
Di bin tîpa f da 1003 xal hatîyê berhevkirin
F f Kürt alfabesinin sekizinci harfi
F kim F, flüor un simgesi
fa muz./m fa 1. gam (II) dizisinde “mi” ile “sol” arasındaki ses 2. bu sesi gösteren nota 
imi
fabl Fr. wj/m fabl
fabrîka İt. m fabrika
fabrîkasyon Fr. rd/nm fabrikasyon
fabrîkator Fr. nd/nm fabrikatör fabrîkavan
fabrîkatorî Fr. K. m fabrikatörlük
fabrîkavan Fr. K. nd/nm fabrikacı fabrikatör
fabrîkavanî Fr. K. m fabrikacılıkfabrîkatorî
façeta İt. m façeta, elmasın yontulmuş yüzlerinden her biri
fafik rd kekeme tut
fafikî kirin l kekelemek 
fafikî m kekemeliktutî
fafikîkirin m kekeleme
fafikî kirin l kekelemek
fafon m aluminyum
fagoîst Fr. bîy/m fagoist
fagosîtoz Fr. bîy/m fagositoz
fagot Fr. muz/m fagot
faîz Er. baz/m faiz
faîzxur Er. K. nd/nt faizci
faîzxurî Er. K. m faizcilik
fak n unsur
faks Fr. m faks 
fakulte Fr. m fakülte
fakultevanî Fr. K. m fakülteli
fal m bir tür zıpkın
falçete İt. m falçata
faldar nd/nm fal zıpkınını kullanan kimse
falinc bj/m felç ferş
falinc bj/m felçferş
falinc bûn m felç olmak ferş bûn
falinc kirin l felç etmek ferş kirin
falincbûn m felç olma ferşbûn
falincbûyî rd felçli ferşbûyî
falincbûyîn m felç oluş ferşbûyîn
falincî m felçli ferşî
falincîbj/rd felçliferşî
falinckirin m felç etme ferşkirin
falûce bj/m bir hastalık
fam m odun kömürü ocağı
famîle İt. M familya, ailemalbat
fanatîk Fr. rd fanatik
fanatîkî Fr.K m fanatiklik
fanatîzm Fr. fanatizm
fanfar Fr. muz/m fanfar
fanî Er. rd fani
fanîtî Er. K. m fanilik
fanorî m fanila, kazak fayke
fanos Ywn. m fener, fanus
fantastîk rd 1. fantastik 2. wêj/m fantastik, fransafa XVIII y.y sonlarında başlayan düş 
gücüne dayalı bir yazınsal tür
fantên m iskambil oyunu
fantezî Fr. m 1. fantezi sınırsız hayal 2. değişik beğeni 3.rd fantazi, süslü  
far m far



farenjît Fr. bj/m farenjit
farhod m yağmalama
Faris nd Fars
Farisî m Farsça
Fariskî rd Farslar gibi
farmakodînamî Fr. bj/m farmakodinami
farmakodînamîk Fr. m farmakodinamik
farmakolog Fr. bj/nd farmakolog
farmakolojî Fr. bj/m farmakoloji
farqûsk m sapan
Fasî nd/rd Faslı
fasiq rd günahkar
fason Fr. m belli bir modele göre kesim (kumaş için)
fasûle Ywn. bot/m fasulye
faşil bûn l dağılmak
faşil kirin l dağıtmak
faşil rd dağınık
faşilandin l dağıtmak
faşilandin m dağıtma
faşilbûn m dağılma
faşilkirin m dağıtma
faşîst Fr. rd/nd faşist
faşîstî Fr. K. m faşistlik
faşîzm Fr. m faşizm
faşûn kirin l tapanlamak
faşûn m tapan
faşûnkirin m tapanlama
fatalîst Fr. fel/rd fatalist, yazgıcı
fatalîzm Fr. Fel/m fatalizm, yazgıcılık
fatfatik zo/m kumru
fatihe Er. ol/m fatiha 
fatik zo/m bir kertenkele türü
fatikreş ant/m dalak
fatûj kirin l dişeğilemek
fatûj m dişeği, taşları yontmada kullanılan dişli çekiç
fatûjkirî rd dişeğilenmiş
fatûjkirin m dişeğileme
fatûl m 1. gergi 2. yük ipini sıkmak için kullanılan değnek
fature İt. m fatura
fature kirin İt. K. l faturalamak
faturedar K.İt rd faturalı bifature
faturekirin İt. K m faturalama
faûl İng. sp/m faul
faûna Lat. zo/m fauna
favorî Fr. m favori
fayans Fr. m fayans
fayans kirin Fr. K. l fayanslamak
fayansker Fr. K. n fayansçı 
fayanskerî Fr. K. n fayansçılık
fayanskirin Fr. K. m fayanslama
fayde dîtin Er. K. l faydalanmak, yararlanmak fayde girtin
fayde Er. m fayda, yarar
fayde girtin Er. K. l faydalanmak, yararlanmak fayde dîtin
faydedar Er. K. rd faydalı, yararlı
faydedarî Er. K. m yararlılık
faydedîtin Er. K. m faydalanma, yararlanma faydegirtin
faydeger Er. K. nd/nm faydacı
faydegerî Er. K. m faydacılık



