço¬
ğu yörelerde «çeqçeq»
ve «çeqçeqo» denir) .

Tek : 1 Bir, tek (çoğu
yörelerde «kıt» denir) .

2 İki buçuk kuruş¬
luk bir para birimi.

Tekbîr 1 Tedbir.
2 Bayramlarda Al¬
lah'ı yüceltmek için
getirilen tekbir. A-

Tekelek : Yük taşıyıcıla¬
rının altına takılan
yuvarlak tahta, teker¬
lek. T.

Teksir : Hafif sıtma (ba¬
zı yörelerde «texsîr»
denir) .

Tekya : Sevap kazanmak
için misafirlere yemek
yedirilen yer, tekke.

Telaq : Erkeğin kansmı
boşamak için kullan¬
dığı sözcük, kan boşa¬
ma işi. A.

Telaqdan : Erkeğin kan¬
smı boşaması anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «telaq dı¬
de».

Telaş : Balta ile büyük
bir direkten kesilen
parça, yanlan parça,
yarma.

Teleb : Dişi bir hayva¬
nın, örneğin kısrağın,
erkek hayvana karşı
duyduğu çiftleşme is¬
teği.

Telıfandın : Telef etmek,
yok etmek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «di telifine»-

Telifin : Telef olmak an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıtehfe».

Telîs : Büyük çuval (doğ¬
rusu, kendir ipliğin¬
den yapılan seyrek
dokulu çuval).
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Teqteqok Telis

Teqinîn : Çamura bat¬
mak anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiilî
«diteqme»-
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Temam Temenna

Temam : Tamam. A-
Temambûn : Tamam¬

lanmak, tamam olmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«temam dibe».

Temamkırm : Tamamla¬
mak, tamam etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«temam dike».

Temar : Bir şeyin toprak
altında (ya da her¬
hangi bir şeyin altın¬
da) örtünmesi, gömül¬
mesi durumu (sözcük¬
teki «t» kalın okunur) .

Temartm : Bir şeyi top¬
rağa gömmek (ya da,
herhangi bir şeyin al¬
tında sarıp sarmala¬
yarak örtmek) anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıtemâre»
(bazı yörelerde fiil
«temırandm » , şimdi¬
ki zaman fiili de «dı-
temırîne» şeklinde
söylenir ve hepsinde
«t» ve «r» kalın oku¬
nur).

Temartî : Toprak altına
gömülmüş (ya da her¬
hangi bir şeye sarılıp
sarmalanarak örtül¬
müş) şey.

Temaşe : Seyretme, se¬
vindirici bir şeye bak¬
ma, temaşa.

Tembekî : Nargileyle
içilen tömbeki.

Temburî : Erkeklerin ar¬
kaya doğru taradıkla¬
rı saçları (bazı yöre¬
lerde «temorî» şeklin¬
de söylenir ve daha
çok, başın ön tarafın¬
daki saçlara denir) .

Temehkar : Cimri, eli sı¬
kı olan kimse (bazı
yörelerde «tımakar» ,

bazı yörelerde de «t?-
ma» şeklinde söylenir
ve hepsinde «t» harfi
kaim okunur) .

Temel : 1 Mal, varlık.
2 Binanın esası, te¬
meli- T. (bu anlamda
çoğu yörelerde temele
«hîm» ve «xîm» denir) .

Temenna : Birisini yü¬
celterek selâmlamak
için elin başın hizasına
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meli- T. (bu anlamda
çoğu yörelerde temele
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Temezî Teneke

götürülerek verilen
selâm, temennah.

Temezî : İpekli başörtü¬
sü- «Temesî» şeklinde
de söylenir.

Temırîn : Köpeğin öl¬
mesi ya da hakaret
için ölümü köpeğinki-
ne benzetilmek istenen
kimsenin ölmesi anla¬
mma fiil (mecazî ola¬
rak hakaret için uyu¬
mak, uykuya, dalmak
anlamma da kullanı¬
lır) . Şimdiki zaman fi¬
ili «dıtemıre» (sözcük¬
teki «t» ve «r» kaim
okunur) .

Temiz : Pak, temiz. (Ço¬
ğu yörelerde «paqij»
denir) .

Temîzbûn : Temizlen¬
mek, temiz olmak, te¬
miz duruma gelmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«temîz dibe».

Temîzkırın : Temizle¬
mek, temiz duruma,
getirmek anlamına bi-

man fiili «temîz dike».
leşik fiil. Şimdiki za-

Temûz : Temmuz ayı.

Tenbıh : Uyarı, dikkat
çekme, tenbih. A.

Tenbıhkmn : Uyarıda
bulunmak, dikkat çek¬
mek, tenbih etmek an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tenbih dike».

Tenbû : Çoğunlukla ko¬
yunlarda görülen ve
kulakları ile memele¬
rini ısıran bir haşere
(sözcükteki «t» harfi
kaim okunur)-

Tenbûr : Çalgı aletlerin¬
den tanbur (sözcükte¬
ki «t» harfi kaim oku¬
nur) .

Tendûr : Tandır. Birçok¬
ları böyle kullanırlar
(bazı yörelerde de
«tenûr» şeklinde söy¬
lenir)

Teneke : Beyaz ve ince
bir maden. Levhalar
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kaim okunur)-

Tenbûr : Çalgı aletlerin¬
den tanbur (sözcükte¬
ki «t» harfi kaim oku¬
nur) .

Tendûr : Tandır. Birçok¬
ları böyle kullanırlar
(bazı yörelerde de
«tenûr» şeklinde söy¬
lenir)

Teneke : Beyaz ve ince
bir maden. Levhalar
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Teng Tenıkku-ın

halinde satılır (tene¬
ke)

Teng : 1 Dar yer (ya
da dar olan herhangi
bir şey) . 2 Binek ve
yük hayvanının kolanı
(sözcükteki «t» harfi
kalın okunur).

Tengav : Dar yer, dar
olan herhangi bir yer.
Çoğunluk tarafından
bu anlamda kullanılır.
Bazılan da akarsuyun
daraldığı yer anlamı¬
na kullanırlar.

Tengayî : Darlık, dara
düşme, sıkıntı (bazı
yörelerde «tengî», ba¬
zı yörelerde de «tenga-
sî» şeklinde söylenir
ve hepsinde «t» harfi
kalın okunur).

Tengbûn : Daralmak,
dar olmak, dar hale
gelmek anlamına bile¬
şik fiil (mecazî olarak
da ağlayacak duruma
gelmek, gözleri dol¬
mak anlamına kulla¬
nılır). Şimdiki zaman
fiili «teng dibe».

Tengezar : Yerinden yur¬
dundan kopmuş kim¬
se.

Tengıjîn : Çok kızmak,
çok öfkelenmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıtengıje»
(sözcükteki «t» harfi
kaim okunur).

Tengkırm : Daraltmak,
dar duruma getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«teng dike»-

Tenha : Issız, tenha.
Tenık : İnce, yufka. Hem

ince elbiseler, hem de
diğer ince şeyler için
kullanılır (sözcükteki
«t» kalın okunur)-

Tenıkbûn : İncelmek, in¬
ce olmak, ince duru¬
ma gelmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «tenık di¬
be».

Tenıkkırın : İnceltmek,
ince yapmak, ince du¬
ruma getirmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim-

362

Teng Tenıkku-ın

halinde satılır (tene¬
ke)

Teng : 1 Dar yer (ya
da dar olan herhangi
bir şey) . 2 Binek ve
yük hayvanının kolanı
(sözcükteki «t» harfi
kalın okunur).

Tengav : Dar yer, dar
olan herhangi bir yer.
Çoğunluk tarafından
bu anlamda kullanılır.
Bazılan da akarsuyun
daraldığı yer anlamı¬
na kullanırlar.

Tengayî : Darlık, dara
düşme, sıkıntı (bazı
yörelerde «tengî», ba¬
zı yörelerde de «tenga-
sî» şeklinde söylenir
ve hepsinde «t» harfi
kalın okunur).

Tengbûn : Daralmak,
dar olmak, dar hale
gelmek anlamına bile¬
şik fiil (mecazî olarak
da ağlayacak duruma
gelmek, gözleri dol¬
mak anlamına kulla¬
nılır). Şimdiki zaman
fiili «teng dibe».

Tengezar : Yerinden yur¬
dundan kopmuş kim¬
se.

Tengıjîn : Çok kızmak,
çok öfkelenmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıtengıje»
(sözcükteki «t» harfi
kaim okunur).

Tengkırm : Daraltmak,
dar duruma getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«teng dike»-

Tenha : Issız, tenha.
Tenık : İnce, yufka. Hem

ince elbiseler, hem de
diğer ince şeyler için
kullanılır (sözcükteki
«t» kalın okunur)-

Tenıkbûn : İncelmek, in¬
ce olmak, ince duru¬
ma gelmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «tenık di¬
be».

Tenıkkırın : İnceltmek,
ince yapmak, ince du¬
ruma getirmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim-

362



Tenışder Tepkınn

diki zaman fiili «te¬
nık dike».

Tenışder : Kapının iki
yanma, duvarın içine
yerleştirilen iki direk.
Kapı, kapandığı za¬
man bu direklere da¬
yanır (sözcükteki «t»
harfi kalın okunur).

Tenışt : Yan, bir şeyin
yanı, yanı başı (söz¬
cükteki «t» harfi kaim
okunur) .

Tenî : Ateşteki kapların
altında (ya da baca¬
larda, ocaklarda) du¬
manın etkisiyle mey¬
dana gelen is (söz¬
cükteki «t» harfi ka¬
im okunur) .

Tenûr : Tandır (bazı yö¬
relerde «tendûr» şek¬
linde söylenir).

Tenzâ : Bohtan'da bir
köy.

Tep : Hile, aldatmaca,
sahte iş, üçkâğıtçılık
(sözcükteki «t» harfi
kaim okunur).

