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Öz

Dil; toplulukların birbirleri ile anlaĢmasını sağlayan, tarihî derinlik ve
coğrafî geniĢlik doğrultusunda değiĢerek geliĢen bir iletiĢim aracı ve sistemli
bir düzenektir. Dilin çeĢitli sosyal ve siyasal sebeplerle baĢka dillerle
etkileĢime girmesi beraberinde dilin iç ve dıĢ yapısında değiĢmeler
yaĢanmasını getirir. YaĢanan değiĢmelerin esasını diller arası aktarılan ses,
Ģekil özellikleri ve sözlüksel unsurlar oluĢturur.
Aktarılan unsurlar kültürel bağlantıları da temsil eder. Dilden dile
aktarılan yapıların çoğunluğunu sözlüksel unsurlar oluĢturur. BaĢka dilden
alıntı yapmak yeni kavram ve nesneleri karĢılamanın yollarından biridir.
KonuĢucu, kaynak dilde var olanı ya olduğu gibi ya da kendi dilinin
özellikleri doğrultusunda ekleme veya birleĢtirme yoluyla veya anlam
değiĢikliği ile alır ve yeni olanın muadili sayar.
Türkçenin ek temelli bir dil olmasından hareketle yapılan bu çalıĢmada
alıntı sözler, söz kökü olarak ele alınarak Türkçe kurallarla söz türetme
imkânları açısından değerlendirilmektedir. Türkçe sözlükte yer alan alıntılar
ek alma durumlarına göre tespit edilmiĢtir. Ek birleĢmelerinin ortaya
konulmasıyla Türkçe eklerin kelime türetmedeki iĢlerliği gösterilmiĢ,
alıntılardan türemiĢ kelimeler sözlüğü oluĢturulmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Alıntı Sözler, Türetme, Ek Sıralaması.
AFFIXES IN TURKISH LOANWORDS ABSTRACT
Abstract
Language is a means of communication and a systematic device that
enables different communities to get along and it changes and expands in
accordance with its historical depth and geographical vastness. The fact that a
language interacts with other languages due to various social and political
reasons result in changes in its internal and external structures. Sounds,
modal and lexical elements transmitted across the languages make up the
fundamentals of these changes.
Lexical elements make up the majority of structures that are transmitted
from one language to another. They are also the representations of cultural
connection. Borrowing elements from other languages is a way of


Bu çalıĢma, 2-3 Haziran 2016 tarihli Türk Dilinde Ekler Sempozyumu'nda sunulan bildirinin geniĢletilmiĢ halidir



ArĢ. Gör.; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
pelinseckin@ktu.edu.tr.


Prof. Dr.; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
mevhibecosar@hotmail.com.

Pelin SEÇKİN – A. Mevhibe COŞAR

1399

lexicalisation. The speaker takes the loanword either as it is used in the
source language or by means of adding, compounding or semantic change in
accordance with the features of his or her native language and considers it as
the equivalent of the new one.
Starting from the fact that Turkish is an agglutinative language, this study
investigated loanwords considering them as word roots for their potentials for
derivation according to rules of Turkish. Loanwords in Turkish dictionary
were first identified based on their having an affix or not and then indexed.
By demonstrating how affixes unite, how functional affixes in Turkish in
deriving new words was revealed and a newly derived affixes dictionary was
created.
Keywords: Loanwords, Derivation, Affix listing.

Giriş
Bir dilin temel belirleyicileri arasında gösterilen tarihî derinlik, coğrafi geniĢlik ve
konuĢucularının sayısı, sürekli bir etkileĢim hâlindedir. Coğrafyanın tarihî süreçte çoğu zaman
sosyal sebeplerle değiĢmesi, dilin baĢka dillerle etkileĢime girmesine yol açar. Bu etkileĢim,
dilin iç yapısında ses, Ģekil ve söz dizimi bakımından; dıĢ yapıda da söz varlığına bağlı
değiĢmeleri belirler.
Bir dilin söz varlığını geniĢleten, yeni varlık, kavram ve olgular karĢısında
konuĢucularının benimsediği tutumdur. KonuĢucular, bazen kendi dillerinin türetme
imkânlarıyla yeni için karĢılık üretirken bazen hazır olanı olduğu gibi alır, bazen de mevcut
malzemede anlamca değiĢikliklere gider. Ancak yeni, çoğu zaman kendi adı ile gelir. Bu ad,
bazen dildeki muadilinin de yerine geçer ya da onunla birlikte kullanılmaya devam eder. Diller
arası iliĢkiler, bu alıp vermelerle Ģekillenir. Ġhtiyaca bağlı olarak alınan kelimeler dilde kalıcı
olurken özenti alıntıları kısa sürede kullanımdan düĢerler. Karaağaç (2002: 98), diller arası
iliĢkide alıntının yönünün genellikle, “üst kültürden alt kültüre, yönetenden yönetilene,
merkezden taĢraya, üretenden tüketene” doğru olduğuna dikkat çeker.
Bir dilde alıntıların mevcudiyeti hususunda Buran (2001: 79 ), “sosyal hayattaki köklü
değiĢiklikler, din ve medeniyet dairesindeki değiĢiklikler, tercüme faaliyetleri, alfabe
değiĢiklikleri, geri kalmıĢlık, dil bilinci eksikliği, coğrafya değiĢtirmek, dilin türetme yapısının
kısırlığı, bilimsel ve teknolojik yenilikler ve özenti-kiĢilerin beğenilme arzusu” gibi nedenleri
saymaktadır.
Diller, baĢka dillere verdikleri ve baĢka dillerden aldıkları kelimeler bakımından
çoğunlukla sayısal değerlendirmelere tabi tutulur. Bunu söz konusu alıntıların kökenlerine,
kullanılıĢ alanlarına, geldikleri dilde gösterdikleri ses ve anlam değiĢikliklerine yönelik
çalıĢmalar takip eder. Alıntılar üzerine yapılan çalıĢmalarda yararlanılan çeĢitli metinler yanı
sıra sözlükler temel kaynaklar olarak gösterilmektedir.
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Türkçede alıntılara yönelik sözlükler1 de mevcuttur. Karaağaç (2015: 29), toplumların
geçmiĢine ayna tutabilmek ve bu doğrultuda dil iliĢkilerini ortaya koyabilmek amacıyla
Türkçenin Alıntılar Sözlüğü isimli eserini hazırlamıĢtır. Eserde genetik sınıflandırmaların
yanında zaman içinde yaĢanan kültürel etkileĢim aracılığıyla bir dilden diğerine geçen sözlük ya
da dil bilgisi unsurlarının seyrini esas alan sınıflandırmaların yapılmasının gerekliliği üstünde
durulmuĢtur. Bunun hem dil ailelerinin oluĢum sürecinin kavranmasını hem de yeni doğacak
dillerin önceden tahminini sağlayacağı hususu vurgulanmıĢtır.
DurmuĢ (2004: 6-18), Türkçe Sözlük‟ün 9. baskısı esasında, yaklaĢık olarak 60.000
madde baĢı; 14.600 madde içi söz varlığını alıntı olmaları bakımından ele almıĢtır. Bu
çalıĢmaya göre Türkçede alıntılar, köken ve sayısal özellikleri bakımından incelendiğinde
çokluk sırasının Arapça, Fransızca, Farsça, Ġtalyanca, Ġngilizce, Yunanca, Latince, Almanca,
Rusça, Ġspanyolca, Macarca, Slavca, Moğolca, Ermenice, Bulgarca, Ġbranice olarak geldiği
gösterilmiĢtir. Bu sırayı az sayıda alıntı kelime ile Portekizce, Japonca, Norveççe, Arnavutça
gibi diller izlemektedir.
Bu çalıĢmada alıntılar, söz kökü olarak Türkçe kuralla söz türetme imkânları
bakımından değerlendirilmektedir. Türkçe Sözlük‟de (2011) yer alan alıntılar, ek alma
durumlarına göre tespit edilip aldıkları eklere göre dizinlenerek hem alıntılardan türemiĢ
kelimeler sözlüğü hem de ek birleĢmeleri ortaya konulmaya çalıĢılmaktadır. Böylece Türkçe
eklerin iĢlerliği ve yabancı kelimelerden söz türetmedeki etkililiğini göstermek mümkün
olmaktadır.
1. Eklerin Kullanılışı2
Ekler alıntı kelimeye gelerek yeni isim veya filler türetebilmektedir. Dilin doğasına
uygun bu durumda bir istisna olarak sadece alıntı sözlerin kaynak dilde isim veya fiil soylu
olmasına bakılmaksızın isim olarak alıntılanmıĢ olmasından söz etmek gerekir. Buna bağlı
olarak ekler alıntıdan isim türeten ekler ve alıntıdan fiil türeten ekler olarak ayrılabilmektedir.
ÇalıĢmada, alıntıların türetilmesinde kullanılan ekler, Alıntı Ġsme Gelen Ekler ve Alıntıdan
Türeyen Fiile Gelen Ekler olmak üzere ikiye ayrılmıĢ, eklerin kullanım sıklığı bu doğrultuda
tespit edilmiĢtir.

1

Türk Dil Kurumunca yayımlanan Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü (2015), Osmanlı Türkçesinde Yeni
Farsça Alıntılar Sözlüğü (1998) gibi.
2
ÇalıĢmada ses uyumuna bağlı olarak her ekin bütün eĢ biçimliliklerini gösteren örnekler tespit edilememiĢtir.
Dolayısıyla eklerin gösteriminde sınırlılıkları ifade etmek üzere özel bir yol seçilmiĢtir. Buna göre A2, a ve e geniĢ
ünlülerini I3 ı, i, ü ünlülerini, I4 ı, i, u, ü ünlülerini gösterecek Ģekilde belirtilmiĢtir. Yalnızca düz- geniĢ, düz-dar ve
dar-yuvarlak birer örneği olan ekler ise -taĢ, -çik, -çuk eklerinde olduğu gibi tek ünlü ile temsil edilmiĢtir.
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1.1. Alıntı İsme Gelen Ekler

Tarama sonucunda alıntılardan yeni kelime türetmede yapım eklerinin yanı sıra vasıta,
eĢitlik gibi hâl eklerinin ve iyelik eklerinin kalıplaĢma yoluyla yapım eki iĢlevinde kullanıldığı
görülmüĢtür. Azımsanmayacak sayıda olan bu kullanımlardan -lAr çokluk ekinin 146 kez yapım
eki niteliğinde kullanıldığı, topluluk adı [antiloplar, balinalar, timsahlar] ve miktarda çokluk
[haftalarca, dakikalarca, defalarca] ifadelerini oluĢturduğu söylenebilir. Benzer Ģekilde
bulunma [takdirde, zahirde] ve ayrılma hâli [evvelden, ezberden ] eklerinin kelime türeterek
sözlükte madde baĢı oluĢturduğu,

zarf fiil eki -e‟nin madde baĢı olarak sadece nöbetleşe

kelimesi için kullanıldığı görülmüĢtür.
Kullanım sıklığı dikkate alındığında Türkçede en iĢlek ekin isimden fiil yapma eki olan
+lA olduğu söylenebilir. Alıntılarda da 3993 kez kullanılarak hem kendisinden sonra gelecek
ekleri alma ve bunlarla kalıplaĢma [-lAş, -lAn] hem de iĢlek bir ek olma özeliğini devam
ettirmiĢtir. +lA ekini takip eden -lIk, -cI, -lI, -sIz, -CA2 eklerinin kelime yapımına en elveriĢli
ekler olarak alıntıdan türetme konusunda da etkin olduğu görülmüĢtür.
-gil eki Türkçede türetmede iĢlek olmadığı hâlde ödünçlemelerde özellikle çeĢitli bitki
ve hayvan türlerinin familya adı yapımında kullanıldığı, hatta kendisinden sonra topluluk adı
yapmak üzere -lAr çokluk ekinin [barbunyagiller, bakterigiller vb.] sıklıkla getirildiği görülür.
Alıntı sözlerin türemiĢ örneklerinde zamir n‟sinin özellikle iyelik ve hâl eki kalıplaĢmalarında
[inadına, kararınca, zamanında, ömrünce] kaçınılmaz biçimde kullanıldığı söylenmelidir.
Geldikleri kelime türüne bağlı olarak kullanım sıklığını göstermek üzere isme gelen
ekler hakkında aĢağıdaki tablo bir fikir verebilir:
Tablo 1: Ġsme Gelen Ekler ve Kullanım Sıklıkları
İsme Gelen Ekler

Kullanım Sıklığı

İsme Gelen Ekler

Kullanım Sıklığı

+lA2(ifye)

3993

+dan

21

+lI4k

3366

+dA2

19

+C2I4

1985

+tA2n

12

+lI4

1894

+taĢ

9

+sI4z

1788

+()mtrak

8

+C2A2

573

+çik

6

+lA2r

146

+çil

4

+gil

93

+al

2

+n (zamir n‟si)

86

+cek

2

+(I3)msI3

82

+çuk

2

+A2

77

+I2(ifye)

+sI2(3.tĢie)

70

+ki

2

+sal

68

+sun

2

+sI4 (iiye)

66

+ta

2
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+sA2

44

+tirik

2

+cI2k

41

+torik

2

+I4 (3.tĢie)

45

+(ı)ncı

1

+cI2l

32

+gı

1

+dA2Ģ

25

+leyin

1

+lA2 (vasıta h.e)

25

+Ģ

1

+cağız

21

1.2. Alıntıdan Türeyen Fiile Gelen Ekler
Fiile gelen ekler hususunda yine Türkçe köklerde olduğu gibi fiil soylu bütün
sözcüklerin isim biçimleri isim fiil ekleri [-mA, -Iş, -mAk] ile yapılmaktadır. Alıntılardan
türeyen fiillerin neredeyse tamamının isim fiil eklerinin tamamı kullanılarak türetilmiĢ isim-fiil
örneklerini gözlemek mümkün olmakta [bombalama, bombalanmak, bombalanış; akıllanma,
akıllanmak, akıllanış]; eklerin kullanım sıklığı -mA2 , -mA2k, -I2Ģ sırasıyla gerçekleĢmektedir.
-n fiilden fiil yapma eki, isimden fiil yapma eki olan -lA‟yı takiben en çok kullanılan
ektir. Bu durumu fiilleĢme sürecine giren alıntıların fiil biçimlerini üretmek için kullanılan D2I2r, -t, -Ģ, -l Ģeklinde diğer çatı ekleri izlemektedir.
Geldikleri kelime türüne bağlı olarak kullanım sıklığını göstermek üzere fiile gelen
ekler hakkında aĢağıdaki tablo bir fikir verebilir:
Tablo 2: Alıntıdan Türeyen Fiile Gelen Ekler ve Kullanım Sıklıkları
Fiile Gelen Ekler

Kullanım Sıklığı

Fiile Gelen Ekler

-mA2

1943

-I2cI2

Kullanım
Sıklığı
31

-mA2k

1823

-mA2z

9

-Ģ

1452

-mI2Ģ

4

-n(ffye)

1218

-tı

3

-D2I2r

846

-A2n

2

-t

281

-e

1

-I2Ģ

205

-(ı)m landırım

1

-l

139

-r

1

2. Ek Sıralaması
Türkçe ek temelli bir dil olarak üst üste ek getirebilme özelliğine sahiptir. Türkçe
kökenli kelimelerde bu özellik nasıl kullanılıyorsa alıntı kelimelerde de bu durum aynı Ģekilde
devam etmektedir. Dolayısıyla, alıntı kelimelerin TürkçeleĢme sürecinde ek birleĢmeleri önemli
bir gösterge olarak yorumlanabilir. Eklerin tek baĢlarına kullanım sıklığı, türetmenin birinci
aĢamasını gösterir. Burada da Türkçenin iĢlevsel eklerinde isimden isim yapan temel yapım
eklerinin orantılı bir Ģekilde çok kullanıldığı (5645 kez) görülür.
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Tablo 3: Eklerin Tek Kullanımları ve Kullanım Sıklıkları
Tek
Kullanım
+lik

Kullanım
Sıklığı
933

Tek
Kullanım
+lük

Kullanım
Sıklığı
72

Tek Kullanım
+lar

Kul.
Sıklığı
15

+li

643

+lü

52

+ça

14

+siz

458

+çe

37

+çü

14

+lı

547

+süz

35

+su

14

+sız

371

+(i)msi

30

+daş

13

+cı

339

+si

25

+(u)msu

13

+lık

327

+çu

24

+la

11

+ci

320

+sel

24

+dan

9

+çi

174

+cü

23

+ten

9

+lu

170

-(ı)msı

22

+()mtrak

8

+luk

166

+sı

19

+ler

8

+çı

152

+cık

18

+()msi

6

+cu

130

+cik

18

+cuk

6

+suz

106

+cıl

17

+çik

6

+ca

76

+sal

17

+den

6

+ce

72

+le

16

+taş

6

+()msı

4

+ki

2

-ma

1

+çil

4

+se

2

-mak

1

+da

4

+ta

2

-me

1

+de

3

+sü

2

-mek

1

+tan

3

+a

1

+leyin

1

+cağız

2

+ al

1

+tirik

1

+cek

2

-e

1

+torik

1

+cil

2

+()msu

1

+ş

1

+çuk

2

+gı

1

+(y)+e

1

+deş

2

+ı

1

+(y)+a

2

+(ı)ncı

1

Eklerin alıntı sözlere geliĢinde Türkçe kökenli sözcüklerdeki türetme kuralları
uygulanmaktadır. Aynı Ģekilde birden çok ekin art arda gelmesi de söz konusudur. Ġlk eki alıp
türetmeye dâhil olan alıntı sözcüğün yerlileĢme macerasının devamı, doğal ve kaçınılmazdır. Bu
süreçte 2, 3, 4, 5 ve 6 ekin art arda geldiği örnekler mevcuttur. Bu örneklerde 2 ve 3 ekin art
arda gelme örneği (5202 kez) beklendiği gibi 4 ve 5 ekin (1104 kez) ve 6 ekin (5 kez) art arda
gelmesinden daha çok görülür. AĢağıdaki tablolarda alıntı sözcüklere art arda gelebilen ekler ve
kullanım sıklığı gösterilmiĢtir:
Tablo 4: Eklerin 2‟li ve 3‟lü Sıralanmaları ile Kullanım Sıklıkları
2’li ve 3’lü
Sıralanma
+cı+lık

Kullanım
Sıklığı
298

2’li ve 3’lü
Sıralanma
+ler+ce

Kullanım
Sıklığı
5

2’li ve 3’lü
Sıralanma
+al+lık

Kul.
Sıklığı
1

+la-ma

253

+le-(y)ici

5

+ce+cik

1

+la-mak

247

+(ı)msı+lık

4

+cı+la-ma

1
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+le-Ģ-me

242

+ı+n+da

4

+cı+la-mak

1

+le-Ģ-mek

237

+i+n+de

4

+cik+li

1

+siz+lik

235

+lık+lı

4

+cik+siz

1

+le-me

208

+lik+li

4

+ça+sı

1

+sız+lık

205

+lu+lar

4

+çı+lar

1

+la-n-ma

203

+se-me

4

+dan+lık

1

+le-mek

203

+se-mek

4

+ı+(y)a

1

+la-n-mak

200

+la-ma+cı

3

+ı+n+dan

1

+le-n-me

193

+lar+ı

3

+i+n+den

1

+le-n-mek

193

+la-t-ıĢ

3

+i+n+e

1

+la-Ģ-ma

179

+le(y)ici+lik

3

+()msu+gil+ler

1

+la-Ģ-mak

175

+si+n+de

3

+la-k+ı

1

+li+lik

171

+taĢ+lık

3

+la-ma+lı

1

+çi+lik

162

+(ı)msı+lar

2

+la-n-an

1

+çı+lık

141

+ı+n+ca

2

+la-n-maz

1

+lı+lık

139

+i+n+ce

2

+lık+çı+lık

1

+ci+lik

129

+ü+n+ce

2

+lık+lık

1

+cu+luk

112

+cık+lı

2

+lik+siz

1

+gil+ler

92

+u+(y)+la

2

+li+ler

1

+sız+ca

86

+la-ma+sız

2

+luk+çu

1

+la-t-ma

67

+la-ma+dan

2

+luk+çu+luk

1

+la-t-mak

67

+la(y)ıcı+lık

2

+luk+la

1

+la-n-ıĢ

64

+le-me+ci

2

+lük+çü

1

+le-t-mek

53

+le-t-iĢ

2

+lük+çü+lük

1

+le-t-me

52

+lık+çı

2

+ı-ma

1

+le-n-iĢ

52

+lık+la

2

+ı-mak

1

+siz+ce

43

+lık+lı+lık

2

+sa-mak

1

+lı+ca

41

+lık+sız

2

+sa-maz

1

+la-(y)-ıĢ

40

+lı+lar

2

+sa-maz+ca

1

+suz+luk

38

+lik+çi

2

+sa-maz+lık

1

+çu+lük

23

+lik+çi+lik

2

+sa-n-ma

1

+lu+luk

22

+lu+ca

2

+sa-n-mak

1

+le-(y)iĢ

21

+se-n-me

2

+sa-(y)ıĢ

1

+sa-ma

17

+se-n-mek

2

+se-(y)iĢ

1

+süz+lük

16

+sı+lar

2

+se-mez

1

+çü+lük

13

+sı+n+a

2

+se-mez+lik

1

+suz+ca

12

+sı+(y)la

2

+se-r

1

+daĢ+lık

10

+la-n-tı

1

+sı+lık

1

+li+ce

10

+la-Ģ-mıĢ

1

+sı+n+da

1

+lü+lük

10

+la-t-ıcı

1

+sız+lar

1

+cıl+lık

9

+la-(y)an

1

+si+(y)le

1

+i+(y)+le

9

+le-me+den

1

+si+le-me

1

+sal+lık

8

+ler +i

1

+si+ler

1

+sel+lik

8

+le-Ģ-e

1

+sun-ma

1

+la-(y)ıcı

7

+le-Ģ-iĢ

1

+sun-mak

1

+ı+(y)+la

6

+lı+cı

1

+tirik+lik

1
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+lar+ca

6

+lı+cı+lık

1

+ı+n+a

5

+lık+ça

1

+torik+lik

1

Tablo 5: Eklerin 4‟lü ve 5‟li Sıralanmaları ile Kullanım Sıklıkları
4’lü ve 5’li
Sıralanma
+le-Ģ-tir-me