faydegirtin Er. K. m faydalanma, yararlanma faydedîtin
fayke m fanila,kazak fanorî
fayton Ywn. m fayton
faytonvan Ywn. K. nd/nm faytoncu
faytonvanî Ywn. K. m faytonculuk
faz Fr. fîz/m faz
fê bj/m sara
Fe kîm fe demirin simgesi
feçer kirin l sıkıştırmak, zorlamak
feçer rd kalkık burunlu
feçerkirin m sıkıştırma, zorlama
fêd m suyun çekilmesinden sonra oluşan kumlu arazi
federal Fr. rd federal
federalî Fr.K m federallık
federalîst Fr. rd/nd federalist
federalîzm Fr. m federalizm
federasyon Fr. m federasyon
federatîf Fr. rd federatif
federe Fr. rd federe
fedî kirin l utanmak
fedî m ayıp, utanç
fedîkar bûn l mahçup olmak
fedîkar rd/nd utangaç, çekingen, mahçup
fedîkarbûn m mahçup olma
fedîkarî m mahçupluk, 
fedîker nd/nm utangaç
fedîkir rd utanan
fedîkirî rd utanmış
fedîkirin m utanma
fedîyok nd/nm çekingen, utangaç
fedîyokî rd çekingence, utangaçca
fedîyoktî m çekingenlik, utangaçlık
fehl (I)nd/n damızlık at
fehl (II) Er. m fal
fehl xwarin l çiftleşmek (atlar için)
fehlavêj nd/nm falcı fehlbêj, fehlbaz, fehldar
fehlavêjî m falcılık fehlbêjî, fehlbazî, fehldarî
fehlbaz nd/nm falcıfehlavêj, fehlbêj, fehldar
fehlbazî m falcılık fehlavêjî, fehlbêjî, fehldarî
fehlbêj nd/nm falcı  fehllavêj, fehlbaz, fehldar
fehlbêjî m falcılık  fehlavêjî, fehlbazî, fehldarî
fehldar nd/nm falcı  fehllavêj, fehlbaz, fehlbêj
fehldarî m falcılık fehlavêjî, fehlbazî, fehlbêjî 
fehlxwarin m çiftleşme (atlar için)
fehm kirin l anlamak kavramak
fehm kirin l anlamak, kavramak
fehm n anlayış, idrak, kavrayış
fehma rd anlayışlı, idraklı, çabuk kavrayan
fehmandin l kavratmak
fehmandin m kavratma
fehmbar kirin l anlaşılır kılmak
fehmbar rd anlaşılır
fehmbarî m 1. anlaşılırlık 2.wêj. yalınlık
fehmbarkirin m anlaşılır kılma
fehmber bûn l kavramak, idrak etmek
fehmber rd  anlayışlı, kavrayışlı
fehmberbûn m kavrama, idrak etme
fehmberî m anlayışlılık



fehmdar anlayışlı, kavrayan
fehmîn l anlamak, algılamak
fehmîn m anlama, algılama
fehmkirin m anlama kavrama
fehmkor rd az anlayan, az kavrayan darkafalı
fehmkorî bûn l anlayışsızlamak, hödükleşmek
fehmkorî m anlamazlık, kavramamazlık
fehmkorîbûn m anlayışsızlama, hödükleşme
fehş bûn l aşırıya kaçmak
fehş Er. rd aşırı
fehşbûn m aşırıya kaçma
fehştî m aşırılık
fek m ağız
fêkî m meyve
fêkîdank m meyvelik
fêkîdar rd meyveli
fêkîfiroş nd/nm meyveci (satanlar)
fêkîfiroşî m meyvecilik (satanlar)
fêkîvan nd/nm meyveci
fêkîvanî m meyvecilik
fel bûn l ayrıksı olmak
fêl n amel, edim
fel rd ayrık
fel û fol n kab kacakfera û fol
felaket Er. m felaket
felaketzede Er. rd felaketzede
felat m kurtuluş rizgar
felatker rd/nd kurtarıcı
felatkerî m kurtarıcılık
felatxwaz nd/nm kurtuluşçu
felatxwazî m kurtuluşçuluk
fêlbaş rd iyi ameli, iyi edimli
felbûn m ayrıksı olma
felek Er. m felek, dünya
felekreş rd talihsizlik
felekreşî m talihsizlik
feliqandî rd dilimli (kavun karpuz vs.için)
feliqandin l dilimlemek (kavun karpuz vs.için)
feliqandin m dilimleme (kavun karpuz vs.için)
feliqîn l dilimlenme (kavun karpuz vs.için)
feliqîn m dilimlenme (kavun karpuz vs.için)
felişandin l dağıtmak
felişandin m dağıtma
felişîn l dağılmak
felişîn m dağılma
felîte rd/m oruspu, yosma
felîtetî m oruspuluk, yosmalık
fêlpîs rd kötü amelli, kötü edimli, sinsi
felq m parçalardan her biri, ikizlerden her biri
felsefe Er. m felsefe
felsefezan Er. K. nd/nm felsefeci
felsefezanî Er. K. m felsefecelik
felsefî Er. rd felsefi
feltîşok bot/m m acı elma
felto rd kurnaz
feltotî m kurnazlık
felxan m kumsuz toprak
femînîst Fr. rd/nd feminist