Tepan : Geniş başlı bir
tahta araç. Kürtler,
kışın evlerinin damla-

nnı, sıkışsın ve akma¬
sın diye bu araçla, dö¬
verler.

Teparık : Tezek yığını¬
nın üstünü sıvayla ka¬
pattıktan sonra bıra¬
kılan deliği tıkamak
için çamur ve dışkıdan
yapılan tıkaç-

Tepelik : Çalgı âleti ola¬
rak kullanılan dümbe¬
lek (bazı yörelerde
«dmbılık» şeklinde
söylenir) .

Tepe : Sılîvan (Silvan)
bucağında bir köyün
adı.

Tepık : Serçe ve benzeri
kuşları avlamak için
yerde kazılan küçük
çukur (aynca elle ya¬
pılıp duvara yapıştm-
lan ve kurumaya bıra¬
kılan tezeğe de aynı
ad verilir)-

Tepkınn : Bir kişinin,
kendisine gelen dar¬
beden korunmak için
sırtını eğmesi anlamı-
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Teplû Teref

na (ya da hayvan dış¬
kısını elle tezek yapıp
duvara yapıştırmak
anlamına) bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tep dike» (sözcükteki
«t» harfi kalın oku¬
nur).

Teplû : İnsanlarda görü¬
len ve baygınlığa yol-
açan bir hastalık.

Ter : Yaş bitki, ağaç,
meyve gibi şeyler
(sözcükteki «r» harfi
kaim okunur) .

Terabûn : Yüksek bir
yerden düşmek anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «tera
dibe > .

Terafkırm : Ekinlerin
içindeki yabanî otları
yolar gibi üzüm ağacı¬
nın çevresindeki za¬
rarlı bitkileri yolmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«teraf dike».

Terakınn : Yüksek bir
yerden atmak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «tera dike» .

Teral : Tembel, çalışma¬
yı sevmeyen, çalışmak¬
tan hoşlanmayan kim¬
se (sözcükteki «r» har¬
fi kaim okunur) .

Terane : Mizah, eğlen¬
ce, güldürü.

Teras : 1 Ağaç dalla¬
rını budama işi. 2

Sason'da bir köy-

Teraşkırın : Ağaç dalla¬
rını budamak anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «teras di¬
ke» (bazı yörelerde fiil
«terastın», şimdiki za¬
man fiili «dıtereşe»;
bazı yörelerde de fiil
«terışandın», şimdiki
zaman fiili «dıterışîne»
şeklinde söylenir ve
hepsinde «r» harfi ka¬
im okunur) .

Terbiye : Edep, terbiye-
A.

Tercıman : Çevirmen,
tercüman. A.

Teredîn : Akıldan yana
hafif olan kimse, hafif
kişi.

Teref : Yan, taraf. A.
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Ter efdar Teri

Terefdar : Yandaş, ta¬
raftar.

Teres : Sövgü sözü (kor¬
kak, yüreksiz anlamı¬
na gelir) .

Terfik : İpin bir parçası
(bazı yörelerde «qet»
denir) .

Terhenı : Bohtan'da bir
köy.

Terhî : Kadınların baş¬
larını örttükleri tül¬
bent.

Ter-f andın : Göze bir şey
sokarak acıtmak, acı¬
masına neden olmak
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıterıfî-
ne».

Tenfîn . Gözün, içine gi¬
ren bir şeyin etkisiyle
acıması anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dıtenfe».

Tenqandm : 1 Birisini
çok kızdırmak, nere¬
deyse çatlayacak de¬
recede öfkelendirmek
anlamına fiil- 2 Bir
hayvanı kovalayarak
kırlara sürmek, kırlara
salmak anlamına fiil.

Her iki anlamda da
şimdiki zaman fiili
«diteriqîne».

Tenqîn : 1 Çok kız¬
mak, neredeyse çatla-,
yacak derecede öfke¬
lenmek anlamına fiil-
2 Hayvanın kırlara
gitmesi, başıboş ola¬
rak kırlarda dolaşma¬
sı anlamına fiil. Her
iki anlamda da şimdi¬
ki zaman fiili «dıten-
qe».

Terıkandm : 1 Terk
etmek, bırakmak anla¬
mına fiil. 2 Bir şe¬
yi, örneğin bir camı
çatlatmak, çatlak du¬
ruma getirmek anla¬
mına fiil. Her iki an¬
lamda da şimdiki za¬
man fiili «dıterıkîne».

Terıkîn : Çatlamak, çat¬
lak duruma gelmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «dıtenke».

Teri : Koyun kuyruğu
(sözcükteki «t» ve «r»
harfleri kaim oku¬
nur) .
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Terîtî Teşî

Terîtî : Bitki, ağaç gibi
şeylerin yaş olma du¬
rumu, yaşlık (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur) .

Terk : 1 Bırakma,
terk. A. 2 Bir şeyde
meydana gelen çatlak¬
lık.

Terkkırın : Terk etmek,
bırakmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «terk dike».

Terlan : Güzel, yakışıklı,
zarif delikanlı.

Term : 1 Büyükayı ta¬
kımyıldızı (bazı yöre¬
lerde «Termê Maxîrê»
denir). 2 Toprak
üzerine yayılmış üzüm
ağacı- 3 Hayvan
ölüsü (doğrusu genel
olarak «ölü» anlamına
gelir ve hem insan,
hem hayvan ölüsü an¬
lamına, kullanılır).

Termal : Hayvan kalça¬
sı.

Terno : Garzan'da bir
köy-

Ters : Keçi, koyun, sığır
gibi hayvanların ge

nel adı, sığır ve davar¬
lar.

Tert : Yerden koparılan,
kurumuş toprak ya, da
hayvan dışkısı parça¬
sı.

Tertûl : Ekinleri ve üzüm
yapraklarını yiyen bir
kurt. Sanırım Avru¬
pa'da «filoksera» ola¬
rak bilinen türdendir.

Terwende : Az, ender
bulunan değerli şey¬
ler.

Terz : 1 Biçim, şekil,
tarz. A. 2 Uygun iş,
münasip iş.

Terzî : Elbise dikicisi, ter¬
zi.

Terzîtî : Terzilik.
Tes : At ya da katın ge¬

risingeri sürmek için
kullanılan sözcük.

Tesbîh : Namazdan son¬
ra okunan teşbih ve
dualar. A.

Teslim : Verme, teslim.
A.

Teşî : Başı kaim, kuyru¬
ğu ince, başında eğik
bir çivi (çengel) bulu¬
nan ve yün gibi şeyle-
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Teşîlok Teyrok

ri eğirmekte kullanı¬
lan bir tahta araç (iğ) .

Teşîlok : Bir kuş türü.
Birçoklan tarafından
da «teztezok» diye ad¬
landırılır (Her iki söz¬
cükteki «t» harfleri
kaim okunur).

Teşqele : İşin yürümesi¬
ni önleyen engel, kan-
şıklık, pürüz-

Teşk : Bacağın aşık ke¬
miği ile kalça arasın¬
daki bölümü.

Teşt : Hamur teknesi.
Teter : Özel olarak hükü¬

metin yazılarını götü¬
rüp getiren posta, pos¬
tacı. T.

Teterqazî : Sipan-Xelat
(Süphan-Ahlat) do¬
laylarında bir köy.

Tetik : Eldiven (çoğu yö¬
relerde «Lepık» denir
ve «1» harfi kalın oku-'
nur).

Tewaf : Allah'ın Evi'ne
(Kabe'ye) ya da ermiş
kimselere yapılan zi¬
yaret. A.

Tewan : Katlanmak an¬
lamına geçişsiz fiil.

Şimdiki zaman fiili
«dıtevve» (sözcükteki
«t» harfi kalın oku¬
nur).

Tewandm : Katlamak
anlamma fiil. «Yay¬
mak» m karşıtı. Şimdi¬
ki zaman fiili «ditewî-
ne».

Tewandî : Katlanmış şey.
Tewaş : Yağ (çoğu yöre¬

lerde «rûn» denir ve
«r» kalın okunur).

Tewb : Dokuması ta¬
mamlanmış ve katlan¬
mış kumaş, elbise gibi
şeyler-

Tewir .- Çeşit tür.
Tewl : Otlakta, hayva¬

nın ayağına bağlanan
İP-

Tewr : Hatta, o kadar ki-
Teyan : Çadırlarda ya¬

şayan Bohtan aşiret¬
lerinden biri.

Teyfık : Yemek tabağı,
tabak (sözcükteki «t»
kaim okunur).

Teyr : Kuş. A. (Sözcük¬
teki «t» talm okunur).

Teyrok : Dolu, yağdığı
zaman ekinlere, mey-
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Teter : Özel olarak hükü¬

metin yazılarını götü¬
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tacı. T.
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laylarında bir köy.

Tetik : Eldiven (çoğu yö¬
relerde «Lepık» denir
ve «1» harfi kalın oku-'
nur).

Tewaf : Allah'ın Evi'ne
(Kabe'ye) ya da ermiş
kimselere yapılan zi¬
yaret. A.

Tewan : Katlanmak an¬
lamına geçişsiz fiil.

Şimdiki zaman fiili
«dıtevve» (sözcükteki
«t» harfi kalın oku¬
nur).

Tewandm : Katlamak
anlamma fiil. «Yay¬
mak» m karşıtı. Şimdi¬
ki zaman fiili «ditewî-
ne».

Tewandî : Katlanmış şey.
Tewaş : Yağ (çoğu yöre¬

lerde «rûn» denir ve
«r» kalın okunur).

Tewb : Dokuması ta¬
mamlanmış ve katlan¬
mış kumaş, elbise gibi
şeyler-

Tewir .- Çeşit tür.
Tewl : Otlakta, hayva¬

nın ayağına bağlanan
İP-

Tewr : Hatta, o kadar ki-
Teyan : Çadırlarda ya¬

şayan Bohtan aşiret¬
lerinden biri.

Teyfık : Yemek tabağı,
tabak (sözcükteki «t»
kaim okunur).