Kul.
Sık.
138

4’lü ve 5’li Sıralanma
+siz+ce+si+n+e

Kul.
Sık.
4

4’lü ve 5’li
Sıralanma
+ı+n+da+lık

+le-Ģ-tir-mek

138

+suz+la-Ģ-mak

4

+la-ma+sı+n+a

1

+la-Ģ-tır-ma
+la-Ģ-tır-mak

82

+la-ma+cı+lık

3

+la-n-dır-ıcı+lık

1

82

+la-n-dır-ıĢ

3

+la-n-dır-(ı)m

1

+le-n-dir-me

74

+le-n-dir-ici

3

+la-n-dır-ıl-ıĢ

1

+le-n-dir-mek

74

+(ı)msı+lık

3

+la-n-dır-ma+cı

1

+la-n-dır-ma
+la-n-dır-mak

57
57

+sel+le-Ģ-mek
+le-Ģ-tir-ici

3
3

+la-n-dır-ma+lı
+la-n-(ı)l-ma

1
1

+ca+sı+n+a

24

+la-Ģ-tır-ıcı

3

+la-n-(ı)l-ma

1

+le-Ģ-tir-(i)l-me

17

+la-t-(ı)l-mak

3

+la-n-maz+lık

1

+le-Ģ-tir-(i)l-mek

17

+sız+la-n-ma

3

+la-n-tı+sal

1

+ce+si+n+e

14

+sız+la-n-mak

3

+la-n-tı+sal+lık

1

+le-n-dir-(i)l-me

13

+siz+le-Ģ-tir-me

3

+la-Ģ-mıĢ+lık

1

+le-n-dir-(i)l-mek
+la-n-dır-ıl-ma
+la-n-dır-ıl-mak
+la-Ģ-tır-(ı)l-ma
+la-Ģ-tır-(ı)l-mak
+sız+ca+sı+n+a
+sız+la-Ģ-ma
+sız+la-Ģ-mak
+le-t-tir-me

13
12
12
11
11
11
10
10
7

+siz+le-Ģ-tir-mek
+cıl+la-Ģ-ma
+cıl+la-Ģ-mak
+la-n-dır-ıcı
+le-me+ci+lik
+le-n-miĢ+lik
+le-Ģ-tir-iĢ
+le-t-(i)l-me
+le-t-(i)l-mek

3
2
2
2
2
2
2
2
2

+le-n-(i)l-me
+le-n-(i)l-mek
+le-Ģ-(i)l-me
+le-Ģ-(i)l-mek
+le-Ģ-tir-ici+lik
+le-Ģ-tir-t-me
+le-Ģ-tir-t-mek
+le-t-(i)l-iĢ
+le-t-tir-(i)l-me

1
1
1
1
1
1
1
1
1

+le-t-tir-mek

7

+li+le-Ģ-me

2

+le-t-tir-(i)l-mek

1

+sız+la-Ģ-tır-ma

7

+li+le-Ģ-mek

2

+lı+ca+sı+n+a

1

+sız+la-Ģ-tır-mak

7

+sel+le-Ģ-me

2

+lık+ı+n+a

1

+la-t-(ı)l-ma

6

+sız+la-n-dır-ma

2

+lık+la-Ģ-ma

1

+lı+la-Ģ-ma

6

+sız+la-n-dır-mak

2

+lık+la-Ģ-mak

1

+lı+la-Ģ-mak

6

+suz+ca+sı+n+a

2

+lık+la-Ģ-tır-ma

1

+siz+le-Ģ-me

6

+suz+la-n-ıĢ

2

+lık+la-Ģ-tır-mak

1

+siz+le-Ģ-mek

6

+suz+la-n-ma

2

+li+le-Ģ-tir-me

1

+le-n-dir-iĢ

5

+suz+la-n-mak

2

+li+le-Ģ-tir-mek

1

+suz+la-Ģ-ma

5

+suz+la-Ģ-tır-ma

2

+lu+la-Ģ-ma

1

+la-ma+cı+lık

4

+suz+la-Ģ-tır-mak

2

+sal+la-Ģ-tır-ma

1

+la-t-tır-ma

4

+cı+la-Ģ-ma

1

+sal+la-Ģ-tır-mak

1

+la-t-tır-mak

4

+cı+la-Ģ-mak

1

+sa-ma-maz+lık

1

+le-n-dir-(i)l-iĢ

4

+cı+la-Ģ-tır-ma

1

+sel+le-Ģ-tir-me

1

+lı+la-Ģ-tır-ma

4

+cı+la-Ģ-tır-mak

1

+sel+le-Ģ-tir-mek

1

+lı+la-Ģ-tır-mak

4

+ça+sı+n+a

1

+sız+la-n-ıĢ

1

+siz+le-n-me

1

+süz+le-Ģ-me

1

+süz+le-Ģ-tir-me

1

+siz+le-n-mek

1

+süz+le-Ģ-mek

1

+süz+le-Ģ-tir-mek

1

Kul.
Sık.
1

Tablo 6: Eklerin 6‟lı Sıralanmaları ile Kullanım Sıklıkları
6 ‘lı Sıralanma
+sa-maz+ca+sı+n+a

Kullanım
Sıklığı
1

6‘lı Sıralanma
+siz+le-Ģ-tir-(i)l-me

Kullanım
Sıklığı
1
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+sız+la-Ģ-tır-(ı)l-ma

1

+sız+la-Ģ-tır-(ı)l-mak

1

+siz+le-Ģ-tir-(i)l-mek

1

Ġsim fiil eklerinin hemen hepsinin art arda gelebilen eklerde -az sayıda örnekte de olsakullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu bölümde yukarıda değinilen çekim eklerinin yapım eki
iĢlevinde kullanıldığı kalıplaĢma örneklerine tekrar iĢaret etmek gerekir. Sözlükte madde baĢı
olan bu örneklerin bir kısmı zarf olarak kullanılan ve aslında geçici isimlerdir: rast-la-n-tı-sallık, ahlak-sız-ca-sı-n-a, namus-suz-ca-sı-n-a, umur-sa-maz-ca-sı-n-3 vb. Ayrıca Türkçe Sözlük’te
yer alan Arapça, Fransızca, Farsça ve Ġtalyancadan alınan türetilmiĢ alıntı söz sayısı ile bu
dillerden alınan alıntıların sayısının4 doğru orantılı olduğu anlaĢılmaktadır. Tablo, alıntıların
köken bakımından dağılımını göstermektedir.
Tablo 7: Alıntıların Dağılımı ve Türetilme Sıklıkları
Kaynak Dil

Türetilme Sıklığı

Kaynak Dil

Türetilme Sıklığı

Arapça
Arapça + Farsça
Fransızca
Fransızca+ Farsça
Farsça
Farsça+Arapça
Ġtalyanca
Ġtalyanca+ Farsça
Rumca

1785
131
984
1
601
32
204
2
149

Yunanca

6

Çince
Çince+ Farsça
Latince

3
1
2

Macarca

2

Moğolca

2

Ġngilizce

71

Arnavutça

1

Almanca

16

Portekizce

1

Ermenice

7

Ġbranice

-

Bulgarca

6

Korece

-

Ġspanyolca

6

Slavca

-

Rusça

6

Sonuç
Diller arası iliĢkileri belirleyen sözcük alıĢ veriĢi, alıcı ve verici arasında kültür
unsurlarına ulaĢan bir geçiĢlilik sağlaması bakımından önemlidir. Çoğunlukla dildeki alıntılar
yekûn itibarıyla kayda alınır ve değerlendirmeler bu bağlamda yapılır.
Dünyanın adlandırılmasında dillerin sözlükleri ile dil bilgileri arasında varlık alanı
çekiĢmesi söz konusudur. Bir dilin söz dizimine taĢıdığı bir adlandırmayı baĢka bir dil biçim
bilgisinde gerçekleĢtirmektedir. Bir dilden diğerine çeĢitli sebeplerle ve çeĢitli miktarlarda
geçen bu sözcüklerin yanı sıra dil çalıĢmalarında, sözlüksel unsurlar kadar dil bilgisi de dikkate
alınmalıdır (Karaağaç 2015: 21). Bir dilde yer alan alıntı sözlerin dil bilgisi bakımından
3

Çekim eklerinin arka arkaya gelerek kalıplaĢmasıyla oluĢmuĢ bu eki Banguoğlu (2002: 160), isimlere gelen
vurgusuz göre hâli, kim‟ce hâli olarak tanımladığı -ce ekinin uzatılmıĢ Ģekli olarak değerlendirmektedir. Gülsevin
(2000: 131) ise söz konusu ekin sıfat fiil ya da vasıf isimlerine getirildiğinde cümlenin zarfı olarak görev yaptığını
belirtmiĢtir.
4
Ayrıntılı bilgi için bk. (DurmuĢ, 2006: 19).
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değerlendirilmesi, onların dilde yerlileĢmesi ve dilin doğasına uygun hâle getirilmesi
süreçlerinin görülmesini sağlar, yeni anlamlar oluĢturmada dilin tercihlerine iĢaret eder.
Dilin söz varlığının ihtiyaçlara bağlı olarak geliĢmesinde kendi imkânlarına baĢvurarak
aslî köklerden eklerle türetme, birleĢtirme, kısaltma yapmak birer yöntemdir. Bunlara ilaveten
alıntılama yolu, dilde karĢılığı olmayan kavram ve hareketleri karĢılamak üzere tercih edilir.
Ancak dilin doğası önce ses, sonra anlam özelliklerine müdahale ile alıntı sözleri yerlileĢtirir.
Türkçe, sondan eklemeli dil yapısından ötürü türetmeyi, alıntıyı iĢlevselleĢtirmek ve
yerlileĢtirmek için kullanır.
Türkçenin eklerinin hem isim hem aslen fiil kökenli sözcüklere getirilmesindeki
çeĢitlilik ve bu yolda çekim eklerinin de yapım eki iĢlevinde kullanılması, dikkat çekecek
niteliktedir. Nitekim 40195 ödünçleme kelime temelde isme gelen 41, isimden türetilmiĢ fiile
gelen 16 ek ile eklerin müstakil veya birleĢerek kullanımı sonucunda 11.956 kez türetme
iĢleviyle yer almıĢtır. Yeni kelime türetiminde eklerin kullanım sıklığı ve dolayısıyla elde edilen
yeni kelimeler, Türkçenin yerlileĢtirme özelliğine vurgu yapar. Bu da Türkçenin “ek temelli bir
dil” olduğunu bir kez daha gösterir.
Kaynaklar
AKSAN, D. (1983). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
BANGUOĞLU, T. (2002). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları.
BAYAR N. (2006). Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayınları.
BURAN, A. (2001). Yabancı Diller KarĢısında Türkçe. Türk Yurdu- Türkçeye Saygı, C.II, s.7982,
DURMUġ, O. (2004). Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük. AÜ. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, S. 26, s. 6-18.
GÜLSEVĠN, G. (2000). Türkiye Türkçesinde Birleik Zarf-fiiller. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,
S.5, s.122-143.
GÜLENSOY, G. (2007) Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü (OZ), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KARAAĞAÇ, G. (2015). Türkçenin Alıntılar Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayınları.
_____________ (2002). Dil Tarih ve İnsan. Ankara: Akçağ Yayınları.

5

Bu sayıya Türkçe Sözlük‟te kaynak dili belirtilmeyen Allah, begonya, Garp, gazel, Makferlan, röntgen, Avrupai
kelimeleri dâhil değildir. Ayrıca Türkçede isimden isim yapan -ıcı ekinin bulunmaması sebebiyle polarıcı; isimden
isim yapan -ıl ekininin bulunmaması sebebiyle yabanıl, yabanıllaşma, yabanıllaşmak, yabanıllık; isimden isim yapan
-n ekinin bulunmaması sebebiyle zorun, zorunlu, zorunluluk kelimeleri listeye ve sayısal verilere dâhil edilmemiĢtir.
Bayar, bu hususta zorunlu ve zorunluluk kelimelerinin yanlıĢ türetme olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıntılı bilgi için bk.
(2006: 335).
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KISALTMALAR LİSTESİ
Alm.: Almanca
Ar.: Arapça
Arn.: Arnavutça
Bulg.:Bulgarca
Erm.: Ermenice
Far.: Farsça
Fr.: Fransızca
Ġng.: Ġngilizce
Ġsp.: Ġspanyolca
Ġsp.: Ġspanyolca
Ġt: Ġtalyanca
Jap.: Japonca
Lat.: Latince
Mac.: Macarca
Moğ.: Moğolca
Rum.: Rumca
Rus. Rusça
Soğd.: Soğdça
Yun.: Yunanca
Ek 1 : TüretilmiĢ Alıntı Sözler Listesi
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Türetilmiş Alıntı Sözler Listesi
-Aaba (Ar.):abacı, abacılık, abalı,
abasız, abasızlık
abajur (Fr.): abajurcu, abajurculuk,
abajurlu, abajursuz
abanoz (Yun.):abonozgiller,
abanozlaĢma,abanozlaĢmak,
abanozlaĢtırma, abanozlaĢtırmak
abdal (Ar.): abdalımsı, abdallık
abes (Ar.): abeslik
abide (Ar.):abideleĢme,
abideleĢmek,abideleĢtirilme,
abideleĢtirilmek, abideleĢtirme,
abideleĢtirmek, abidemsi
abone (Fr.): abonelik
abraş (Ar.): abraĢlık
absürt (Fr.): absürtlük
abus (Ar.): abusluk
acar (Ar.): acarlaĢma, acarlaĢmak,
acarlık
acayip (Ar.): acayipleĢme,
acayipleĢmek, acayipleĢtirme,
acayipleĢtirmek, acayiplik
acele (Ar.): aceleci, acelecilik,
aceleleĢme, aceleleĢmek,
aceleleĢtirme, aceleleĢtirmek
acemi (Ar.): acemice, acemicesine,
acemilik
acente (Ġt.): acentecilik
acil (Ar.): acillik
âciz ( Ar.): âcizleĢme, âcizleĢmek,
âcizlik
acul (Ar.): aculluk
acyo (Fr.): acyocu, acyoculuk
adale (Ar.): adaleli, adalesiz
adalet (Ar.): adaletlilik, adaletsiz,
adaletsizce, adaletsizlik
adam (Ar.): adamca, adamcağız,
adamcasına, adamcık, adamcıl,
adamcıllık, adamlık, adamsız,
adamsızlık
Âdem (Ar.): Âdemci,Âdemcilik
adet (Ar.): adetçe
adi (Ar.): adileĢme, adileĢmek,
adileĢtirme, adileĢtirmek, adilik
adil (Ar.): adillik
afaki (Ar.): afakilik
afi (Rum.): afili
afif (Ar.): afiflik
afife (Ar.): afifelik
afiş( Fr.): afiĢçi, afiĢçilik
afiyet (Ar.): afiyetle
aforoz (Rum.): afarozlama,
afarozlamak, afarozlanma,
afarozlanmak, afarozlu
afsun ( Far.): afsuncu, afsunculuk,
afsunlama, afsunlamak, afsunlanma,
afsunlanmak, afsunlu
afyon (Ar.): afyonlama,
afyonlamak, afyonlanma,
afyonlanmak, afyonlu
afyonkeş (Ar. + Far.): afyonkeĢlik
agâh(Far.): agâhlık
agresif(Fr.): agresiflik
ağda (Ar.): ağdacı, ağdacılık,
ağdalanıĢ, ağdalanma, ağdalanmak,
ağdalaĢma, ağdalaĢmak,
ağdalaĢtırılma, ağdalaĢtırılmak,
ağdalaĢtırma, ağdalaĢtırmak, ağdalı,
ağdalık, ağdalılık
ağnam (Ar.): ağnamcı

ahbap (Ar.): ahbapça, ahbaplık
ahenk (Far.): ahenkleĢtirme,
ahenkleĢtirmek, ahenkli, ahenklilik,
ahenksiz, ahenksizlik
aheste (Far.): ahestelik
ahır (Far.): ahırlama, ahırlamak
ahi (Ar.): ahilik
ahiret (Ar.): ahiretlik
ahit (Ar.): ahitleĢme, ahitleĢmek
ahlak (Ar.): ahlakça, ahlakçı,
ahlakçılık, ahlaklı, ahlaklılık,
ahlaksız, ahlaksızca, ahlaksızcasına,
ahlaksızlık
ahlaki (Ar.): ahlakilik
ahmak (Ar.): ahmakça,
ahmaklaĢma, ahmaklaĢmak,
ahmaklaĢtırma, ahmaklaĢtırmak,
ahmaklık
ahraz (Ar.): ahrazlık
aile( Ar.): ailece, ailecek, ailelik,
ailesiz, ailesizlik
ajan (Fr.): ajanlık
ajur (Fr.): ajurlu
akademi (Fr.):akademici,
akademicilik
akademisyen (Fr.): akademisyenlik
akıl (Ar.): akılcı, akılcılık,
akıllandırma, akıllandırmak,
akıllanıĢ, akıllanma, akıllanmak,
akıllanmaz, akıllanmazlık, akıllı,
akıllıca, akıllıcasın, akıllılaĢma,
akıllılaĢmak, akıllılık, akılsal
akılsallaĢtırma, akılsallaĢtırmak,
akılsız, akılsızca, akılsızcasına,
akılsızlık
akil (Ar.): akillik
akit (Ar.): akitli
aklıselim (Ar.): aklıselimlik
akliye (Ar): akliyeci, akliyecilik
akordeon (Fr.): akordeoncu
akordiyon (Fr.): akordiyoncu
aksesuar (Fr.): aksesuarcı,
aksesuarcılık
aktif (Fr.): aktifleĢme, aktifleĢmek,
aktifleĢtirme, aktifleĢtirmek, aktiflik
actinyum (Fr.): aktinyumlu
aktör (Fr.): aktörlük
aktüel (Fr.): aktüelleĢme,
aktüelleĢmek, aktüelleĢtirme,
aktüelleĢtirmek, aktüellik
akupunktur (Fr.): akupunkturcu,
akupunkturculuk
akvaryum (Fr.): akvaryumcu,
akvaryumculuk
alafranga (Ġt.): alafrangacı,
alafrangacılık, alafrangalaĢma,
alafrangalaĢmak,alafrangalaĢtırma,
alafrangalaĢtırmak, alafrangalık
alaka (Ar.): alakalandırma,
alakalandırmak, alakalanma,
alakalanmak, alakalı, alakalılık
alakasız, alakasızca, alakasızcasına,
alakasızlık
alakadar (Ar.+Far.): alakadarlık
alametiferika (Ar.+Far.):
alametiferikalı
alaturka (Ġt.): alaturkacı,
alaturkacılık, alaturkalaĢma
alaturkalaĢmak, alaturkalaĢtırma
alaturkalaĢtırmak, alaturkalık

alay (Rum): alaycı, alaycılık,
alayımsı
alayiş (Far.): alayiĢli
albümin (Fr.): albüminli
alelade (Ar.): aleladelik
alem (Ar.): alemci, alemcilik
âlem (Ar.): âlemci, âlemcilik
alemdar (Ar.+Far.): alemdarlık
âlemşümul (Ar.): âlemĢümullük
aleni(Ar.): alenileĢme, alenileĢmek,
alenilik
alerji (Fr.): alerjili
alicenap (Ar.): alicenaplık
âlim (Ar.): âlimlik
alkol (Fr.): alkolleme, alkollemek
alkollü, alkollülük, alkolsüz,
alkolsüzlük
alkolik (Fr.): alkoliklik
Allah (Ar.): Allahsız, Allahsızlık
allah:6 allahlık, allahsız, allahsızlık
allame (Ar.): allamelik
Alman ( Fr.): Almanca, Almancı,
Almancılık, AlmanlaĢma,
AlmanlaĢmak, AlmanlaĢtırma,
AlmanlaĢtırmak
alternatif (Fr.): alternatifli,
alternatiflik, alternatiflilik,
alternatifsiz, alternatifsizlik
alüfte (Far.): alüftelik
alümin (Fr.): alüminli
âmâ (Ar.): âmâlık
amade (Far.): amadelik
aman (Ar.): amansız,
amansızca,amansızcasına,
amanksızlık
amatör (Fr.): amatörce, amatörlük
ambalaj (Fr.): ambalajcı,
ambalajcılık, ambalajlama,
ambalajlamak, ambalajlanma,
ambalajlanmak, ambalajlı
ambalajsız, ambalajsızlık
ambar (Far.): ambarcı, ambarcılık
ambarlama, ambarlamak,
ambarlanma, ambarlanmak,
ambarlatma, ambarlatmak
amele (Ar.): amelelik
ameliyat (Ar.) ameliyatlı
amigo ( Ġsp.): amigoluk
amip (Fr.): amipleĢme, amipleĢmek,
amipli
amir (Ar.): amirce, amirlik,
amirsizlik
amiral (Fr.): amirallik
amiyane (Ar.+ Far.): amiyanelik
amonyak (Fr.): amonyaklama,
amonyaklamak, amonyaklı
amorf (Fr.): amorfluk
amper (Fr.): amperlik
an (I) (Ar.): anlık, anında, anındalık
anafor (Rum.): anaforcu,
anaforculuk, anafordan, anaforlama,
anaforlamak, anaforlu
anahtar (Rum.): anahtarcı,
anahtarcılık, anahtarlık
analist (Fr.): analistlik
analiz (Fr.): analizci, analizcilik
anane (Ar.): ananeci, ananecilik,
ananeli, ananesiz, ananesizlik
6
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anarşist (Fr.): anaĢirstleĢme,
anarĢistleĢmek, anaĢirstlik
anason (Rum.): anasonlu,
anasonsuz
anatomi (Fr.): anatomici
angajman (Fr.): angajmanlı
angajmansız, angajmansızlık
angarya (Rum.): angaryacı,
angaryacılık
ani (Ar.): anide, aniden, anilik
animatör (Fr.): animatörlük
anket (Fr.): anketçi, anketçilik
anketör (Fr.): anketörlük
anonim (Fr.): anonimleĢme,
anonimleĢmek, anonimleĢtirme
anonimleĢtirmek, anonimlik
anormal (Fr.): anormalleĢme,
anormalleĢmek, anormalleĢtirme,
anormalleĢtirmek, anormallik
ansiklopedi (Fr.): ansiklopedici,
ansiklopedicilik
anten (Fr.): antenli
antet (Fr.): antetli, antetsiz
antiemperyalist (Fr.):
antiemperyalistlik
antika: (Ġt.): antikacı, antikacılık,
antikalaĢma, antikalaĢmak, antikalık
antikapitalist (Fr.): antikapitalistlik
antikomünist (Fr.):
antikomünistlik
antilop (Fr.): antiloplar
antipatik (Fr.): antipatikleĢme,
antipatikleĢmek, antipatikleĢtirme,
antipatikleĢtirmek
antisemit (Fr.): antisemitlik
antrenman (Fr.): antrenmanlı
antrenmanlılık, antrenmansız,
antrenmansızlık
antrenör (Fr.): antrenörlü,
antrenörlük, antrenörsüz,
antrenörsüzlük
antrepo (Fr.):antrepocu
antrepoculuk
antropoit (Fr.): antropoitler
anut (Ar.): anutluk
apaş (Fr.): apaĢlık
apre (Fr.): apreci, aprecilik,
apreleme, aprelemek, apreli, apresiz
apse (Fr.): apseleĢme, apseleĢmek,
apseli
aptal (Ar.): aptalca, aptalcasına,
aptalımsı, aptallaĢma, aptallaĢmak,
aptallaĢtırılma, aptallaĢtırılmak,
aptallaĢtırma, aptallaĢtırmak,
aptallık, aptalsı
arabesk (Fr.): arabeskçi,
arabeskçilik, arabeskleĢme,
arabeskleĢmek
Arami (Ar.): Aramice
Arap (Ar.): Arapça, ArapçalaĢtırma,
ArapçalaĢtırmak, AraplaĢma,
AraplaĢmak, AraplaĢtırma,
AraplaĢtırmak, Araplık
arbede (Ar.): arbedeci
ardiye (Ar.): ardiyeci,
ardiyecilik
argo (Fr.): argolaĢma, argolaĢmak,
argolaĢtırma, argolaĢtırmak, argolu,
argosuz
arıza (Ar.): arızalanma,
arızalanmak, arızalı, arızasız,
arızasızlık

