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GİRİŞ 

Hint Avrupa dil ailesinin İranî grubuna mensup Kürtçe ve Farsça, gramer ve 
telaffuz bakımından her ne kadar bir takım farklılıklara sahip olsalar da, iki dilin 
kelime haznelerindeki ortak kelime sayısı oldukça fazladır. Aynı dil ailesine mensup 
olan Kürtçe ve Farsça’daki ortak kelimelerin çoğunluğu birebir ortak yapıya sahipken 
bir kısım ortak kelimelerde ise zamanla meydana gelmiş bazı telaffuz farkları vardır. 
Bu proje ödevinde Farsça öğrenimi için hazırlanmış Dr. Ahmet Saffar Mukaddem’in 
“AZOFA” adlı eserinin birinci cildi ile Abdulah İncekan’nın Kürtçe öğrenimi için 
hazırladığı “Ez Kurdî Hîn Dibim” adlı kitabının tümü taranıp mevzu bahis kitapların 
temel kelime haznelerindeki Kürtçe-Farsça ortak ve farklı kelimeler tespit edilmiştir.  

Çalışma neticesinde 203 tane isim, 61 fiil, 65 zarf, 73 sıfat 15 tane edat-bağlaç ve 18 
tane de zamir olmak üzere toplam 435 kelime incelenmiş. Her iki kitabın temel kelime 
haznesini oluşturan 435 kelimeden 222’sinin ortak 213’ünün ise farklı olduğu 
sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonucun daha iyi anlaşılması için “temel kelime 
haznesi” veya “temel söz varlığı” kavramına biraz dikkat çekmek gerekiyor. Bu 
kavram “çekirdek sözcükler” olarakta ifade edilip, dilde çok az değişime uğrayan ve 
insan yaşamında birinci derecede önemli olan kelimeler olarak tanımlanır. Genelde 
yabancı dil öğreniminde başarı oranının arttırılması için üzerinde durulan temel 
kelime haznesi, dilin yapısı hakkında da önemli bilgiler içerdiği için dilbilimcilerin 
dikkatini çekmiştir.  

 Temel söz varlığıyla ilgili Doğan Aksan da, (2009, s.17) şöyle demektedir,  

Her dilde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşayan bu öğeler, insan yaşamında birinci 
derecede önemli olan, insana ve çevresine ,ilişkin önemli kavramları yansıtan sözcüklerdir: 
Başta baş, göz, kulak, el ayak gibi organların adları olmak üzere ana besin maddesi 
sayabileceğimiz su, buğday, et, balık gibi nesnelerle insanın yakın ilişki içinde bulunduğu at, 
inek, koyun gibi hayvanlar, tarım hayvanları, tarım araçları insanların en çok kullandıkları 
somut eylem gösteren almak, vermek, yemek, içmek, gitmek, gelmek gibi sözcüklerle bir iki 
beş on yüz, bin gibi sayı adları örnek gösterilebilir. Temel söz varlığı (vocabulaire essentiel, 
basic vocabulary, Grundwortschatz) adı da verilen bu sözlerin dilde en az değişen öğeler 
olduğu 1000 yılda bunun ancak aşağı yukarı %19’unun değiştiği %81’inin yaşamını 
sürdürdüğü ileri sürülmüştür.  

Yapılan çalışmada iki dilin bütün “temel söz varlığı” değil, sadece eğitim 
dökümanlarından 2 kitap incelendiği için, Kürtçe – Farsça temel söz varlığındaki ortak 
ve farklı kelimeler üzerine kesin bir sonuca varılamamıştır. Lakin her dilin temel 
kelime haznesi o dilin eğitim dökümanlarının hazırlanmasında önemli bir yere 
sahiptir. Eğitim dökümanlarında kullanılan kelimeler ile dillerin temel kelime hazneleri 
arasındaki önemli ilişki dikkate elındığında, çalışmada incelenen 435 adet kelime ile, 
iki dilin temel kelime haznelerindeki ortak ve farklı kelime oranları hakkında genel fikir 
verebilecek bir neticeye varıldığı söylenebilir.  