femînîzm Fr. m feminizm
fen (II) m hile, oyun, desisedek, fend
fen(I) Er. m fem (matamatik, fizik, kimya ve yaşambilime verilen ortak ad)
fena (I) d gibi mîna, wek, nola
fena (II) Er. rd fena, kötü
fena bûn Er. K. l fenalaşmak, kötüleşmek 
fena kirin Er. K. l fenalaştırmak, kötüleştirmek
fenabûn Er. K. m fenalaşma, kötüleşme
fenabûyîn Er. K. m fenalaşma, kötüleşme
fenaker Er. K. rd fenalaştırıcı
fenakirin Er. K. m fenalaştırma, kötüleştirme
fenatî Er. K. m fenalık, kötülük
fenbaz Er. K. rd/nm düzenbaz, oyunbazfendok, fenek
fenbazî Er. K. m düzenbazlık, oyunbazlık fendokî, fenekî
fend m hile, oyun, desisedek, fen (II)
fendok Er. K. rd/nm düzenbaz, oyunbaz fenbaz, fenek
fendokî Er. K. m düzenbazlık, oyunbazlık  fenbazî, fenekî
fenek Er. K. rd/nm düzenbaz, oyunbaz fenbaz, fendok
fenekî Er. K. m düzenbazlık, oyunbazlık  fenbazî, fendokî
fenî Er. K. rd fennî (fenle ilgili)
fenîk Al. n fenik Alman markının yüzde biri
fenok Er. K. nd/nm kurnaz, kötü
fenokî Er. K. m kurnazlık
fenol Fr. kîm/m fenol, asit fenik
fenomen Fr. m fenomen, olay, olgu 2. fel/m fenomen
fenomenîzm Fr. fel/m femomenizm, görüngülük, olaycılık
fenomenolojî Fr. fel/ fenomenoloji, görüngübilim, olaybilim
fenûfol nd oyun, hile, desise
fenûfût nd dalevere, oyun, desise
fenvan Er. K. rd fenci
fenzanî Er. K. m teknoloji
feodal Fr. nd/nm 1. feodal, derebeyi 2. rd feodal
feodalîte Fr. dîr/m  feodalite, derebeylik
feodalîzm Fr. m feodalizm
feodaltî Fr. K. feodallık
feqî medrese öğrencisi, din öğrenimi gören öğrenci
feqîr bûn Er. K. l fakirleşmek, yoksulaşmak
feqîr Er. rd/nd fakir, yoksul 2. mec. uysal, sesiz, kendi halinde
feqîr ketin Er. K. l fakirleşmek, yoksulaşmak
feqîr kirin Er. K. l yoksulaştırmak, fakirleştirmek
feqîrbûyîn Er. K. m fakirleşme, yoksulaşma
feqîrî Er. K. m 1.yoksulluk, fakirlik 2. mec. uysallık, zavalılık
feqîrketin Er. K. m fakirleşme, yoksulaşma
feqîrkirin Er. K. m yoksulaştırma, fakirleştirme
feqizandin l sıvıştırmak
feqizandin m sıvıştırma
feqizîn l sıvışmak
feqizîn m sıvışma
fer (II) m fer, gözde canlılık
fêr bûn l öğrenmek, alışmak
fêr kirin l öğretmek, alıştırmak
fêr kirin l öğretmek, alıştırmak
fêr m öğrenim
fer(I) m tek, çift olmayan, tek  
feramoş bûn l ihmal edilmek
feramoş kirin l ihmal etmek
feramoş m  ihmal 
feramoşbûn m ihmal edilme



feramoşbûyî rd ihmal edilmiş
feramoşkar rd/nm ihmalkar, ihmal eden
feramoşkarî m ihmalkarlık
feramoşkirin m ihmal etme
feraq nd kap, kabkacak
feraqşo nd/nm 1bulaşıkçı 2. bulaşık bezi
feraqşuş m bulaşık makinesı
feraqşotî m bulaşıkçılık
feraqxane m bulaşıkhane
feraset m algı anlak anlayış, idrak izan kavrama yeteneği zekâ
feraş (I) nd/nm hademe
feraş (II)nd/m değirmen taşı
feraş (III) nd/m 1.fuarfûar 
feraşî (I) m hademelik
feraşî (III)nm fuarcılıkfûarvanî 
feraşvan rd fuarcıfûarvan
feraşîn m sayfiye
fêrbûn m öğrenme, alışma
fêrbûyî rd öğrenmiş, alışmış
ferd n birey fert
fêrdar rd öğreticifêrkar
fêrdarî m öğreticilikfêrkarî
ferdî rd bireysel
ferdparêz fel/nd bireyci
ferdparêzî sos/fel m bireycilik
fêre girtin l ibret almak
fêre m ibret
fêregitin m ibret alma
ferenc n keçekulav
ferfî n kas
ferfot rd bunak
ferfotî m bunaklık
ferfûker nd/nt porselenci (imal eden)
ferfûr m porselan, seramik çini
ferfûrfiroş nd/nt porselenci (satan)
ferfûrfiroşî m porselencilik (satan)
ferfûrkerî m porselencilik (imal eden)
fêrgeh m derhsne
ferheng Far. m sözlük, lügatpeyvname
ferhengdanêr Far. K. nd/nm sözlükçü ferhengvan
ferhengdanêrî Far. K. m sözlükçülük ferhengvanî
ferhengî Far. K. rd sözlüksel
ferhengnas Far. K. nd/nm sözlük bilimci, leksikologferhengzan
ferhengnasî Far. K. m sözlük bilimi, leksikolojiferhengzanî
ferhengnivîs Far. K. nd/nm sözlükçü, leksikograf
ferhengok Far. K. m cep sözlüğü, küçük sözlük
ferhengvan Far. K. nd/nm sözlükçüferhengdanêr
ferhengvanî m sözlükçülükferhengdanêrî
ferhengzan Far. K. nd/nm sözlük bilimci, leksikolog ferhengnas
ferhengzanî Far. K. m sözlük bilimi, leksikoloji ferhengnasî
ferîbot Îng. m feribot
fericîn 
ferîç n lata
ferikan m sindirme, hazmetme
ferikandin l sindirmek, hazmetmek
ferikî rd sindirilmiş, hzmedilmiş
ferikîn l sindirilmek, hazmedilmek
ferisan l bozmak