arif (Ar.): ariflik
aristokrat (Fr.): aristokratlık
aritmetik (Fr.): aritmetiksel
armador (Ġt.): armadorluk
armatör (Fr.): armatörlük
armut (Far.): armutluk, armutsu
aroma (Ġt.): aromalı, aromasız
arsenik (Fr.): arsenikli
arşiv (Fr.): arĢivci, arĢivcilik,
arĢivleme, arĢivlemek, arĢivlenme,
arĢivlenmek, arĢivletme, arĢivletmek
artist (Fr.): artistçe, artistlik
arzu (Far.) arzulama, arzulamak,
arzulanıĢ, arzulanma, arzulanmak,
arzulatma, arzulatmak, arzulayıĢ,
arzulu, arzululuk, arzusuz,
arzusuzca, arzusuzluk
arzuhâl (Ar.): arzuhâlci,
arzuhâlcilik
asabi (Ar.): asabileĢme,
asabileĢmek, asabilik
asabiye (Ar.): asabiyeci,
asabiyecilik
asalet (Ar.): asaletli, asaletlilik
asansör (Fr.): asansörcü,
asansörcülük
asetat (Fr.): asetatlı
asfalt (Fr.): asfaltlama, asfaltlanma,
asfaltlanmak, asfaltlatma,
asfaltlatmak
asıl (Ar.): asıllı, asıllık, asıllılık
asır (Ar.): asırlarca, asırlık
asi (Ar.): asileĢme, asileĢmek, asilik
asil (Ar.): asillik
asilzade (Ar.+Far.): asilzadelik
asistan (Fr.): asistanlık
asit (Fr.): asitli, asitsiz
asker (Ar.): askerce, askercesine,
askerci, askercilik, askerlik
askerî (Ar.): askerîleĢme,
askerîleĢmek, askerîleĢtirilme,
askerîleĢtirilmek, askerîleĢtirme,
askerîleĢtirmek
asortik (Fr.): asortiklik
asosyal (Fr.): asosyallik
asri (Ar.): asrileĢme, asrileĢmek,
asrileĢtirme, asrileĢtirmek, asrilik
astar (Far.): astarlama, astarlamak,
astarlanma, astarlanmak, astarlatma,
astarlatmak, astarlı, astarlık, astarsız
astım (Fr.): astımlı
astigmat (Fr.): astigmatlık
astronot (Fr.): astronotluk
asude (Far.): asudelik
aşar (Ar.): aĢarcı, aĢarcılık
âşık (Ar.): âĢıklı, âĢıklık
aşikar (Far.): aĢikarlık
aşina (Far.): aĢinalık
aşk (Ar.): aĢksız
aşure (Ar.): aĢurelik
aşüfte (Far.): aĢüftelik
ateş (Far.): ateĢçi, ateĢleme,
ateĢlemek, ateĢlendirme,
ateĢlendirmek, ateĢleniĢ, ateĢlenme,
ateĢlenmek, ateĢletme, ateĢletmek,
ateĢleyici, ateĢleyicilik, ateĢli,
ateĢlik, ateĢlilik, ateĢsiz, ateĢsizlik
ateşperest (Far.): ateĢperestlik
atletik (Fr.): atletiklik
atletizm (Fr.): atletizmci
atom (Fr.): atomcu, atomculuk
avam (Ar.): avamca

avanak (Erm.): avanakça, avanaklık
avantaj (Fr.): avantajlı, avantajlılık,
avantajsız, avantajsızlık
avare (Far.): avareleĢme,
avareleĢmek, avareleĢtirme,
avareleĢtirmek, avarelik
Avrupa (Ġt.): Avrupalı,
AvrupalılaĢma, AvrupalılaĢmak,
AvrupalılaĢtırma,
AvrupalılaĢtırmak, Avrupalılık
Avrupai7: Avrıpailik
avukat (Fr.): avukatlık
ayar (Ar.): ayarcı, ayarcılık,
ayarlama, ayarlamak, ayarlanıĢ,
ayarlanma, ayarlanmak, ayarlatma,
ayarlatmak, ayarlayıcı, ayarlayıĢ,
ayarlı, ayarsız, ayarsızlık, ayartı,
ayartılıĢ, ayartılma, ayartılmak,
ayartıĢ, ayartma, ayartmak
ayıp (Ar.): ayıplama, ayıplamak,
ayıplanma, ayıplanmak, ayıplı,
ayıplılık, ayıpsız, ayıpsızlık
ayna (Far.): aynacı, aynacılık,
aynalı, aynalık, aynasız, aynasızlık
ayyar (Ar.): ayyarlık
ayyaş (Ar.): ayyaĢlaĢma,
ayyaĢlaĢmak, ayyaĢlık
azade (Far.): azadelik
azamet (Ar.): azametli
azap (Ar.): azaplı, azapsız
azar (Far.): azarlama, azarlamak,
azarlanıĢ, azarlanma, azarlanmak,
azarlatma, azarlatmak, azarlayıĢ
azat (Far.): azatlı, azatlık, azatsız
Azeri (Far.+Ar.): Azerice
azim (Ar.): azimli, azimlilik,
azimsiz, azimsizlik
azimkâr (Ar.+Far.): azimkârlık
aziz (Ar.): azizlik
azot (Fr.): azotlama, azotlamak,
azotlu
-BBabi (Ar.): Babilik
baca (Far.): bacasız, bacasızlık
baç (Far.): baççı, baççılık
badana (Fr.): badanacı, badanacılık,
badanalama, badanalamak,
badanalanma, badanalanmak,
badanalatma, badanalatmak,
badanalı, badanasız, badanasızlık
badem (Far.) :bademci, bademcilik,
bademli, bademlik, bademsi,
bademsiz
badire (Ar.): badireli, badiresiz
baget (Fr.): bagetli
bağ (II) (Far.): bağcı, bağcılık
bahadır (Far.): bahadırlık
Bahai (Far.+Ar): Bahailik
bahane (Far.): bahaneli, bahanesiz,
bahanesizlik
bahar (II) (Ar.): baharcı, baharlı
baharat (Ar.): baharatçı,
baharatçılık, baharatlandırma,
baharatlandırmak, baharatlı,
baharatsız
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bahçe (Far.): bahçeci, bahçecilik,
bahçeli, bahçelik, bahçelikli,
bahçemsi, bahçesiz, bahçesizlik
bahçıvan (Far.): bahçıvanlı,
bahçıvanlık, bahçıvansız,
bahçıvansızlık
bahis (Ar.): bahisçi, bahisçilik
bahriye (Ar.): bahriyeli,
bahriyeklilik
baht (Far.): bahtlı, bahtlılık, bahtsız,
bahtsızca, bahtsızcasına, bahtsızlık
bahtiyar (Far.): bahtiyarlık
bakalit (Fr.): bakalitli
baki (Ar.): bakilik
bakir (Ar.): bakirlik
bakire (Ar.): bakirelik
bakkal (Ar.): bakkallık
bakla (Ar.): baklagilller, baklalı,
baklalık, baklamsı
bakteri (Fr.): bakterigiller
balerin (Fr.): balerinlik
balet (Fr.): baletlik
balgam (Ar.): balgamlı, balgamsız,
balgamsızlık
balina (Ġt.): balinalar, balinalı
balkon (Fr.): balkonsu, balkonumsu
balon (Fr.): baloncu, baloncuk,
balonculuk
balsam (Fr.): balsamlı
balya (Ġt.): balyalama, balyalamak,
balyalanma, balyalanmak,
balyalatma, balyalatmak, balyalık
balyoz (Rum.): balyozlama,
balyozlamak, balyozlanma,
balyozlanmak, balyozlatma,
balyozlatmak
banal (Fr.): banallik
bandaj (Fr.): bandajlama,
bandajlamak, bandajlanma,
bandajlanmak, bandajlatma,
bandajlatmak
bandıra (Ġt.): bandıralı
bando (Ġt.): bandocu, bandoculuk
bandrol (Fr.): bandrollü, bandrolsüz
bani (Ar.):banilik
banka (Ġt.): bankacı, bankacılık
banker (Fr.): bankerlik
bankerzede (Fr +Far.):
bankerzedelik
bant (Fr.): bantlama, bantlamak,
bantlayıcı
banyo (Ġt.): banyolu, banyosuz,
banyosuzluk
baraka (Ġt.): barakacık
bar (II) (Ġng.): barcı, barcılık
barbar (Fr.): barbarca,
barbarcasına, barbarlaĢma,
barbarlaĢmak, barbarlık
barbunya (I) (Rum.):
barbunyagiller
baret (Fr.): baretlik
barikat (Fr.): barikatlama,
barikatlamak
barit (Fr.): baritli
bariyer (Fr.): bariyerli, bariyersiz
bariz (Ar.): barizleĢme,
barizleĢmek, barizleĢtirme,
barizleĢtirmek, barizlik
barkod (Ġng.): barkodlu, barkodsuz
barmen (Fr.): barmenlik
barok (Fr.): barokçu, barokçuluk
barometre (Fr.): barometresiz

baron (Fr.): baronluk
barut (Far.): barutçu, barutçuluk,
barutluk
basiret (Ar.): basiretli, basiretlilik,
basiretsiz, basiretsizlik
basit (Ar.): basitçe, basitleĢme,
basitleĢmek, basitleĢtirilme,
basitleĢtirilmek, basitleĢtirme,
basitleĢtirmek, basitlik
basket (Ġng.): basketçi, basketçilik
basketbol (Ġng.): basketbolcu,
basketbolculuk
baston (Ġt.): bastoncu, bastonculuk,
bastonlu, bastonsuz
basur (Ar.): basurlu
batarya (Ġt.): bataryalı
bateri (Fr.): baterici
baterist (Fr.): bateristlik
batıl (Ar.): batıllık
battal (Ar.): battallaĢma,
battallaĢmak, battallık
battaniye (Ar.): battaniyeli,
battaniyesiz
bavul (Ġt.): bavulcu, bavulculuk,
bavullu, bavulsuz
bayi (Ar.): bayilik
baytar (Ar.): baytarlık
baza (Ġt.): bazalı, bazasız
bazı: (Ar.): bazısı
bazit (Fr.): bazitli
bedava (Far.+Ar.): bedavacılık,
bedavadan, bedavalaĢma,
bedavalaĢmak, bedavalık,
bedavasına, bedavaya
bedbaht (Far.): bedbahtlık
bedbin (Far.): bedbinleĢme,
bedbinleĢmek, bedbinleĢtirme,
bedbinleĢtirmek, bedbinlik
bedel (Ar.): bedelci, bedelli,
bedelsiz, bedelsizlik
beden (Ar.): bedence, bedenci,
bedenleĢme, bedenleĢmek, bedensel,
bedensellik
bedevi (Ar.): bedevilik
Bedevi (Ar.): Bedevilik
bedhah (Far.): bedhahlık
bedii (Ar.): bediileĢme,
bediileĢmek, bediilik
bedir (Ar.): bedirlenme,
bedirlenmek
begonya8: begonyagiller
behimi (Ar.): behimilik
behre (Far.): behresiz
bekâr (Ar.): bekârlık
bekri (Ar.): bekrilik
bela (Ar.): belalı, belasız, belasızlık
belagat (Ar.): belagatli, belagatsiz
belediye (Ar.): belediyeci,
belediyecilik, belediyelik
beleş (Ar.):beleĢçi, beleĢçilik,
beleĢe, beleĢlik, beleĢten
belki (Ar.+ Far.): belkili
benzin (Fr.): benzinci, benzincilik,
benzinleme, benzinlemek, benzinli,
benzinlik
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beraber (Far.): beraberce,
beraberinde, beraberlik
berber (Far.): berberlik
Berberi (Ar.): Berberice
berduş (Far.): berduĢluk
bere (II) (Fr.): bereli
bereket (Ar.): bereketlendirme,
bereketlendirmek, bereketlenme,
bereketlenmek. bereketli,
bereketlilik, bereketsiz,
bereketsizleĢme, bereketsizleĢmek,
bereketsizlik
berrak (Ar.): berraklaĢma,
berraklaĢmak, berraklaĢtırılma,
berraklaĢtırılmak, berraklaĢtırma,
berraklaĢtırmak, berraklık
besmele (Ar.): besmelesiz
beste (Far.): besteci, bestecilik,
besteleme, bestelemek, besteleniĢ,
bestelenme, bestelenmek,
besteletme, besteletmek, besteleyiĢ,
besteli, bestelik, bestesiz
bestekâr (Far.): bestekârlık
beşeriyet (Ar.): beĢeriyetçi,
beĢeriyetçilik
beter (Far.): beterleĢme,
beterleĢmek
beton (Fr.): betoncu, betonculuk,
betonlaĢma, betonlaĢmak,
betonlaĢtırma, betonlaĢtırmak,
betonlu, betonsu, betonumsu
bevliye (Ar.): bevliyeci, bevliyecilik
beyaz (Ar.): beyazımsı,
beyazımtırak, beyazlanma,
beyazlanmak, beyazlaĢma,
beyazlaĢmak, beyazlaĢtırma,
beyazlaĢtırmak, beyazlatıcı,
beyazlatılma, beyazlatılmak,
beyazlatma, beyazlatmak, beyazlı,
beyazlık
beygir (Far.): beygirci, beygircilik,
beygirli, beygirlik, beygirsiz
beyhude (Far.): beyhudeleĢme,
beyhudeleĢmek, beyhudeleĢtirme,
beyhudeleĢtirmek, beyhudelik
beyit (Ar.): beyitli
beynamaz (Far.): beynamazlık
beynelmilel (Ar.): beynelmilelci,
beynelmilelcilik
beyzbol (Ġng.): beyzbolcu,
beyzbolculuk
bez (I) (Ar.): bezci, bezcilik,
bezimsi, bezleme, bezlemek,
bezletme, bezletmek, bezsi
bezir (Ar.): bezirleme, bezirlemek
bezirgân (Far.): bezirgânlık
bezzaz (Ar.): bezzazlık
biber (Rum.): biberci, bibercilik,
biberimsi, biberleme, biberlemek,
biberli, biberlik, bibersi, bibersiz
bibliyotek (Fr.): bibliyotekçi,
bibliyotekçilik
biçare (Far.): biçarelik
bidon (Fr.): bidoncu, bidonculuk
bigâne (Far.): bigânelik
bihaber (Far.+Ar.): bihaberlik
bikes (Far.): bikeslik
bilardo (Ġt.): bilardocu
bilardoculuk
bilet (Fr.): biletçi, biletçilik, biletli,
biletsiz
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billur (Ar.): billurlaĢma,
billurlaĢmak, billurlaĢtırma,
billurlaĢtırmak, billurlu, billursu,
billurumsu
bilye (Ġt.): bilyeli
bira (Ġt.): biracı, biracılık, biralık
birader (Far.): biraderlik
birahane (Ġt.+ Far.): birahaneci,
birahanecilik
biseksüel (Fr.): biseksüellik
bisiklet (Fr.): bisikletçi,
bisikletçilik, bisikletli, bisikletsiz
bitap (Far.): bitaplık
bitaraf (Far.+Ar.): bitaraflık
bitüm (Fr.): bitümleme,
bitümlemek, bitümlü
bivefa (Far.+Ar.): bivefalık
biye (Fr.): biyeli, biyesiz
biyokimya (Fr.+ Ar.): biyokimyasal
biyoloji (Fr.): biyolojici
bizar (Far.): bizarlık
blok (Fr.): bloklaĢma, bloklaĢmak,
bloklu, bloksuz, bloksuzluk
blöf (I) (Fr.): blöfçü, blöfçülük
boa (Fr.): boagiller, boalar
boca (Ġt.): bocalama, bocalamak,
bocalatıĢ, bocalatma, bocalatmak,
bocalayıĢ
bodoslama (I) (Rum.):
bodoslamadan, bodoslamak
boksör (Fr.): boksörlük
Bolşevik (Fr.): BolĢeviklik
bomba (I) (Ġt.): bombacı,
bombacılık, bombalama,
bombalamak, bombalanıĢ,
bombalanma, bombalanmak,
bombalatılma, bombalatılmak,
bombalatma, bombalatmak,
bombalayıĢ
bombe (Fr.):bombelenme,
bombelenmek, bombeli, bombesiz
bonbon: a. (Fr.): bonboncu,
bonbonculuk
bonfile (Fr.): bonfilelik
bonkör (Fr.): bonkörce,
bonkörleĢme, bonkörleĢmek,
bonkörlük
bonservis (Fr.): bonservisli
bop (Sırpça): bopluk
bora (Ġt.): boralı
borda (Ġt.): bordalama, bordalamak
bordo (Fr.): bordomsu, bordomtırak
bordro (Fr.): bordrolu, bordrosuz
borik (Fr.): borikli
borsa (Ġt.): borsacı, borsacılık
bostan (Far.): bostancı, bostancılık,
bostanlık
botanik (Fr.): botanikçi,
botanikçilik
boykot (Fr.): boykotçu, boykotçuluk
böbür (Far): böbürleniĢ,
böbürlenme, böbürlenmek
Brahman (Fr.): Brahmanlık
briket (Fr.): briketçi, briketçilik,
briketleme, briketlemek
briyantin (Fr.): briyantinli,
briyantinsiz
bromür (Fr.): bromürlü
bronş (Fr.): bronĢçuk
bronz (Fr.):bronzlaĢma,
bronzlaĢmak, bronzlaĢtıma,
bronzlaĢtırmak

budala (Ar.): budalaca,
budalacasına, budalalaĢma,
budalalaĢmak, budalalaĢtırma,
budalalaĢtırmak, budalalık
Budist (Fr.): Budistlik
buhar (Ar.): buharlaĢma,
buharlaĢmak, buharlaĢtırıcı,
buharlaĢtırma, buharlaĢtırmak,
buharlayıcı, buharlı
buhran (Ar.): buhranlı
buhur (Ar.):buhurdan, buhurluk
bukalemun (Ar.): bukalemungiller,
bukalemunlaĢma,
bukalemunlaĢmak, bukalemunluk
bukle (Fr.): bukleli, buklesiz
bulvar (Fr.): bulvarlı
burjuva (Fr.): burjuvaca, burjuvalık
burs (Fr.): burslu, bursluluk,
burssuz
bursiyer (Fr.): bursiyerlik
buse (Far.): buselik
butik (Fr.): butikçi, butikçilik
buton (Fr.): butonlu, butonsuz
buut (Ar.): buutlu, buutsuz
büfe (Fr.): büfeci, büfecilik
bülbül (Far.): bülbülleĢme,
bülbülleĢmek, bülbülsüz
bünye (Ar.): bünyece
bürokrat (Fr.): bürokratlaĢma,
bürokratlaĢmak
büryan (Far.): büryancı, büryancılık
bütçe: a. (Fr.): bütçeleme,
bütçelemek
-Ccadı (Far.): cadılaĢma, cadılaĢmak,
cadılık
cafcaf (Far.): cafcaflı, cafcaflılık
Caferi (Ar.): Caferilik
cahil (Ar.): cahilce, cahilcesine,
cahilleĢme, cahilleĢmek, cahillik
caka (Ġt.): cakacı, cakacılık,
cakalanma, cakalanmak, cakalı,
cakasız
cam (Far.): camcı, camcılık,
camlama, camlamak, camlanma,
camlanmak, camlaĢma, camlaĢmak,
camlatılma, camlatılmak,
camlatma,camlatmak, camlı, camlık,
camsı,camsız
camadan (Far.): camadanlı
cambaz (Far.): cambazlık
camekân (Far.): camekânlı,
camekânsız
can (Far.): candan, candanlık,
candaĢ, candaĢlık, canlandırıcı,
canlandırıcılık, canlandırılıĢ,
canlandırılma, canlandırılmak,
canlandırım, canlandırıĢ,
canlandırma, canlandırmak,
canlanıĢ, canlanma, canlanmak,
canlı, canlıcı, canlıcılık, canlılık,
cansız, cansızca, cansızcasına,
cansızlaĢma, cansızlaĢmak,
cansızlaĢtırılma, cansızlaĢtırılmak,
cansızlaĢtırma, cansızlaĢtırmak,
cansızlık
canan (Far.): cananlık
canavar (Far.): canavarca,
canavarcasına, canavarlaĢma,
canavarlaĢmak, canavarlaĢtırma,
canavarlaĢtırmak, canavarlık