Projenin konuya merakı olan araştırmacılar için küçük bir ön adım olmasını 
umuyorum. Ayrıca projenin hazırlanma sürecinde ilminden istifade ettiğim değerli 
hocam Prof. Dr. Hasan Çiftçi’ye ve diğer Kürt Dili ve Kültürü bölümü hocalarına 
buradan teşekkürlerimi arzediyorum.                
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İSİMLER 

 İsimler genel olarak özel, cins, somut veya soyut bütün varlıkları, kavramları ve 
durumları karşılayan sözcüklerdir. “AZOFA”nın 1. cildi ve “Ez Kurdî Hîn Dibim” 
kitabından, toplam 201 isim taranmıştır. Bu isimlerden 106 tanesinin ortak 95 
tanesinin ise farklı olduğu sonucuna varılmıştır.    

 

Kürtçe Farsça Ortak İsimler 

 

Kürtçe   Farsça Türkçe 

 

nav    نام ad 

şev     شب gece 

roj     روز gün, gündüz 

sibê/sibeh   صبح  sabah 

jêr     زیر alt 

reng    رنگ renk 

cih     جا yer 

cuda     جدا ayrı 

kêlek, kenar   کنار kenar 

azadî    آزادی özgürlük 

bira     برادر kardeş 

asîman    آسمان gökyüzü 

aferin    آفرین aferin 

par/parçe   پار parça 

rê     راه yol 

ziman    زبان dil 

xak     خاک toprak 

bawerî    باور inanç 
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şuxl     شغل iş 

xwîn     خون kan 

mişk     موش fare 

sî/saye    سایھ gölge 

şêr    شیر aslan 

şîr    شیر süt 

penîr     پنیر peynir 

masî     ماھی balık 

zirar    ضرر zarar 

sal     سال yıl 

bihar    بھار bahar 

payîz     پاییز sonbahar 

zivistan   زمستان kış 

selam    سالم selam 

pencere    پنجره pencere 

gur     گرگ kurt 

zewq    ذوق zevk 

aştî, silh   صلح sulh, barış 

belê, erê    آره, بلھ    evet 

ne, na    نھ   hayır 

hazir     حاضر   hazır 

diz    دزد hırsız 

ba    باد rüzgar 

bav    بابا, پدر  baba 

xanî, mal   خانھ ev 

nîv     نیم yarım 

xelet     غلط yanlış 

ar, ard    آرد un 
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xew    خواب uyku 

bar    بار yük 

diran    دندان diş 

dinya     دنیا dünya 

nevî    نوه torun 

xwa, xwişk    خواھر bacı 

xalet, xaltî    خالھ teyze 

jin     زن kadın 

ker     خر eşek 

kûçik, seg   سگ köpek 

hirç    خرس ayı 

berg    برگ yaprak 

jimar     شماره sayı 

sêv     سیب elma 

hinar     انار nar 

fêkî, mêwe   میوه meyve 

zebze    سبزه sebze 

meh     ماه ay 

gul     گل gül 

kitêb, pirtûk    کتاب kitap 

nimêj     نماز namaz 

heval, dost    دوست dost 

stêrk     ستاره yıldız 

mirî     مرده ölü 

hesp     اسب at 

hewa     ھوا hava 

mû     موی kıl, tüy 

bax     باغ bağ 
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mêr     مرد adam, erkek 

tesîr, bandor   تاسیر etki, tesir 

hevser    ھمسر eş (kadın) 

cûcik     جوجھ civciv 

derî     در kapı 

pê     پا    ayak 

guh     گوش kulak 

dijmin     دشمن düşman 

kaxiz     کاغذ kağıt 

brî     ابرو kaş 

genim    گندم buğday 

derew    دروغ yalan 

rehet     راحت rahat 

nimare, nomre   شماره numara 

şikestî    شکستھ kırık 

cejn     جشن bayram 

guneh    گناه    günah 

simbêl    سبیل    bıyık 

koç     کوچ    göç 

hevîr     خمیر hamur 

xiyal     خیال hayal 

ban     بام    dam 

zengil     زنگ    zil 

hefte     ھفتھ    hafta 

pirs     پرسش    soru 

wezîfe    وضیفھ , تکلیف  görev 

dubare    دوباره tekrar 

heşk    خشک kuru 
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zid     ضد zıt 

zayîn     تولد doğum 

beş     بخش bölüm 

encam    انجام son, sonuç 

 

 

Kürtçe Farsça Farklı İsimler 

 