Teyr : Kuş. A. (Sözcük¬
teki «t» talm okunur).

Teyrok : Dolu, yağdığı
zaman ekinlere, mey-
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Teze Tâjık

velere zarar veren
dolu (bazı yörelerde
«teyrık» şeklinde söy¬
lenir ve her ikisinde
de «t» ve «r» harfleri
kalın okunur).

Teze : Yeni, taze (bazı
yörelerde «taze» şek¬
linde söylenir) .

Tezebûn : Yenilenmek,
tazelenmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «teze dibe»
(bazı yörelerde fiil
«tazebûn», şimdiki za¬
man fiili «taze dibe»
şeklinde söylenir) .

Tezekınn : Yenilemek,
tazelemek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «teze dike»
(bazı yörelerde fiil
«tazekırın», şimdiki
zaman fiili «taze dike»
şeklinde söylenir) .

Tezeti : Tazelik.
Tezîn : Ayak gibi bir or¬

ganın uyuşması, uyu¬
şuk hale gelmesi an¬
lamına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dıteze». Ço¬
ğu böyle kullanır, (ba

zı yörelerde fiil «tevı-
zîn», şimdiki zaman fi¬
ili de «dıtevıze» şeklin¬
de söylenir ve hepsin¬
de «t» kalın okunur) .

Tâcır : Ticaretle uğra¬
şan kimse, tüccar, ta¬
cir.

Tâlin : Susuz, susamış
kimse (bazı yörelerde
«ti» şeklinde söylenir) .

Tâhnbûn : Susamak. an¬
lamına bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«tâhn dibe» (bazı yö¬
relerde fiil «tîbûn»
şimdiki zaman fiili
«tî dibe» şeklinde söy¬
lenir) .

Tâhnkırın : Susatmak,
susuz duruma getir¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «tâhn dike» (bazı
yörelerde fiil «tîkırm»,
şimdiki zaman fiili
«ti dike» şeklinde söy¬
lenir) .

Tâjık : Yırtıcı vahşî hay-
vanlann küçük yavru¬
larına verilen ad.
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Têkdan Tıfık

Têkdan : Karıştırmak,
birbirine katmak, kar¬
ma hale getirmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman Tiili
«tek dıde».

Tâkılhev : Kanşık, birbi¬
rine katılmış şey.

Tâkılhevbûn : Kanşmak,
birbirine katılmak,
karma duruma gel¬
mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «tâkılhev dibe».

Tâkılhevkmn : Karıştır¬
mak, birbirine katmak,
karma duruma getir¬
mek anlamma, bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «tâkılhev dike».

Telan : Garzan'da bir
köy.

Târ : 1 Tok, doymuş,
karnı tok olan insan
ya da hayvan. 2 Or¬
tadan birbirine yapı¬
şık iki çuval (bu an¬
lamda kullanıldığın¬
da sözcükteki «t» har¬
fi kalın okunur).

Târbûn : Doymak, tok
olmak, tok hale gel

mek anlamına bileşik
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «târ dibe»-

Târkırın : Doyurmak, tok
duruma getirmek an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«târ dike».

Tâz : 1 Tüfek ateşle¬
neceği sırada, alt bö¬
lümündeki deliğin üs¬
tüne konulan az mik¬
tardaki barut- 2

Tadı keskin ve dili ya¬
kıcı nitelikte olan sı¬
vı.

Tıf : Tükrük.
Tifaq : Belâ, felâket, mu¬

sibet.

Tifiqîn : Rastlamak, kar¬
şılaşmak, ansızın ol¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«ditifiqe» (bazı yöre¬
lerde fiil «tefiqîn»,
şimdiki zaman fiili
«ditefiqe» şeklinde
söylenir).

Tıfık : Üzerine tencere
konulan ateş ocağı. İs¬
ter topraktan olsun, is-
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Tıfkırın Tdjk

ter taştan, aynı adla
adlandırılır.

Tıfkırın : Tükürmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«taf dike».

Tıfsî : Bakırdan yapılan
geniş tabak. «Tepsi»
nin bozulmuş şeklidir.
T. (Bazı yörelerde
«berkeşok» denir).

Tıftak :. Tiftik (bazı yö¬
relerde «teftik» denir).

Tıvîk : Hıristiyanlann,
birisinin basma üşü¬
şüp onu dövmeleri an¬
lamına gelen sözcük.
Kürtlerin garip söz¬
cüklerinden biridir
(sözcükteki «t» harfi
kaim okunur)-

Tıvîlık : Güvercine ben¬
zeyen bir kuş (bazı
yörelerde «kotel» de¬
nir).

Tıhnûşık : Ensede görü¬
len bir ağn, boyun ağ¬
rısı.

Tıhnûyî : Yakalandığı
bir hastalık' yüzünden
çok su içen kimse-

Tıhtavık : Nane bitkisi.
Bilinen bir bitkidir.

Tıxa : Hıristiyanların er¬
ginlik çağma gelme¬
miş erkek çocukları
(sözcükteki «t» harfi
kalın okunur).

Tıjî : Dolu olan herhan¬
gi bir şey .

Tıjîbûn : Dolmak, dolu
hale gelmek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «tıjî dibe».

Tıjîkmn Doldurmak, do¬
lu hale getirmek anla¬
mma bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «tıjî
dike».

Tıl : Bohtan ve Diyarbe-
kir (Dicle) ırmakları¬
nın arasında ve iki ır¬
mağın birleştiği yerde
bir köy. Süleyman
peygamberin bu köy¬
de kaldığı ve kuşlann
bu köyün üzerinden
geçerken O'na saygı
için konduklan söyle¬
nir.

Tılık : Üzüm salkımın¬
dan bir parça (bazı
yörelerde «çiqulik»,
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Tüî Tmazkırm

bazı yörelerde de
«xishk» denir) .

Tdî : Parmak (bazı yö¬
relerde «bâçî» denir).

Tdîlî : Kadınların se¬
vinçli günlerde (özel¬
likle düğünlerde) söy¬
ledikleri ve uzun süre
tekrarladıkları söz. -

Tıllo : Siirt'e iki saat ka¬
dar yakın bir köy-
Işıklı bir yerdedir. Ha¬
vası sağlamdır ve gü¬
zeldir. Bu köyde, Halit
bin Velid'in soyundan
olan mücahitlerin tür¬
beleri vardır- Onun so¬
yundan gelenler, hâlâ
bu köyde oturuyorlar,
onlardan bazılan da
Siirt'te ve çevresinde¬
ki bazı köylerde oturu¬
yorlar. Eruh ilçesinde
de onlardan çok kim¬
seler vardır. Onların
Kürtler arasında en
ünlü olanlan, ünlü Be-
dirhan Paşa ailesidir.
Tıllo'da, onlardan baş¬
ka da bazı ermişlerin
türbeleri vardır. Ör¬
neğin Şeyh Fakirullah

El-Abbasî'nin ve Türk¬
çe «Marifetnâme» ki¬
tabının sahibi (yazarı)
İbrahim Hakkı'nm tür¬
beleri gibi. Allah onla¬
ra rahmet eylesin.

Tılmıs : Beşiri'de bir köy.
Tılol : Sıvı, sulu çamur,

balçık.
Tılolok : İçine şeker ka¬

tılmış sütle pişirilen
pirinç unundan elde
edilen yemek (muhal¬
lebi) .

Tılp : Zeytinyağı ve ben¬
zerlerinin tortusu.

Tıma : Cimri, eli sıkı kim¬
se.

Tımarım : Öfkeli kimse¬
nin söylediği anlaşü-
maz sözler.

Tımayî : Cimrilik.
Timoq : Sason dağında

bir köy.
Tınaz : Şaka, mizah,

alay, alaya alma, dal¬
ga geçme (sözcükteki
«t» harfi kaim oku¬
nur).

Tmazkırm : Şaka yap¬
mak, alaya almak,
dalga geçmek anlamı-
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Tırb Tîk

na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «tınaz di¬
ke».

Tırb : Mezar, türbe- A.
Tırbît : Tanıdık, tanış

olan kimse.
Tirxel : Yürümek gücü¬

ne sahip olamayacak
kadar yumuşak ve
gevşek olan kimse ya
da hayvan.

Tırî : Üzüm. Çoğu böyle
kullanır. «Tırıh» şek¬
linde de kullananlar
vardır.

Tırınce : Merdiven (bazı
yörelerde «dırınce» ve
«derence» şeklinde
kullanılır ve hepsinde
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Tırkanî : Vücudun or-
ganlaraıı titreterek ya¬
pılan bir raks, oyun.

Tırtop : Rojkan'da bir
köy.

Tıs : Oyun dışı kalan
oyuncu.

Tisi : Katıksız yenilen
ekmek, yavan ekmek.

Tışt : Şey, eşya.

Tıştîr : Bir yaşını doldur¬
muş keçi.

Tızbî : Elle çekilen tes¬
pih.

Ti : 1 Kadının kocası¬
nın erkek kardeşi (ka¬
yın) . 2 Susuz, susa¬
mış kimse (bu anlam¬
daki, bazı yörelerde
«tâhn» şeklinde söyle¬
nir).

Tîj : Keskin, sivri «Tûj»
şeklinde de söylenir.

Tîjbûn : Keskinleşmek,
sivrilmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «tîj dibe»- Ba¬
zılarınca, da fiil «tûj-
bûn», şimdiki zaman
fiili de «tûj dibe» şek¬
linde söylenir.

Tîjkırın : Keskinleştir¬
mek, sivriltmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «tîj di¬
ke». Bazıları da, fiili
«tûjkırm», şimdiki za¬
man fiilini «tûj dike»
şeklinde söylerler.

Tîk : Gömleğin birbirine
eklenen parçalan (ay-
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Tîmar Toraq

rica dik anlamına da
kullanılır) .

Tîmar : Ata yapılan tı¬
mar. T.