cani: a. (Ar.): canice, canicesine,
canilik
cariye (Ar.): cariyelik
casus (Ar.): casusluk
caz (Ġng.): cazcı, cazcılık, cazlı,
cazsız
cazbant (Ġng.): cazbantçı
cazibe (Ar.): cazibeleĢme,
cazibeleĢmek, cazibeleĢtirme,
cazibeleĢtirmek, cazibeli,
cazibelilik, cazibesiz, cazibesizlik
cazibedar: sf. (Ar.+Far.):
cazibedarlık
cazip (Ar.): cazipleĢme,
cazipleĢmek, cazipleĢtirilme,
cazipleĢtirilmek, cazipleĢtirme,
cazipleĢtirmek, caziplik
cebe (Moğ.): cebeci, cebeli
ceberut (Ar.): ceberutluk
cebir (II) (Ar.): cebirsel
cedel (Ar.): cedelleĢme,
cedelleĢmek
cefa (Ar.): cefalı
cefakâr (Ar.+Far.): cefakârlık
cefakeş (Ar.+Far.): cefakeĢlik
cehennem (Ar.): cehennemleĢme,
cehennemleĢmek, cehennemlik
ceket (Fr.): ceketli, ceketsiz
celal (Ar.): celallenme, celallenmek,
celalli, celallice, celallilik
Celâli (Ar.): Celâlilik
celep (Ar.): celepçi, celepçilik,
celeplik
cellat (Ar.): cellatlık
cemaat (Ar.): cemaatleĢme,
cemaatleĢmek, cemaatleĢtirme,
cemaatleĢtirmek, cemaatli,
cemaatsiz, cemaatsizlik
cembiye (Ar.): cembiyeli,
cembiyesiz
cemiyet (Ar.): cemiyetli
cenabet (Ar.): cenabetlik
cendere (Far.) cendereleĢme,
cendereleĢmek
cengâver (Far.): cengâverce,
cengâverlik
cenk (Far.): cenkçi, cenkçilik,
cenkleĢme, cenkleĢmek
cennet (Ar.): cennetleĢme,
cennetleĢmek, cennetlik
centilmen (Fr.): centilmence,
centilmenlik
cenup (Ar.): Cenuplu
cep (Ar.): cepçi, cepçilik, cepleme,
ceplemek
cephane (Far.): cephaneci,
cephanecilik, cephanelik
cephe (Ar.): cephelenme,
cephelenmek, cepheleĢme,
cepheleĢmek, cepheli
cerahat (Ar.): cerahatlenme,
cerahatlenmek, cerahatli
cerbeze (Ar.): cerbezeli
cereyan (Ar.): cereyanlı
Cermen (Fr.): Cermence
cerrah (Ar.): cerrahlık
cesamet (Ar.): cesametli
cesaret (Ar.): cesaretlendirilme,
cesaretlendirilmek, cesaretlendirme,
cesaretlendirmek, cesaretlenme,
cesaretlenmek, cesaretli, cesaretlilik,
cesaretsiz, cesaretsizce, cesaretsizlik
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cesur (Ar.): cesurca, cesurluk
cevahir (Ar.): cevahirci,
cevahircilik
cevap (Ar.) cevaplama, cevaplamak,
cevaplandırılma, cevaplandırılmak,
cevaplandırma, cevaplandırmak,
cevaplanıĢ, cevaplanma,
cevaplanmak, cevaplayıĢ, cevaplı,
cevapsız, cevapsızlık
cevher (Ar.) cevherli, cevhersiz
ceviz: (Ar.) cevizgiller, cevizimsi,
cevizli, cevizlik
cevval (Ar.): cevvallik
ceza: (Ar.)
cezalandırılıĢ,cezalandırılma,
cezalandırılmak, cezalandırıĢ,
cezalandırma, cezalandırmak,
cezalanma, cezalanmak, cezalı,
cezasız, cezasızca, cezasızlık
cezbe (Ar.): cezbelenme,
ezbelenmek, cezbeli, cezbesiz
cımbız (Rum.): cımbızcı,
cımbızcılık, cımbızlama,
cımbızlamak
cıva (Far.): cıvalı
cıvata (Ġt.): cıvatalama,
cıvatalamak, cıvatalı
cibilliyet (Ar.): cibilliyetsiz,
cibilliyetsizlik
cidal (Ar.): cidalci
ciddi (Ar.): ciddileĢme,
ciddileĢmek, ciddilik
ciddiyet (Ar.): ciddiyetsiz,
ciddiyetsizlik
ciğer (Far.): ciğerci, ciğercilik
cihangir (Far.): cihangirlik
cihanşinas (Far.): cihanĢinaslık
cihaz (Ar.): cihazlanma,
cihazlanmak
cihet (Ar.): cihetiyle
cila (Ar.): cilacı, cilacılık, cilalama,
cilalamak, cilalanma, cilalanmak,
cilalatılma, cilalatılmak, cilalatma,
cilalatmak, cilalı, cilasız, cilasızlık
cildiye (Ar.): cildiyeci, cildiyecilik
cilt (Ar.): ciltçi, ciltçilik, ciltleme,
ciltlemek, ciltlenmek, ciltletme,
ciltletmek, ciltli, ciltlik, ciltsiz
cilve (Far.): cilvelenme,
cilvelenmek, cilveleĢme,
cilveleĢmek, cilveli, cilvelilik,
cilvesiz, cilvesizlik
cin (I) (Ar.): cinci, cincilik,
cinlendirme, cinlendirmek,
cinlenme, cinlenmek, cinleĢme,
cinleĢmek,cinli
cinas (Ar.): cinaslı
cins (Ar.): cinslik, cinsliksiz
cirit (Ar.): ciritçi, ciritçilik
cisim (Ar.): cisimcik,
cisimlendirme, cisimlendirmek,
cisimlenme, cisimlenmek,
cisimleĢme, cisimleĢmek,
cisimleĢtirme, cisimleĢtirmek
cismani (Ar.): cismanilik
civan (Far.): civanlık
civanmert (Far.): civanmertlik
coğrafya (Ar.): coğrafyacı,
coğrafyacılık
conta (Ġt.): contalama, contalamak

cop (Far.): coplama, coplamak,
coplanma, coplanmak, coplatma,
coplatmak
cömert (Far.): cömertçe,
cömertleĢme, cömertleĢmek,
cömertlik
cumhur (Ar.): cumhurca
cumhuriyet (Ar.): cumhuriyetçi,
cumhuriyetçilik
cumhuriyetperver (Ar.+Far.):
cumhuriyetperverlik
cunta (Ġsp.): cuntacı, cuntacılık
cübbe (Ar.): cübbeci, cübbecilik,
cübbeli
cümbüş (Far.): cünbüĢçü,
cünbüĢçülük, cünbüĢlü
cümle (Ar.): cümlecik, cümlelik,
cümlesi
cünüp (Ar.): cünüplük
cüret (Ar.): cüretlendirme,
cüretlendirmek, cüretlenme,
cüretlenmek, cüretli, cüretlilik,
cüretsiz, cüretsizce, cüretsizlik
cüsse (Ar.): cüsseli, cüsselilik,
cüssesiz
cüzzam (Ar.): cüzzamlı
-Ççaça (Rum.): çaçalık
çaçaron (Ġt.): çaçaronluk
çadır (Far.): çadırcı, çadırcılık,
çadırlı
çamaşır (Far.): çamaĢırcı,
çamaĢırcılık, çamaĢırlık
çapraz (Far.):çaprazlama,
çaprazlamak, çaprazlamasına,
çaprazlaĢma, çaprazlaĢmak,
çaprazlama, çaprazlaĢtırma,
çaprazlaĢtırmak, çaprazlık
çardak (Far.+Ar.): çardaklı,
çardaksız
çare (Far.): çaresiz, çaresizce,
çaresizcesine, çaresizlik
çark (Far.): çarkçı, çarkçılık, çarklı,
çarksız
çarkıfelek (Far.+Ar.):
çarkıfelekgiller
çarşaf (Far.): çarĢafçı, çarĢafçılık,
çarĢaflama, çarĢaflamak,
çarĢaflanma, çarĢaflanmak,
çarĢaflatma, çarĢaflatmak, çarĢaflı,
çarĢaflık, çarĢafsız, çarĢafsızlık
çarşı (Far.): çarĢılı, çarĢısız
çay (Çince): çaycı, çaycılık
çayhane:9 (T + Far.):çayhaneci,
çayhanecilik
çehre (Far.): çehrece, çehreli
Çek (Fr.): Çekçe
çeltik (Far.): çeltikçi, çeltikçilik,
çeltikli, çeltiklik, çeltiksiz
çember (Far.): çemberimsi,
çemberleme, çemberlemek,
çemberlenme, çemberlenmek,
çemberletme, çemberletmek,
çemberli, çembersi, çembersiz
çene (Far.): çeneli, çenelilik,
çenesiz, çenesizlik

çenebaz (Far.): çenebazlık
çengel (Far.) çengelimsi,
çengelleme, çengellemek,
çengellenme, çengellenmek,
çengelleyiĢ, çengelli, çengelsi
çengi (Far.):çengilik
çerçeve (Far.): çerçeveci,
çerçevecilik, çerçeveleme,
çerçevelemek, çerçevelenme,
çerçevelenmek, çerçeveletilme,
çerçeveletilmek, çerçeveletme,
çerçeveletmek, çerçevelettirme,
çerçevelettirmek, çerçeveli,
çerçevesiz
çerez (Far.): çerezci, çerezcilik,
çerezlenme, çerezlenmek, çerezlik
çerviş (Far.): çerviĢli, çerviĢsiz
çeşit (Far.): çeĢitleme, çeĢitlemek,
çeĢitlendirilme, çeĢitlendirilmek,
çeĢitlenme, çeĢitlenmek, çeĢitli,
çeĢitlilik
çeşni (Far.): çeĢnici, çeĢnicilik,
çeĢnileme, çeĢnilemek,
çeĢnilendirme, çeĢnilendirmek,
çeĢnilenme, çeĢnilenmek, çeĢnili,
çeĢnilik, çeĢnisiz
çete (Bulg.): çeteci, çetecilik,
çeteleĢme, çeteleĢmek, çeteleĢtirme,
çeteleĢtirmek
çevik (Far.): çevikçe, çevikleĢme,
çevikleĢmek, çevikleĢtirme,
çevikleĢtirmek, çeviklik
çeyiz (Ar.): çeyizci, çeyizcilik,
çeyizli, çeyizlik, çeyizsiz
çeyrek (Far.): çeyrekleme,
çeyreklemek
Çıfıt10 (Ar.): Çıfıtlık
çıfıt:(Ar.): çıfıtlık
çınar (Far.): çınargiller, çınarlı,
çınarlık
çıpa (Ġt.): çıpalama, çıpalamak
çıra (Far.): çıralı, çıralık, çırasız
çırak (Far.): çıraklık
çift (Far.): çiftleme, çiftlemek,
çiftlenme, çiftlenmek, çiftleĢme,
çiftleĢmek, çiftleĢtirilme,
çiftleĢtirilmek, çiftleĢtiriĢ,
çiftleĢtirme, çiftleĢtirmek, çiftlik
çifte (Far.): çifteleme, çiftelemek,
çiftelenme, çiftelenmek, çifteleĢme,
çifteleĢmek, çifteli, çiftesiz
çile (I) (Far.): çileci, çilecilik, çileli,
çilesiz
çile(II) (Far.): çileci, çileli, çilesiz
çilingir (Far.): çilingirlik
çimento (Ġt.): çimentocu,
çimentoculuk, çimentolama,
çimentolamak, çimentolanma,
çimentolanmak, çimentolatma,
çimentolatmak, çimentolu,
çimentosuz
çinçilya (Fr.): çinçilyagiller
çini (Far.): çinici, çinicilik, çinili,
çinisiz
çinko (I) (Ġt.): çinkolu, çinkomsu,
çinkosuz

9

Çay kelimesinin kökeni Çince olarak
gösterilmiĢ, ancak çayhane birleĢiminde
T. çay+ Far. hane açıklaması yapılmıĢtır.

Çıfıt Yahudi anlamındayken, çıfıt hileci
anlamındadır.
10
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çiriş (Far.): çiriĢçi, çiriĢçilik,
çiriĢleme, çiriĢlemek, çiriĢlenme,
çiriĢlenmek, çiriĢli, çiriĢsiz
çirkef (Far.): çirkefçe, çirkefleĢme,
çirkefleĢmek, çirkefli, çirkeflik
çirkin (Far.): çirkinleĢme,
çirkinleĢmek, çirkinleĢtirilme,
çirkinleĢtirilmek, çirkinleĢtirme,
çirkinleĢtirmek, çirkinlik,
çirkinseme, çirkinsemek
çiroz (Rum.) çirozlaĢma,
çirozlaĢmak, çirozluk
çoban (Far.): çobanlama, çobanlık,
çobansız, çobansızlık
çolpa (Far.): çolpalık
çorap (Far.): çorapçı, çorapçılık
çorba (Far.): çorbacı, çorbacılık,
çorbalık
çöp (Far.): çöpçü, çöpçülük
çöpleme, çöpleniĢ, çöpçü, çöpçülük,
çöpleme, çöpleniĢ, çöplenme,
çöplenmek, çöplü, çöplük, çöplükçü,
çöplükçülük, çöpsüz
çuha (Far.): çuhacı, çuhacılık,
çuhalı, çuhasız
çuhadar (Far.): çuhadarlık
çul (Ar.): çulcu, çulculuk, çullama,
çullamak, çullandırma,
çullandırmak, çullanıĢ, çullanma,
çullanmak, çulsuz, çulsuzluk
çuval (Far.): çuvalcı, çuvalcılık,
çuvallama, çuvallamak, çuvallanma,
çuvallanmak, çuvallatma,
çuvallatmak, çuvallayıĢ, çuvallı,
çuvalsız
-Ddadı (Far.): dadılı, dadılık
dağ (II) (Far.): dağlağı, dağlama,
dağlamak, dağlanıĢ, dağlanma,
dağlanmak, dağlatıĢ, dağlatma,
dağlatmak, dağlayıĢ, dağlı
dağar (Far.): dağarcık
dağdağa (Far.): dağdağalı,
dağdağasız
dâhi (Ar.): dâhice, dâhilik
dâhiliye (Ar.): dâhiliyeci
daim (Ar.): daimlik
daimî (Ar.): daimîlik
daire (Ar.): daireli, dairesel,
dairesellik, dairesiz
dakika (Ar.): dakikalarca,
dakikalık, dakikasına, dakikasında
daktilo (Fr.): daktiloluk
dalyan (Rum.): dalyancı,
dalyancılık
dam (II) (Fr.): damsız, damsızlık
dama (Ġt.): damacı
damat (Far.): damatlık
damper (Ġng.): damperli, dampersiz
dans (Fr.): dansçı, dansçılık, danslı,
danssız
dansör (Fr.): dansörlük
dansöz (Fr.): dansözlük
dantel (Fr.): dantelli, dantelsiz
dara (Ġt.): darasız
darbe (Ar.): darbeci, darbecik,
darbecilik, darbeleme, darbelemek
darbuka (Ar.): darbukacı,
darbukacılık
dava (Ar.): davacı, davacılık,
davalaĢma, davalaĢmak, davalı,
davalık, davalılık

davet (Ar.): davetçi, davetçilik,
davetli, davetsiz, davetsizlik
davetkâr (Ar.+ Far.): davetkârlık
davul (Ar.): davulcu, davulculuk
debdebe (Ar.): debdebeli,
debdebesiz
debil (Fr.): debillik
deccal (Ar.): deccallık
dedektif (Fr.): dedektiflik
def (Ar.): defleme, deflemek,
defleyiĢ
defa (Ar.): defalarca
defaat (Ar.): defaatle
defne (Rum.): defnegiller
defo (Fr.): defolu, defosuz
deforme (Fr.): deformelik
defter (Ar.): defterci, deftercilik
defterdar (Ar.+Far.): defterdarlık
dehşet (Ar.): dehĢetli
dejenere (Fr.): dejenereleĢme,
dejenereleĢmek, dejenerelik
dekadan (Fr.): dekedanlık
dekalitre: (Fr.): dekalitrelik
dekametre (Fr.): dekamertrelik
dekan (Alm.): dekanlık
dekatlon (Fr.): dekatloncu
dekolte (Fr.): dekoltelik
dekor (Fr.): dekorcu, dekorculuk
dekoratör (Fr.): dekaratörlük
delege (Fr.): delegelik
delil (Ar.): delillendirme,
delillendirmek, delillenme,
delillenmek, delilli, delilsiz,
delilsizlik
dem (I) (Far.): demleme, demlemek,
demlendiriliĢ, demlendirilme,
demlendirilmek, demlendiriĢ,
demlendirme, demlendirmek,
demleniĢ, demlenme, demlenmek,
demletme, demletmek, demleyiĢ,
demli, demlik, demlilik
demagog (Fr.): demagogluk
demet (Rum.): demetçi, demetçik,
demetçilik, demetleme, demetlemek,
demetleniĢ, demetlenme,
demetlenmek, demetletiĢ,
demetletme, demetletmek,
demetleyiĢ, demetli
demode (Fr.): demodeleĢme,
demodeleĢmek, demodelik
demokrat (Fr.): demokratlık
demokratik (Fr.): demokratikleĢme,
demokratikleĢmek,
demokratikleĢtirilme,
demokratikleĢtirilmek,
demokratikleĢtirme,
demokratikleĢtirmek, demokratiklik
denyo (Çince): denyoluk
depo (Fr.): depocu, depoculuk,
depolama, depolamak, depolanıĢ,
depolatılma, depolatılmak,
depolatma, depolatmak, depolayıĢ
depozito (Ġt.): depozitolu,
depozitosuz
derbeder (Far.): derbederce,
derbedercesine, derbederlik
derbent (Far.): derbentçi,
derbentçilik
derece (Ar.): dereceleme,
derecelemek, derecelendirilme,
derecelendirilmek, dereceleniĢ,

derecelenme, derecelenmek,
dereceli, derecesiz
derman (Far.): dermansız,
dermansızca, dermansızlaĢma,
dermansızlaĢmak, dermansızlık
ders (Ar.): derslik, derslikli
dershane (Ar.+ Far.): dershaneci,
dershanecilik
dert (Far.): dertlenilme,
dertlenilmek, dertleniĢ, dertlenme,
dertlenmek, dertleĢiĢ, dertleĢme,
dertleĢmek, dertli, dertlilik, dertsiz,
dertsizlik
derviş (Far.): derviĢçe, derviĢlik
desen (Fr.): desenci, desencilik,
desenleme, desenlemek, desenli,
desensiz
desilitre (Fr.): desilitrelik
desimetre (Fr.): desimetrelik
desinatör (Fr.): desinatörlük
despot(I) (Fr.): despotça,
despotlaĢma, despotlaĢmak,
despotluk
dessas (Ar.): dessaslık
destan (Far.): destancı, destancılık,
destanımsı, destanlaĢma,
destanlaĢmak, destanlaĢtırılma,
destanlaĢtırılmak, destanlaĢtırma,
destanlaĢtırmak, destanlı, destanlık,
destansal, destansı, destansız
destar (Far.): destarlı
destek (Far.): destekçi, destekçilik,
destekleme, desteklemek,
destekleniĢ, desteklenme,
desteklenmek, destekleĢme,
destekleĢmek, destekletme,
destekletmek, destekleyici,
destekleyicilik, destekleyiĢ, destekli,
desteklilik, desteksiz, desteksizlik
destur (Far.): desturlu, destursuz,
destursuzluk
detay (Fr.): detaylandırılma,
detaylandırılmak, detaylandırma,
detaylandırmak, detaylı, detaylılık,
detaysız, detaysızca, detaysızlık
deterjan (Fr.): deterjancı,
deterjancılık
detone (Fr.): detonelik
dev (Far.): devce, devleĢme,
devleĢmek, devleĢtirme,
devleĢtirmek
deva (Ar.): devasız, devasızlık
devam (Ar.): devamlı, devamlılık,
devamsız, devamsızlık
devir (I) (Ar.): devirli
devlet (Ar.): devletçi, devletçilik,
devletle, devletleĢtirilme,
devletleĢtirilmek, devletleĢtirme,
devletleĢtirmek, devletli
deyyus (Ar.): deyyusluk
didaktik (Fr.): didaktiklik
difteri (Fr.): difterili
diftong (Fr.): diftonglaĢma,
diftonglaĢmak
diğerkâm (Far.): diğerkâmlık
dikiz (Rum.): dikizci, dikizcilik,
dikizleme, dikizlemek, dikizleniĢ,
dikizlenme, dikizlenmek,
dikizletme, dikizletmek, dikizleyiĢ,
dikizlik
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dikkat (Ar.): dikkatli, dikkatlice,
dikkatlilik, dikkatsiz, dikkatsizce,
dikkatsizlik
dikta (Alm.): diktacı, diktacılık
diktatör (Fr.): diktatörce,
diktatörlük
dilber (Far.): dilberlik
din(I) (Ar.): dince, dinci, dincilik,
dindaĢ, dindaĢlık, dinli, dinlilik,
dinsel, dinsiz, dinsizleĢme,
dinsizleĢmek, dinsizleĢtirilme,
dinsizleĢtirilmek, dinsizleĢtirme,
dinsizleĢtirmek, dinsizlik
dinamik (Fr.): dinamikleĢme,
dinamikleĢmek, dinamikleĢtirme,
dinamikleĢtirmek, dinamiklik
dinamit (Fr.):dinamitçi,
dinamitçilik, dinamitleme,
dinamitlemek, dinamitlenme,
dinamitlenmek
dindar (Ar.+Far.): dindarlaĢma,
dindarlaĢmak, dindarlık
dinozor (Fr.): dinozorlar,
dinozorlaĢma, dinozorlaĢmak
diploma (Ġt.): diplomalı,
diplomalılık, diplomasız
diplomat (Fr.): diplomatça,
diplomatlık
dirayet (Ar.): dirayetli, dirayetlilik,
dirayetsiz, dirayetsizlik
direktör (Fr.): direktörlük
disiplin (Fr.): disiplinli, disiplinlilik,
disiplinsiz, disiplinsizce,
disiplinsizlik
disk (Fr.): diskçi, diskçilik
diskjokey (Ġng.): diskjokeylik
dispeç (Ġng.): dispeççi, dispeççilik
distiribütör (Fr.): distiribütörlük
divane (Far.): divaneleĢme,
divaneleĢmek, divaneleĢtirme,
divaneleĢtirmek, divanelik
diyalektik (Fr.): diyalektikçi
diyet (II) (Fr.): diyetli, diyetsiz
dizanteri (Fr.): dizanterili
dizayn (Ġng.): dizayncı, dizayncılık,
dizaynlı, dizaynsız
dobra (Bulg.) dobralık
doçent (Alm.): doçenlik
dogma (Yun.): dogmacı,
dogmacılık, dogmalaĢma,
dogmalaĢmak, dogmalaĢtırılma,
dogmalaĢtırılmak, dogmalaĢtırma,
dogmalaĢtırmak
doktor (Fr.): doktorculuk, doktorluk
doktora (Fr.): doktoralı, doktorasız
dolap (Ar.): dolapçı, dolapçılık,
dolaplı, dolapsız
dominant (Fr.): dominantlık
doping (Ġng.): dopingleme,
dopinglemek
dost (Far.): dostça, dostluk, dostsuz,
dostsuzluk
dosya (Fr.): dosyalama,
dosyalamak, dosyalanma,
dosyalanmak
dramatik (Fr.): dramatikleĢme,
dramatikleĢmek, dramatikleĢtirme,
dramatikleĢtirmek, dramatiklik
dramaturg (Alm.): dramaturgluk
drosera (Fr.): droseragiller
dua (Ar.): duacı, dualı, duasız,
duasızlık