Kürtçe   Farsça Türkçe 

daxwaz   آرزو arzu 

dayik    مادر anne 

kurmam,pismam  پسر عمو kuzen, amca oğlu 

nirx     آرزش değer 

heywan/ajal   جانور hayvan 

deyn    قرز borç 

wêne    عکس   resim 

malbat    خانواده       aile 

cil, kinc   لباس elbise 

firavîn    ناھار öğle yemeği 

tam     مزه tat 

xwê     نمک tuz 

şekir    قند şeker 

kevçî     شقاق  kaşık 

taybet    ویزه özel 

bên    بوی    koku 

daxwazî    خواھش     istek, talep 

alîkar    یاور yardımcı 

peyv    واژه kelime, sözcük 
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gund    ده köy 

havîn     تابستان yaz 

poz     بینی burun 

dapîr, pîrik   مادر بزرگ büyük anne 

bapîr, kalik    پدر بزرگ büyük baba 

mase    میز masa 

derman   دارو ilaç 

zanîn    دانش bilgi, bilim 

kevir    سنگ taş 

êş     درد acı 

xal    دایی dayı 

met     عمھ amca 

keç     دختر kız 

kur    پسر oğlan 

mam     عمو amca 

welat     وطن vatan 

pez    کوسفند koyun 

mirîşk    مرغ    tavuk 

çûk     پرنده    kuş 

dîk     خروس    horoz 

taştê     صبحانھ   kahvaltı 

xewn     خواب   rüya 

rovî     باهور     tilki 

dar     درخت    ağaç 

hêştir     شتر  deve 

hêvî     میدوا     ümit 

bajar     شھر   şehir 

psîk, pşîk    گربھ    kedi 
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enî     پیشاني    alın 

enîşk     انوذ    dirsek 

alîkarî    کمک    yardım 

mamoste    زگاروآم    öğretmen 

çiya     کوه   dağ 

çewt     اشتباه   hata 

bask     بال kanat 

tilî     نگشتا  parmak 

gotin     سخن söz, söylem 

tişt    چیز şey 

hêk     تخم مرغ yumurta 

çîrok     داستان hikaye 

şiyar     بیدار   uyanık 

rêz     ردیف sıra 

deng    داص  ses, seda 

çav     چشم göz 

daristan    جنگل orman 

xwarin    غذا yemek 

pere     پول para 

hêsîr     گرفتار esir 

tevger    رفتار hareket 

xerîb, biyanî   خارجی yabancı 

têkilî     تماس temas, ilişki 

rast     ھموار düz 

bi rastî    واقعا gerçek (ten) 

destpêk    شروع başlangıç 

bi tenê    فقط sadece 

gemar    آشغال çöp,atık 
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destûr    اجازه izin 

bes     کافی yeter (li) 

pir     پل köprü 

xwedî     دارنده sahip 

bûk     عروس gelin 

dilop     قطره damla 

mixabin    متاسفانھ maalesef 

hestî     خواناست  kemik 

pêlav, sol    کفش ayakkabı 

cînar /cîran   ھمسایھ komşu 

şîv     شام    akşam yemeği 

nivîn     رختخاب   yatak 

neynûk    ناخن    tırnak 

bersiv    پاسخ cevap 

gore     جوراب çorap 

armanc    منظور amaç 

divê     باید gerek (li) 

nêrîn     نظر görüş 

zarok     بچھ çocuk 
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FİİLLER 

 İş, oluş ve hareketi belirli ekler alarak, sahış ve zamana bağlı olarak belirten 
sözcük türüdür. “AZOFA” ve “Ez Kurdî Hîn Dibim” kitaplarından yapılan tarama 
neticesinde 61 fiil incelenmiş, bunlardan 31’unun ortak, 30’inin ise farklı olduğu tespit 
edilmiştir.   

