
Di bin tîpa ê da 78 xal hatîyê berhevkirin 
 
ê, Ê Kürt alfabesinin yedinci harfi 
ê (I) 1 b yeter,tamam anlamında kullanılır. 2  kabaca evet anlamında kullanılır 
ê (II) h şaşırtan ve merak ettiren bir şeyin devamını öğrenmek için kulanılan bir belirteç 
ê (III) rz tamlamada belirsiz kimse yada şeyi gösterir ör. hespê dibezi, zarokê dilîzi 
-ê (IV) 1. rz eril tekil eki ör. mêrê wêrek cesur adam 2. eril tekil iyelik eki ör. ê min 
benim 3. cek cak gibi gelecek zaman takısıdır ör. ezê werim geleceğim 4.–ki ilgi ekidir 
ör. ê wî onunki 5. üçüncü tekil şahıs için fiilin sonuna gelen bir ektir. ör. ê wî heyê onun 
var 
-ê (V) b seslenmede disil kelimenin sonuna gelen bir ünlemdir ör .bûkê, xwangê, metê   
ê din rd öteki 
êdî h artık, gayrı 
êge m eğe 
êh h usanç, bıkkınlık belirti 
êl m 1. taife, kafile 2. yaylalarda birkaç ailenin beraber konaklandığı yer ;êlax 
êla b haydi, devam anlaminda bir nida 
êlax m yaylalarda birkaç ailenin beraber konaklandığı yer ; êl 2. 
êlbat m bir kuş türü 
êldar rd taifesi olan,kabilesi olan 
êleg m yelek 
êlperest nd/nt kabileci, taifeci 
êlperestî m kabilecilik, taifecilik 
êlwarî h kabilece, taifece 
êmidî bot/m bir ceşit acur, yuvarlak acur 
-ên rz çogul iyelik eki ör. pirtûkên min kitaplarım 
ên rz –ki ilgi eki 
êngar m zifiri karanlık 
êpê h epey, oldukça, hayli 
êpyanîs m bir kuş 
-êr S rz bir sonektir ör.dilêr, hilbijêr, kunêr 
êrçal rd afacan  
êrçalîtî m afacanlık 
êreqan bj/m sarilik hastaligi ; zerik 
êreqe m karasaban 
êris n Hıristiyan liderleri için kullanılan bir ünvan 
êrîş m hücum, saldırı, baskın 
êrîşbaz nd/nt saldırgan ; êrîşkar, êrîşker 
êrîşbazî m saldırganlık ; êrîşkarî, êrîşkerî  
êrîşber sp/n akıncı, forvet 
êrîşberî sp/m akıncılık, forvetlik 
êrîşkar nd/nt saldırgan ; êrîşbaz, êrîşker 
êrîşkarane h saldırganca ; êrîşkî 
êrîşkarî m saldırganlık ; êrîşbazî, êrîşkerî  
êrîşkarîbûn l saldırganlaşmak 
êrîşker nd/nt saldırgan ; êrîşbaz, êrîşkar 
êrîşkerî m saldırganlık ; êrîşbazî, êrîşkarî  
êrîş kirin l hücum etmek, saldırmak 
êrîşkî h saldırganca ; êrîşkarane 
êş m ağrı ızdırap 
êşa giran bj/m tifo 
êşa reş bj/m kanser 
êşa zirav bj/m verem 
êşandî rd acıtılmış, incitilmiş  
êşandin l ağırtmak acıtmak incitmek 
êşbir bj nd/rd ağrı kesici, acı dindirici 
êşbirîn l  ağrı kesmek 
êşdar rd ağrılı. acılı  



êşder rd acı verici, acıtıcı 
êşîn l acımak, ağrımak, incinmek 
êşkeş rd acı çeken 
êşkişandin l acı çekmek 
êşnasî bj m teşhis 
êşnasîn m teşhis etmek 
êşok rd hastalıklı 
êstper bot/m kadife çiçeği 
êvar m akşam  
êvarbaş  iyi akşamlar 
êvarkirin akşamlamak 
êvarxêr hayırlı akşamlar 
êvşing rd yavrulamaya ara verdiği halde süt veren hayvan 
êxbar Ar. m ihbar ;  
êxbarkirin l ihbar etmek 
êxbûn l ihmak develer 
êxkirin l ihtirmak 
êxnî m yahni 
êzingxane m odunluk 
êzing n odun 
êzingvan nd/nt oduncu 
êzingvanî m odunculuk 
Êzidî nd Yezidi 
Êzidîtî m yezidilik 