dubara (Far.): dubaracı, dubaracılık
dublaj (Fr.): dublajcı, dublajcılık
dublör (Fr.): dublörlük
duka (Ġt.): dukalık
duş (Fr.): duĢlu, duĢsuz
dut (Far.): dutçu, dutçuluk,
dutgiller, dutluk
duvar (Far.): duvarcı, duvarcılık
düello (Ġt.): düellocu, düelloculuk
dükkân (Ar.): dükkâncı,
dükkâncılık
dülger (Far.): dülgerlik
dümbelek (Far.): dümbelekçi,
dümbelekçilik, dümbeleklik
dümen (Ġt.): dümenci, dümencilik,
dümensiz
dünya (Ar.): dünyacı, dünyacılık,
dünyada, dünyalı, dünyalık
dürbün (Far.): dürbünlü
dürüst (Far.): dürüstlük
düşman (Far.): düĢmanca,
düĢmancasına, düĢmanlaĢma,
düĢmanlaĢmak, düĢmanlaĢtırma,
düĢmanlaĢtırmak, düĢmanlık
-Eebedî (Ar.): ebedileĢme,
ebedileĢmek, ebedileĢtirme,
ebedileĢtirmek, ebedilik
ebleh (Ar.): eblehleĢme,
eblehleĢmek, eblehlik
ebru (Far.): ebrucu, ebruculuk,
ebrulama, ebrulamak, ebrulu
ecnebi (Ar.): ecnebilik
ecza (Ar.): eczacı, eczacılık, eczalı
eda (I) (Ar.): edalı
edat (Ar.): edatlı
edebiyat (Ar.): edebiyatça,
edebiyatçı, edebiyatçılık
edep (Ar.): edeplendirme,
edeplendirmek, edepleniĢ,
edeplenme, edeplenmek, edepli,
edeplilik, edepsiz, edepsizce,
edepsizcesine, edepsizleĢme,
edepsizleĢmek, edepsizlik
editör (Fr.): editörlük
efendi (Rum.): efendice,
efendicesine, efendicik,
efendileĢme, efendileĢmek, efendilik
efkâr (Ar.): efkârlanıĢ, efkârlanma,
efkârlanmak, efkârlı, efkârlılık
eflatun (Ar.): eflatunsu,
eflatunumsu
efsane (Far.): efsaneleĢme,
efsaneleĢmek, efsaneleĢtirilme,
efsaneleĢtirilmek, efsaneleĢtirme,
efsaneleĢtirmek, efsaneli
efsanevi (Far.): efsanevilik
efsun (Far.): efsuncu, efsunculuk,
efsunlama, efsunlamak, efsunlu
egoist (Fr.): egoistlik
egzama (Fr.): egzamalı
egzotik (Fr.): egzotiklik
egzoz (Ġng.): egzozcu, egzozculuk
ehemmiyet (Ar.): ehemmiyetli,
ehemmiyetlilik, ehemmiyetsiz,
ehemmiyetsizlik
ehlî (Ar.): ehlîleĢme, ehlîleĢmek,
ehlîleĢtirilme, ehlîleĢtirilmek,
ehlîleĢtirme, ehlîleĢtirmek
ehliyet (Ar.): ehliyetli, ehliyetlilik,
ehliyetsiz, ehliyetsizlik
ehven (Ar.): ehvenlik

eklektik (Fr.): eklektiklik
ekonomik (Fr.): ekonomiklik
eksantirik (Fr.): eksantiriklik
ekseriye (Ar.): ekseriyetle
eksper (Fr.): eksperlik
ekstra (Fr.): ekstrallık
ekstrem (Fr.): ekstremlik
elastik (Fr.): elastiklik
elbise (Ar.): elbiseli, elbiselik,
elbisesiz, elbisesizlik
elektirik (Fr.): elektrikçi,
elektrikçilik, elektrikleme,
elektriklemek, elektriklendirme,
elektriklendirmek, elektriklenme,
elektriklenmek, elektrikli,
elektriksiz, elektriksizlik
elektron (Fr.): elektronlu,
elektronsuz
elektronik: (Fr.): elektronikçi,
elektronikçilik
elem (Ar.): elemli, elemsiz,
elemsizlik
eleman (Fr.): elemanlı, elemansız,
elemansızlık
elit (Fr.): elitlik
elmas (Fr): elmasımsı, elmaslı
elzem (Ar.): elzemlik
emanet (Ar.): emanetçi, emanetçilik
emare (Ar.): emarecik
emay (Fr.): emaylama, emaylamak
emin (Ar.):eminlik
emîr (Ar.): emîrlik
emirber (Ar.+Far.): emirberlik
emlak (Ar.): emlakçı, emlakçılık
emniyet (Ar.): emniyetli,
emniyetlilik, emniyetsiz,
emniyetsizlik
emperyalist (Fr.): emperyalistlik
emsal (Ar.): emsalsiz, emsalsizlik
endam (Far.): endamlı, endamsız
endaze (Far.): endazeleme,
endazelemek, endazeli, endazesiz
endeks (Fr.): endeksleme,
endekslemek, endekslenme,
endekslenmek, endeksletme,
endeksletmek, endeksli
enderun (Ar.): enderunlu
endişe (Far.): endiĢelendirme,
endiĢelendirmek, endiĢelenme,
endiĢelenmek, endiĢeli, endiĢelilik,
endiĢesiz, endiĢesizlik
endüstri (Fr.): endüstrileĢme,
endüstrileĢmek
enerjik (Fr.): enerjiklik
enfes (Ar.): enfeslik
enjeksiyon (Fr.): enjeksiyoncu
entari (Ar.): entarilik
entel (Fr.): entellik
entellüktüel (Fr.): entellüktüellik
enteresan (Fr.): entresanlık
enternasyonal (Fr.):
enternasyonalci, enternasyonalcilik
entrika (Fr.): entrikacı, entrikacılık
envaiçeşit (Ar.+Far.): envaiçeĢitli
erguvan (Far.): erguvangiller
erkânıharp (Ar.): erkânıharplik
erkete (Rum.): erketeci, erketecilik,
erketelik
eroin (Fr.): eroinci, eroincilik
eroinman (Fr.): eroinmanlık
eros (Fr.): erosal, erosallık, erosçu,
erosçuluk
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erotik (Fr.): erotiklik
esas (Ar.): esaslandırma,
esaslandırmak, esaslanma,
esaslanmak, esaslı, esaslılık, esassız,
esassızlık, esasta, esastan
esef (Ar.): eseflenme, eseflenmek,
esefli
eser (Ar.): esersiz, esersizlik
esir (Ar.): esirci, esircilik
eskort (Fr.): eskortluk
eskrim (Fr.): eskrimci, eskrimcilik
esmer (Ar.): esmerce, esmerimsi,
esmerleĢme, esmerleĢmek,
esmerleĢtirme, esmerleĢtirmek,
esmerlik
esnaf (Ar.): esnaflık
espas (Fr.): espaslı
Esperanto (Ġt.): Esperantocu
espri (Fr.): esprili, esprililik,
esprisiz
espritüel (Fr.): espritüellik
esrar (Ar.): esrarlı, esrarlılık
ester (Alm.): esterleĢme
estetik (Fr.):estetikçi, estetikçilik
esvap (Ar.): esvaplı, esvapsız,
esvapsızlık
eşkıya (Ar.): eĢkıyaca, eĢkıyalık
eşraf (Ar.): eĢraflık
eşref (Ar.): eĢreflik
eşya (Ar.): eĢyalı, eĢyasız, eĢyasızlık
eter (Fr.): eterleme, eterlemek,
eterleĢme, eterleĢmek, eterleĢtirme,
eterleĢtirmek
etiket (Fr.): etiketçi, etiketçilik,
etiketleme, etiketlemek, etiketleniĢ,
etiketlenme, etiketlenmek,
etiketletme, etiketletmek, etiketli,
etiketlik, etiketsiz, etiketsizlik
etraf (Ar.): etraflı, etraflıca,
etraflılık
evham (Ar.): evhamlanma,
evhamlanmak, evhamlı, evhamlılık,
evhamsız
evlat (Ar.): evlatlı, evlatlık, evlatsız,
evlatsızlık
evlek (Rum.): evlekleme,
evleklemek
evliya (Ar.): evliyalık
evvel (Ar.): evvelce, evvelden
evvelki, evvelleri, evvellik, evvelsi
eyyam (Ar.): eyyamcı, eyyamcılık
ezan (Ar.): ezancı, ezansız,
ezansızlık
ezber (Far.): ezberci, ezbercilik,
ezberden, ezbere, ezberlenme,
ezberlenmek, ezberletme,
ezberletmek, ezberlettirme,
ezberlettirmek, ezberleyiĢ
ezelî (Ar.):ezelîli
eziyet (Ar.):eziyetli, eziyetsiz
-Ffaal (Ar.): faallik
fabrika (Ġt.): fabrikacı, fabrikacılık
fabrikatör (Fr.): fabrikatörlük
facia (Ar.): facialaĢma, facialaĢmak,
facialaĢtırma, facialaĢtırmak, facialı
faça (Ġt.): façalı
façeta (Ġt.): façetalı, façetasız
façuna (Ġt.): façunalık
fahiş (Ar.): fahiĢlik
fahişe (Ar.): fahiĢelik
fahri (Ar.): fahrilik

faik (Ar.): faiklik
fail (Ar.): faillik
faiz (Ar.): faizci, faizcilik, faizli,
faizsiz
fakir (Ar.): fakirce, fakirleĢme,
fakirleĢmek, fakirleĢtirme
fakirleĢtirmek, fakirlik
faks (Ġng.): fakslama, fakslamak
fakslatma, fakslatmak
fakülte (Fr.): fakültelik
fal (Ar.): falcı, falcılık
falaka (Ar.): falakacı, falakalı,
falakasız
falan (Ar.): falanca, falanıncı
falçata (Ġt.): falçatalı, falçatasız
falso (Ġt.): falsolu, falsosuz,
falsosuzluk
fanatik (Fr.): fanatikleĢme,
fanatikleĢmek, fanatiklik
fâni (Ar.): fânilik
fantastik (Fr.): fantastiklik
fantazya (II) (Rum.): fantazyalı
fanus (Ar.): fanuslu
farba (Fr.): farbalı, farbasız
farfara (Ar.): farfaracı, farfaracılık,
farfaralık
fark (Ar.): farklı, farklıca,
farklılaĢma, farklılaĢmak,
farklılaĢtırma, farklılaĢtırmak,
farklılık, farksız, farksızlaĢma,
farksızlaĢmak, farksızlık
farmoson (Fr.): farmosonluk
Fars (Ar.): Farsça
fasarya (Rum.): fasaryalık
fasık (Ar.): fasıklık
fasıla (Ar.): fasılalı, fasılasız
fasih (Ar.): fasihlik
fasit (Ar.): fasitlik
fasal (Ar.): fasallık
fasulye (Rum.): fasulyegiller,
fasulyemsi
faşist (Fr.): faĢistleĢme,
faĢistleĢmek, faĢistleĢtirme
faĢistleĢtirmek, faĢistlik
faşizan (Fr.): faĢizanlık
fatura (Ġt.): faturalama,
faturalamak, faturalandırılma
faturalandırılmak, faturalandırma
faturalandırmak, faturalatma,
faturalatmak, faturalı, faturasız,
faturasızlık
faul (Ġng.): faullü, faulsüz
favori (Fr.): favorili, favorililik,
favorisiz
fayans (Fr.): fayansçı, fayansçılık
fayda (Ar.): faydacı, faydacılık
faydalandırılma, faydalandırılmak
faydalandırma, faydalandırmak,
faydalanılma, faydalanılmak,
faydalanıĢ, faydalanma,
faydalanmak, faydalı, faydasız,
faydasızca, faydasızlık
fayton (Fr.): faytoncu, faytonculuk
fazilet (Ar.): faziletli, faziletlilik,
faziletsiz, faziletsizlik
fazla (Ar.): fazlaca, fazladan,
fazlalaĢma, fazlalaĢmak,
fazlalaĢtırma, fazlalaĢtırmak,
fazlalık, fazlasıyla
fedai (Ar.): fedaice, fedailik
fedakâr (Ar.+Far.): fedakârca,
fedakârcasına, fedakârlık

federal (Fr.): federalleĢme,
federalleĢmek
fehamet (Ar.): fehametli
fehva (Ar.): fehvasınca
felaket (Ar.): felaketli
felç (Ar.): felçli, felçlilik
felsefe (Ar.): felsefeci, felsefecilik
fen (Ar.): fenci, fenlenme,
fenlenmek
fena(I) (Ar.): fenalaĢma
fenalaĢmak, fenalaĢtırma,
fenalaĢtırmak, fenalık
fener (Rum.): fenerci, fenercilik
fenerli, fenersiz
feodal (Fr.): feodallik
ferace (Ar.): feraceli, feracelik
feracesiz
feragat (Ar.): feragatli
ferah (II) (Ar.): ferahlama
ferahlamak, ferahlandırma
ferahlandırmak, ferahlanma
ferahlanmak, ferahlatma
ferahlatmak, ferahlık
feraset (Ar.): ferasetli, ferasetsiz,
ferasetsizlik
ferda (Ar.): ferdası
ferdî (Ar.): ferdîlik
ferdiyet (Ar.): ferdiyetçi,
ferdiyetçilik
ferik (II) (Ar.): feriklik
ferman (Ar.): fermanlı
fermene (Ġt.): fermeneci,
fermenecilik, fermeneli
fermuar (Fr.): fermuarcı,
fermuarcılık
fersah (Ar.): fersahlık
fersude (Far.): fersudelik
fesat (Ar.): fesatçı, fesatçılık
fesatlık
fesleğen (Rum.): fesleğenli,
fesleğensiz
fettan (Ar.): fettanca
fettanlaĢma, fettanlaĢmak, fettanlık
fetva (Ar.): fetvacı, nfetvacılık
fevkalade (Ar.): fevkaladelik
fevri (Ar.): fevrilik
feyiz (Ar.): feyizlendirme,
feyizlendirmek, feyizlenme,
feyizlenmek, feyizli
feylesof (Ar.): feylesofça,
feylesofluk
fıçı (Rum.): fıçıcı, fıçıcılık
fıçılama, fıçılamak
fıkra (Ar.): fıkracı, fıkracılık
fındık (Ar.): fındıkçı, fındıkçılık,
fındıklık
fırça (Rum.): fırçacı, fırçacılık,
fırçalama, fırçalamak, fırçalanma
fırçalanmak, fırçalatma, fırçalatmak,
fırçalayıĢ, fırçalı, fırçalık
fırın (Rum.): fırıncı, fırıncılık
fırınlama, fırınlamak, fırınlanma
fırınlanmak, fırınlatma, fırınlatmak
fırınlı, fırınlık
fırka (Ar.): fırkacı, fırkacılık
fırsat (Ar.): fırsatçı, fırsatçılık
fırtına (Ġt.): fırtınalı
fıstık (Ar.): fıstıkçı, fıstıkçılık,
fıstıklama, fıstıklamak, fıstıklık
fışkı (Rum.): fıĢkılama, fıĢkılamak
fıĢkılı
fıtık (Ar.): fıtıklık
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fıtri (Ar.): fıtrilik
fidan (Rum.): fidanca, fidancık,
fidanlık
fide (Rum.):fideci, fidecilik,
fideleme, fidelemek, fidelik
figür (Fr.): figürlü, figürsüz
figüran (Fr.): figüranlık
fihrist (Far.): fihristleme
fihristlemek
fiil (Ar.): fiilimsi
fikir (Ar.): fikirci, fikirdeĢ,
fikirleĢme, fikirleĢmek,
fikirleĢtirme, fikirleĢtirmek, fikirli,
fikirlilik, fikirsiz, fikirsizlik
fil (Ar.): filgiller, filsi
filar (Rum.): filarlı, filarsız
filigran (Fr.): filigranlı
filika (Ġt.): filikacı, filikacılık
filinta (Alm.): filintalı
filiz (I) (Rum.): filizcik, filizleme,
filizlemek, filizlendirme,
filizlendirmek, filizlenme
filizlenmek, filizli
film (Fr.): filmci, filmcilik,
filmleĢtirilme, filmleĢtirilmek,
filmleĢtirme, filmleĢtirmek
filozof (Fr.): filozofça, filozoflaĢma,
filozoflaĢmak
filozofluk
filtre (Fr.): filtreli, filtresiz
finalist (Fr.): finalistlik
firak (Ar.): firaklı
firari (Ar.): firarilik
firavun (Ar.): firavunlaĢma
firavunlaĢmak, firavunluk
firkete (Ġt.): firketeleme,
firketelemek
fiske (Rum.): fiskeleme, fiskelemek
fistan (Rum.): fistanlı, fistanlık,
fistansız
fisto (Ġt.): fistolu
fiş (Fr.): fiĢleme, fiĢlemek, fiĢlenme,
fiĢlenmek, fiĢletme, fiĢletmek, fiĢli,
fiĢlik, fiĢsiz
fişek (Far.): fiĢekçi, fiĢekçilik,
fiĢekli, fiĢeklik, fiĢeklikli, fiĢeksiz
fit (I) Ar.): fitçi, fitçilik, fitleme,
fitlemek, fitlenme, fitlenmek
fitil (Ar.): fitilci, fitilcilik, fitilleme,
fitillemek, fitillenme, fitillenmek,
fitilli, fitilsiz
fitne (Ar.): fitneci, fitnecilik,
fitneleme, fitnelemek, fitnelik
fiyaka (Ġt.): fiyakacı, fiyakacılık,
fiyakalı, fiyakalılık
fiyasko (Ġt.): fiyaskolu, fiyaskosuz
fiyat (Ar.): fiyatlandırma,
fiyatlandırmak, fiyatlanma,
fiyatlanmak, fiyatlı, fiyatlılık
fiyonk (Rum.): fiyonklu, fiyonksuz
fizik (Fr.): fizikçe, fizikçi, fiziksel
fiziksellik
fizyokrat (Fr.): fizyokratlık
flama (Ġt.): flamacı
Flaman (Ġt.): Flamanca
Flit (Ġng.): flitleme, flitlemek
flüt (Fr.): flütçü, nflütçülük
fodla (Ar.): fodlacı, fodlacılık
fodul (Ar.): fodulca, fodulluk
fok (Fr.): fokgiller

fokus (Ġng.): fokuslama,
fokuslamak, fokuslanma,
fokuslanmak
fol (Rum.): folluk
folklor (Fr.): folklorcu, folklorculuk
fonetik (Fr.): fonetikçi
fonksiyonel (Fr.): fonksiyonellik
forma (Ġt.): formalık
formalite (Fr.): formaliteci
formalitecilik, formaliteli,
formalitesiz
format (Ġng.): formatlama
formatlamak, formatlatma,
formatlatmak, formatlı, formatsız,
formatsızlık
formel (Fr.): formellik
formül (Fr.): formülleĢme
formülleĢmek, formülleĢtirme,
formülleĢtirmek, formüllü,
formülsüz, formülsüzlük
fors (Ġng.): forslu, forsluluk
fosfat (Fr.): fosfatlama, fosfatlamak,
fosfatlatma
fosfatlatmak, fosfatlı, fosfatsız
fosfor (Fr.): fosforlu, fosforsuz
fosil (Fr.): fosilleĢme, fosilleĢmek
fosilli
fotoğraf (Fr.): fotoğrafçı,
fotoğrafçılık, fotoğraflama,
fotoğraflamak
fotojenik (Fr.): fotojeniklik
fotokopi (Fr.):fotokopici,
fotokopicilik
fotomodel (Fr.): fotomodellik
frak (Fr.): fraklı, fraksız
francala (Ġt.): francalacı,
francalacılık, francalalık
frank Fr.): franklık
Fransız (Fr.): Fransızca,
FransızlaĢma, FransızlaĢmak,
FransızlaĢtırma, FransızlaĢtırmak,
Fransızlık
fren (Fr.): frenci, frencilik,
frenleme, frenlemek, frenlenme,
frenlenmek, frenleyici
frengi (I) (Fr.): frengili
Frenk (Far.): Frenkçe, FrenkleĢme,
FrenkleĢmek, FrenkleĢtirme,
FrenkleĢtirmek, Frenklik
freze (Ġt.): frezeci, frezecilik,
frezeleme, frezelemek
fuar (Fr.): fuarcı, fuarcılık
fukara (Ar): fukaralık
funda (Rum.): fundagiller, fundalar,
fundalık
futbol (Ġng.): futbolcu, futbolculuk
fuzuli (Ar.): fuzulilik
füsun (Far.): füsunlu
fütuhat (Ar.): fütuhatçı, fütuhatçılık
fütur (Ar.): fütursuz, fütursuzca,
fütursuzcasına, fütursuzluk
fütürist (Fr.): fütüristlik
füze (Fr.): füzeci
-Ggabi (Ar.): gabilik
gabya (Ġt.): gabyacı
gaddar (Ar.): gaddarca,
gaddarcasına, gaddarlık
gadir (Ar.): gadirlik
gafil (Ar.):gafillik
gâhi (Far.): gâhice
gaile (Ar.): gaileli

gailesiz, gailesizlik
gaip (Ar.): gaiplik
galeri (Fr.): galerici, galericilik
galeyan (Ar.): galeyanlı
galoş (Fr.): galoĢlu, galoĢsuz
galvaniz (Fr.): galvanizci,
galvanizcilik, galvanizleme,
galvanizlemek, galvanizlenme,
galvanizlenmek, galvanizletme,
galvanizletmek, galvanizli,
galvanizsiz
gam (I) (Ar.): gamlandırma,
gamlandırmak, gamlanma,
gamlanmak, gamlı, gamlılık,
gamsız, gamsızca, gamsızlık
gama (Fr.): gamalı
gamet (Fr.): gametli, gametsiz
gammaz (Ar.): gammazlama,
gammazlamak, gammazlanma,
gammazlanmak, gammazlık
gamze (Ar.):gamzeli, gamzesiz
gangster (Fr.): gangsterlik
gani (Ar.): ganilik
garaj (Fr.): garajcı, garajcılık
garanti (Fr.):garantileme,
garantilemek, garantiletme,
garantiletmek, garantili, garantisiz
garantisizlik
garantör (Ġng.):ngarantörlük
garaz (Ar.): garazlı, garazsız,
garazsızca, garazsızlık
garazkâr (Ar.): garazkârlık
gardırop (Fr.): gardıropçu,
gardıropçuluk
gardiyan (Fr.): gardiyanlık
gariban (Ar.): garibancık,
garibanlık
garip (Ar.): garipleĢme,
garipleĢmek, gariplik, garipseme,
garipsemek, garipsenme,
garipsenmek
garnitür (Fr.): garnitürlü,
garnitürsüz
Garp (Ar.):11 Garpçı, Garpçılık,
Garplı, GarplılaĢma, GarplılaĢmak
GarplılaĢtırma, GarplılaĢtırmak,
Garplılık
garson (Fr.): garsonluk
gasp (Ar.): gaspçı, gaspçılık
gâvur (Far.): gâvurca, gâvurcasına,
gâvurlaĢma, gâvurlaĢmak, gâvurluk
gaye (Ar.): gayeli, gayelilik,
gayesiz, gayesizlik
gayet (Ar.): gayetle
gayret (Ar.): gayretlendirme,
gayretlendirmek, gayretlenme,
gayretlenmek, gayretli, gayretlilik
gayretsiz, gayretsizlik
gayretkeş (Ar.+Far.): gayretkeĢlik
gayrıciddi (Ar.): gayrıciddilik
gayrımeşru (Ar.): gayrımeĢruluk
gayrıresmî (Ar.): gayrıresmîlik
gayrışahsi (Ar.): gayrıĢahsilik
gaz (II) (Fr.): gazlama, gazlamak,
gazlanma, gazlanmak, gazlaĢma,

