
J, j    Kürt alfabesinin on ücüncü harfi   
jagûar Fr. zo m jaguar   
jajarûn   m yoğurt, kuru  ekmek ve yağ ile yapılan bir yemek   
jajî   m Un, yağ ve yumurtadan yapılan bir yemek    
jajûn   m haşıl xaşîl xaşil 
jakaw   rd yırtıcı, vahşi   
jakawî   m yırtıcılık, vahşilik   
jalî   m kayanamış ayrandan elde edilen bir çökelik türü   
jalûzî Fr.  m jaluzi   
jam   n çan   
jan   m sancı, sızı, ağrı,acı   
jana zirav  bj. nd verem   
janabirk  bj. m bir hastalık adı   
janbon Fr.  m janbon   
jandan   m sancıma, sızlama, ağrıma,acıma   
jan dan   l sancımak, sızlamak, ağrımak,acımak   
jandar   rd sancılı, sızılı, ağrılı, acılı, ızdırap janyar  
jandarî   m ızdıraplı   
jandayîn   m sızlayış   
jande   m öge, unsur hêman  
janereh  bj. m siyatik   
jankuj  bj. m ağrıkesici êşbir  
jano   rd hasta, maraz   
janoyî   rd hastalıklı, marazlı   
janxane   m revir   
janyar   rd sancılı, sızılı, ağrılı, acılı, ızdırap jandar  
Japon   nd/rd Japon   
Japonkî   m 1Japonca 2. japon gibi   
Japonya   m Japonya   
Japonyayî   rd Japonyalı   
jar   rd güçsüz, yağsız, zayıf (hastalıktan dolayı)   
jarbûn   m zayıflama, güçsüz olma (hastalıktan dolayı)   
jar bûn   m zayıflamak, güçsüz olmak (hastalıktan dolayı)   
jarbûyîn   l zayıflayış (hastalıktan dolayı)   
jarî   m zayıflı, cılızlık, sıskaklık (hastalıktan dolayı)   
jarjor   m şarjör   
jarjordank   m şarjörlük   
jarketin   m zayıf düşme (hastalıktan dolayı)   
jar ketin   l zayıf düşmek (hastalıktan dolayı)   
jarketî   rd zayıf düşmüş, güçsüz düşmüş (hastalıktan dolayı)   
jarmar  zo. n kırkayak   
jaro   b zavallı kimse (erkek için)   
jarê   b zavallı kimse (kadın için)   
jarok   rd 1. zayıf, cılız 2. zavallı   
jarokî   rd 1. zayıfça, cılızca, 2. zavallıca   
jarse Fr.  m 1. jarse bir tür kumaş 2 rd bu kumaştan yapılan giyecek   
jartîyer Fr.  m jartîyer   
jax   m bir kır yemeği   
jay  bot. m kimyon   
jih   m yay kirişi  jeh 
jehr   m zehir   
jehrandin   m zehirleme   
jehrandin   l zehirlemek   
jehirîn   m zehirlenme   
jehirîn   l zehirlenmek   
jehrayî   rd zehirli   