 

Kürtçe Farsça Ortak Fiiller 

 

Kürtçe   Farsça Türkçe 

xwendin   خواندن okumak 

firotin     فروختن satmak 

jimartin    شمردن saymak 

pirsîn     پرسیدن sormak 

lerizîn    لرزیدن titremek 

dan/dayîn   دادن vermek 

kirin     کردن yapmak 

afirandin    آفریدن yaratmak 

gotin     گفتن söylemek 

xwarin    خوردن yemek 

şûştin    شستن yıkamak 

siwarbûn   سوار شدن binmek 

nivîsîn    نوشتن yazmak 

girtin     گرفتن tutmak 

zanîn     دانستن bilmek 

dizîn     دزدیدن çalmak 

kişandin    کشیدن çekmek 

fikirîn     فکر کردن düşünmek 

dîtin     دیدن görmek 

xwastin    خواستن istemek 
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man/mayîn    ماندن kalmak 

şikandin    شکستن kırmak 

tirsîn     ترسیدن korkmak 

mirin     مردن ölmek 

kirîn     خریدن satın almak 

bexşandin    بخشیدن affetmek, bağişlamak 

bûn     بودن olmak 

pejirandin    ذیرفتنپ  onaylamak, kabul etmek 

lêdan,lêxistin   زدن vurmak 

 

 

Kürtçe Farsça Farklı Fiiller 

 

Kürtçe   Farsça Türkçe 

hînbûn   آموختن öğrenmek 

xwastin   آرزو کردن arzulamak, istemek 

şer kirin    جنگیدن savaşmak 

ajotin    راندن sürmek 

nasîn    شناختن tanımak 

gihîştin    رسیدن ulaşmak 

jiyîn     زیستن yaşamak 

razan     خوابیدن uyumak 

şewitîn    افروختن yanmak 

avêtin    انداختن atmak 

rawestîn    ایستادن beklemek 

nêrîn     نگریستن bakmak 

dîtin, peyda kirin  یافتن bulmak 

danîn     گذاشتن bırakmak 
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bihîstin    شنیدن duymak 

ketin     افتادن düşmek 

borîn     گذشتن geçmek 

hatin     آمدن gelmek 

çûn/çûyîn    رفتن gitmek 

wergirtin    پوشیدن giymek 

anîn     آوردن getirmek 

geran    گشتن gezmek 

kenîn     خندیدن gülmek 

axaftin    کردن صحبت  konuşmak 

şandin    فرستادن göndermek 

girtin     بستن kapatmak 

bazdan    دویدن koşmak 

rûniştin    نشستن oturmak 

guhertin    کردن تبدیل     dönüştürme, değiştirme 

pîroz kirin    جشن گرفتن     kutlamak 
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ZARFLAR  

Herhangi bir fiilin veya başka bir zarfın anlamını yer, durum, zaman ve miktar 
bakımından niteleyen sözcük türüdür. Bazen aynı sözcükler cümlede aldıkları göreve 
göre sıfat veya zarf olabilirler. Çalışmada incelenen kelimeler “AZOFA” ve “Ez Kurdî 
Hîn Dibim” kitaplarındaki cümlelerde kullanıldıkları göreve göre sıfat veya zarf olarak 
sınıflandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda toplam 65 adet zarf incelenmiş, 
bunlardan 26 tanesinin ortak 39 tanesinin ise farklı olduğu sonucuna varılmıştır.     

 

Kürtçe Farsça Ortak Zarflar 

 

Kürtçe    Farsça   Türkçe 

îşev     امشب bu akşam, bu gece 

îro     امروز bu gün 

îsal     امسال bu yıl 

zû     زود çabuk 

paşê     پس sonra, daha sonra 

çi wext/dem   چھ وقت ne zaman 

her wext/dem  ھر وقت her zaman 

her cih   ھر جا her yer 

kengê    کی ne zaman 

piştê     پس arkasında 

seranser   سراسر baştan başa 

rûbirû    روبرو yüz yüze, karşı karşıya 

pêş     پیش ön, önünde 

dûr     دور uzak 

nêzîk     نزدیک yakın 

bi zorî    بزور zorla 

hindik     اندک az 

kêm     کمی biraz 

çend     چند kaç 
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her     ھر her 

heman    ھمان aynı 

çi qas/qeder    چقدر ne kadar 

bi çi sebebê    بچھ سبب    ne sebeple 

çima/çira    چرا    neden 

sûd    سود fayda 

zêde     زیاد fazla 

 

 

Kürtçe Farsça Farklı Zarflar 

 