ferisan m bozma
ferisandin l bozdurmak
ferisandin m bozdurma
ferisî rd bozuk
ferisîn l bozulmak
ferisîn m bozulma
fêrist m fihristnaverok
ferîş m kesit
ferîşteh ol/nd peri melek milaket
ferixandin l aksırtmak (köpek, kedi v.b. leri için)
ferixandin m aksırtma (köpek, kedi v.b. leri için)
ferixîn l aksırmak (köpek, kedi v.b. leri için)
ferixîn m aksırma (köpek, kedi v.b. leri için)
fêrkar d öğreticifêrdar r
fêrkarî m öğreticilik fêrdarî
fêrkirin m öğretme, alıştırma
ferman dan l emir vermek
ferman kirin l buyurmak, emretmek
ferman m buyruk, emir, talimat
ferman rabûn l ölüm emri çıkmak
ferman rakirin l ölüm emrini çıkarma, kıyım, katliam veya tecrit kararı almak, yapmak
fermanbar rd buyruğa uyan
fermanber nd/nm buyrulan, emirber
fermandan m emir verme
fermandar nd/nm amir, buyuran, komutanfermander, fermanker
fermandarî m komutanlık, amirlikfermanderî,fermankerî
fermandayîn m emir veriş
fermander nd/nm amir, buyuran, komutan fermandar, fermanker
fermanderî m komutanlık, amirlik fermandarî,fermankerî
fermandin l buyurmak
fermandin m buyurma
fermanker nd/nm amir, buyuran, komutanfermander, fermandar 
fermankerî m komutanlık, amirlik fermandarî, fermanderî
fermankirin m buyurma, emretme
fermanname m emirname, talimatname
fermanrabûn m ölüm emri çıkma
fermanrakirin m ölüm emrini çıkarma, kıyım, katliam veya tecrit kararı alma, yapma
fermî kirin l resmileştirmek
fermî rd resmi
fermîkirî rd resmileştirilmiş
fermîkirin m resmileştirme
fermîtî m resmilik
fermiyûm Fr. kim/m fermiyum elementi
fermo b buyurun, buyurunuz
fermo kirin l buyurmak
fermokirin m buyurma
fermûar Fr. m fermuarcircir
ferq Er. m fark
ferqdar Er. K. rd farklı
ferqdarî Er. K. m farklılık ferqîyet
ferqîyet Er. K. farklılıkferqdarî
ferqûsk m kuş sapanı
fersande rd harab, viranxirave, wiran
fersandî rd kyk, bozuk
fersandin l yıkmak, bozmakrd yıkık, bozuk
fersandin m yıkma, bozma
ferş (II) jeo/n büyük yassı taş
ferş bûn Er. K. m felç olmakfalinc bûn



ferş Er. K. bj/m felç falinc
ferş kirin Er. K. l felç etmekfalinc kirin
ferş kirin l felç etmek
ferşan m yassı taşların çok olduğu yer
ferşbûn Er. K. m felç olmafalincbûn
ferşbûyî Er. K. rd felçlifalincî
ferşbûyîn Er. K. m felç oluşfalincbûyîn
ferşî Er. K m felçlifalincî
ferşik jeo/n küçük yassı taş
ferşkirî rd felç edilmişfalinckirî
ferşkirin Er. K. m felç etmefalinckirin
ferûc m piliçvarik
ferûtab m güç, takat
ferx nd/nm keklik yavruları
ferxe nd/rd geveze kadın
ferxes rd tam kısırlaştırılmamış hayvan
ferxik nd/nm yavru
feryad m çığlık, haykırış, feryat
ferz (I) santraçta vezir
ferz bûn Er. K. l farz olmak
ferz kirin Er. K. l farz etmek
ferz(II) Er. m farz
ferzan nd/nm bilgin, bilge
ferzantî m bilginlik, bilgelik
ferzbûn Er. K. farz olmaı
ferzkirin Er. K. m farz etme
fesad Er. nd/rd fesat
fesadî Er. K. m fesatlık
fesadkarî Er. K. m fesatçılık
fesal m firsatfirsend
fesatkar Er. K. nd/nm fesatçı
festîval Îng. m festival 
feşandin l yaymak, yaygınlaştırmak
feşandin m yayma, yaygılaştırma
feşil bûn l dağılmak, fesh olmak
feşil m dağıtım, fesh
feşilandî rd dağınık, fesh edilmiş
feşilandin l dağıtmak, fesh etmek
feşilandin m dağıtma, fesh etme
feşilbûn m dağılma, fesh olma
feşilî rd dağılmış
feşilîn l dağılmak
feşilîn m dağılma
fetîr m yufka
fetîrvan nd/nm yufkacı
fetîrvanî m yufkacılık
fetisandî rd boğuk
fetisandin l boğmak (nefessiz bırakarak boğmak)
fetisandin m boğma (nefessiz bırakarak boğma)
fetisî rd boğulmuş
fetisîn l boğulmak
fetisîn m boğulma
fetisînok rd boğucu
fetisok zo/m gelin boğan
fetisokî bûn l boğuklaşmak
fetisokîbûn m boğuklaşma
fetrûm kirin l aşılamak
fetrûm m aşı