Sözlükte „garp‟ın Arapça olduğu
belirtilmiĢ ancak Garp hâlinin Arapça
olduğu belirtilmemiĢtir.
11

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/3 2017 s. 1398-1442, TÜRKİYE

Pelin SEÇKİN – A. Mevhibe COŞAR

1418
gazlaĢmak, gazlaĢtırma,
gazlaĢtırmak, gazlı, gazlılık, gazsız
gazsızlık
gazap (Ar.): gazaplandırma,
gazaplandırmak, gazaplanma,
gazaplanmak, gazaplı, gazapsız
gazel (I) (Ar.): gazelimsi
gazel (II) (Ar.): gazellenme,
gazellenmek
gazelhan: (Ar.+Far.): gazelhanlık
gazete (Ġt.): gazeteci, gazetecilik
gazi (Ar.): gazilik
gazino (Ġt.): gazinocu, gazinoculuk
gazoz (Fr.): gazozcu, gazozculuk
gebre (I) (Rum.): gebreleme,
gebrelemek, gebrelenme,
gebrelenmek
geda (Far.): gedalık
gen (IV) (Fr.): gensel
general (Alm.): generallik
gerdan (Far.):gerdanlık
gerde (Rum.): gerdellik
gergedan (Far.): gergedangiller
gerilla (Fr.): gerillacı, gerillacılık,
gerillalaĢma, gerillalaĢmak,
gerillalık
geyşa (Ġng.): geyĢalık
gıda (Ar.): gıdalı, gıdasız
gıdasızlık
gıllıgış (Ar.): gıllıgıĢlı, gıllıgıĢsız
gıybet (Ar.): gıybetçi, gıybetçilik
girift (Far.): giriftlik
giriftar (Far.): giriftarlık
giriftzen (Far.): giriftzenlik
gitar (Fr.):gitarcı, gitarcılık
gladyatör (Fr.): gladyatörlük
glikoz (Fr.): glikozlu
global (Fr.): globalleĢme,
globalleĢmek, globalleĢtirme,
globalleĢtirmek, globallik
godoş (Erm.): godoĢluk
gol (Ġng.): golcü, golcülük, gollü,
gollük, golsüz, golsüzlük
golf (Fr.): golfçü, golfçülük
gondol (Fr.): gondolcu, gondolculuk
goşist (Fr.): goĢistlik
gönder (Rum.): gönderli
gönye (Rum.): gönyeleme,
gönyelemek
grafik (Fr.): grafikçi, grafikçilik
grafiker (Alm.): grafikerlik
grafit (Fr.): grafitli
gram (Fr.): gramlık
gramaj (Fr.): gramajlı
gramer (Fr.): gramerci, gramercilik
granit (Fr.): granitleĢme
gravür (Fr.): gravürcü, gravürcülük
Grek (Fr.): Grekçe
grev (Fr.): gervci, gervcilik
greyder (Ġng.): greyderci,
greydercilik
gri (Fr.): grimsi, grimtrak
grip (Fr.): gripli
groston (Ġng.): grostonluk
grup (Fr.): gruplandırma,
gruplandırmak, gruplanıĢ,
gruplanma, gruplanmak, gruplaĢma,
gruplaĢmak, gruplaĢtırma,
gruplaĢtırmak
gudubet (Ar.): gudubetlik
gurbet (Ar.): gurbetçi, gurbetçilik,
gurbetlik

gurur (Ar.): gururlandırma,
gururlandırmak, gururlanıĢ,
gururlanma, gururlanmak, gururlu,
gururluca, gururluluk, gurursuz,
gurursuzluk
gübre (Rum.): gübreleme,
gübrelemek, gübrelenme,
gübrelenmek, gübreletme,
gübreletmek, gübreli, gübrelik,
gübresiz
güderi (Far.): güderici, güdericilik,
güderileme, güderilemek
güfte (Far.): güfteci, güftecilik
gül (Far.): gülcü, gülcülük, gülgiller,
güllü, güllük
güllabi (I) (Ar.): güllabici
gümrah (Far.): gümrahlaĢma,
gümrahlaĢmak, gümrahlık
gümrük (Rum.): gümrükçü,
gümrükçülük, gümrükleme,
gümrüklemek, gümrüklendirme,
gümrüklendirmek, gümrüklenme,
gümrüklenmek, gümrüklü,
gümrüksüz
günah (Far.): günahlı, günahlılık,
günahsız, günahsızca, günahsızlık
günahkâr (Far.):günahkârlık
Gürcü (Far.): Gürcüce
güzide (Far.): güzidelik
haber (Ar.): haberci, habercilik
haberleĢilme, h aberleĢilmek,
haberleĢme, haberleĢmek,
haberleĢtirme, haberleĢtirmek,
haberli, haberlik, haberlilik,
habersiz, habersizce, habersizlik
haberdar (Ar. +Far.): haberdarlık
habis (Ar.): habislik
hacamat (Ar.): hacamatçı,
hacamatçılık, hacamatlama,
hacamatlamak
hacı (Ar.): hacılık
hacim (Ar.): hacimce, hacimli
hacimlice, hacimlilik, hacimsiz
hacimsizlik
haciz (Ar.): hacizli
haç (Far.): haçlama, haçlamak
haçlı
hadde (Ar.): haddeci, haddecilik
haddeleme, haddelemek
hademe (Ar.): hademelik
hadım (Ar.): hadımlaĢtırma
hadımlaĢtırmak, hadımlık
hadise (Ar.): hadiseli, hadisesiz
hafız (Ar.): hafızlama, hafızlamak
hafızlık
hafıza (Ar.): hafızalı, hafızalılık,
hafızasız, hafızasızlık
hafif (Ar.): hafifçe, hafifleme
hafiflemek, hafifleĢme, hafifleĢmek,
hafifleĢtirme, hafifleĢtirmek,
hafifletme, hafifletmek, hafifleyiĢ,
hafiflik
hafifseme, hafifsemek, hafifsenme
hafifsenmek, hafifseyiĢ, hafiften
hafiye (Ar.): hafiyelik
hafriyat (Ar.): hafriyatçı,
hafriyatçılık
hafta (Far.):nhaftalarca, haftalığına,
haftalık, haftalıkçı, haftalıklı,
haftaya
hain (Ar.): haince, haincesine
hainleĢme, hainleĢmek, hainlik

hak (I) (Ar.): hakça, hakçası,
hakkında, hakkıyla, haklaĢma
haklaĢmak, haklı, haklılık
haksız, haksızca, haksızlık
hakem (Ar.):hakemli, hakemlik
hakikat (Ar.):hakikatli, hakikatlilik,
hakikatsiz, hakikatsizlik
hakiki (Ar.): hakikilik
hâkim (Ar.): hâkimlik
hakkâk (Ar.): hakkâklık
hakperest (Ar.+Far.): hakperestlik
hakşinas (Ar .+Far.): hakĢinaslık
hal (I) (Ar.): hallediliĢ, halledilme
halledilmek, hallediĢ, halletme
halletmek, hallettirme, hallettirmek
hâl (Ar.): hâliyle, hâllenme,
hâllenmek, hâlleĢme, hâlleĢmek
hâllice, hâlsiz, hâlsizce, hâlsizleĢme,
hâlsizleĢmek, hâlsizlik
hala (Ar.): halalık
halaskâr (Ar.+Far.): halaskârlık
halayık (Ar.): halayıklı, halayıklılık
hale (Ar.): haleli
halel (Ar.): halellenme, halellenmek
halife (Ar.): halifelik
halihazır (Ar.): halihazırda
halim (Ar.): halimlik
halis (Ar.): halislik
halk (Ar.): halkçı, halkçılık
halka (Ar.): halkacı, halkacılık,
halkalama, halkalamak, halkalanıĢ
halkalanma, halkalanmak,
halkalayıĢ, halkalı, halkasız
hallaç (Ar.): hallaçlık
halter (Fr.): halterci, haltercilik
ham (Far.): hamlama, hamlamak
hamlaĢma, hamlaĢmak, hamlık
hamal (Ar.): hamallık
hamam (Ar.): hamamcı,
hamamcılık, hamamlık
hamarat (Ar.): hamaratça
hamaratlaĢma, hamaratlaĢmak
hamaratlık
hamasi (Ar.): hamasilik
hamburger (Alm.): hamburgerci
hamburgercilik
hami (Ar.): hamisiz
hamile (Ar.): hamilelik
hamiyet (Ar.): hamiyetli,
hamiyetsiz
hamiyetperver (Ar.+Far.):
hamiyetperverlik
hamla (Ar.): hamlacı
hamle (Ar.): hamleci, hamlecilik
hamur (Ar.): hamurcu, hamurculuk,
hamurlama, hamurlamak,
hamurlanma, hamurlanmak,
hamurlaĢma, hamurlaĢmak,
hamursu, hamursuz
hamurkâr (Ar.+ Far.):hamurkârlık
Hanbeli (Ar.): Hanbelilik
hançer (Ar.): hançerleme
hançerlemek, hançerlenme
hançerlenmek, hançerletme,
hançerletmek
handan (Far.): handanlık
handikap (Ġng.): handikaplı,
handikapsız
hane (Far.): haneli, hanelik
hanedan (Far.): hanedanlık
Hanefi (Ar.): Hanefilik
hanende (Far.): hanendelik
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hap (I) (Ar.):nhapçı, hapçılık
hapis (Ar.): hapislik
har (II) (Ar.): harlama, harlamak
harlatma, harlatmak, harlı
harabati (Ar.): harabatilik
harabe (Ar.): harabelik
haraç (Ar.): haraççı, haraççılık
haraçlı
haram (Ar.): haramlık, haramsız
harami (Ar.): haramilik
harap (Ar.): haraplaĢma,
haraplaĢmak, haraplık
hararet(Ar.):hararetlendirme,
hararetlendirmek, hararetlenme
hararetlenmek, hararetli, hararetlik
harbi (Ar.): harbici, harbicilik,
harbiden, harbilik
harbiye (Ar.): harbiyeli, harbiyelilik
harç (Ar.): harçlı
harçlık, harçsız, harçsızlık
hardal (Ar.): hardalımsı
hardallı, hardallık, hardalsı,
hardalsız
hare (Far.): harelenme
harelenmek, hareli, haresiz
hareke (Ar.): harekeleme
harekelemek, harekeli, harekesiz
hareket (Ar.): hareketlendirme,
hareketlendirmek, hareketleniĢ
hareketlenme, hareketlenmek
hareketli, hareketlilik, hareketsiz
hareketsizlik
harem (Ar.): haremlik
harf (Ar.): harfleme, harflemek
harfendaz (Ar.+Far.):harfendazlık
harharyas (Rum.): harharyasgiller
hariciye (Ar.): hariciyeci,
hariciyecilik
harika (Ar.): harikalık
harikulade (Ar.): harikuladelik
haris (Ar.): harislik
harita (Ar.): haritacı, haritacılık,
haritalık
harman (Far.): harmancı,
harmancılık, harmanlama,
harmanlamak, harmanlanıĢ
harmanlanma, harmanlanmak
harmanlatma, harmanlatmak
harmanlayıĢ, harmanlık
has (Ar.): haslık
hasar (Ar.):hasarlı
hasarlılık, hasarsız
hasarsızca, hasarsızlık
hasat (Ar.): hasatçı, hasatçılık
hasbi (Ar.): hasbilik
haset (Ar.): hasetçi, hasetçilik,
hasetlenme, hasetlenmek, hasetli,
hasetlik
hasıl (Ar.): hasılı
hasılat (Ar.): hasılatlı
hasım (Ar.): hasımca, hasımlık
hasır (Ar.): hasırcı, hasırcılık
hasırlama, hasırlamak, hasırlanma
hasırlanmak, hasırlı
hasis (Ar.): hasislik
hasiyet (Ar.): hasiyetli
hasret (Ar.): hasretli, hasretlik,
hasretlilik, hasretsiz, hasretsizlik
hassas (Ar.):hassaslık
hassasiyet (Ar.): hassasiyetli
hasta (Far.): hastaca, hastalandırma,
hastalandırmak, hastalanıĢ,

hastalanma, hastalanmak, hastalık,
hastalıklı, hastalıklılık
hastane (Far.): hastanelik
hasut (Ar.): hasutluk
haşin (Ar.): haĢinleĢme,
haĢinleĢmek, haĢinlik
haşmet (Ar.): haĢmetli, haĢmetlilik
hata (Ar.): hatalı, hatalılık, hatasız,
hatasızca, hatasızlık
hatıl (Ar.): hatıllama, hatıllamak
hatır (Ar.): hatırlama, hatırlamak
hatırlanıĢ, hatırlanma, hatırlanmak
hatırlatılma, hatırlatılmak, hatırlatıĢ,
hatırlatma, hatırlatmak
hatırlayıĢ, hatırlı, hatırlılık
hatırsız, hatırsızca, hatırsızlık
hatırşinas (Ar.+Far.): hatırĢinaslık
hatip (Ar.): hatiplik
hattat (Ar.): hattatlık
hav (I) (Ar.):havlanma, havlanmak,
havlı
hava (Ar.): havacı, havacılık
havadan, havalandırıcı,
havalandırılma, havalandırılmak,
havalandırma, havalandırmacı
havalandırmak, havalandırmalı
havalanıĢ, havalanma, havalanmak
havalı, havalılık, havasız, havasızlık
havadar (Ar.+ Far.): havadarlık
havai (Ar.): havailik
havale (Ar.): havaleli
havari (Ar.): havarilik
havuz (Ar.): havuzcu, havuzcuk
havuzculuk, havuzlama,
havuzlamak, havuzlanma
havuzlanmak, havuzlu, havuzsuz
hayâ (Ar.): hayâlı, hayâsız,
hayâsızca, hayâsızcasına, hayâsızlık
hayal (Ar.): hayalci, hayalcilik
hayalleme, hayallemek
hayalli, hayalsiz
hayalî (Ar.): hayalîleĢme,
hayalîleĢmek, hayalîlik
hayalperest (Ar.+Far.):
hayalperestlik
hayalperver (Ar.+ Far.):
hayalperverlik
hayatiyet (Ar.): hayatiyetli
haybe (Ar.): haybeci, haybecilik
haybeden
haydut (Ar.): haydutluk
hayıf (Ar.): hayıflanıĢ, hayıflanma
hayıflanmak
hayır (I) (Ar.): hayırlaĢma,
hayırlaĢmak
hayır (II) (Ar.): hayırlı, hayırlılık
hayırsız, hayırsızca, hayırsızlık
hayırperver (Ar.+ Far.):
hayırperverlik
hayran (Ar.): hayranlık
hayret (Ar.): hayretle
haysiyet (Ar.): haysiyetiyle,
haysiyetli, haysiyetlilik, haysiyetsiz,
haysiyetsizlik
hayvan (Ar.) hayvanca,
hayvancağız, hayvancasına,
hayvancık, hayvancıl, hayvancılık
hayvanımsı, hayvanlaĢma,
hayvanlaĢmak, hayvanlaĢtırma,
hayvanlaĢtırmak, hayvanlık,
hayvansal, hayvansı
haz (Ar.): hazcı, hazcılık

hazakat (Ar.): hazakatli
hazım (Ar.): hazımlı, hazımlılık
hazımsız, hazımsızca, hazımsızlık
hazır (Ar.): hazırcı, hazırcılık
hazırlama, hazırlamak, hazırlanıĢ
hazırlanma, hazırlanmak,
hazırlatma, hazırlatmak,
hazırlattırma, hazırlattırmak,
hazırlayıĢ, hazırlık, hazırlıklı
hazırlıklılık, hazırlıksız,
hazırlıksızca, hazırlıksızlık
hazırcevap (Ar.): hazırcevaplık
hazin (Ar.): hazinlik
hazinedar (Ar.): hazinedarlık
hece (Ar.): hececi, hececilik,
heceleme, hecelemek, heceletme,
heceletmek, hecelettirme
hecelettirmek, heceleyiĢ, heceli,
hecelik
hedef (Ar.): hedefleme, hedeflemek,
hedeflenme, hedeflenmek
hediye (Ar.): hediyelik
hekim (Ar.): hekimlik
hektolitre (Fr.): hektolitrelik
helal (Ar.): helalinden, helalleĢme
helalleĢmek, helalli, helallik
helecan (Ar.): helecanlanma,
helecanlanmak
helezon (Ar.): helezonlaĢma,
helezonlaĢmak, helezonlu,
helezonsuz
helis (Fr.): helisel
helme (Ar.): helmelenme,
helmelenmek, helmeleĢme,
helmeleĢmek, helmeli
helva (Ar.): helvacı, helvacılık
helvalaĢma, helvalaĢmak, helvalık
hemcins (Far.+ Ar.): hemcinslik
hemdert (Far.): hemdertlik
hemen (Far.): hemencecik,
hemencek
hemfikir (Far.+ Ar.): hemfikirlik
hemhâl (Far.+ Ar.): hemhâllik
hemhudut (Far.+Ar.): hemhudutluk
hempa (Far.): hempalık
hemşehri (Far.): hemĢehrilik
hemşire (Far.): hemĢirelik
hentbol (Ġng.): hentbolcu,
hentbolculuk
hep (Far.): hepsi, hepten
hercai (Far.+Ar.): hercailik
herek (Rum.): herekleme,
hereklemek
hergele (Far.): hergeleci,
hergelecilik, hergelelik
herif (Ar.): heriflik
herkes (Far.): herkesçe, herkeslik
hesabi (Ar.): hesabilik
hesap (Ar.): hesapça, hesapçı,
hesapçılık, hesaplama, hesaplamak,
hesaplanıĢ, hesaplanma,
hesaplanmak, hesaplaĢma,
hesaplaĢmak, hesaplatma,
hesaplatmak hesaplattırma,
hesaplattırmak, hesaplayıĢ, hesaplı,
hesaplıca, hesaplılık, hesapsız,
hesapsızca, hesapsızlık
heteroseksüel (Fr.):
heteroseksüellik
heves (Ar.): heveslendirme,
heveslendirmek, hevesleniĢ,
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heveslenme, heveslenmek, hevesli,
heveslilik, hevessiz, hevessizlik
heveskâr (Ar.+Far.): heveskârlık
heybe (Ar.): heybeci, heybecilik
heybet (Ar.): heybetli, heybetlice,
heybetlilik
heyecan (Ar.): heyecanlandırma,
heyecanlandırmak, heyecanlanıĢ,
heyecanlanma, heyecanlanmak,
heyecanlı, heyecanlılık, heyecansız,
heyecansızca, heyecansızlık
heyet (Ar.): heyetiyle
heykel (Ar.): heykelci, heykelcilik,
heykelleĢtirme, heykelleĢtirmek,
heykelli
heykeltıraş (Ar.+ Far.):
heykeltıraĢlık
hınzır (Ar.): hınzırca, hınzırcasına,
hınzırlaĢma, hınzırlaĢmak, hınzırlık
hırbo (Rum.): hırboluk
hırdavat (Far.+ Ar.): hırdavatçı,
hırdavatçılık
hırka (Ar.): hırkalı, hırkasız
hırpani (Ar.): hırpanileĢme,
hırpanileĢmek, hırpanilik
hırs (Ar.): hırslandırma,
hırslandırmak, hırslanıĢ, hırslanma,
hırslanmak, hırslı, hırslılık, hırssız,
hırssızlık
Hırvat (Bulg.): Hırvatça
hısım (Ar.): hısımlık
hıyanet (Ar.): hıyanetlik
hıyar (I) (Far.): hıyarlaĢma,
hıyarlaĢmak
hızar (Far.): hızarcı, hızarcılık
hibrit (Fr.): hibritleĢme,
hibritleĢmek
hiç (Far.): hiççi, hiççilik, hiçleme,
hiçlemek, hiçleĢtirme, hiçleĢtirmek,
hiçlik, hiçten
hiddet (Ar.): hiddetlendirme,
hiddetlendirmek, hiddetleniĢ,
hiddetlenme, hiddetlenmek, hiddetli,
hiddetlilik, hiddetsiz, hiddetsizlik
hidiv (Far.): hidivlik
hidra (Fr.): hidralar
hidrat (Fr.): hidratlı
hidrojen (Fr.): hidrojenleme,
hidrojenlemek, hidrojenli
hijyenik (Fr.): hijyeniklik
hikâye (Ar.): hikâyeci, hikâyecik,
hikâyecilik, hikâyeleme,
hikâyelemek, hikâyeleĢtirme,
hikâyeleĢtirmek, hikâyeli,
hikâyemsi, hikâyesiz
hikmet (Ar.): hikmetli
hilaf (Ar.): hilafsız, hilafsızca
hilafet (Ar.): hilafetçi, hilafetçilik
hile (Ar.): hileci, hilecilik, hileli,
hilesiz, hilesizlik
hilebaz (Ar.+Far.): hilebazlık
hilekâr (Ar.+ Far.): hilekârlık
himaye (Ar.): himayeci,
himayecilik, himayesiz,
himayesizlik
hin (Ar.): hinleĢme, hinleĢmek,
hinlik
hindi (Ar.): hindici, hindicilik,
hindigiller
hipermetrop (Fr.): hipermetropluk
hipnotizma (Fr.): hipnotizmacı,
hipnotizmalı

