
Di bin tîpa y da 143 xal hatîyê berhevkirin
Y y Kürt alfabesinin otuzuncu harfi
Y kîm Y İtriyumun simgesi
y mat y ikinci bilinmeyen
ya b ya cümlenin veya kelimenin başına gelen bir ünlemdir
yabo babaya hitap
yad m anma
yadaşt m 1. anı, hatıra  2. wej anı, hatıra  bîranîn
yadê b anneye hitapdayê
yadîgar m hatıra
yadik m anacık, annecik dayîk
yadkirî rd anılmış
yad kirin l anmak
yadkirin m anma 
Yahûdî nd/rd YahudiCihû
Yahûdîbûyîn m YahudileşmeCihûbûyîn
Yahûdîtî m YahudilikCihûtî
yan (I) m sira
yan (II) g ya yahut yoksa
yane m klüp (spor)
yanevan nd/nm klüpçü
yanevanî m klüpçülük
yanê h öyle ise 
yanzdeh nd/rd onbir
yanzdehemin rd on birinci
yaqûd Er. jeo/m yakut
yar nd/nm yar, sevgili, dost
yarhezok muz/m halay müziğinde bir makam
yarî m şaka henek 
yarî kirin l şakalaşmak henek kirin
yarîkirin m şakalaşma henekkirin
yarîvan rd şakacı  henekvan
yarîvan rd şakacı henekvan 
yarîvanî m şakacılık henekvanî 
yarkok bot/m havuç gizêr
yarmasî zo/m yunus balığı
yarmetî m ruhsat
yartî m dostluk
yasîn Er. m yasin (Kuran da 36. süre)
yasmîn Far. bot/m yasemin
yawe m abes, safsata
yawer Far. nd/nm yaver, yardımcı
yawertî m yaverlik
yaxî nd/nm asi 
yaxî bûn l asileşmek
yaxîbûn m asileşme
yaxîbûyî rd asileşmiş
yaxîbûyîn m asileşme
yaxî kirin l asileştimek
yaxikirî rd asileştirilmiş
yaxîkirin m asileştirme
yaxir m uçurum
yaxîtî m asilik
yê rz 1. eril tekil iyelik eki 2. ki elgi eki ê
yê rz. –dır/-dir, -dur/-dür, -tir/-tür  anlamını verir 
yek bi yek rd birer birer, taker teker
yek bûn l birleşmek
yek m bir tek



yekalî rd tek taraflı yekhêlî
yekalîtî m tek taraflılık yekhêlitî
yekan mat/nd birler, birler baamağı
yekane rd biricik, yegane
yekanî rz/rd tekil
yekanîtî m tekçilik
yekaxaftin m monolog
yekayek h birer birer
yekbar erd/nd eşbasınç
yekber (I) rd bir kez yavrulamış olan hayvanlar
yekber (II) rd hep birlikte, topyekün
yekbûn m birleşme
yekbûnî m birlik
yekbûyî  rd birleşik, birleşmiş
yekbûyîn m birleşme
yekcar h birden, bir kez
yekcure rd tek cins 
yek çar muz/nd bir dörtlük
yekçav rd tek gözlü
yekdemî rd eşzamanlı
yekdeng nd tek ses
yekdengî mz/m tek sesli
yekdengîtî m tek seslilik
yekdevî rd danışıklı, ağız birliği
yeke m birim, ünite
yekedeng rz/m ses birimi, fonem
yekemîn rd birinci
yekemîntî m birincilik
yekgirtî rd üniter, birleşik
yekgîsinî kirin l aktarmak, bir tarlayı ilk kez sürmek
yekgîsinîkirin l aktarma, bir tarlayı ilk kez sürme
yekgîsinî m aktarma, bir tarlayı ilk kez sürme
yekhêlî rd tek taraflı  yekalî
yekhêlitî m tek taraflılık  yekalîtî
yekhijmar rz/rd tekil
yekîne lşk/ m birlik ör. yekîneya leşkerî askeri birlik yekîneya zirxdar zırhlı birlik
yekîtî m birlik
yekîtîxwaz rd/nd birlikçi
yekîtîxwazî m birlikçilik
yekjinî rd tek eşli (erkekler için)
yekjinîtî sos/rd tek eşlilik (erkekler için)
yekjinkî h tek eşlice (erkekler için)
yekkirin m birleştirme
yek kirin l birleştirmek
yekkîte rz/nd tek heceli
yekmêrî rd tek eşli (kadınlar için)
yekmêritî sos. rd tek eşlilik (kadınlar için)
yekmêrkî h tek eşlice (kadınlar için)
yeknesak bûn l monotonlaşmak
yeknesak Far./rd  monoton, tekdüze
yeknesakbûn m monotonlaşma
yeknesakî m tekdüzelik, monotonluk
yeknetew nd tek millet
yeknîjad rd soydaş
yeknof rd tek cins
yeknofî m tekcinslik
yekparez fel. nd/rd birci, monist
yekpareztî fel. m bircilik, monizm



yekşem m pazar
yekser h tamamen, tümden
yekta rd 1. biricik, tek 2. mec. ince boylu, zayıf
yektase m bir darbuka
yekûyek rd birer
yekziman rd tek dilli
yekzimanî m tek dillilik
Yemenî nd/rd Yemenli
yendo m saplı tencere
yeqîn kirin l inanmak
yeqîn m  inanma, kanaat
yeqînî m inanç
yeqînkirin m inanma
yeşîm Er. min/m yeşim, kolay işlenebilen degerli bir taş
yowmîye Er. m günlük, yevmiye
Yewnan nd/rd Yunan
Yewnanî nd/rd 1. Yunanlı 2. m Yunanca
Yewnanîstan m Yunanistan 
Yewnanîstanî nd/rd Yunanistnlı
Yewnankî rd/h Yunan gibi
yexte n iğdiş edilmiş at
yextirme n savaşta ganimet olarak alınan at
yêz rd kalitesiz, verimsiz (hayvanlar)
Yezdan n Tanrı, Allah
yezdanîtî m tanrılık
yezdanî rd tanrısal
yêzîd nd/rd yezit 
yom nd uğur