fetrûmkirin m aşılama
fewikandin l bir işi veya şeyi elden kaçırmak
fewikandin m bir işi veya şeyi elden kaçırma
fewikîn l elden çıkmak, bir işin veya şeyin elden çıkması kaçması, telef olmak
fewikîn m elden çıkma, bir işin veya şeyin elden çıkması kaçması, telef olma 
fexr m övünme, gururlanma, kibir
feyîz m feyiz, verim
feyîzdar rd feyizli, verimli
feyrûz min/m firuze
feyrûzî rd firuze renginde olan
fêz bûn l gururlanmak
fêz m gurur mağrur
feza Er. m feza, uzay
fezayî Er. K. rd uzaylı
fêzbûn m gururlanma
fiçqe m pompa
fida bûn Far.K l feda olmak
fida Far. K. m feda
fida kirin Far. K. l feda etmek
fidabûn Far. K. m feda olma
fidakar Far. K. nd/nm fedakar
fidakarane Far. K. h/rd fedakarca
fidakarî far. K. m fedakarlık
fidakirin Far. K.  m feda etme
fîdan Ywn. M fidan
fidayî Far. K. fedai
fidayî Far. K. nd/nm fedai 
fidayîtî Far. K. m fedailik 
fîdeizm Fr. fel/m fideizm, inancılık
fîgur Fr. m figür
fîguran Fr. nd/nm figüran
fîguranî Fr. K. m figüranlık
fîguratîf Fr. figüratif, betili
fîgurdar Fr. K. figürlübifîgur
fihêl bûn l aklanmak, temize çıkmak
fihêl kirin l aklamak
fihêl m aklanış
fihêlbûn m aklanma, temize çıkma
fihêlkirin m aklama
fik bûn l burkulmak
fîk m ıslık
fikandî rd burkulmulş olan, burkuk
fikandin l burkmak
fîkandin l ıslık çalmak
fikandin m burkma
fîkandin m ıslık çalma
fikar kirin l endişelenmek, kaygılanmak
fikar m endişe, kaygı, sakınca, çekince
fikarkirin m endişelenme, kaygılanma
fikbûn m burkulma
fikbûyî rd burkuk, burkulmuş
fîkefîk h ıslık çala çala
fîkîn l ıslık çalmak
fîkîn m ıslık çalma
fîkînbar ötüşümlü
fikir Er. m fikir, düşünce
fikir Er. m fikir, düşünce
fikirandin Er. K. l düşündürmek



fikirandin Er. K. m düşündürme
fikirandin Er. K. m düşündürme
fikirîn l düşünmek
fikirîn m düşünmek
fikrî Er. K. rd fikirsel
fîl Er. zo/m fil
fîlal m sandalet
filan Er. 1. rd/c filan 2. nd/rd falan 
fîlar m ayakkabı
fîle Fr. m file
File rd 1. Hristiyan 2. Ermeni
Filebûn m Hiristiyanlaşma
filegêj zo/m yağmurca
Filekî m hristiyanca
filence m tapa 
Filetî m Hristiyanlık
filfil bot/nd karabiber
fîlik m tiftik
fîlim Îng. m film 
fîlimger Îng. K. nd/nm filmci
fîlimgerî Îng. K. m filmcilik
filînta m filinta
Filîpînî nd/rd Filipinli
filîqa Ît.  der/m filika
filitandî rd kurtarılmış
filitandin l kurtarmak
filitandin m kurtarma
filîte rd çapkın, zampara
filîtetî m çapkınlık, zamparalık
filitî rd kurtulmuş
filitîn l kurtulmak
filitîn m kurtulma
filîz ywn. m filizaj
fîlo Ît. m filo
fîlogenez Fr. bîy/m filogenez, soyoluş
fîlolog Fr. nd/nm filolog
fîlolojî Fr. m filoloji
fîlolojîk Fr. rd filolojik
fîlozof Fr. nd/nm filozof
fîlozofî Fr.K. m filozofluk
fîlozofkî Fr. K. rd/h filozofça
filq bûn l şapşallaşmak
filq rd şapşal
filqane rd/h şapşalca
filqbûn m şapşallaşma
filqî m şapşallık
fîltre Fr. m filtre
fîltre kirin Fr. K. l filtrelemek
fîltredar Fr. K. rd filtrelibifîltre
fîltrekirin Fr. K. m filtreleme
filûs rd cinsel
filûz m maden
Fîn nd/rd Fin
fîna d gibifena, mîna
fînal Fr. sp/m final
fînalîst Fr. nd/nm finalist
fînalîzm Fr. m finalizm, erekçilik
fînans Fr. ab/m finans



fînanse kirin fr. K. ab/l finans etmek
fînansekirin Fr. K. ab/m finans etme
fînansman Fr. ab/m finansman
finc m sümkürüş
fîncan Er. m fincan
fîncanfiroş Er. K. nd/nm fincancı(satıcı)
fîncanfiroşî Er. K. m fincancılık (satıcılık)
fîncanvan Er. K. nd/nm fincancı
fîncanvanî Er. K. m fincancılık
fincefinc m üstüste sümkürmekfişefiş
fincik avitin l zıplamak
fincik m zıplayış
fincikavitin m zıplama
find m mum
findank m mumluk
findfiroş nd/nm mumcu (satıcı)
findfiroşî m mumculuk (satıcılık)
findik m küçük mum
findiq Ywn. bot/m fındıkbindeq
findiqfiroş Ywn. K. nd/nm fındıkçı (satan)bindeqfiroş
findiqfiroşî Ywn. K. m fındıkçılık (satıcılık)bindeqfiroşî
findiqvan Ywn. K. nd/nm fındıkçıbindeqvan
findiqvanî Ywn. K. m fındıkçılıkbindeqvanî
findkar nd/nm mumcu
findkarî m mumculuk
finfinok rd düzmece
finfinokî m düzmecilik
Fînî m Finli
finik m yavru katır
fînik rd başkasına yaranmak için her şey yapan, sevimlilik yapan
Fînkî m 1. Fince 2. rd Finler gibi
Fînland m Finlandiya
Fînlandî rd Finlandiyalı
fîno Ît. nd fino, bir cins köpek
fintoz rd cilveli
fîp mzk/m flüt
fîpjen rd nd/nm flütçü
fiqare Er. K. rd fukara
fiqaretî Er. K. m fukaralık
fîqeroşk bot/m kuzu mantarı
fiqih Er. m fıkıh
fir (I) m uçuş
fir (II) m yudum qurt
fir (III) m kemik ağrısı
fir kirin l yudumlamak
fîr’ewn n firavun
fîr’ewnbûn m firavunlaşma
fîr’ewnî m firavunluk
firandî rd  uçurulmuş
firandin(I) l uçurmak
firandin(I) m uçurma
firandin(II) l kırmakşikandin, hûrkirin
firandin(II) m kırmaşikandin, hûrkirin
fîrar Er. m firar
fîrarî Er.K. rd firari
fîrartî Er. K. m firarlık
fîravîn m öğle yemeği navroj
firaz m 