hippi (Ġng.): hippilik
his (Ar.): hislendirme, hislendirmek,
hisleniĢ, hislenme, hislenmek, hisli,
hislilik, hissiz, hissizlik
hisse (Ar.): hisseli, hissesiz
hissedar (Ar.+Far.): hissdarlık
hissî (Ar.): hissîlik
Hitit (Fr.): Hititçe
hiza (Ar.): hizalama, hizalamak
hizip (Ar.): hizipçi, hizipçilik,
hizipleĢme, hizipleĢmek
hizmet (Ar.): hizmetçi, hizmetçilik,
hizmetli, hizmetlilik
hizmetkâr (Ar.+ Far.): hizmetkârlık
hoca (Far.): hocalık
hodbin (Far.): hodbinlik
hodkâm (Far.): hodkâmlık
hodpesent (Far.): hodpesentlik
hokkabaz (Ar.+ Far.): hokkabazlık
holding (Ġng.): holdingleĢme,
holdingleĢmek
holigan (Ġng.): holiganlık
homojen(Fr.):homojenleĢme,
homojenleĢmek, homojenleĢtirme,
homojenleĢtirmek, homojenlik
homoseksüel (Fr.): homoseksüellik
hoparlör Fr.): hoparlörlü,
hoparlörsüz
horoz (Far.): horozlanıĢ,
horozlanma, horozlanmak,
horozlaĢma, horozlaĢmak, horozsu,
horozumsu
horozbina (Rum.): horozbinagiller
hortum (Ar.): hortumlama,
hortumlamak, hortumlanma,
hortumlanmak, hortumlatma,
hortumlatmak, hortumlu,
hortumlular
hostes (Ġng.): hosteslik
hoş (Far.): hoĢça, hoĢlandırma,
hoĢlandırmak, hoĢlanıĢ, hoĢlanma,
hoĢlanmak, hoĢlaĢma, hoĢlaĢmak,
hoĢlaĢtırma, hoĢlaĢtırma, hoĢluk
hoşaf (Far.): hoĢaflık
hoşnut (Far.): hoĢnutluk, hoĢnutsuz,
hoĢnutsuzca, hoĢnutsuzluk
hoyrat (Rum.): hoyratça, hoyratlık
Hristiyan (Rum.): HristiyanlaĢma,
HristiyanlaĢmak,HristiyanlaĢtırma,
HristiyanlaĢtırmak, Hristiyanlık
hudut (Ar.): hudutlandırma,
hudutlandırmak, hudutlu, hudutsuz,
hudutsuzluk
hukuk (Ar.): hukukçu, hukukçuluk,
hukuksal, hukuksallık, hukuksuzluk
hukuki (Ar.): hukukilik
huluskâr (Ar.+Far.): huluskârlık
humbara (Far.): humbaracı
humma (Ar.): hummalı
humus (I) (Fr.): humuslu, humussuz
hunhar (Far.): hunharca,
hunharcasına, hunharlık
hurda (Far.): hurdacı, hurdacılık,
hurdalık
hurma (Far.): hurmalık
Hurufi (Ar.): Hurufilik
husus (Ar.): hususuyla
hususi (Ar.): hususilik
huy (Far.): huylandırma,
huylandırmak, huylanıĢ, huylanma,
huylanmak, huylu, huyluluk,

huysuz, huysuzca, huysuzlanıĢ,
huysuzlanma, huysuzlanmak,
huysuzlaĢma, huysuzlaĢmak,
huysuzluk
huzur (Ar.): huzurlu, huzurluluk,
huzursuz, huzursuzca, huzursuzluk
hücre (Ar.): hücreli
hücum (Ar.): hücumcu
hüküm (Ar.): hükümlü,
hükümlülük, hükümsüz,
hükümsüzlük
hükümdar (Ar. + Far.):
hükümdarlık
hükümran: (Ar.+ Far.):
hükümranlık
hülle (Ar.): hülleci, hüllecilik
hümanist (Fr.): hümanistleĢme,
hümanistleĢmek, hümanistlik
hüner (Far.): hünerli, hünerlilik,
hünersiz, hünersizlik
hünnap (Ar.): hünnapgiller
hür (Ar.): hürlük
hürmet (Ar.): hürmetli, hürmetlice,
hürmetsiz, hürmetsizce,
hürmetsizlik
hürmetkâr (Ar.): hürmetkârlık
hürriyet (Ar.): hürriyetçi,
hürriyetçilik, hürriyetsiz,
hürriyetsizlik
hürriyetperver (Ar.+Far. ):
hürriyetperverlik
hüsran (Ar.): hüsranlı, hüsransız
hüzme (Ar.): hüzmeli
hüzün (Ar.): hüzünlendirme,
hüzünlendirmek, hüzünleniĢ,
hüzünlenme, hüzünlenmek, hüzünlü,
hüzünlülük, hüzünsüz, hüzünsüzlük
-Iıhlamur (Rum): ıhlamurgiller
ırgat (Rum.): ırgatlık
ırk (Ar.): ırkçı, ırkçılık, ırksal, ırktaĢ
ıskat (Ar.): ıskatçı, ıskatçılık
ıslahat (Ar.): ıslahatçı, ıslahatçılık
ıspanak (Rum.): ıspanakgiller
ısrar (Ar.): ısrarcı, ısrarcılık, ısrarlı,
ısrarlılık
ıstakoz (Rum.): ıstakozlar,
ıstakozluk
ıstampa (Ġt.): ıstampacı,
ıstampacılık, ıstampalama,
ıstampalamak
ıtır (Ar.): ıtırlı
ıtriyat (Ar.): ıtriyatçı, ıtriyatçılık
ızdırap (Ar.): ızdıraplı, ızdırapsız,
ızdırapsızlık
ızgara (Rum.): ızgaralı, ızgaralık,
ızgarasız
-İiade (Ar.): iadeli, iadesiz
iblis (Ar.): iblisçe, iblisçi, iblisçilik
ibne (Ar.): ibnelik
İbrani (Ar.): Ġbranice
ibret (Ar.): ibretlik
ibrik (Ar.): ibrikçi, ibrikçilik
ibriktar (Ar.+ Far.): ibriktarlık
icap (Ar.): icapçı, icapçılık
icat (Ar.): icatçı, icatçılık
icra (Ar.): icracı, icracılık
icraat (Ar.): icraatçı, icraatçılık
içtimai (Ar.): içtimailik
içtimaiyat (Ar.): içtimaiyatçı
idam (Ar.): idamlık
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idare (Ar.): idarece, idareci,
idarecilik, idareli
idarelilik, idaresiz, idaresizlik
idareimaslahat (Ar.):
idareimaslahatçı, idareimaslahatçılık
iddia (Ar.): iddiacı, iddiacılık,
iddialaĢma, iddialaĢmak, iddialı,
iddialıca, iddialılık, iddiasız,
iddiasızca, iddiasızlık
ideal (Fr.): idealleĢtirme,
idealleĢtirmek, ideallik, idealsiz,
idealsizlik
idealist (Fr.): idealistlik
idman (Ar.): idmancı, idmanlı,
idmanlılık, idmansız, idmansızlık
idrak (Ar.): idraksiz, idraksizlik
ifade (Ar.): ifadelendirme,
ifadelendirmek, ifadeli, ifadesiz,
ifadesizlik
iffet (Ar.): iffetli, iffetlilik, iffetsiz,
iffetsizlik
ifrit (Ar.):ifritleĢme, ifritleĢmek
iftar (Ar.): iftarlık
iftariye (Ar.): iftariyelik
iftira (Ar.): iftiracı, iftiracılık
iguana (Ġng.): iguanagiller
ihata (Ar.): ihatalı
ihbar (Ar.): ihbarcı, ihbarcılık,
ihbarlama, ihbarlamak, ihbarlı
ihlas (Ar.): ihlaslı, ihlaslıca,
ihlaslılık, ihlassız, ihlassızca,
ihlassızlık
ihmal (Ar.): ihmalci, ihmalcilik
ihmalkâr (Ar.+ Far.): ihmalkârlık
ihracat (Ar.): ihracatçı, ihracatçılık
ihraç (Ar.): ihraççı
ihtikâr (Ar.): ihtikârcı, ihtikârcılık
ihtilal (Ar.): ihtilalci, ihtilalcilik
ihtimal (Ar.): ihtimalli
ihtiras (Ar.): ihtiraslı, ihtiraslıca,
ihtiraslılık
ihtisas (II) (Ar.): ihtisaslaĢma,
ihtisaslaĢmak
ihtişam (Ar.): ihtiĢamlı,ihtiĢamlılık,
ihtiĢamsız, ihtiĢamsızlık
ihtiyaç (Ar.): ihtiyaçlı, ihtiyaçlılık,
ihtiyaçsız, ihtiyaçsızca, ihtiyaçsızlık
ihtiyar (I)(Ar.): ihtiyarca,
ihtiyarcık, ihtiyarlama, ihtiyarlamak,
ihtiyarlatma
ihtiyarlatmak, ihtiyarlayıĢ
ihtiyarlık
ihtiyar (II) (Ar.): ihtiyarsız,
ihtiyarsızca
ihtiyat (Ar.): ihtiyatlı, ihtiyatlıca
ihtiyatlılık, ihtiyatsız, ihtiyatsızca
ihtiyatsızlık
ihtiyati (Ar.): ihtiyatilik
ihtiyatkâr (Ar.): ihtiyatkârlık
ikametgâh (Ar.+Far.): ikametgâhsız
iklim (Ar.): iklimleme
ikrah (Ar.): ikrahlık
ikram (Ar.): ikramcı, ikramcılık
ikramiye (Ar.): ikramiyeli,
ikramiyesiz
iktidar (Ar.): iktidarlı, iktidarlılık
iktidarsız, iktidarsızca,
iktidarsızlaĢma, iktidarsızlaĢmak
iktidarsızlık
iktisat (Ar.): iktisatçı, iktisatçılık
iktisatlı, iktisatlılık, iktisatsız,
iktisatsızlık

ilaç (Ar.): ilaçlama, ilaçlamak,
ilaçlanıĢ, ilaçlanma, ilaçlanmak
ilaçlı, ilaçlık, ilaçsız, ilaçsızlık
ilah (Ar.): ilahlaĢma, ilahlaĢmak
ilahlaĢtırma, ilahlaĢtırmak
ilahiyat (Ar.): ilahiyatçı,
ilahiyatçılık
ilan (Ar.): ilancı, ilancılık
ilave (Ar.): ilaveli, ilaveten
ilim (Ar.): ilimci, ilimcilik
illegal (Fr.): illegallik
illet (Ar.): illetli, illetlilik
iltifat (Ar.): iltifatlı
iltihap (Ar.): iltihaplanma,
iltihaplanmak, iltihaplı, iltihapsız
iltimas (Ar.): iltimasçı, iltimasçılık
iltimaslı
iltizam (Ar.): iltizamcı, iltizamcılık
ima (Ar.): imalı
imalat (Ar.): imalatçı, imalatçılık
imam (Ar.): imamlık
iman (Ar.): imanlı, imanlıca,
imanlılık, imansız, imansızca,
imansızlık
imar (Ar.): imarcı, imarcılık
imdat (Ar.): imdatçı
imkân (Ar.): imkânsız, imkânsızca
imkânsızlaĢma, imkânsızlaĢmak
imkânsızlaĢtırma,
imkânsızlaĢtırmak, imkânsızlık
imparator (Ġt.): imparatorluk
imtihan (Ar.): imtihansız
imtiyaz (Ar.): imtiyazlı, imtiyazlıca,
imtiyazlılık, imtiyazsız
imtiyazsızca, imtiyazsızlık
imtizaç (Ar.): imtizaçlı, imtizaçsız,
imtizaçsızlık
imza (Ar.): imzalama, imzalamak
imzalanıĢ, imzalanma, imzalanmak
imzalatma, imzalatmak, imzalayıĢ
imzalı, imzasız, imzasızlık
inat (Ar.): inatçı, inatçılık, inatla,
inatlaĢma, inatlaĢmak, inatlık,
inadına
incir (Far.): incirlik
infaz (Ar.): infazcı, infazcılık
infirat (Ar.): infiratçı, infiratçılık
İngiliz (Ġt.): Ġngilizce
inhisar (Ar.): inhisarcı,inhisarcılık
inkâr (Ar.): inkârcı, inkârcılık
inkılap (Ar.):inkılapçı, inkılapçılık
insaf (Ar.): insaflı, insaflıca
insaflılık, insafsız, insafsızca
insafsızcasına, insafsızlık
insan (Ar.): insanca, insancasına
insancı, insancıl, insancılık,
insancıllaĢma, insancıllaĢmak,
insancıllık, insangiller, insanımsı
insanımsılar, insanımsılık,
insanlaĢma, insanlaĢmak, insanlı
insanlık, insanlılık, insansı,
insansılar, insansılık, insansız,
insansızlık
insaniyet (Ar.): insaniyetli,
insaniyetlilik, insaniyetsiz,
insaniyetsizlik
insicam (Ar.):insicamlı,
insicamlılık, insicamsız, insicamsızlı
inşaat (Ar.): inĢaatçı, inĢaatçılık
intaniye (Ar): intaniyeci
interaktif (Ġng.): interaktiflik

intibak (Ar.): intibaksız,
intibaksızlık
intikam (Ar.): intikamcı,
intikamcılık
intizam (Ar.): intizamlı
intizamlıca, intizamlılık
intizamsız, intizamsızca
intizamsızlık
inzibat (Ar.): inzibatlık
inzibatsız, inzibatsızlık
ipotek (Fr.): ipotekleme
ipoteklemek, ipotekli
iptida (Ar.): iptidaları
iptidai (Ar.): iptidailik
irade (Ar.): iradeci
iradecilik, iradeli, iradelilik
iradesiz, iradesizce, iradesizlik
ironik (Fr.): ironiklik
irtibat (Ar.): irtibatlı, irtibatlılık
irtibatsız, irtibatsızlık
isabet (Ar.): isabetli, isabetlilik
isabetsiz, isabetsizlik
İsevi (Ar.): Ġsevilik
ishal (Ar.): ishalli
isim (Ar.): isimci, isimcilik
isimlendiriliĢ, isimlendirilme
isimlendirilmek, isimlendiriĢ
isimlendirme, isimlendirmek
isimlenme, isimlenmek
isimleĢme, isimleĢmek
isimleĢtirme, isimleĢtirmek, isimli
isimlik, isimsiz, isimsizlik
iskonto (Ġt.): iskontolu, iskontosuz
iskorpit (Rum.): iskorpitgiller
İslam (Ar.): Ġslamcı, Ġslamcılık
ĠslamlaĢma, ĠslamlaĢmak,
ĠslamlaĢtırma, ĠslamlaĢtırmak
Ġslamlık
İslav (Ar.): Ġslavca
ismet (Ar.): ismetli, ismetsiz
ispat (Ar.): ispatlama, ispatlamak
ispatlanıĢ, ispatlanma, ispatlanmak
ispatlayıĢ, ispatlı
ispinoz (Rum.): ispinozgiller
ispirto (Ġt.): ispirtocu, ispirtoculuk
ispirtolu, ispirtoluk, ispirtosuz
ispiyon (Fr.): ispiyoncu,
ispiyonculuk, ispiyonlama,
ispiyonlamak, ispiyonlanma
ispiyonlanmak, ispiyonlatma
ispiyonlatmak
ispritizma (Fr.): ispritizmacı,
ispritizmacılık
istatistik (Fr.): istatistikçi,
istatistikçilik, istatistiksel
istidat (Ar.): istidatlı, istidatlılık,
istidatsız, istidatsızlık
istif (Rum.): istifçi, istifçilik
istifleme, istiflemek, istifleniĢ,
istiflenme, istiflenmek, istifleyiĢ
istihkâm (Ar.): istihkâmcı,
istihkâmcılık
istihza (Ar.): istihzalı, istihzasız
istikrar (Ar.): istikrarlı, istikrarlıca,
istikrarlılık
istikrarsız, istikrarsızca
istila (Ar.): istilacı, istilacılık
istismar (Ar.): istismarcı,
istismarcılık
istisna (Ar.): istisnalı
istisnasız, istisnasızca, istisnasızlık
isyan (Ar.): isyancı, isyancılık
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isyankâr (Ar.+Far.): isyankârlık
işaret (Ar.): iĢaretçi, iĢaretçilik,
iĢaretleme, iĢaretlemek, iĢaretleniĢ
iĢaretlenme, iĢaretlenmek,
iĢaretleĢme, iĢaretleĢmek
iĢaretletme, iĢaretletmek
iĢaretleyiĢ, iĢaretli, iĢaretsiz
iĢaretsizlik
işgal (Ar.): iĢgalci, iĢgalcilik
işkembe (Far.): iĢkembeci,
iĢkembecilik, iĢkembeli, iĢkembesiz
işkence (Far.): iĢkenceci,
iĢkencecilik, iĢkenceli, iĢkencesiz
işkil (Ar.): iĢkillendirme,
iĢkillendirmek, iĢkillenme
iĢkillenmek, iĢkilli, iĢkillilik,
iĢkilsiz, iĢkilsizlik
işporta (Ġt.): iĢportacı, iĢportacılık
iştah (Ar.): iĢtahla, iĢtahlandırma
iĢtahlandırmak, iĢtahlanma,
iĢtahlanmak, iĢtahlı, iĢtahlıca
iĢtahlılık, iĢtahsız, iĢtahsızca
iĢtahsızlık
iştirak (Ar.): iĢtirakçi, iĢtirakçilik
iştiyak (Ar.): iĢtiyaklı
işve (Ar.): iĢveli, iĢvelilik
itaat (Ar.): itaatli, itaatlilik
itaatsiz, itaatsizce, nitaatsizlik
İtalyan (Fr.): Ġtalyanca
itfaiye (Ar.): itfaiyeci, itfaiyecilik
ithalat (Ar.): ithalatçı, ithalatçılık
itibar (Ar.): itibarıyla, itibarlı
itibarlıca, itibarlılık, itibarsız
itibarsızca, itibarsızlaĢma,
itibarsızlaĢmak, itibarsızlaĢtırma
itibarsızlaĢtırmak, itibarsızlık
itikat (Ar.): itikatlı, itikatlılık
itikatsız, itikatsızlık
itilaf (Ar.): itilafçı, itilafçılık
itimat (Ar.): itimatlı, itimatsız
itimatsızlık
itina (Ar.): itinalı, itinalıca
itinalılık, itinasız, itinasızca
itinasızlık, itinayla
itiraf (Ar.): itirafçı, itirafçılık
itiraz (Ar.): itirazcı, itirazcılık
itirazlı, itirazsız, itirazsızca,
itirazsızlık
itriyum (Fr.): itriyumlu
ittihat (Ar.): ittihatçı, ittihatçılık
ivaz (Ar.): ivazlı, ivazlılık, ivazsız
ivazsızca, ivazsızlık
iyon (Fr.): iyonlanma, iyonlaĢma,
iyonlaĢtırma, iyonlaĢtırmak
iyot (Fr.): iyotlama, iyotlu
izafi (Ar.): izafilik
izah (Ar.): izahlı
izan (Ar.): izanlı, izansız, izansızca,
izansızlık
izbe (Rus.): izbelik
izin (Ar.): izinli, izinlilik
izinsiz, izinsizlik
izmarit (Rum.): izmaritgiller
izomer (Fr.): izomerleĢme
-Jjakar (Fr.): jakarlı
jaketatay (Fr.): jaketataylı

jakuzi:12 jakuzili, jakuzisiz
jaluzi (Fr.): jaluzili, jaluzisiz
jambon (Fr.): jambonluk
jandarma (Ġt.): jandarmalık
janjan (Fr.): janjanlı
Japon (Fr.): Japonca
jel (Ġng.): jelleĢme, jelleĢmek
jelatin (Fr.): jelatinleme,
jelatinlemek, jelatinli, jelatinsiz
jeofizik (Fr.): jeofizikçi
jeokimya (Fr.): jeokimyacı
jeton (Fr.): jetoncu, jetonculuk
jigolo (Fr.): jigololuk
jilet13: jiletleme, jiletlemek, jiletli
jiletsiz
jimnastik (Fr.): jimnastikçi,
jimnastikçilik
jiiutsu (Fr.): jiitsucu
jokey (Ġng.): jokeyli, jokeylik,
jokeysiz
jöle (Fr.): jöleli, jölesiz
judo (Fr.): judocu, judoculuk
jurnal (Fr.): jurnalci, jurnalcilik
jurnalleme, jurnallemek
-Kkabahat (Ar.): kabahatli,
kabahatlilik, kabahatsiz,
kabahatsizlik
kabala (I) (Ġng.): kabalacı,
kabalacılık
kabala (II) (Ar.): kabalacı,
kabalacılık
kabare (Fr.): kabareci, kabarecilik
kabız (Ar.): kabızlık
kabiliyet (Ar.): kabiliyetli
kabiliyetlilik, kabiliyetsiz,
kabiliyetsizlik
kablo (Fr.): kablocu, kabloculuk,
kablolu, kablosuz
kabul (Ar.): kabullendirme,
kabullendirmek, kabulleniĢ,
kabullenme, kabullenmek,
kabullenmiĢlik
kaburga (Moğ.): kaburgalı,
kaburgasız
kâbus (Ar.): kâbuslu, kâbussuz
kabzımal (Ar.): kabzımallık
kadastro (Fr.): kadastrolama,
kadastrolamak, kadastrolanma,
kadastrolanmak
kadavra (Ġt.): kadavralaĢma,
kadavralaĢmak
kadayıf (Ar.): kadayıfçı,
kadayıfçılık
kadeh (Ar.): kadehçik, kadehdaĢ,
kadehdaĢlık
kadem (Ar.): kademli, kademsiz
kademsizlik
kademe (Ar.): kademeleme
kademelemek, kademelendirme
kademelendirmek, kademelenme
kademelenmek, kademeli,
kademesiz
Hangi dilden geldiği belirtilmemiĢtir.
Sadece Jacuzzi özel adından geldiği
söylenmiĢtir.
12