Tîmarkırm : Atı tımar
etmek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «tîmar dike».

Tir : 1 Ok, 2 Koyu
olan, katıya yakın sıvı
madde.

Tîremar : Küçük yılan,
ince yılan, ok biçimin¬
deki yılan.

Tiroj : Açık bir yerden,
pencereden binanın
içine giren güneş ışığı,
ışın (sözcükteki «r»
harfi kalın okunur).

Tiş : Dağ. ister büyük,
ister küçük olsun, bu
adla adlandınlır-

To: Kaymak (sözcükteki
«t» kaim okunur) .

Tobe : Tövbe, tevbe. A.
Tofan : Nuh Peygam¬

berin tufanı (aynca
fırtına anlamına da
mecazî olarak kullanı¬
lır)

Tov : Tohum (sözcükteki
«t» kaim okunur).

Tovıl : Ağaç ya da ben¬
zeri şeylerin kabuğu.

Tovî : Tohum için sarar¬
maya bırakılan hıyar.

Tol : 1 Kısa tüylü kö¬
pek. 2 Delikanlı
(doğrusu fahişe kadın
ya da ona benzer genç
erkek anlamma gelir
ve her iki anlamda da
«t» ve «1» kalın oku¬
nur).

Tolaz : Ahlâkça düşük
olan, itibannm düş¬
mesine aldırmayan,
davranışlannda sınır
tanımıyan erkek (söz¬
cükteki «t» ve «1» ka¬
lın okunur).

Tohk : Bir bitki.

Tom : Siirt yakmlannda
bir köy.

Tomanî : Meyvelerden
bir armut türü.

Top : Bilinen silâh, top.
T.

Toraq : İyi peynirin tor¬
tusundan yapılan ka¬
litesiz peynir (Türkçe-
de «çökelek» ve «nor»
adlanyla bilinir).
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Toranî Tukme

Toranî : 1 Boş otur¬
mayı, boş gezmeyi se¬
ven, çalışmaya heves
etmeyen kimse. 2

Sahibinin evinde ba¬
rınmayan köpek (söz¬
cükteki «t» ve «r» harf¬
leri kıılm okunur) .

Töre : Ü .'.üm ağacının ve
benzeri ağaçların dal¬
larından kesilen çu¬
buk (ayrıca gelenek,
töre anlamına da kul¬
lanılır)

Torik : Bohtan'da bir
köy.

Torî : Çakal (bu sözcük
bazı yörelerde «torîk»
şeklinde söylenir) .

Tortor : Ufak taneli, si¬
yah bir üzüm türü
(sözcükteki her iki
«t» ve «r» de kalın
okunur) .

Tortore : Boş oturmayı,
boş gezmeyi seven, ça¬
lışmaktan hoşlanma¬
yan kimse (sözcükteki
«t» ve «r» harflerinin
hepsi kalın okunur)-

Toşıl : Direk, çubuk ve

benzeri şeylerin kabu¬
ğu.

Totak : Bir kuş. Kumru
olduğunu sanıyorum.

Totırne : Uzun boylu, iri-
yan, yayvan erkek
(sözcükteki her iki
«t» ile «r» kaim oku¬
nur).

Toz : Havada dağılan,
yayılan ufak toprak,
toz.

Tu : İkinci şahıs tekil
zamiri, «sen» anlamı¬
na gelir (cümle için¬
deki yerine göre bazen
«te» şeklini de alır).

Tuxm : Soy, sülâle.
Tuxmanis : Kavaş'ta (Ge¬

vaş) bir köy.

Tuxmeyn : Kötü beslen¬
me yüzünden karnı
şişen ve ağrıyan kim¬
se.

Tuxt : Eski bir ağırlık
ölçüsü, kıyyenin dört¬
te biri.

Tuxub : Smır (bazı yö¬
relerde «tuxum» şek¬
linde söylenir) .

Tukme : Güçlü, sağlam.
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Tuman Tuta

Her şey için kullanılır.
T.

Tuman : Don, kilot (bazı
yörelerde «tıman» şek¬
linde söylenir ve ço¬
ğu yörelerde dona
«derpâ» derler).

Tüne : Yok, bulunmuyor
anlamına gelen söz¬
cük. «Tunne» şeklinde
de söylenir.

Tunebûn : Yokluk, yok
olmak, bulunmamak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tüne dibe»-

Tunekırın : Yok etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«tüne dike».

Turme : Bembeyaz ya da
sarıya çalan beyaz
ipekle işlenen beyaz
sarık.

Tut : Köpeği kovmak için
söylenen söz (bazı yö¬
relerde «hoşt» denir) .

Tû : Dut.
Tûj : Keskin, sivri, kesi¬

ci olan şey. İster silâh,
ister başka şey olsun,
hepsi bu adla adlan

dırılır (bazı yörelerde
«tîj» şeklinde söyle¬
nir).

Tûjbûn : Keskinleşmek,
keskin olmak, sivril¬
mek anlamma bileşik
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «tûj dibe» (bazı yö¬
relerde fiil «tijbûn»,
şimdiki zaman fiili de
«tîj dibe» şeklinde söy¬
lenir) .

Tûjık : Kesici silâhlar¬
dan biri olan hançer.
Birçoklan tarafından
kullanılır.

Tûjî : Keskinlik, sivrilik.
Tûjkınn : Keskinleştir¬

mek, sivriltmek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «tûj
dike» (bazı yörelerde
fiil «tîjkırın», şimdiki
zaman fiili «tîj dike»
şeklinde söylenir).

Tûk : 1 Hayvan tüy¬
leri- 2 Tükrük.

Tüle : Küçük av köpeği
(aynca tüyleri dökül¬
müş, cılızlaşmış sokak
köpeği için de aynı
sözcük kullanılır).
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Tûnc Tûzık

Tûnc : Sarı bir maden keğin alnma dökülen
(tunç). T- saçları.

Tûzık : Yenilebilen bir
Tûncık : Kadm ya da er- bitki.
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U-..C-).

(*) Kürtçede bu harf, sözcüklerin başında gelmez.
(M.E.B.)
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(*) Kürtçede bu harf, sözcüklerin başında gelmez.
(M.E.B.)
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Û(*)

(*) Kürtçede bu harfle başlayan sözcük yoktur.
(M.E.B.)
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(*) Kürtçede bu harfle başlayan sözcük yoktur.
(M.E.B.)
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w

Wax : Elden kaçırılan
bir şeyden ya da is¬
tenmeyen bir şeyin ba¬
şa gelmiş olmasından
dolayı söylenen ve ha¬
yıflarıma ifade eden
sözcük.

Walî : Bir vilâyetin siya¬
setini yürütmek üzere
yüce devlet tarafından
atanan yönetici, vali.
A.

Wan : Üçüncü şahıs ço¬
ğul zamiri. Hem eril,
hem de dişil varlıklar
için kullanılır (cümle

içindeki yerine ve du¬
rumuna göre bazen
«ew» şeklini alır) .

Wanêha : Biraz uzak
olan iki ya da daha
fazla varlıklar için
kullanılan işaret söz¬
cüğü (bazı yörelerde
«ewên ha» şeklinde
söylenir) .

War : Göçebe olan ve
çadırlarda yaşayan
Kürt aşiretlerinin in¬
dikleri, konakladıklan
yerler ve köylülerin
yazın direklerden ve
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Waswas Wergeran

yapraklardan kurduk¬
ları evlerde oturdukla¬
rı soğuk, serin yerler.

Waswa.s : İbadet ve di¬
ğer işlerde bazı adam¬
larda görülen vesvese
(kuruntu, kuşku, te¬
reddüt). A.

Way : Üzüntü ya da acı,
acıma ifade eden söz¬
cük.

Wefat : Ölüm, vefat. A.
Wefatkinn : Ölmek, ve¬

fat etmek, eşraf kim¬
selerin ölmesi anlamı¬
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «wefat di¬
ke»- Aynca fiil «wefat-
bûn», şimdiki zaman
fiili de «wefat dibe»
şeklinde de söylenir.

Weh : Şaşkınlık sırasın¬
da, bir şeye şaşarken
söylenen söz-

Weha : Böyle, bu şekil¬
de.

Wehakî : Böylece, böyle¬
sine.

Wehîd : Ev işlerinde ya
da diğer işlerinde yar¬
dımcısı olmayan, tek
başına işlerini yapmak

durumunda olan kim¬
se.

Wehş : Domuz (çoğu yö¬
relerde «beraz» denir) .

Weqî : Eski bir ağırlık
ölçüsü (kıyye).

Wek : Gibi, benzer.
Wekal : Vekil, «vekil» in

bozulmuş şeklidir. A.
(Bazı yörelerde «we-
kîl» şeklinde söylenir).

Wekî : 1 Madem, ma¬
dem ki. 2 Gibi, ben¬
zer.

Wekok : Örnek.
Welat : Vatan, yurt,

memleket.
Welê : Öyle, o şekilde.
Welî : Allah'ın ermiş ku¬

lu, veli. A.
Were : Gel anlamına

emir- Tekil şahıs için¬
dir. Çoğulu ise «we-
nn»dır

Werem : İnce hastalık,
verem (çoğu yöreler¬
de «jana zırav» denir) .

Wergeran : Dönmek,
ters-yüz olmak, tersi¬
ne dönmek, devrilmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «wer dıge-
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Wergerandin Weşandm

re» (sözcükteki ikinci
«r» kalın okunur) .

Wergerandm : Devir¬
mek, ters-yüz etmek,
tersine çevirmek an¬
lamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «wer diğe¬
rine» (sözcükteki ikin¬
ci «r» kalın okunur) .

Wergirtm : Giymek, el¬
bise giymek anlamına
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «wer dıgıre».

Wergirtî : Giyilmiş olan
elbise.

Werîne : Getir, al getir
anlamına emir. Tekil
şahıs için kullanılır.
Çoğulu ise «werînin»
dır.

Werîs : Kınnap ve ben¬
zeri şeylerden yapılan
ip.