firç m maya  eywan
firçe Ywn. m fırça
firçefiroş Ywn. K. nd/nm fırçacı (satan)
firçefiroşî Ywn. K. m fırçacılık (satıcılık)
firçekirin Ywn. K. l fırçalamak
firçekirin Ywn. K. m fırçalama
firçevan Ywn. K. nd/nm fırçacı
firçevanî Ywn. K. m fjrçacılık
firdan l uçmak
firdan m uçma
firdik m ayranın içine ekmek doğranarak hazırlan yiyecek
firdikandin l ufalamak, doğramak
firdikandin m ufalama, doğrama
firdikîn l ufalanmak, doğranmak
firdikîn m ufalanma, doğranma
firebar rd uçabilir, uçucufirênek
firefir h hapır hapır
fireh bûn l genişlemek, bollaşmak
fireh kirin l genişletmek
fireh rd geniş, bol
firehbar rd genişleyebilir, genişlemeli
firehbîn rd geniş görüşlü, geniş ufuklu
firehbînî m geniş görüşlülük, geniş ufukluluk
firehbûn m genişlemek, bollaşmak
firehbûnî m  genişlik
firehbûyîn m genişleme
firehî m genişlik bolluk
firehkar nd/nm genişletici
firehkarî m genişleticilik
firehkirî rd genişletilmiş
firehkirin m genişletme
firênek rd uçabilir, uçucufirebar
firengî alafranga
firêqet bûn l mûsterih olmak, rahatlamak
firêqet rd mûsterih, rahat
firêqetbûn m müsterih olma, rahatlama
firêqetî m müsterihlik
firewan rd geniş kapsamlı, şümullü
firewanî m şümul
firêz bot/m ayrık otu
firêze m anız  xozan
fîrfîrik m düdüktutik, fîrik, pîzfîrik
fîrfîrik m düdüktûtik, fîrik, pîzfirik
firfirok m fırıldak
firfirokvan nd/nm fırıldakçı
firfirokvanî m fırıldakçılık
firgeh m hava alanı, uçuş alanı
firijandin l aksırtmak
firijandin m aksırtma
firijîn l aksırma
firijîn m aksırma
fîrik m düdükpîzpizik,tûtik
fîrik m düdüktûtik(I), fîrfîrik, pîzfirik
firikî bûn l kendi kendine yetecek duruma gelmek
firikî rd kendi kendine yetecek duruma geliş
firikîbûn m kendi kendine yetecek duruma gelme
fîrikvan nd/nm düdükçü
fîrikvanî m düdükçülük



firîn (I) l uçmak
firîn (I) m uçma
firîn (II) l kırılmakşkîn
firîn (II) m kırılmaşkîn
firincemiş bot/m reyhan rihan
firînde nd uçma özeliği olan kuşlarteyr
firînek m uçurum
firînî m höpürtü
firîsk bot/m bir ilkbahar çiçeği
firj m aksırık
firk fîz/m kramp, kasınç
firkateyn Ît. der/m firkateyn
firkirin m yudumlama
firloq zo/m deve kuşu
fîrma Ît. Bz/m firma
firmêsk m göz yaşıhêsir
firmêskrêj rd/nd göz yaşartıcı
firnik ant/n burun deliği
firo n ağız koyun,inek v.s doğumdan sonraki iilk üç günlük sütünden yapjlan bir yiyecek
 zak
firok rd uçucu
firoke m uçak bnr teyare,balafir
firoşgeh dükkan, mağaza
firoşkar nd/nm satıcı
firoşkarî m satıcılık
firotan m satım
firotî rd satılmış
firotin l satmak
firotin m satma
firrek m yudumluk
firsend m fırsat
firş m sinir
firşik ant/m mide 
firşteng bûn l asabileşmek
firşteng rd asabi, sinirli
firştengbûn m asabileşme
firştengî m asabilik
firt m içim, yudum qurt
firtefirt h zor bela
firtone Ît. K. m fırtına
firûn m fırın
firûnvan nd/nm fırıncı
firûnvanî m fırıncılık
firûze Far. min/m firuze
firûzeyî Far. K. rd firuze rengi
firxûn m bir kağnı
firyar nd/nm pilot
firyarî m pilotluk
fis kirin l osurmak
fis m osuruk, yelleme
fisandin l düdüklemek
fisandin m düdükleme
fisdeq bot/m fıstık fistiq
fisdeqfiroş nd/nm fıstıkç(satan)ı fistiqfiroş
fisdeqfiroşî m fıstıkçılık(satan) fistiqfiroşî
fisdeqvan nd/nm fıstıkçı fistiqvan
fisdeqvanî m fıstıkçılık fistiqvanî
fisefis h fıs fıs