Kürtçe    Farsça   Türkçe 

nişkeva    ناگھان  ansızın 

qet, tu car    ھرگز    asla 

her tim, hey    ھمیشھ    daima 

derhal    فورا    derhal 

duh êvarê    دیشب    dün akşam 

duh     دیروز    dün 

tu wext    ھیچ وقت    hiçbir zaman 

ew dem    آنگاه o zaman 

niha      اکنون , حاال    şimdi 

sibê     فردا yarın 

cardin, dîsa    باز yine 

ev der/cih   اینجا burada, burası 

ew der/cih    آنجا orada, orası 

hundir    درون içeri 

derve     بیرون dışarı 

ku der    کجا nerede, neresi 
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bi tevahî    کامال tamamiyle 

hêdî     آھستھ yavaş 

nîvro     ظھر     öğle 

hin     بعضی, برخی  bazı 

kîjan     کدام hangi 

pir     فراوان bol 

zêde     زیاد çok 

pir zêde   بسیار pek çok 

nêzî     تقریبا yaklaşık olarak 

ji ber vê    بھ این جھت bu yüzden 

lewra    چونکی çünkü 

bi heman şiklê  ھمچنان aynı şekilde 

va     اینک işte 

gelek     خیلی hayli, çok 

bi giştî    معموال genelikle 

carinan    گاھی bazen 

bakûr     شمال  kuzey 

başûr     جنوب  güney 

rojhilat   شرق  doğu 

rojava    عرب  batı 

navber    میان ara, arasında 

dereng    دیر geç 

nîne     نیست değil 
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SIFATLAR 

 Sıfatlar isimleri veya diğer sıfatları biçim, konum, renk vb. yönleriyle niteleyen 
sözcük türüdür. Yapılan çalışma sonucunda 73 tane sıfat incelenmiş ve bunlardan 40 
tanesinin ortak 33 tanesinin ise farklı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kürtçe Farsça Ortak Sıfatlar 

 

Kürtçe   Farsça Türkçe 

dawî, axir    آخر son 

erzan    آرزان  ucuz 

dirêj     دراز, طوالنی  uzun 

sar    سرد soğuk 

zana    دانا    bilgin 

ciwan     جوان    genç 

giran     گران    ağır 

qeşeng    قشنگ    güzel 

sivik     سبک    hafif 

biçûk     کوچک    küçük 

kurt     کوتاه    kısa 

teng     تنگ    dar 

fireh, pehn    پھن    geniş 

paqij     پاک    temiz 

tarî     تاریک    karanlık 

kor     کور  kör 

hêsan    آسان  kolay 

spî     سفید   beyaz 

ker     کر  sağır 

zer     زرد sarı 

sor     سرخ           kırmızı 
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qehweyî    قھوه ای  kahverengi 

bilind     بلند    yüksek 

xeternak    خطرناک  tehlikeli 

jîrek, zîrek    زیرک  zeki 

têr     سیر   doy (mak) 

kûr     کور, عمیق  derin 

pêş     پیش ön 

pişt     پشت arka, sırt 

pîr     پیر yaşlı, olgun 

nû     نو yeni 

eşkere    آشکار aşikar 

hênik     خنک serin 

şor    شور tuzlu 

şirîn    شیرین tatlı 

tel     تلخ acı 

tirş     ترش ekşi 

cot     جفت çift 

car     بار kere 

peya    پیاده yaya 

 

Kürtçe Farsça Farklı Sıfatlat 

 

Kürtçe   Farsça Türkçe 

baş    خوب iyi 

mezin    بزرگ büyük 

xirab     بد kötü 

lez     تند hız 

hêdî     یواش yavaş 



20 
 

ronî     روشن aydınlık 

vekirî     باز açık 

kevn     کھنھ eski 

girtî     بستھ kapalı 

naskirî    آشنای tanıdık 

delal     زیبا güzel, iyi 

westiyayî    خستھ yorgun 

nerind    زشت çirkin 

dijwar     سخت zor 

reş     سیاه siyah 

kesk     سبز yeşil 

şîn     آبی mavi 

gewr     خاکستری gri 

qelebalix    شلوغ kalabalık 

biriqandî    درخشان parlak 

zirav    باریک ince 

qirêj     کسیف kirli 

extiyar    سالخورد    ihtiyar 

kêfxweş   خوشحال    mutlu, memnun 

kovî     وحشی yabani 

balkêş    جالب  ilgi çekici 

eşkere    صریخ açık, aşikar 

stûr     کلفت kalın 

glover    گرد yuvarlak 

vala     خالی boş 

bingeh    پایھ temel 

kedî     اھلی evcil 

nexweş    بیمار    hasta 
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EDAT VE BAĞLAÇLAR 