Werimandm : Şişirmek,
şişkin duruma getir¬
mek anlamına fiil.-
Şimdiki zaman fiili
«diwerimîne».

Wenmîn : Şişmek, şişkin
duruma gelmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «diwenme»-

Werm : Şişkinlik, şişme
durumu.

Werz : Hıyar ve kavun
ekilen ve sulak olma¬
yan tarla, arazi-

Wesîyet : İnsanm varlı¬
ğı, malı ve çocuklan
için yaptığı vasiyet. A.

Westan : Yorulmak, yor¬
gun duruma gelmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «duveste».

Westandm : Yormak,
yorgun duruma getir¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diwestine».

Westayî : Yorgun, yorul¬
muş olan kimse ya da
hayvan.

Weş : Hayvana, yoldan
saptığında söylenen
sözcük.

Weşan : Sallanıp dağıl¬
mak (örneğin ağaçtan
düşen meyvelerin da¬
ğılması) anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diweşe».

Weşandin : Sallayarak
dağıtmak anlamma.
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Wesîyet : İnsanm varlı¬
ğı, malı ve çocuklan
için yaptığı vasiyet. A.

Westan : Yorulmak, yor¬
gun duruma gelmek
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «duveste».

Westandm : Yormak,
yorgun duruma getir¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diwestine».

Westayî : Yorgun, yorul¬
muş olan kimse ya da
hayvan.

Weş : Hayvana, yoldan
saptığında söylenen
sözcük.

Weşan : Sallanıp dağıl¬
mak (örneğin ağaçtan
düşen meyvelerin da¬
ğılması) anlamma fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diweşe».
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Weşandî Wisa

fiil. Şimdiki zaman fii-<
li «diweşîne».

Weşandî : Sallanıp dağı-
. tılmış olan şeyler.

Wezin : Tartı. A.

Wezinandm : Tartmak
anlamına fiil. Şimdiki
zaman fiili «diwezmî-
ne»-

Wezîr : Yüce devletin
veziri (bakanı). A-

Wezîrî : İri taneli, kalite¬
li bir incir türü.

Wey : Şaşkınlık sözcü

ğü, bir şeye şaşarken
söylenen sözcük.

Wêran : Harabe, yıkıntı,
yıkılmış bina.

Wêrin : Cesaret etmek,
göze almak anlamma
fiil. Şimdiki zaman fii¬
li «diwêre».

Wird : Şeyhin müridine
öğütlediği ve sürekli
okumasını istediği zi¬
kirler.

Wısa : Öyle, o şekilde.
Bazen de «wisan» şek¬
linde- söylenir.
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Y

Ya : 1 İmdat, medet
umma, yakanş sözcü¬
ğü. Ancak Allah'tan
yada O'na yakın olan
kimseden medet dile¬
mekte kullanılır. Ör¬
neğin «ya Xwedê» (ya
Allah) ve «ya Şêx'ê
Bexda'yê» (ya Bağdat
Şeyhi) gibi. 2 Tam¬
lamada aidiyet ifade
eder (Türkçedeki «ki»
edatı gibi; örneğin «be¬
nimki» anlamma gelen
«ya mın» gibi. Ancak
tamlayan dişil olursa

bu sözcük kullanılır,
bazı yörelerde de «a»
şeklinde söylenir; tam¬
layanın eril olması du¬
rumunda ise bunun
yerine «yâ» ya da «ê»
kullanılır) .

Yahî : Birisinden iyilik
gören kimsenin, ken¬
disine iyilik edene söy¬
lediği ve memnunluk
ifade eden sözcük. Ba¬
zdan tarafından da
«yahu» şeklinde söyle¬
nir.
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Yan Yekkırın

Yan : Bağlaç- İki şeyden
birisinin olacağını (ör¬
neğin «ya o gelecek,
ya ben gideceğim» an¬
lamına gelen «yan ew
dâ bâ, yan ez dâ biçim»
cümlesindeki gibi) ya
da iki şeyden birisinin
seçilmesi gerektiğini
(örneğin «ya okuya¬
caksın, ya çalışacak¬
sın» anlamına gelen
«yan tu dâ brxwînî yan
tu dâ bixebiti» cümle¬
sindeki gibi) ifade
eder (bazı yörelerde
«an», bazı yörelerde
de «ya» şeklinde söy¬
lenir)

Yanxwe : Bağlaç. «Yan»
la aynı anlama gelir.

Yar : Sevgili, yar.
Yari : 1 Şaka, lâtife,

mizah. 2 Sevgi,
dostluk.

Yazdeh : Onbir sayısı.
Yeqîn : Sağlıklı bilgi. A.
Yeqînkmn : Sağlıklı şe¬

kilde bilmek, inanmak
anlamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«yeqîn dike».

Yek -. Bir sayısı.
Yekane : Ev işlerinde ya

da diğer işlerinde ken¬
disine yardım edecek
kimsesi bulunmayan
ve işlerini tek başına
yapmak durumunda
kalan kimse. Kurt için
de kullanılır, «gur ê
yekane» (tek başına
olan kurt) . denir. Yani
güçlü ve cesur olduğu
için tek basma ve ar-
kadaşsız olarak dola¬
şır; bu nedenle ondan
korkulur (bu sözcük
aynca tek, eşsiz, em¬
salsiz anlamına da
kullanılır) .

Yekbûn : Birleşmek an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«yek dibin» (Şimdiki
zaman fiili çoğul ola¬
rak gelir, tekil olmaz) .

Yekîtî : Birlik, birleşme,
bir olma durumu-

Yekkmn : Birleştirmek,
bir araya getirmek an¬
lamına bileşik fiil-
Şimdiki zaman fiili
«yek dike».
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Yeman Yezdan

Yeman : Başa, istenme- hünerli, becerikli, ce-
yen bir şey geldiğinde sur anlamma da kul-
imdat istemek için lanılır).
söylenen sözcük. «A- Yezdan : Allah, Tann,
man»m bozulmuş şek- Yaradan (çoğu yöre-
lidir (aynca yaman, lerde «Xwedê» denir).
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Zaboq : Çöplerin dökül¬
düğü yer, çöplük, zi-
billik.

Zac : Derileri boyamak¬
ta kullanüan kaliteli
boya,

Zad : Yiyecek, yemek,
hububat ürünü.

Zado : Elajgır : (Eleşkirt)
bucağında bir köy.

Zava : 1 Güveyi, da¬
mat. 2 Ailenin kı¬
zıyla evli olan kimse,
damat (örneğin «sizin
damadınız» anlamına

gelen «zavayâ we» gi¬
bi).

Zavatî : Güveyi olma
durumu, damatlık.

Zahıd : Dünyadan elini-
eteğini çekip kendini
Tann yolunda ibadete
veren kimse, zahit. A.

Zahir : Açık, zahir, «giz¬
lenin karşıtı. Çoğu ta-
rafından kullanılır
(çoğu yörelerde «eşke¬
re» ya da «eşkera» de¬
nir).

Zax : Çizgi, hat (çoğu
yörelerde «xêz» denir) .
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Zaxo Zatik

Zaxo : Musul ile Cizre
arasında bir kasaba
(şimdi Irak sınırlan
içindedir) .

Zaxor : Güçlükle yürü-
nebilen taşlık ve sarp
yer-

Zaxoran : Aşîtan'da (?)
bir köy-

Zaxorî : Başa bağlanan
bir ipekli turban.

Zal : Yoksul, çaresiz, fa¬
kir kimse.

Zana : Bilgili, bilgi sahi¬
bi, bilgin.

Zanabûn : Bilgili olmak,
bilgi sahibi olmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zana dibe».

Zandor : Yerde kazıla,-
rak kışın kar dolduru¬
lan büyük çukur. Bu¬
rada doldurulan kar
yaza kalır, saklanır
(sözcükteki «z» harfi
kalın okunur).

Zaııîn : Bilmek anlamı¬
na fiil. Şimdiki zaman
fiili «dızane» (aynca
bilgi anlamına da kul¬
lanılır) .

Zape : Van gölü yakın¬
larında bir köy.

Zar : Konuşulan dil (ko¬
nuşma organı olan ve
«zıman» denilen ağız¬
daki dille kanştırılma-
malı) .

Zare-zar : Bir belâya, bir
felâkete uğramış kim¬
senin feryadı.

Zarın : Bir belâya, bir
felâkete uğramış kim¬
senin feryad etmesi,
ağlaması anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dızare» (sözcükteki
«z» ve «r» harfleri ka¬
lın okunur).

Zarûk : Küçük çocuk
(ayrıca evlât anlamına
da kullanılır; bazı yö¬
relerde «zarû» şeklin¬
de söylenir ve her iki
söyleyiş biçiminde de
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Zarûkî : Çocukluk, ço¬
cuk olma durumu.

Zarû-zâç : Çoluk-çocuk.
Zatîk : Hıristiyanların

bayramı- Bazılannca
kullanılır (sözcükteki
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Zayi Zexîre

«z» harfi kaim oku¬
nur)-

Zayi : Kayıp, zayi. A.
Zayıbûn : Kaybolmak,

zayi olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «zayi dibe».

Zayıkırm : Kaybetmek,
zayi etmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «zayi dike».

Zaym : Doğurmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dızâ».

Zeb : Katı, sert şey (söz¬
cükteki «z» harfi ka¬
lın okunur) .

Zebani : Cehennemdeki
görevli. A.

Zebeş : Karpuz (bazı yö¬
relerde «jebeş», bazı
yörelerde de «şebeş»
şeklinde söylenir).

Zebloq : Saydam, düz.
Her şey için kullanılır.

Zebûn : Birisiyle her za¬
man iş yapan, sürekli
müşterisi durumuna
gelen kimse.

Zevî : Tarla.
Zevzîk : Şirvan'da bir

köy. Narlan boldur-

Zegır : Taşın parçalanıp
ufaltılmasıyla meyda¬
na gelen ufak taş par¬
çalan-

Zehf : Çok, bol. Her şey
için kullanılır.