jehrber   m panzehir   
jehrdan   m zehirleme, zehir verme   
jehr dan   l zehirlemek, zehir vermek   
jehrdar   rd zehirli   
jehrdarî   m zehirlilik   
jehrdarîkirin   m zehirletme   
jehrdarî kirin   l zehirletmek   
jehrdayî   rd zehirlendirilmiş   
jehrî  bot. m zehirli bir ot   
jehrînî   rd zehirimsi   
jehrkirin   m zehirleme, zehir koyma   
jehr kirin   l zehirlemek, zehir koymak   
jehrkirî   rd zehirletilmiş olan   
jehrkuj   m panzehir jehrber  
jelatîn Fr.  m jelatin   
jen   m fırsat fırsend  
-jen  rz. m sonek   
jenandin   m çaldırtma, vurdurtma   
jenandin   l çaldırtmak, vurdurtmak   
jendin   m çalma   
jendin   l çalmak   
jendûmend   m allak bullak   
jemdûmendbûn   m allak bullak olma   
jendûmend bûn   l allak bullak olmak   
jendûmendî   m allak bullaklık   
jendûmendkirin   m allak bullak etme   
jendûmend kirin    l allak bullak etmek   
jenarator Fr. fîz. m jenaratör   
jenerîk Fr. sîn m jenerik   
jeng   m hallaç tezgahı   
jenk   m mantık   
jenîn  muz. l çalmak   
jenîn  muz. m çalmak   
jenosîd Fr.  m jenosît, soykırım qirkirin  
jent   m kırbaç   
jeodezî Fr.  m jeodezi, yer ölçümü   
jeodînamîk Fr.  m jeodinamik   
jeofîzîkvan Fr. K.  nt jeofizikçi   
jeofîzîk Fr.  m jeofizik   
jeokîmya Fr.  m jeokimya   
jeolog Fr.  nd/nt jeolog, yer bilimci   
jeolojî Fr.  m jeoloji, yer bilimi erdnasî  
jeolojîk Fr.  rd jeolojik, yer bilimsel   
jeomorfolog Fr.  nd/nt jeomorfolog   
jeomorfolojî Fr.  m jeomorfoloji   
jeopolîtîk Fr.  m jeopolitik   
jeosantrîk Fr.  rd jeosantrik, yer merkezli   
jeosantrîzm Fr.  m jeosantrizm, yer merkezcilik   
jeosenklînal Fr.  nd jeosenklinal   
jeosîsmîk Fr.  rd jeosismik   
jeotermal Fr.  rd jeotermal   
jeotermî Fr.  m jeotermi   
jeotermîk Fr.  rd jeotermik   
jeotropîzma Fr.  m jeotropizm, yere yönelim   
jeqnebût  bot. m #DEĞER!   
jest Fr.  m jest   



jet Îng.  m jet   
jeton Fr.  m jeton   
jeyî   m bir çeşit çiriş   
jê I   rd aynı, özdeş, tıpkı   
jê II  rz. m #AD?   
jêavêtin   m atma (bir şeyi/kimseyi dışarı atma)   
jê avêtin   l atmak (bir şeyi/kimseyi dışarı atmak)   
jêbirk   m silgi   
jêbuhirîn   m aşma, geçme ((bir şeyi/kimseyi)   
jê buhirîn   l aşmak, geçmek ((bir şeyi/kimseyi)   
jê birin   l silme   
jêbirin   m silmek   
jêbirîn   m kesinti   
jêbûn    m kesilme, kopma   
jê bûn   l kesilmek, kopmak   
jêbûyî   rd kesik, kopuk   
jêbûyîn   m kesiliş, kopuş   
jêçirpandin   m aşırma   
jê çirpandin   l aşırmak   
jêçûn   m silinme   
jê çûn   l silinmek   
jêçûyîn   m siliniş   
jêderan  mat. m çıktı   
jêderbasbûn   m vazgeçme   
je derbas bûn   l vazgeçmek jêgerîn  
jêderbasbûyîn   m vazgeçiş jê gerîn  
jêderk   m kaynak   
jêderxistin  mat. m çıkarma jêderanîn  
jê derxistin  mat. l çıkarmak jê deranîn  
jêderxistî   rd çıkarılmış olan   
jêder  mat. m çıkarma işareti, eksi (-)   
jêderketî   rd çıkarılmış olan   
jêderanîn  mat. m çıkarma jêderxistin  
jê deranîn  mat. l çıkarmak jê derxistin  
jêgerîn   m vazgeçme jêderbazbûn  

jê gerîn   l vazgeçmek 
jê 
derbazbûn  

jêgerîyayî   rd vazgeçmiş   
jêgirtî  wj. m alıntı   
jêhatî   rd becerikli, yetenikli, çalışkan, cesur  jîhatî 
jêhatin   m gücü yetme, muktedir olma   
jê hatin   l gücü yetmek, muktedir olmak   
jêhatîyane   rd/h beceriklice, yeteniklice, çalışkanca, cesurca jêhatkî  
jêhatîbûn   m becerikli olma, yetenikli olma, çalışkan olma, cesur olma   
jêhatî bûn   l becerikli olmak, yetenikli olmak, çalışkan olmak, cesur olmak   
jêhatîbûnî   m beceriklilik, yeteniklilik, çalışkanlık, cesurluk jêhatîtî  
jêhatîbûyîn   m becerikli oluş, yetenikli oluş,cesur olma durumu   
jêhatîtî   m beceriklilik, yeteniklilik, çalışkanlık, cesurluk jêhatîbûnî  
jêhatkî   rd/h beceriklice, yeteniklice, çalışkanca, cesurca jêhatîyane  
jêhewîn   m rahat bırakma, karışmama   
jê hewîn   l rahat bırakmak, karışmamak   
jêkderîn  kîm. m çözelti   
jêkderîner   rd çözeltici   
jêker   rd kesici   
jêkirin   m kesme   
jê kirin   l kesmek   