           Edatlar farklı tür ve görevlerdeki kelimeler arasında ilgi kurmaya yarayan 
sözcük türüdür. Tek başına anlamı olmayan edatlar, cümle içerisinde ancak anlam 
kazanırlar. Bağlaçlar ise sözcükleri veya cümleleri birbirine bağlamaya yarayan 
sözcük türüdür. “AZOFA” ve “Ez Kurdî Hîn Dibim” kitaplarından 15 tane edat ve 
bağlaç incelenmiş bunlardan 7’sinin ortak 8’inin ise farklı olduğu sonucuna varılmıştır.    

 

Kürtçe Farsça Ortak Edat ve Bağlaçlar 

 

Kürtçe   Farsça    Türkçe 

bi     با ile, birlikte 

bê     بی sız, siz 

ta, heta    تا -e kadar 

derbarê    دربارهء hakkında, ilişkin 

xeynî, bilî    عیر den başka 

yan     یا veya 

eger, heke   اگر    eğer 

 

Kürtçe Farsça Farklı Edat ve Bağlaçlar 

 

Kürtçe   Farsça    Türkçe 

ji, jê     از den, dan 

li ser    بر üzerine, üzerinde 

ê, î     بھ  ,ب  e, a 

xeynî, bilî   جز den başka 

ji bo       بخاطر , برای       için 

gelo    آیا acaba 

wisa     چنان öyle 

ji xwe    زاتا zaten 

bi hev re    باھم birlikte 
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ZAMİRLER 

Zamirler, varlıkların adları yerine kullanılan ve adların işlevlerini gören sözcük 
türüdür. Kürtçe ve Farsça zamirlerin karşılaştırmasını yapmadan önce Kürtçe’deki 
zamirlerin önemli bir  özelliğini belirtmek gerekir. Kürtçe bükümlü bir dildir. Kürtçe’de 
zamirler bükümlü ve bükümsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Bükümlü zamirler geçmiş 
zaman kipi ve geçişli fiillerde kullanılırken diğer tüm kip ve fiilerde bükümsüz zamirler 
kullanılır. 

Örnek: “Ez diçim.” Birinci tekil kişi zamiri ve şimdiki zaman kipinde kurulan cümlede 
“Ez” bükümsüz zamiri kullanılmıştır. 

“Min got” cümlesinde ise aynı şekilde birinci tekil kişi zamiri vardır, fakat geçmiş 
zaman kipinde ve geçişli bir fiil olan “Gotin-Söylemek/demek” ile kurulan bu cümlede 
gerekli şartlar sağlandığı için bükümlü zamir kullanılmıştır. 

Ayrıca 3. tekil kişi zamiri ve diğer birkaç işaret zamirinin de, eril ve dişil versiyonları 
bulunmaktadır. Konuyu özetlemek için sadece 3. tekil kişi zamirinden örnek 
vereceğiz. “Ew” bükümsüz 3. tekil kişi zamiridir, zamirinin  bükümlü hallerinden biri 
eril diğeri ise dişildir. Wî eril olan bükümlü 3. tekil kişi zamiridir. Wê ise dişil olan 
bükümlü 3. tekil kişi zamiridir. 

Karşılaştırma listesinde Kürtçe zamirler için, önce bükümsüz sonrada bükümlü 
olanlarını yazıp karşılaştıracağız. 

 

Kürtçe Farsça Ortak Zamirler 

 

Kürtçe   Farsça    Türkçe 

ez/min    من ben 

tu/te     تو sen 

ew/wî wê    او , وی   o 

em/me   ما  biz 

xwe    خود kendi, kendisi 

kî     کھ kim 

çi    چھ ne 

ku     کھ ki 

kes    کس kişi, kimse 

yekî     یکی biri, birisi 



23 
 

hîç, qet   ھیچ hiç 

hemû, hemî   ھمھ hepsi 

 

Kürtçe Farsça Farklı Zamirler 

 

Kürtçe   Farsça   Türkçe 

hûn/we   شما    siz 

ew/wan    ایشان , آنھا     onlar 

ev/vî-vê   این  bu 

ev/van   اینھا bunlar 

ew/wî-wê    آن  o 

ê din, a din    دیگر          diğer 

 