Zehfbûn : Çoğalmak, bol¬
laşmak, bol olmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zehf dibe».

Zehferan : Safra (bazı
yörelerde «zavır», ba¬
zı yörelerde de «zırav»
şeklinde söylenir).

Zehfkırm : Çoğaltmak,
bollaştırmak, bol hale
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «zehf dike».

Zehmet : Meşekkat, ezi¬
yet, zahmet. A.

Zehmetkâş : Zahmet çe¬
ken, eziyet çeken kim¬
se.

Zexîre : Evde ilerisi için
hazırlanıp saklanan
yiyecek, ya da yolcu¬
luğa çıkan kimsenin
birlikte götürdüğü a-
zık (a,zığa bazı yöre¬
lerde «zewade» denir) .

388

Zayi Zexîre

«z» harfi kaim oku¬
nur)-

Zayi : Kayıp, zayi. A.
Zayıbûn : Kaybolmak,

zayi olmak anlamına
bileşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «zayi dibe».

Zayıkırm : Kaybetmek,
zayi etmek anlamına
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «zayi dike».

Zaym : Doğurmak anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dızâ».

Zeb : Katı, sert şey (söz¬
cükteki «z» harfi ka¬
lın okunur) .

Zebani : Cehennemdeki
görevli. A.

Zebeş : Karpuz (bazı yö¬
relerde «jebeş», bazı
yörelerde de «şebeş»
şeklinde söylenir).

Zebloq : Saydam, düz.
Her şey için kullanılır.

Zebûn : Birisiyle her za¬
man iş yapan, sürekli
müşterisi durumuna
gelen kimse.

Zevî : Tarla.
Zevzîk : Şirvan'da bir

köy. Narlan boldur-

Zegır : Taşın parçalanıp
ufaltılmasıyla meyda¬
na gelen ufak taş par¬
çalan-

Zehf : Çok, bol. Her şey
için kullanılır.

Zehfbûn : Çoğalmak, bol¬
laşmak, bol olmak an¬
lamma bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zehf dibe».

Zehferan : Safra (bazı
yörelerde «zavır», ba¬
zı yörelerde de «zırav»
şeklinde söylenir).

Zehfkırm : Çoğaltmak,
bollaştırmak, bol hale
getirmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «zehf dike».

Zehmet : Meşekkat, ezi¬
yet, zahmet. A.

Zehmetkâş : Zahmet çe¬
ken, eziyet çeken kim¬
se.

Zexîre : Evde ilerisi için
hazırlanıp saklanan
yiyecek, ya da yolcu¬
luğa çıkan kimsenin
birlikte götürdüğü a-
zık (a,zığa bazı yöre¬
lerde «zewade» denir) .

388



Zexm Zehqîn

Zexm : Sağlam, pek,
güçlü. Her şey için
kullanılır.

Zexmik : Üzengiyi eyere
bağlayan bağ.

Zexmkirm : Sağlamlaş¬
tırmak, pekiştirmek,
güçlendirmek anlamı-,
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «zexm di¬
ke».

Zexmbûn : Sağlamlaş¬
mak, pekişmek, güç¬
lenmek anlamına bile¬
şik fiil- Şimdiki zaman
fiili «zexm dibe».

Zeqnepûrt : Son derece
acı tat veren şeylerin
benzetildiği şey- «zeq-
nepûrt xwar» denilir.
Yani yediği afiyet ol¬
masın demektir. «Zı-
qûm» da aynı anlama
gelir. Kürtler, bunun
Cehennemde bir ağaç
olan asıl anlamını bil¬
miyorlar.

Zekem : Nezle, grip. Bili¬
nen bir hastalıktır.

Zekemî : Nezleye yaka¬
lanmış kimse.

Zelal : Duru, bercak, Su

ve benzeri şeyler için
kullanılır.

Zelalbûn : Durulaşmak,
berraklaşmak, duru
hale gelmek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «zelal di¬
be».

Zelalet : Dalalet, sapık¬
lık, doğru yoldan sap¬
ma. A.

Zelalî : Duruluk, berrak¬
lık.

Zelalkırın : Duru hale
getirmek, berraklaş-
tırmak anlamına bile-
şi fiil. Şimdiki zaman
fiili «zelal dike».

Zele : Birisinin yüzüne
ya da ensesine vuru¬
lan el darbesi, tokat
(bazı yörelerde «şe-
qam» denir).

Zehqandm : Bir şeyi bir
başka şeye yapıştır-,
mak anlamına fiil-
Şimdiki zaman fiili
«dizehqîne».

Zehqîn : Bir şeyin bir
başka şeye yapışması
anlamına fiil- Şimdiki
zaman fiili «dizehqe».
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güçlendirmek anlamı-,
na bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «zexm di¬
ke».

Zexmbûn : Sağlamlaş¬
mak, pekişmek, güç¬
lenmek anlamına bile¬
şik fiil- Şimdiki zaman
fiili «zexm dibe».

Zeqnepûrt : Son derece
acı tat veren şeylerin
benzetildiği şey- «zeq-
nepûrt xwar» denilir.
Yani yediği afiyet ol¬
masın demektir. «Zı-
qûm» da aynı anlama
gelir. Kürtler, bunun
Cehennemde bir ağaç
olan asıl anlamını bil¬
miyorlar.

Zekem : Nezle, grip. Bili¬
nen bir hastalıktır.

Zekemî : Nezleye yaka¬
lanmış kimse.

Zelal : Duru, bercak, Su

ve benzeri şeyler için
kullanılır.

Zelalbûn : Durulaşmak,
berraklaşmak, duru
hale gelmek anlamma
bileşik fiil. Şimdiki
zaman fiili «zelal di¬
be».

Zelalet : Dalalet, sapık¬
lık, doğru yoldan sap¬
ma. A.

Zelalî : Duruluk, berrak¬
lık.

Zelalkırın : Duru hale
getirmek, berraklaş-
tırmak anlamına bile-
şi fiil. Şimdiki zaman
fiili «zelal dike».

Zele : Birisinin yüzüne
ya da ensesine vuru¬
lan el darbesi, tokat
(bazı yörelerde «şe-
qam» denir).

Zehqandm : Bir şeyi bir
başka şeye yapıştır-,
mak anlamına fiil-
Şimdiki zaman fiili
«dizehqîne».

Zehqîn : Bir şeyin bir
başka şeye yapışması
anlamına fiil- Şimdiki
zaman fiili «dizehqe».
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Zelil Zeptîye

Zelil : Düşük seviyeli, de¬
ğersiz kimse. A.

Zelqok : Yapışkan olan
şey (bazı yörelerde
«zeleqok» ya da «zele-
qokî» şeklinde söyle¬
nir).

Zelûl : Düşük seviyeli,
değer -:iz kimse, zelil.

Zem : Adam çekiştirme,
başkasının aleyhine
konuşma. A.

Zeman : Vakit, zaman.
A.

Zenıkmn : Adam çekiş¬
tirmek, başkasının
aleyhine konuşmak
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zem dike».

Zen : Sanı, sanma, zan.
A.

Zend : Bilek, kolun dir¬
sekle el arasındaki
bölümü.

Zendedar : Bilek kalınlı¬
ğında olup bilek uzun¬
luğunda kesilen sırık
parçaları.

Zendek : Çalışırken ve iş
yaparken bilezik gibi
bileğe giyilen bir do

kuma maddesi (kolluk
demek olan bu parça¬
ya bazı yörelerde
«dest-hûçık» denir) .

Zeng : Demirde beliren
kir, pas (bazı yöreler¬
de «zengar» ya da
«zmgar» şeklinde söy¬
lenir ve «r» harfi kaim
okunur)

Zengal : Taneleri az olan
üzüm salkımı.

Zengan : Aşitan'da (?)
bir köy-

Zengo : Eyere bağlanan
üzengi (bazı yörelerde
«zengû» şeklinde söy¬
lenir) .

Zengûn : Varlıklı kimse,
zengin (bazı yöreler¬
de bu sözcük «zengin»
şeklinde söylenir; bazı
yörelerde de varlıklı
kimseye «dewlemend»
denir) .

Zenkınn : Sanmak, zan¬
netmek anlamına bi¬
leşik fiil. Şimdiki za¬
man fiili «zen dike».

Zeptîye : Hükümet zapti¬
yesi (güvenlik güçle-
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Zeraqe Zenqîn

ri) . «Zepti» şeklinde
de söylenir).

Zer : Sarı renkte olan
şey.

Zeraqe : Duvarlarda açı¬
lan ve içerinin ışık
almasına yarayan kü¬
çük delik.

Zerayî : Sarı renk, san¬
lık. «Zerî» şeklinde de
söylenir.

Zerbûn : Sararmak, sarı
olmak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «zer dibe».

Zercıl : Beşiri'de bir köy.
Zerçınık : Sonbaharda

çimenliklerde, otlak¬
larda biten kısa boylu
çayır, otlar (bazı yö¬
relerde «payizxêr» de¬
nir) .

Zerde : Pirinçle şekerin,
balın ya da pekmezin
birlikte pişirilmesiyle
yapılan bir yemek.

Zerdele ; Meyvelerden
kayısı.

Zere : Rengi sanya çalan
şey-

Zerebî : Söğüt ağacının
bir türü (bazı yöre

lerde «zerbî» şeklinde
söylenir) .

Zerek : 1 Kehribar ta¬
nelerinden yapılan
kolye, kehribar ger¬
danlık- 2 Gözün be¬
yaz bölümünün sarar¬
masına neden olan bir
hastalık (sanlık has¬
talığı olan bu hastalı¬
ğa bazı yörelerde «ze-
nk» denir).

Zereket : Hayvanlar için
kışa saklanan bir bit¬
ki.

Zerekew : Kekliğe ben¬
zeyen ve rengi sanya
çalan bir kuş.