jêkirî   rd kesik   
jêkirîbûn   m kesiklik   
jêkve   c birbirini   
jêmayî   rd artık bermayî  
jêneger   rd vazgeçilmez   
jênegerî   m vazgeçilmezli   
jênehatin   m elinde gelmeme, gücü yetmeme   
jê nehatin   l elinde gelmemek, gücü yetmemek   
jênerevîn   rd kaçınılmaz   
jêpirsîn   m anket   
jêr   rd alt, dip   
jêrav   m sualtı   
jêravahîyî   rd altyapısal   
jêravahî   m altyapı   
jêrax   m yer altı binerd  
jêrdest   rd ast   
jêrdestî   m astlık   
jê ra   c ona  jê re 
jêrîn   rd alta olan, altla ilgili   
jêrtirîn   rd asgari hindiktirîn  
jêvegir   rd bulaşıcı   
jêvegirtin   m kapma (hastalık için)   
jê vegirtin   l kapmak (hastalık için)   
jêza   m köken, menşe   
jêzêdebûyî   rd türev   
ji  rz. m 1-dan/-den, -tan/-ten eklerin anl. Verir   
jiber   m ezber   
ji ber    h #AD?   
jiberçûn   m düşük yapma   
ji ber çûn   l düşük yapmak   
jiberçûyî   rd düşük   
jibere   h ezbere   
jiberekirin   m ezberleme   
jibere kirin   l ezberlemek   
jibergir   rd kopyalacı   
jibergirtin   m kopyalama   
ji ber girtin   l kopyalamak   
jibergirtî   rd kopya   
jiberker   rd ezberci   
jihdar   rd kirişli, yaylı   
jin   m kadın   
jinane   h kadınca   
jinap   b yenge, amca hanımı amojn, jinmam 
jinbav   m üvey anne damarî  
jinbavtî   m üvey annelik damarîtî  
jinbaz   nd/rd çapkın tolaz  
jinbazbûn   m çapkınlaşma tolazbûn  
jinbaz bûn   l çapkınlaşmak tolaz bûn  
jinbazkî   h çapkınca tolazkî  
jinbira   m yenge, kardeş hanımı   
jinbî   m dul (kadın için)   
jinbûn   m kadınlık   
jinbûra   m kayınbıraderin hanımı   
jinbûyîn   m kadınlaşma   
jindost   rd kadıncıl   
jinepîr   rd yaşlı kadın    



jinfiroş   nd/nt kadın satıcısı, pezevenk   
jinfiroşî   m kadın satıcılığı, pezevenklik   
jingavan   m ucuz oruspuluk yapan, herkesle yatan kadın   
jinhebîn   rd karısına düşkün erkek   
jinhez   rd kadın sever   
jinhezî   m kadın severlik   
jinik   m kadıncağız   
jinika aslo  bot. nd beyazımsı çiçekleri olan pişirilek yiyilen bir bitki   
ji niha û pê da   d bundan böyle   
ji niha ve   h şimdiden   
jinkok   rd kadıncık   
jinîn   rd dişi mê  
jinînî   m dişilik   
jinmam   m yenge, amca hanımı amojn, jinap  
jinmamê   b yenge amojnê, jinapê 
jinmirî   rd eşi ölmüş dul erkek   
jınmir   m kraliçe, kral, bey eşi   
jinokî   rd kadınsı   
jinokîtî   m kadınsılık   
jinoyî   rd kadın gibbi davranan erkek   
jintî   m elti   
jintîtî   m eltilik   
junî  ant. n diz çog jinû 
jinxal   m yenge, dayı hanımı xalojn  
jinxalê   b yenge (dayı hanımı) xalojnê  
jinxalî   m yengelik (dayı hanımı) xalojnî  
jinxapînok   n kadın avcısı   
jinxaponîkî   m kadın avcılığı   
jinxweng   m baldız   
ji par ra   h geride ji paş da  
ji paş da   h geride ji par ra  
ji paş va   h arkada   
jira   h sahi   
jirêçûn   m orgazm pişthatin  
jirêderketî   rd sapkın,    
jirêderketin   m sapma, yoldan çıkma   
ji rê derketin   l sapmak, yoldan çıkmak   
jitîn   m içgüdü   
jivan   m randevu   
jivandar   rd randevulu   
ji wê   c ondan(dişil)   
ji wî   c ondan(eril)   
ji wê ra   c ona(dişil)   
ji wî ra   c ona(eril)   
jixwe   h zaten   
jixweçûn   m bayılma   
ji xwe çûn   l bayılmak   
jixweber   h otomatik   
jixweberî   m otomatikmen   
jixwebûnî  fel. m özdenlik   
jixweçûyî   rd baygın   
jixweçûyîn   m baygınlaşma   
ji xwe çûyîn   l baygınlaşmak   
ji xwe ra   h kendi kedine   
jixweyane   h spontane   
jîyan   m hayat, yaşam   