fisefis kirin l fısıldamak
fisefiskirin m fısıldama
fisegur bot/m baştankara, bir yabani mantar türü
fisek rd 1.osurgan 2.mcz.korkak
fisekî m 1. osurganlık 2. mcz. korkaklık 
fîsel rd kaytaran kimse, sık sık sıvışan
fîselî bûn l kaytarmak
fîselîbûn m kaytarma
fisfisîn l fısılsdanmak
fisfisîn m fısıldanma
fisfisk m fışkırdak
fisgenî arg/rd sinsifismirî
fisîkîn l düdüklenmek
fisîkîn m düdüklenme
fisîn l sünümlemek
fisîn m sünümleme
fiskirin m osurma
fismirî arg/rd sinsi fisgenî
fismirî sinsi
fisos yo/m as, kakım
fîsqat m dalda kuruyan üzüm salkımı
fisqe m arpacık soğanı
fîstan n entari, fistan
fisteq zo/m kokarca fisû
fîstik m fiske
fistiq bot/m fıstıkfisdeq
fistiqandin l burkmak
fistiqandin m burkma
fistiqfiroş nd/nm fıstıkçı (satan)fisdeqfiroş
fistiqfiroşî m fıstıkçılık(satan)fisdeqfiroşî
fistiqîn l burkulmak
fistiqîn m burkulma
fistiqvan nd/nm fıstıkçıfisdeqvan
fistiqvanî m fıstıkçılıkfisdeqvanî
fistoqî rd başıboş gezen kimse
fistûj rd keskin osuruklu
fisû zo/m kokarcafisteq
fiş kirin l sümkürmek
fiş kirin l sümkürmek
fiş kirin l sümkürmek
fiş m sümkürüş
fîş(I) m tüp
fîş(II)Fr.  m fiş
fişar rd abartma, abes, mübalağa, saçma
fişarbêj nd/nm saçmalayanfişarker
fişarbêjî m saçmalamafişarkerî
fişarde nd saçma laf, saîma sapan
fişarker nd/nm saçmalayan fişarbêj
fişarkerî m saçmalama fişarbêjî
fişe-fiş m burun çekme
fişefiş m üstüste sümkürmek fincefinc
fîşeng m kurşun bnr. berik, gulle
fişfişandin l fışkırtmak, püskürtmek
fişfişandin m fışkırtma, püskürtme
fişfişîn l fışkırmak, püskürmek
fişfişîn m fışkırma, püskürme
fişfişok m püskürteç
fişik ant/m dalak



fişik ant/m dalak
fişikandin l solutmak
fişikandin m solutma
fişikîn l solumak
fişikîn m soluma
fîşil m kıymık
fişîn kirin l sümkürmek
fişîn l fışırdamak
fişk m aksırıkpişk
fişkandin l aksırtmakpişkandin
fişkandin m aksırtmapişkandin
fişkîn l aksırmakpişkîn
fişkîn m aksırmapişkîn
fişkirin m sümkürme
fişok rd sümüklüçilmo
fîşt h birden bire
fişteq nd/nm laf gezdiren
fişteqî m laf gezdiricilik, sır tutamamazlık
fiştoq m kamıştan yapılan ilkel bir silah
fitar m iftar
fîtê rd şırfıntı sürtük
fitêz m vites
fîtik m ıslık
fîtiklêxistin ıslık çalmak
fitîl Er. m fitîl
fitil m dönüş
fitilandî rd dönük
fitilandin l döndürmek
fitilandin m döndürme
fitîldar Er. K. rd fitillibifitîl
fitîlfroş Er. K. nd/nm fitilci (satan)
fitîlfroşî Er. K. m fitilcilik (satan)
fitilîn l dönmek
fitilîn m dönme
fitîlvan Er. K. nd/nm fitilci
fitîlvanî Er. K. m fitilcilik
fitiq Er. bj/m fıtık
fitir Er. ol/m fitre
fitl m dönme
fitlonek m dönemec sapak
fitlonekî rd dönemeçli
fîtne Er. m fitne
fîtne kirin Er. K. l fitnelemek
fîtnekar Er. K. rd/nm fitneci, kışkırtıcı, provakatör
fîtnekarî Er. K. m fitnecilik
fîtnekirin Er. K. m fitneleme
fitrak m bir pranga, kemend
fitrat Er. m fıtrat, yaradılış
fitrî Er. rd/h doğuştan
fitrik bot/m ağaç mantarı
fitrîye Er. psi/m fıtriye, doğuştancılık
fitrûm kirin l aşılamak
fitrûm m aşı
fitrûmkirî rd aşılı
fitrûmkirin m aşılama
fitûr m kahvaltı
fitwa Er. dîr/m fetva
fitwader Er. K. dîr/rd fetvacı