Zerekî : Sanlık hastalı¬
ğına yakalanmış kim¬
se (bazı yörelerde «ze-
nkî» şeklinde söyle¬
nir).

Zerg : Mızrak ucu.
Zergûz : Ceviz ağacına

benzeyen ve fakat
meyve tutmayan bir
ağaç.

Zenqîn : Güneşin doğ¬
ması ve ışık vermesi
anlamma fiil. Şimdiki
zaman fiili «dizenqe».
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Zerık Zeytûn

Zerık : Yumurta şansı.
Zensk : Kabuğundan

göz ilâcı yapılan bir
ağacın çubuğu.

Zeri : 1 San renk, sa¬
rılık. 2 Sarışın kız
ya da kadın.

Zerîle : San renkte, ufak
bir kuş.

Zerînkas : Kavas (Ge¬
vaş) ilçesinde bir köy.

Zerketav : Güneşin bat¬
mak üzereyken saçtığı
ışık (sözcükteki «t»'-
harfi kaim okunur) .

Zerkırın : Sarartmak,
san renge sokmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zer dike»-

Zerneqêt : Sason'da bir
köy.

Zernîx : Zırnık- Bilinen
bir şeydir (bazı yöre¬
lerde «zirnîq» şeklinde
söylenir) .

Zerpıçî : Zayıflamış, ren¬
gi sararmış kimse. Bir¬
çokları da «zer'ılî» şek¬
linde söylerler (bazı
yörelerde de «zerhımî»

ya da «zermıhî» şek¬
linde söylenir).

Zerzanîq : Uzunlaması¬
na, taş gibi bir şeyin
üzerine konulan ağaç.
Her iki ucuna birer ki¬
şi oturur. Bir kez, bir
ucundaki öbür uçtaki-
ni kaldırır; bir kez de
bunun tersi yapılır. Bu
oyunu en çok çocuklar
oynarlar (tahtaraval-
h).

Zerzûr : Bir kuş.
Zewac : Evlenme, evlilik.
Zewade : Yolcunun ya¬

nma aldığı azık (bazı
yörelerde buna «zexî-
re» denir) .

Zewd : İşçinin, ücret al¬
madan ve istemeyerek
başkası için yaptığı iş,
angarya (bazı yöre¬
lerde «suxre» denir).

Zewicandm : Evlendir¬
mek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dizewicîne».

Zewq : Bir şeyden duyu¬
lan haz, zevk. A.

Zeyt : Zeytinyağı. A-
Zeytûn : Zeytin.
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Zêde Zixt

Zêde : Fazla, zait, artı-
Zêdêbûn : Fazlalaşmak,

zait olmak, artmak, ar¬
tış göstermek, fazla
olmak anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «zade dibe».

Zâdekırın : Artırmak,
fazlalaştırmak, çoğalt¬
mak anlamına bileşik
fiil (kendi kendine git¬
tikçe artış gösteren
şeyler, örneğin yağ¬
murun gittikçe artma¬
sı, şiddetlenmesi gibi
durumlar da bu fiille
ifade edilir). Şimdiki
zaman fiili «zâdedıke».

Zadeyi : Fazlalık, artış,
fazlalaşma.

Zêr : Altın (sazcükteki
«z» harfi kalın oku¬
nur) .

Zerin : Altından yapılmış
Şey.

Zêwik : Garzan'da bir
köy.

Zêwî : Şirvan'da bir köy.
Zıbare : Birçok kişinin,

bir kimseye, herhangi
bir işinde yaptıkları
yardım (imece) .

Zıbd : Zibil. A.
Zift : Zift. Bilinen bir

şeydir.
Zıvmg : Bohtan'da bir

köy. Güzel tütünü ün¬
lüdür.

Zıvır : Pürüzlü şey (bazı
yörelerde «gızre» de¬
nir)-

Zîvırandm : Bir şeyi çe¬
virip bir başka şeyin
etrafına sarmak, dön¬
dürmek anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dızıvırîne» (sözcük¬
teki «r» harfi kaim
okunur)

Zıvırîn : Dönmek anla¬
mına fiil. Şimdiki za¬
man fiili «dızıvıre».

Zıha : Büyük yılan, ej¬
derha (bazı yörelerde
«ziya» denir).

Zixnk : Ufak taş, çakıl.

Zıxt : Ucunda iğne gibi
sivri bir demir bulu¬
nan uzun sırık. Bu¬
nunla, hızlı yürüsün¬
ler diye öküzlere vu¬
rulur (aslında, sıngın
ucundaki sivri demire
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Zixur Zıko

«zixt» denir; sırığın
kendisi ise «mısas»tır)

Zixur : İki dağın arasın¬
daki derin geçit (ge¬
nellikle bir akarsuyun
da bulunduğu «zixur»
un «gelî»den farkı,
«gelî»nm uzun, «zixur»
un kısa olmasıdır) .

Ziqaf : Karasaban demi¬
rinin çift sürme sıra¬
sında toprağa derinle¬
mesine işlemesi duru¬
mu.

Ziqafkmn : Karasaban
demirini çift sürme sı¬
rasında toprağa de¬
rinlemesine batırmak,
derinden çift sürerek
toprağı işlemek anla¬
mına bileşik fiil. Şim¬
diki zaman fiili «ziqaf
dike».

Ziqumandm : Zıkkımlan¬
mak anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«diziqumîne».

Ziqûm : Zıkkım.
Zık : Karın.
Zıkak : Sokak, binalar

arasındaki yol. «Ziqaq»

m bozulmuş şeklidir.
A.

Zıkat : Malın, şeriata
göre ödenmesi gerekli
olan sekâtı-

Zikir : Yüce Allah'ın zik¬
ri. Örneğin «Allah
Hay» gibi.

Zıkırkırın : Zikir getir¬
mek, yüce Allah'ın
zikrini söylemek anla¬
mına bileşik, fiil. Şim¬
diki zaman fiili «zikir
dike».

Zıkmakî : Hayvan'da (ya
da insanda) doğumun¬
dan önce beliren nite¬
lik. Örneğin ana kar¬
nında beliren sakatlık,
bir organın eğik ol¬
ması durumu gibi (kı¬
saca «doğuştan» de¬
mektir) .

Zıkmezın : Obur olan,
çok yemek yiyen kim¬
seler için söylenen söz
(sözcüğün sözlük an¬
lamı «büyük kannlı»
demektir) .

Zıko : Midesine çok düş¬
kün olan kimse, mi¬
deci (bazı yörelerde
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Zıkreş Zıman

böylelerine «zikonî»
denir) .

Zıkreş : Başkasını çeke¬
meyen, kıskanan kim¬
se, kıskanç. Asıl anla¬
mı (sözlük anlamı)
«karnı kara olan» de¬
mektir (bazı yöreler¬
de böylelerine «dılreş»
denir; «kara kalpli»
demektir) .

Zil : Saz, kamış.
Zılanı : Erkek, adam (ba¬

zı yörelerde «zelâm»
şeklinde söylenir ve
her iki söyleyişte de

«z» ve «1» harfleri ka¬
im okunur) .

Zılek : Sazlık, sazların
yeşerdiği yer.

Zil : Saz, kamış.
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zı yörelerde «zelam»
şeklinde söylenir ve
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Zılınbo : Bir çeşit kud¬
ret helvası- Kudret
helvasının görüldüğü

yerlerde görülür. Na¬
dir bulunan bir kud¬
ret helvasıdır- (söz¬
cükteki «z» harfi ka¬
im okunur) .

Zılm : Zulüm. A. (Söz¬
cükteki «z» ve «1»

harfleri kaim oku¬
nur).

Zılumat : Karanlık. A.
Zılûk : Sazlardan yapı¬

lan hasır.
Zılûke : Uçlarında kib¬

rit (kükürt) bulunan
ve pürüzlü bir şeye
sürtüldüğü zaman tu¬
tuşan küçük çubuklar
(kibrit çöpü).

Zılût : Tüysüz, çıplak,
örtüsüz. Her şey için
kullanılır (sözcükteki
«z» ve «1» harfleri ka¬
lın okunur) .

Zıman : Dil (bu sözcük,
çoğu zaman ağızdaki
organ olan dil ile ko¬
nuşulan dil anlammda
birlikte kullanılıyorsa
da, aslında ağızdaki
organ anlamındadır^
konuşulan dil ise
«zar»dır) .
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Zımandırâj Zır

Zımandırâj : Uzun dilli,
kinci konuşan, küs¬
tahça sözler söyleyen
kimse.

Zımanzârîn : Sır sakla¬
mayan, kendisine söy¬
lenmiş gizli şeyleri ya¬
da söylenmesinde her¬
hangi bir açıdan sa¬
kınca görülen şeyleri
ona buna söyleyen
kimse (sözcüğün söz¬
lük anlamı «altın dil¬
li» dır; alay için bu an¬
lamda kullanılır) .

Zımîn : Cami, hamam
gibi kubbeli bir yerde
ya da mağarada yapı¬
lan uğultunun çıkar¬
dığı sesi belirten söz¬
cük.

Zımrût .- Değerli taşlar¬
dan zümrüt.

Zina : Zina. Allah bizi
ondan korusun. A-

Zınakırm : Zina etmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zma dike»-

Zınar : Büyük, yüksek,
iri taş. Kaya.

Zindan : Zindan. Bilinen
bir şeydir.

Zındî : Diri, sağ, «ölü»
nün karşıtı.

Zmexf . Garzan'da bir
köy.

Zmge-zmg : Çıngırak gi¬
bi şeylerin çıkardığı
sesi anlatmak için kul¬
lanılan sözcük.

Zmgıl : Çıngırak (bazı
yörelerde «zengıl» şek¬
linde söylenir) .

Zmgırîn : Sadece köpek¬
lerin ölümünde kulla¬
nılan ve köpeğin öl¬
mesi anlamına gelen
fiil. Şimdiki zaman fi¬
ili «dızmgıre».