jîyanbar   rd yaşanılır   
jîyanbarî   m yaşanılırlık   
jîyandar   rd yaşamlı, yaşamı olan   
jîyandêr   rd yaşatıcı   
jîyandin   m yaşatma   
jîyandin   l yaşatmak   
jîyangeh   m yaşanılan yer   
jîyanî   rd hayati, yaşamsal   
jîyanîtî   m hayati, yaşamsalık   
jîyanname   m yaşam öyküsü   
jîyanok   rd yaşamcık, ya,anılan hayatı küçümseme   
jîyanparêz   nd/nt cankurtaran   
jîyanparêzî   m cankurtaranlık   
jiyare   m risk   
jîyîn   m 1. yaşayış 2. yaşanma   
jîyîn   l yaşanmak   
jîyînbar   rd yaşanabilir   
jîyînbarî   m yaşanabilirlik   
jî   g da/de    
jîgolo Fr.  n jigolo   
jijo  zo. n kirpi  şijo, jijk, jijû 
jîkle Fr.  m jikle   
jîlet Îng.  m jîlet cilêt  
jîmnastîk Fr.  m jimnastik   
jîmnastîker Fr. K.  nd/nt jimanastikçi   
jîmnastîkerî Fr. K.  m jimnastikçilik   
jîn   m hayat, yaşam   
jînda   rd canlandırıcı   
jîndar   rd canlı   
jîndarî   m canlılık   
jînde   rd zinde   
jînder   nd cansız bêcan  
jîndetî   m zindelık   
jînekolog Fr.  nd/rd jinekolog   
jînekolojî Fr.  m jinekoloji   
jînemûçe   m ömür boyu verilen maaş   
jînenîgarî   m öz geçmiş   
jînewar   n doğal ortam   
jînkuj   rd yaşam öldüren   
jînname   m öz geçmiş   
jînpîv   m biyometre   
jînyarî   m sosyal yaşam   
jîps Fr.  m jips   
jîr   rd akıllı olan, zeki olan baqil, hişmend, bihiş 
jîrane   h akıllıca, zekice aqilane  
jîrek   rd akıllı, zeki   
jîrektî   m akıllılık, zekilik   
jîrekbûn   m akıllı olmak, zeki olmak   
jîngeh   m yerleşim yeri   
jîrzan   nd/nt filozof fîlozof  
jîrzanî   m filozofluk fîlozofî  
jîwer  m edebiyat çevresi   
jole Fr.  m jöle   
jon Fr  n jön   
jor   m yukarı   
joravahî   m üstyapı   



joravahîyî   rd üstyapısal   
jorûjêr   h aşağı yukarı   
joresazî   m üst kurum   
jorîn   rd yukarısı   
jubîle Fr.  m jübile   
jupîter Fr. ast. m jüpiter   
juro ……. jeo. m juro   
jû   m elem, keder   
jûdo Jap.  m judo   
jûdobaz Jap. K nd/nt judocu jûdoker  
jûdobazî Jap. K m judoculuk jûdokerî  
jûdoker Jap. K nd/nt judocu jûdobaz  
jûdokerî Jap. K m judoculuk jûdobazî  
jûl Îng. fîz. m jul   
jûn   m verim   
jûndar   rd verimli   
jûr   m oda   
jurî Frç  m jüri   
jûvan   rd pişman  jovan 
jûvanbûn   m pişman olma  jovanbûn 
jûvan bûn   l pişman olmak  jovan bûn 
jûvankirin   m pişman etme  jovankirin 
jûvan kirin   l pişman etmek  jovan kirin 
jûvanî   m pişmanlık  jovanî 

 


