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 *Past /Borî /Geçmiş *Present/Fireh/Geniş *Future/ Bê/ Gelecek 

*SIMPLE 

*Sade 

*Basit 

 

Dema Boriya Têdeyî Dema Fireh Dema Bêya Nêzîk Dema Bê 

I ate apples yesterday. 

Min duh sêv xwarin. 

Ben dün elmaları yedim. 

Kawa ate apples yesterday. 

Kawa duh sêv xwarin. 

Kawa dün elmaları yedi. 

They ate apples yesterday. 

Wan duh sêv xwarin. 

Onlar dün elmaları yediler. 

I eat apples everyday. 

Ez her roj sêvan dixwim. 

Ben hergün elmalar yerim. 

Kawa eats app everyday. 

Kawa her roj sêvan dixwe. 

Kawa hergün elmalar yer. 

They eat apples everyday. 

Ew her roj sêvan dixwin. 

Onlar hergün elmalar yerler. 

I am about to eat apples. 

Ez dikim sêvan bixwim. 

Ben elmaları yiyececeğim. 

Kawa is about to eat apples. 

Kawa dike sêvan bixwe. 

Kawa elmaları yiyecek. 

They are about to eat apples. 

Ew dikin sêvan bixwin. 

Onlar elmaları yiyecekler. 

I will/am going to eat apples tomorrow. 

Ez dê sibe sêvan bixwim. 

Ben yarın elmalar yiyeceğim. 

Kawa will/is going to eat apples 

tomorrow. 

Kawa dê sibe sêvan bixwe. 

Kawa yarın elmalar yiyecek. 

They will/are going to eat apples 

tomorrow. 

Ew dê sibe sêvan bixwin. 

Onlar yarın elmalar yiyecekler. 

*CONTINUOUS 

*Berdewam 

*Devam eden 

 

Çirokiya Dema Boriya Niha(Dema Boriya Berdest) Dema Niha  

I was eating apples yesterday. 

Min duh sêv dixwarin. 

Ben dün elmaları yiyordum. 

Kawa was eating apples yesterday. 

Kawa duh sêv dixwarin 

Kawa dün elmaları yiyordu. 

They were eating apples yesterday. 

Wan duh sêv dixwarin. 

Onlar dün elmaları yiyorlardı. 

I am eating apples now. 

Ez niha sêvan dixwim. 

Ben şimdi elmalar yiyiyorum. 

Kawa is eating apples now. 

Kawa niha sêvan dixwe. 

Kawa şimdi elmalar yiyor. 

They are eating apples now. 

Ew niha sêvan dixwin. 

Onlar şimdi elmalar yiyorlar. 

I will be eating apples tomorrow. 

Ez dê sibe bi sêvxwarinê ve bim. 

Ben yarın elmaları yiyor olacağım. 

Kawa will be eating apples tomorrow. 

Kawa dê sibe bi sêvxwarinê ve be. 

Kawa yarın elmaları yiyor olacak. 

They will be eating apples tomorrow. 

Ew dê sibe bi sêvxwarinê ve bin. 

Onlar yarın elmaları yiyor olacaklar 

*PERFECT 

*Bûyer dawî bûye lê 

tesîrên wê hêj xuya 

dike. 

*Fiil yapılmış fakat 

etkisi sürüyor. 

Çîrokiya Dema Boriya Tedeyî(Dema Boriya Çîrokî) Dema Boriya Dudar Dahatiya Pêş 

When you got home, i had eaten apples. 

Wextê tu hatî male, min sêv xwaribûn. 

Sen eve vardığında, ben elmaları yemiştim. 

When you got home, Kawa had eaten apples. 

Wextê tu hatî malê, Kawa sêv xwaribûn. 

Sen eve vardığında, Kawa elmaları yemişti. 

When you got garden, they had eaten apples. 

Wextê tu hatî malê, wan sêv xwaribûn. 

Sen eve vardığında, onlar elmaları yemişti. 

I have eaten apples. I am full. 

Min sêv xwarine. Ez têr im. 

Ben elmaları yedim. Ben tokum. 

Kawa has eaten apples. He is full. 

Kawa sêv xwarine. Ew têr e. 

Kawa elmalari yedi. O toktur. 

They have eaten apples.They are full. 

Wan sêv xwarine. Ew têr in. 

Onlar elmalari yedi. Onlar toktur. 

I will have eaten apples, when you got home. 

Min dê sêv xwaribin, heta tu digêhî mal. 

Sen eve gelene kadar, ben elmaları yemiş olacağım. 

Kawa will have eaten apples, when you got home. 

Kawa dê sêv xwaribin, heta tu digêhî mal. 

Sen eve gelene kadar, Kawa elmaları yemiş olacak. 

They will have eaten apples, when you got home. 

Wan dê sêv xwaribin, heta tu digêhî mal. 

 Sen eve gelene kadar, onlar elmaları yemiş olacak. 

*PERFECT 

CONTINUOUS 

*Bûyer di dema 

berê de dest pê 

kiriye û di dema 

berê de berdewame 

*Fiil geçmişte 

başlamış ve 

geçmişte devam 

ediyor. 

Çîrokiya Dema Boriya Dûdar(Dema Borîya Domdar)   

I had been eating apples, when you got home. 

Min sêv xwar-ibû-n-a,  wextê tu gihiştî li malê. 

Sen eve vardığında, ben elmaları yemekteydim. 

Kawa had been eating apples, when you got home. 

Sen eve vardığında, Kawa elmaları yemekteydi. 

Kawa sêv xwar-ibû-n-a, wextê tu gihiştî li malê. 

They had been eating apples, when you got home. 

Sen eve vardığında, Onlar elmaları yemekteydi. 

Wan sêv xwar-ibû-n-a, wextê tu gihiştî li malê. 

I have been eating apples for 20 min. 

Ev 20 deqîqe ye ez sêvan dixwim. 

Ben 20 dk dir elmaları yemekteyim. 

Kawa hasbeeneatingapplesfor20 min. 

Ev 20 deqîqe ye Kawa sêvan dixwe. 

Kawa 20 dk dir elmaları yemekte. 

They havebeeneatingapplesfor20min. 

Ev 20 deqîqe ye ew sêvan dixwin. 

Onlar 20 dk dır elmaları yemekteler. 

I will have been eating apples , when you got home. 

Wextê tu gehiştî malê, ez dê bi sêvxwarinê ve bim. 

Sen eve geldiğinde, ben elmaları yiyor olacağım. 

Kawa will have been eating apples , when you got home. 

Wextê tu gehiştî malê, Kawa dê bi sêvxwarinê ve be. 

Sen eve geldiğinde, Kawa elmaları yiyor olacak. 

They will have been eating apples , when you got home. 

Wextê tu gehiştî malê, ew dê bi sêvxwarinê ve bin. 

Sen eve geldiğinde, elmaları yiyor olacağım. 
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