Zmtot : İri-yan insan
ya da iri hayvan (söz¬
cükteki «z» harfi ka¬
lın okunur).

Zıpık : Vücutta meyda¬
na gelen sivilce (bazı
yörelerde «pızık» ya
da «pısık» veya «bız-
rık» şeklinde söyle¬
nir).

Zır : İri cisim, iri olan
şey. Her şey için kul-
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Zırav Zırt

lanılır (sözcükteki «z»
harfi kalın okunur).

Zırav : İnce, «kalın» m
karşıtı. Her şey için
kullanılır (bunun yuf¬
ka anlamındaki ince
ile karıştırılmaması
gerekir; o anlamdaki
incenin karşılığı Kürt-
çede «tenık» sözcüğü¬
dür; «zırav» sözcüğü
ise uzunlamasına ince
olan şeyler, örneğin ip,
çubuk, dal gibi şeyler
için kullanılır)-

Zıravbûn : İncelmek, in¬
ce olmak, ince duruma
gelmek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «zırav dibe»-

Zıravî : İncelik, ince ol¬
ma durumu.

Zıravkırm : İnceltmek,
ince duruma getirmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zırav dike».

Zırbab : Üvey baba,
kişinin anasının koca¬
sı olup da babası ol¬
mayan erkek (sözcük¬
teki «r» kaim okunur;

aynca bazı yörelerde
üvey babaya «bamarî»
denir) .

Zıre-zır : Zırlama, zırıltı
çıkarma.

Zırx : Zırh, demirden ya¬
pılmış zırh.

Zirxesû : Kişinin karısı¬
nın üvey anası (söz¬
cükteki «r» harfi kaim
okunur) .

Zirxezûr : Kişinin karısı¬
nın üvey babası.

Zırîç : Kurşun.
Zırin : Eşeğin zırlaması,

anırması anlamına fi¬
il. Şimdiki zaman fiili
«dızıre» (sözcükteki
«r» harfi kaim oku¬
nur).

Zırîyet : Soy, sülâle, zür-
riyet. A.

Zirqetik : Sarı renkte,
balansına benzer bir
arı. (Eşek arısı).

Zırkan : Şirvan ilçesinde
bir bucak.

Zırne : Zurna (sözcükte¬
ki «r» harfi kaim oku¬
nur)-

Zırt : Kişinin, kendisin¬
de bulunmayan ve
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Zırtek Zîp

haddi olmayan cesa¬
ret, yiğitlik gibi nite¬
liklere sahip olduğunu
iddia etmesi (palavra) .

Zırtek : Kendisinde bu¬
lunmayan cesaret, yi¬
ğitlik gibi niteliklere
sahip olduğunu iddia
eden kimse- «Zırtker»
de aynı anlama gelir
(palavracı, palavra
atan kimse).

Zırtılî : Zayıf-nahif, ren¬
gi sararmış kimse.

Zirtawî .- Kürtlerin «ta-
wî» diye adlandırdık¬
ları ağacın bir türü.
Ancak bu, «tawî»den
daha kalitesizdir (söz¬
cükteki «t» kalın oku¬
nur).

Zırtol : Elbise, deri gibi
şeylerden kesilen uzun
ince parça.

Zıtımkırm : Zaptetmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili «zı-
tım dike».

Ziyan : Zarar, ziyan.
Ziyaret : 1 Ermiş kim¬

selerin elini öperek
kutsanmak. 2 Mü

barek, kutsal yer, tür¬
be.

Zîbeq : Cıva, Bilinen bir
şeydir.

Zîv : Gümüş.
Zîvîn : Gümüşten yapıl¬

mış şey.
Zîvker : Gümüş ve ben¬

zeri madenlerden çe¬
şitli eşya yapan kimse
(kuyumcu) .

Zîk : Mumlanmış, balmu¬
mu sürülmüş iplik.

Zil : Topraktan yeni çı¬
kan, yeni uç veren bit¬
ki.

Zîlan : Rojkan aşiretle¬
rinden biri.

Zîlo : Suda yaşayan ve
kan emen bir kurt, sü¬
lük (bazı yörelerde
«zelû» şeklinde söyle¬
nir)

Zîn : Ata binerken üzeri¬
ne oturulan eyer.

Zînet : Süs eşyası, zinet-
A.

Zînî : Toprağın üzerinde¬
ki yükseklikler (tüm¬
sek).

Zîp : Yılın uğursuz sayı¬
lan günleri. Kürtler
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Zîpık Zorave

arasında bilinen gün¬
lerdir (Rumî takvime
göre 26 Şubat ile 5

Mart tarihleri arasın¬
daki günler) .

Zîpık : 1 Dolu, ekinle¬
re zarar veren dolu¬
nun tanesi. 2 Ter
damlacıkları.

Zîrç : Tavuk, kaz, hindi,
güvercin gibi kuşlann
dışkısı (kısaca kuş dış¬
kısı) .

Zîrek : Zeki, akıllı kim¬
se (bazı yörelerde «jî-
rek» ve «jîr» şeklinde
de söylenir) .

Zîtak : At, katır gibi hay¬
vanlara! attığı tekme.

Zîz : Sevgi, şefkat dolu
kalp, başkasına acı¬
yan yürek (ayrıca
alıngan kimseler için
de kullanılır; öyleleri¬
ne «dılzîz» de denir) .

Zîzık : Balansı şeklinde
yeşil renkli bir sinek.
Bağırarak ses çıkanr.
Üzüm ağacının dalla¬
rını ısırmca ölür.

Zobaşî : Bucak yönetici¬
si ve en büyük amiri.

Türkçesi «subaşı» dır
(sözcükteki «z» harfi
kalın okunur).

Zov : Akreplerden kırka¬
yak.

Zoq : Garzan'da bir köy-
Zoqan : Bohtan'da bir

köy.
Zoqeyd : Garzan'da bir

köy-
Zoqpirt : Garzan'da bir

köy.
Zol : Deriden uzunlama¬

sına kesilen parça.
Zolkmn : Deriyi uzun

parçalara ayırmak an¬
lamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zol dike».

Zonp : Taş kırmakta kul¬
lanılan balyoz (bazı
yörelerde «gıran» de¬
nir ve «r» harfi kalın
okunur) .

Zope : İri asa, sopa. T.
Zor : 1 Baskı, zor (ay¬

rıca güç) . 2 Baskıcı,
başkalannı bir şeye
zorlama gücüne sahip
olan kimse.

Zcrave : Bohtan'da bir
köy.
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Zorbe Zûrîn

Zorbe : Zor kullanan
kimse, zorba. T.

Zordest : Başkasına kar¬
şı zor kullanabilen
kimse, zorba.

Zozan : Yayla.
Zuha : Kuru, «yaş» m

karşıtı (bazı yörelerde
«zuwa» şeklinde söy¬
lenir) .

Zuhabûn : Kurumak,
yaşken kurumuş ol¬
mak, kuru hale gelmek
anlamına bileşik fiil.
Şimdiki zaman fiili
«zuha dibe».

Zuhakmn : Kurutmak,
yaşken kuru hale ge¬
tirmek anlamına bile¬
şik fiil. Şimdiki zaman
fiili «zuha dike»-

Zuhayî : Kuraklık.
Zuhım : Ette bulunan

yağ, iç yağı.
Zû : Erken.
Zûr : Toprak bakımın¬

dan yoksul olan, top¬
rağı az olan yer (çorak
yer).

Zûre-zûr : Kurt uluma^
sim anlatmak için kul¬
lanılan söz.

Zûrî : Kan emen ve su¬
da yaşayan kurt, sü¬
lük.

Zûrîn : Kurtların ulu¬
ması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dızûre» (sözcükteki
«z» ve «r» harfleri ka¬
im okunur) .
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dan yoksul olan, top¬
rağı az olan yer (çorak
yer).

Zûre-zûr : Kurt uluma^
sim anlatmak için kul¬
lanılan söz.

Zûrî : Kan emen ve su¬
da yaşayan kurt, sü¬
lük.

Zûrîn : Kurtların ulu¬
ması anlamına fiil.
Şimdiki zaman fiili
«dızûre» (sözcükteki
«z» ve «r» harfleri ka¬
im okunur) .

400



ÇIRA YAYINLARI : 2

Mehmet Emin BOZARSLAN

M EYRO
(Hikâyeler)

Kapak resmi -.

Tan ORAL

Yakında çıkacak

401

ÇIRA YAYINLARI : 2

Mehmet Emin BOZARSLAN

M EYRO
(Hikâyeler)

Kapak resmi -.

Tan ORAL

Yakında çıkacak

401



MEHMET EMİN BOZARSLANTN
DİĞER ESERLERİ

İSLÂMİYET AÇISINDAN ŞEYHLİK - AĞALIK
(1964)

DOĞU'NUN SORUNLARI (1966)
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YUSUF ZİYAEDDİN FAŞA

KÜRTÇE -TÜRKÇE

Aslen Kudüsiü olan Yusuf Ziyaeddin Paşa, XIX.
yüzyılın sonlarında Bitlis'in Modkan (Mutki) ilçesin¬
de kaymakamlık yaptığı sırada, bu sözlüğü, bölgede¬
ki din adamlannm yardımıyla ve Kürtçe-Arapça
olarak hazırlamıştır.
Ciddi bir çalışma sonucunda ortaya çıkan sözlük,
ilk kez 1310 (1894) yılında İstanbul'da «Şirket-i Mü-
rettibiye Matbaası»nda eski harflerle .basılıp; yayın¬
lanmış ve geniş ilgi görmüştür. '.' ' :

O dönemden günümüze, kalmış önemli bir eser
olan bu sözlük, Mehmet Emin Bozarslan tarafından
uzun süren titiz bir çalışma sonucunda gözden geçi¬
rilip yeniden düzenlenmiş ve Arapçası Tûrkçeye çev¬
rilerek Kürtçe-Türkçe Sözlük adıyla yenibaştan ha¬
zırlanmıştır.
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