fitwaderî Er. K. dîr/m fetvacılık
fîyet daxistin Er. K. bz/l fiyat indirimifîyet kêmkirin
fîyet Er. m fiyatbiha
fîyet kêmkirin Er. K. bz/l fiyat indirimi fîyet daxistin
fîyetdaxistin Er. K. bz/m fiyat indirimifîyetkêmkirin
fîyetkêmkirin Er. K. bz/m fiyat indirimi fîyetdaxistin
fiyoz m elektrik sigortası
fîyzolojîst Fr. K. nd/nm fizyolog, fiyzolojist fîzyolog, fîzîksaz
fîz as/m kiriş
fîzar kirin l sızlamak
fîzar m sızlama
fîzarkirin m sızlamak
fîzîk Fr. m fizik
fizikandin l sıvıştırmak
fizikandin m sıvıştırma
fîzîkî Fr.K rd fîziki
fizikîn l tüymek, sıvışma
fizikîn m tüymek, sıvışmak
fîzîknas Fr. K. nd/rd fizikçi, fizik bilimcifîzîkzan
fîzîknasî Fr. K. m fizikçilik, fizik bilimcilikfîzîkzanî
fîzîkokîmya Fr. Er. m fizikokimya
fîzîksaz Fr. K. nd/nm fizyolog, fiyzolojist fîzyolog, fîyzolojîst
fîzîksazî Fr. K. m fizyolojifîzyolojî
fîzîkzan Fr. K. nd/rd fizikçi, fizik bilimci fîzîknas
fîzîkzanî Fr. K. m fizikçilik, fizik bilimcilik fîzîknasî
fîzyolog Fr. K. nd/nm fizyolog, fiyzolojist fîzîksaz, fîyzolojîst
fîzyolojî Fr. K. m fizyoloji fîzîksazî
fîzyolojîk Fr. rd fizyolojik
fîzyonomi Fr. m fizyonomi
fîzyoterapî Fr. m fizyoterapi
fîzyoterapîst Fr. nd/nm fizyoterapist
flama Ît. m flama
flamahej Ît. K. nd/nm flamacı
Flaman m Flaman
Flamanî m Flamanca
Flamankî m Flamanlar gibi
flamîngo Ît. zo/m flamingo
flaş Îng. m flaş
flebît Fr. bj/m flebit, toplardamarlarda oluşan yangı ve bunun neden olduğu hastalık
flegmon Ywn bj/m flegmon, katılgan dokunun yangılanması
flît Îng. m sivrisinekleri öldürmek için püskürtülen ilaç
floresan Fr. rd floresan lambası
fluor Lat. kim/m flüor, flor (F)
fluorît Lat. mîn/m flüorit
fluorur Fr. kîm/m flüorür
fobî Fr. psk/m fobi
fodil rd zarif, nazenin
fodilane h nazenince
fodilî m nazlılık
fok Ywn. zo/m fok
fol (I) bot/m yaseminasmîn
fol(II) kacak fera û fol: kap kacak
folklor Îng. m folklor
folklorîk Îng. rd folklorik
folklorzan Îng. K. rd/nm folklorcu
folklorzanî Îng. K. m folklorculuk
fon Fr. m fon
fonem Fr. rz/m fonem, sesbirim



fonetîk Fr. m fonetik
fonksîyon Fr. m fonksiyon, işlev
formul Fr. m formül
formul kirin Fr. K. l formülleştirmek
formulbûn Fr. K. m formülleşme
formuldar Fr. K. rd formüllü
formuldarkirin Fr. K. l formüllendirmek
formule kirin Fr. K. l formüle etmek
formulkirin Fr. K. m formülleştirme
forq rd orospu
forqî m orospuluk
forqîkî bûn l orospulaşmak
forqîkî rd orospuca
forqîkîbûn m orospulaşma
forqîtî kirin l orospuluk yapmak
forqîtîkirin m orospuluk yapma
fort dan l blöf yapmak, palavra atmak
fort m blöf, palavra, övünme
fortdan m blöf yapma, palavra atma
fortek nd/nm blöfçü, palavracı
fortekî m blöfçülük, palavracılık
foseptîk Fr. m foseptik
fosfat Fr. kîm/m fosfat
fosfat kirin Fr. K. l fosfatlamak
fosfatdar Fr. K. kîm/rd fosfatlı
fosfatkirin Fr. K. m fosfatlama
fosfor Fr. kîm/m fosfor (P)
fosfordar Fr. rd fosforlu
fosgen Fr. Kçm/m fosgen
fosîl Fr. m fosil
fosîlbûn Fr. m fosileşme
fosîldar Fr. rd fosilli
fote m çarşafçarşev
fotefiroş nd/nm çarşafçıçarşevfiroş
fotefiroşî m çarşafçılıkçarşevfiroşî
foto Fr. m fotoğrafın kısaltılmışı
fotobîyolojî Fr. m fotobiyoloji
fotoelektrîk Fr. m fotoelektrik
fotograf Fr. nm  fotograf
fotografkêş Fr. K.  nd/nm fotoğrafçı
fotografkêşî Fr. K. m fotografçılık
fotografxane Fr. K. m foto evi
fotojen Fr. rd fotojen
fotojenîk Fr. rd fotojenik
fotokîmya Fr. m fotokimya
fotokînezî Fr. bîy/m fotokinezi
fotokopî Fr. m fotokopi
fotolîtograf Fr. m fotolitograf
fotomekanîk Fr. rd fotomekanik
fotometre Fr. m fotometre, ışıkölçer
fotometrî Fr. m fotometri, ışıkölçüm
fotomodel Fr. m fotomodel
fotomodeltî Fr. K. m fotomodellik
fotomontaj Fr. m fotomontaj
fotomorfoz Fr. m fotomorfoz
fotoroman Fr. m fotoroman
fotosentez Fr. bîy/m fotosentez
fotosfer Fr. ast/m fotosfer, ışıkyuvarı



fotoskop Fr. fîz/m fotoskop
fototaksî Fr. bîy/m fototaksi, ışığagöçüm
fototek Fr. m fototek, foto arşivi
fototerapî Fr. bj/m fototerapi
fototropîzm Fr. m fototerpizm, ışığadoğrulum
fragman Fr. sîn/m fragman, tanıtma filmi
Frans nd/nm Fransız
Fransayî nd/nm Fransalı
fransîyûm Fr. Kîm/m fransiyum(Fr)
Fransizî m Fransızca
frekans Fr. fîz/m frekans
frên Fr. m fren
frên kirin Fr. K. l frenlemek
frengî bot/m domatez bnr.tamatez
frênkirin Fr. K. m frenleme
fûar Fr. m fuarferaş
fûarvan Fr. K. nd/nm fuarcıferaşî
fûarvanî Fr. K. m fuarcılıkferaşvanî
fûtbol Îng. Sp/m futbol
fûtbolvan Îng. K. sp/nm futbolcu
fûtbolvanî Îng. K. sp/m futbolculuk