Gillete özel adından geldiği
söylenmiĢtir.
13

kader (Ar.): kaderci, kadercilik,
kadersiz, kadersizlik
kadı (Ar.): kadılık
kadife (Ar.): kadifeleĢme,
kadifeleşmek, kadifeleĢtirme
kadifeleĢtirmek, kadifelik
Kadiri (Ar.): Kadirilik
kadirşinas: (Ar.+ Far.):
kadirĢinaslık
kadmiyum (Fr.): kadmiyumlu
kadran (Fr.): kadranlı
kadro (Ġt.): kadrocu, kadroculuk
kadrolandırma, kadrolandırmak
kadrolaĢma, kadrolaĢmak,
kadrolaĢtırma, kadrolaĢtırmak
kadrolu, kadrosuz, kadrosuzluk
kadük (Fr.): kadüklük
kafa (Ar.): kafaca, kafadan
kafadaĢ, kafadaĢlık, kafalı
kafalıca, kafalılık, kafasız
kafasızca, kafasızlık
kafadar (Ar.+Far.): kafadarlık
kafein (Fr.): kafeinli, kafeinsiz
kafes (Ar.): kafesçi, kafesçilik
kafesleme, kafeslemek, kafesli
kâfir (Ar.): kâfirleĢme, kâfirleĢmek,
kâfirlik
kafiye (Ar.): kafiyeli, kafiyesiz
kafiyesizlik
kâğıt (Far.): kâğıtçı, kâğıtçılık
kâğıtlama, kâğıtlamak, kâğıtlanma
kâğıtlanmak, kâğıtlı, kâğıtlık, kâğıtsı
kahır (Ar.): kahırlanma,
kahırlanmak, kahırlı
kâhil (Ar.): kâhillik
kâhin (Ar.): kâhinlik
kahpe (Ar.): kahpece, kahpecik
kahpelenme, kahpelenmek
kahpeleĢme, kahpeleĢmek
kahpelik
kahraman (Ar.): kahramanca
kahramancasına, kahramanlaĢma
kahramanlaĢmak, kahramanlaĢtırma,
kahramanlaĢtırmak
kahve (Ar.): kahveci, kahvecilik
kahvehane (Ar.+Far.): kahvehaneci,
kahvehanecilik
kâhya (Far.): kâhyalık
kaide (Ar.): kaideci, kaidecilik
kaideli, kaidesiz, kaidesizlik
kaim (Ar.): kaimlik
kaime (Ar.): kaimelik
kakao (Fr.): kakaolu
kaktüs ( Fr.): kaktüsgiller
kakule (Ar.): kakuleli
kâkül (Far.): kâküllü
kalaba (Ar.): kalabalık, kalabalıkça,
kalabalıklaĢma, kalabalıklaĢmak,
kalabalıklaĢtırma
kalabalıklaĢtırmak, kalabalıklık
kalafat (Rum.): kalafatçı,
kalafatçılar, kalafatçılık
kalafatlama, kalafatlamak
kalafatlanma, kalafatlanmak
kalafatlı, kalafatsız
kalantor (Ġt.): kalantorca,
kalantorluk
kalbur (Ar.): kalburcu
kalburculuk, kalburlama
kalburlamak, kalburlanma
kalburlanmak, kalburlatma
kalburlatmak
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kale (Ar.): kaleci, kalecilik
kalebent (Ar.+Far.): kalebentlik
kalem (Ar.): kalemli, kalemlik
kalemsiz
kalemkâr (Ar.+ Far.): kalemkârlık
kalender (Far.): kalenderce
kalenderleĢme, kalenderleĢmek
kalenderlik
kalfa (Ar.): kalfalık
kalıp (Ar.): kalıpçı
kalıpçılık, kalıplama
kalıplamak, kalıplanma
kalıplanmak, kalıplaĢma
kalıplaĢmak, kalıplaĢmıĢ
kalıplaĢmıĢlık, kalıplaĢtırma
kalıplaĢtırmak, kalıplatma
kalıplatmak, kalıplı, kalıplıca
kalıplık, kalıplılık, kalıpsız
kalıpsızca, kalıpsızlık
kalifiye (Fr.): kalifiyelik
kalite (Fr.): kaliteli
kalitelilik, kalitesiz, kalitesizlik
kalker (Fr.): kalkerleĢme,
kalkerleĢmek, kalkerli, kalkersiz
kalleş (Ar.): kalleĢçe, kalleĢlik
kalorifer (Fr.): kaloriferci
kalorifercilik, kaloriferli,
kalorifersiz
kalpazan (Ar.+Far.): kalpazanlık
kalp (I) (Ar.): kalpçi, kalpli
kalplilik, kalpsiz, kalpsizce
kalpsizlik, kalpten
kalp (II) (Ar.): kalplaĢma,
kalplaĢmak
kalp (III) (Ar.): kalplık
kalsiyum (Fr.): kalsiyumlu,
kalsiyumsuz
kaltaban (Far.): kaltabanca,
kaltabanlık
kalyon (Ġt.): kalyoncu, kalyonculuk
kamar a (Ġt.): kamaracı, kamaramsı
kamarot (Ġt.): kamarotluk
kambiyo (Ġt.): kambiyocu,
kambiyoculuk
kamer (Ar.): kamersiz
kamikaze (Ġng.): kamikazelik
kâmil (Ar.): kâmillik
kamp (Fr.): kampçı, kampçılık,
kamplaĢma, kamplaĢmak,
kamplaĢtırma, kamplaĢtırmak
kampana (Ġt.): kampanacı
kampanya (Ġt.): kampanyacı,
kampanyacılık
kamyon (Fr.): kamyoncu,
kamyonculuk, kamyonlu,
kamyonsuz
kamyonet (Fr.): kamyonetçi,
kamyonetçilik
kanaat (Ar.): kanaatli, kanaatlilik
kanaatsiz, kanaatsizce, kanaatsizlik
kanaatkâr (Ar.+Far.):kanaatkârlık
kanal (Fr.): kanalcık, kanalcıklı,
kanalıyla
kanarya (Ġsp.): kanaryalık
kanca (Ġt.): kancacı, kancalama
kancalamak, kancalanma,
kancalanmak, kancalı, kancasız
kançılar (Ġt.): kançılarlık
kandil (Ar.): kandilci, kandilcilik
kandilleĢme, kandilleĢmek
kandilli, kandillik, kandilsiz
kangren (Fr.): kangrenleĢme

kangrenleĢmek, kangrenleĢtirme
kangrenleĢtirmek, kangrenli
kanguru (Fr.): kangurugiller
kani (Ar.): kanilik
kanser (Fr.): kanserleĢme
kanserleĢmek, kanserleĢtirme
kanserleĢtirmek, kanserli
kantar (Ar.): kantarcı, kantarcılık
kantarlama, kantarlamak
kantarlı, kantarlık
Kantçı14: Kantçılık
kantin (Fr.): kantinci, kantincilik
kanto (Ġt.): kantocu, kantoculuk
kanun (I) (Ar.): kanuncu,
kanunlaĢma, kanunlaĢmak,
kanunlaĢtırılma, kanunlaĢtırılmak
kanunlaĢtırma, kanunlaĢtırmak,
kanunsuz, kanunsuzluk
kanun (II)(Ar.): kanuncu,
kanunculuk
kanyon (Fr.): kanyoncu,
kanyonculuk
kaolin (Fr.): kaolinli
kapan(II) (Ar.): kapancı
kapasite (Fr.): kapasiteli,
kapasitesiz, kapasitesizlik
kapitalist (Fr.): kapitalistleĢme
kapitalistleĢmek, kapitalistleĢtirme
kapitalistleĢtirmek
kaparo (Ġt.): kaporalı, kaporasız
kaporta (Ġt.): kaportacı, kaportacılık
kapris (Ġt.): kaprisli, kaprislilik,
kaprissiz, kaprissizce, kaprissizlik
kaptan (Ġt.): kaptanlık
kaput (I) (Fr.): kaputluk
kâr (Far.):kârlı, kârlıca, kârlılık,
kârsız, kârsızca, kârsızlık
karakter (Fr.): karakterli,
karakterlilik, karaktersiz,
karaktersizce, karaktersizlik
karanfil (Ar.): karanfilci,
karanfilcilik, karanfilgiller
karar (Ar.): kararınca, kararlama
kararlamadan, kararlamak,
kararlaĢma, kararlaĢmak,
kararlaĢtırılma, kararlaĢtırılmak
kararlaĢtırma, kararlaĢtırmak
kararlı, kararlıca, kararlılık
kararsız, kararsızca, kararsızlık
karate (Jap.): karateci, karatecilik
karavana (Ġt.): karavanacı,
karavanacılık
karboksil (Fr.): karboksilli
karbon (Fr.): karbonlama,
karbonlamak, karbonlaĢma
karbonlaĢmak, karbonlu, karbonsuz
karbonat (Fr.): karbonatlama
karbonatlamak, karbonatlı
karbür (Fr.): karbürleme
kardinal (Fr.): kardinallik
kare (Fr.): kareleme, karelemek
kareli
kargo (Fr.): kargocu, kargoculuk
karides (Rum.): karidesçi,
karidesçilik
karikatür (Fr.): karikatürcü
karikatürcülük, karikatürleĢtirme
karikatürleĢtirmek, karikatürlük

14

Özel isim, kökeni belirtilmemiĢtir.

karikatürist Fr.): karikatüristlik
karina (Ġt.): karinalılar
kariyerist (Fr.): kariyeristlik
karizmatik (Fr.): karizmatiklik
karnaval (Fr.): karnavalımsı,
karnavalsı
karpuz (Far.): karpuzcu,
karpuzculuk, karpuzsu, karpuzumsu
kart (II) (Fr.): kartlı, kartlık
kartsız, kartsızlık
kartel (Fr.): kartelleĢme,
kartelleĢmek
karton (Fr.): kartoncu, kartonculuk,
kartonlama
kartonlamak
kartonpiyer (Fr.): kartonpiyerli,
kartonpiyersiz
kartpostal (Fr.): kartpostalcı,
karpostalcılık
kasa (Ġt.): kasacı, kasacılık,
kasalama, kasalamak, kasalanma
kasalanmak, kasalı, kasalık
kasadâr (Ġt.+Far.): kasadârlık
kasaba (Ar.): kasabacık, kasabalı
kasabalılık
kasap (Ar.): kasaplık
kasavet (Ar.): kasavetlenme,
kasavetlenmek, kasavetli,
kasavetsiz, kasavetsizlik
kâse (Far.): kâsecik
kaset (Fr.): kasetçi, kasetçilik
kasıt (Ar.): kasıtlı, kasıtlıca
kasıtlılık, kasıtsız, kasıtsızca
kasıtsızlık
kaside (Ar.): kasideci, kasidecilik
kasket (Fr.): kasketçi, kasketçilik
kasketli, kasketsiz
kasko (Ġt.): kaskocu, kaskoculuk
kaskolama, kaskolamak,
kaskolatma, kaskolatmak, kaskolu
kaskosuz
kasvet (Ar.): kasvetli, kasvetlilik
kasvetsiz, kasvetsizlik
kaşe (I) (Fr.): kaĢeleme, kaĢelemek,
kaĢelenme, kaĢelenmek
kaĢeletme, kaĢeletmek, kaĢelettirme,
kaĢelettirmek, kaĢeli
kaĢesiz
kaşkol (Fr.): kaĢkollü, kaĢkolsüz
katalog (Fr.): kataloglama,
kataloglamak, kataloglatma
kataloglatmak
katar (Ar.): katarlama, katarlamak
katarlanma, katarlanmak
kati (Ar.): katileĢme, katileĢmek
katil (Ar.): katillik
kâtip (Ar.): kâtiplik
katiyet (Ar.): katiyetle
Katolik (Fr.): Katoliklik
katran (Ar.): katrancı, katrancılık
katlanlama, katranlamak,
katranlanma, katranlanmak,
katranlatma, katranlatmak, katranlı
katransız
kauçuk (Fr.): kauçuklu
kavaf (Ar.):kavaflık
kavalye (Fr.): kavalyelik
kavas (Ar.): kavaslık
kavat (Ar.): kavatlık
kavga (Far.): kavgacı, kavgacılık
kavgalaĢma, kavgalaĢmak, kavgalı
kavgasız, kavgasızca, kavgasızlık
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kavi (Ar.): kavileĢme, kavileĢmek
kavileĢtirme, kavileĢtirmek, kavilik
kavil (Ar.): kavlince
kavis (Ar.): kavislenme
kavislenmek, kavisli, kavissiz
kavmiyet (Ar.): kavmiyetçi,
kavmiyetçilik
kayıp (Ar.): kayıplık
kayısı (Far.): kayısımsı
kayıt (Ar.): kayıtlama, kayıtlamak
kayıtlı, kayıtlılık, kayıtsız,
kayıtsızca, kayıtsızlaĢma
kayıtsızlaĢmak, kayıtsızlık
kayme (Ar.): kaymelik
kayyum (Ar.): kayyumluk
kaza (Ar.): kazalı, kazasız
kazasızca, kazasızlık
kazarker (Ar.): kazaskerlik
kebap (Ar.): kebapçı, kebapçılık
kebaplı, kebaplık
keder (Ar.): kederlendirme
kederlendirmek, kederleniĢ,
kederlenme, kederlenmek
kederli, kederlilik, kedersiz
kedersizlik
kefal (Rum.): kefalgiller, kefaller
kefe (I) (Ar.): kefeli, kefesiz
kefen (Ar.): kefenci, kefencilik,
kefenimsi, kefenleme, kefenlemek,
kefenleyiĢ, kefenli, kefenlik,
kefensiz
kefil (Ar.): kefillik
kehribar (Far.): kehribarcı,
kehribarcılık
kel (Far.): kelleĢme, kelleĢmek
kellik
kelepçe (Far.): kelepçeleme,
kelepçelemek, kelepçelenme,
kelepçelenmek, kelepçeletme
kelepçeletmek, kelepçeli, kelepçesiz
kelime (Ar.): kelimeleĢme,
kelimeleĢmek, kelimelik, kelimesiz
kelle (Far.): kelleci, kellecilik
kem (Far.): kemlik
keman (Far.): kemancı, kemancılık
kemankeş (Far.): kemankeĢlik
kemençe (Far.): kemençeci,
kemençecilik
kement (Far.): kementleme,
kementlemek
kemer (Far.): kemerci, kemercilik,
kemerleme, kemerlemek, kemerli,
kemerlik, kemersiz
kenar (Far.): kenarcı, kenarlı,
kenarlık, kenarlılık, kenarsız,
kenarsızlık
kent (Soğd.): kentçi, kentçilik,
kentleĢme, kentleĢmek, kentli,
kentlileĢme, kentlileĢmek, kentlilik
kentsel, kentsellik, kenttaĢ,
kenttaĢlık
kepaze (Far.): kepazece, kepazelik
kepçe (Far.): kepçeleme,
kepçelemek, kepçeli
keramet (Ar.): kerametli
keratin (Fr.): keratinleĢme,
keratinleĢmek, keratinli, keratinsiz
kereste (Far.): keresteci,,
kerestecilik, keresteli, kerestelik
kerhane (Far.): kerhaneci
kerim (Ar.): kerimlik
keriz (Far.): kerizci, kerizcilik

kerteriz (Rum.): kerterizleme,
kerterizlemek
kervan (Far.): kervancı, kervancılık
kesat (Ar.): kesatlaĢma,
kesatlaĢmak, kesatlık
kese (I) (Far.): keseleme,
keselemek, keseleniĢ, keselenme
keselenmek, keseletme, keseletmek,
keseli, keseliler, kesesiz
kesedar (Far.): kesedarlık
kesif (Ar.): kesiflik
kestane (Rum.): kestaneci,
kestanecilik, kestanelik
keşide (Far.): keĢideci
keşiş (Far.): keĢiĢlik
keşmekeş (Far.): keĢmekeĢlik
keşşaf (Ar.): keĢĢaflık
keten (Ar.): ketencik, ketengiller
kethüda (Far.): kethüdalık
ketum (Ar.): ketumluk
kevel (Far.): kevelci
keyfî (Ar.): keyfîlik
keyif (Ar.): keyfince, keyiflendirme,
keyiflendirmek
keyiflenme, keyiflenmek, keyifli
keyiflilik, keyifsiz, keyifsizce,
keyifsizlik
kıdem (Ar.): kıdemce, kıdemli,
kıdemlilik, kıdemsiz
kılıf (Ar.): kılıfçı, kılıfçılık
kılıflama, kılıflamak, kılıflı
kılıfsız, kılıfsızlık
kına (Ar.): kınalama, kınalamak
kınalanma, kınalanmak, kınalı,
kınasız, kınasızlık
kıraathane (Ar.+ Far.):
kıraathaneci, kıraathanecilik
kırat (Ar.): kıratlık
kırba (Ar.): kırbacık
kırmızı (Ar.): kırmızılaĢma
kırmızılaĢmak, kırmızılaĢtırma,
kırmızılaĢtırmak, kırmızılı,
kırmızılık, kırmızımsı,
kırmızımsılık, kırmızımtırak
kırtasiye (Ar.): kırtasiyeci,
kırtasiyecilik
kısım (Ar.): kısımlama, kısımlamak,
kısımlık
kısmet (Ar.): kısmetli, kısmetlilik
kısmetsiz, kısmetsizlik
kıtipiyoz (Rum.): kıtipiyozluk
kıvam (Ar.): kıvamlanma,
kıvamlanmak, kıvamlaĢtırıcı
kıvamlaĢtırma, kıvamlaĢtırmak
kıvamlı, kıvamlıca, kıvamlılık
kıvamsız, kıvamsızlık
kıyafet (Ar.): kıyafetli, kıyafetsiz
kıyafetsizlik
kıyas (Ar.): kıyasıya, kıyaslama,
kıyaslamak, kıyaslanma,
kıyaslanmak, kıyaslayıĢ
kıymet (Ar.): kıymetlendirme,
kıymetlendirmek, kıymetlenme
kıymetlenmek, kıymetli, kıymetlilik,
kıymetsiz,kıymetsizlik
kıymettar (Ar.+ Far.):kıymettarlık
kibar (Ar.): kibarca, kibarcasına
kibarlaĢma, kibarlaĢmak,
kibarlaĢtırma, kibarlaĢtırmak,
kibarlık
kibir (Ar.): kibirleniĢ, kibirlenme

kibirlenmek, kibirli, kibirlilik,
kibirsiz, kibirsizlik
kibrit (Ar.): kibritçi, kibritçilik
kibritlik
kifaf (Ar.): kifaflanma, kifaflanmak
kifayet (Ar.): kifayetli, kifayetsiz
kifayetsizlik
kil (Far.): killeme, killemek
killi, kilsi, kilsiz
kiler (Far.): kilerci, kilercilik
kilim (Far.): kilimci, kilimcilik
kilit (Far.): kilitleme, kilitlemek
kilitleniĢ, kilitlenme, kilitlenmek
kilitletme, kilitletmek, kilitli,
kilitlilik, kilitsiz
kilo (Fr.): kilolu, kiloluk, kiloluluk
kilogram (Fr.): kilogramlık
kilometre (Fr.): kilometrelerce,
kilometrelik
kimya (Ar.): kimyaca, kimyacı
kimyacılık, kimyasal, kimyasallık
kimyager (Ar.+Far.): kimyagerlik
kimyon (Ar.): kimyonlu
kin (Far.): kinci, kincilik, kinlenme,
kinlenmek, kinli
kinlilik, kinsiz, kinsizlik
kinaye (Ar.): kinayeli
kindar (Far.): kindarlık
kinin (Fr.): kininli, kininsiz
kira (Ar.): kiracı, kiracılık
kiralama, kiralamak, kiralanma
kiralanmak, kiralatma, kiralatmak
kiralı, kiralık
kiraz (Rum.): kirazlık
kirde (Far.): kirdeci, kirdecilik
kireç (Far.): kirecimsi, kireççi,
kireççil, kireççilik, kireçleme,
kireçlemek,
kireçlenme,kireçlenmek, kireçleĢme,
kireçleĢmek, kireçli
kireçlik, kireçlilik, kireçsi ,
kireçsileme, kireçsilemek, kireçsiz
kireçsizlenme, kireçsizleĢtirme,
kireçsizleĢtirmek
kiremit (Rum.): kiremitçi,
kiremitçilik, kiremitli
kirizma (Rum.): kirizmalama,
kirizmalamak
kist (Fr.): kistleĢme, kistleĢmek
kitap (Ar.): kitapça, kitapçı,
kitapçılık, kitaplaĢma, kitaplaĢmak
kitaplaĢtırma, kitaplaĢtırmak, kitaplı,
kitaplıca, kitaplık, kitaplılık
kitapsız, kitapsızca, kitapsızlık
klarnet (Fr.): klarnetçi, klarnetçilik
klas (Fr.): klaslık
klasik (Fr.): klasikleĢme,
klasikleĢmek, klasikleĢtirme,
klasikleĢtirmek, klasiklik
klavsen (Fr.): klavsenci
klavye (Fr.): klavyeli, klavyesiz
klik (Fr.): klikçi, klikçilik, klikleme,
kliklemek, klikleĢme, klikleĢmek
klima (Fr.): klimalı, klimasız
klişe ( Fr.): kliĢeci, kliĢecilik,
kliĢeleĢme, kliĢeleĢmek
klon (Ġng.): klonlama, klonlamak
klor (Fr.): klorlama, klorlamak,
klorlanma, klorlanmak, klorlu
klorür (Fr.): klorürlendirme,
klorürlendirmek, klorürleĢtirme,
klorürleĢtirmek
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kobay (Fr.): kobaygilller
kobra (Fr.): kobragiller
kod (Fr.): kodlama, kodlamak,
kodlatma, kodlatmak, kodlayıĢ
kofti (Rum.): koftilik
kokain (Fr.): kokainci, kokaincilik
kokart (Fr.): kokartlı, kokartsız
koket (Fr.): koketlik
kokoreç (Rum.): kokoreççi,
kokoreççilik
kokot (Fr.): kokotluk
kola (I) (Ġt.): kolacı, kolacılık
kolalama, kolalamak, kolalanma
kolalanmak, kolalatma, kolalatmak
kolalayıĢ, kolalı, kolalılık, kolasız
kolasızlık
kola (II) (Ġng.): kolacı
kolej (Fr.): kolejli, kolejlilik
koleksiyon (Fr.): koleksiyoncu,
koleksiyonculuk
kolektif (Fr.): kolektifleĢme,
kolektifleĢmek, kolektifleĢtirme
kolektifleĢtirmek, kolektiflik
kolera (Fr.): koleralı
kolesterol (Fr.): kolesterollü,
kolesterolsüz
kolibri (Fr.): kolibrigiller
kolonya (Ġt.): kolonyalama,
kolonyalamak, kolonyalanma,
kolonyalanmak, kolonyalı,
kolonyasız
kolpo (Rum.): kolpocu, kolpoculuk
koma (I) (Fr.): komalık
kombi (Fr.): kombili
kombinezon (Fr.): kombinezonlu,
kombinezonsuz
komedya (Lat.): komedyacı
komedyen (Fr.): komedyenlik
komik (Fr.): komikleĢme,
komikleĢmek, komikleĢtirme
komikleĢtirmek, komiklik
komiser (Fr.): komiserlik
komisyon (Fr.): komisyoncu,
komisyonculuk
komita (Sırpça): komitacı,
komitacılık
kompetan (Fr.): kompetanlık
kompleks (Fr.): kompleksli,
komplekslilik, komplekssiz,
komplekssizce, komplekssizlik
komplo (Fr.): komplocu,
komploculuk
komposto (Ġt.): kompostoluk
kompozitör (Fr.): kompozitörlük
komünist (Fr.): komünistlik
kondüktör (Fr.): kondüktörlük
konfeksiyon (Fr.): konfeksiyoncu,
konfeksiyonculuk
konferans (Fr.): konferansçı,
konferansçılık
konfor (Fr.): konforlu, konforsuz,
konforsuzluk
konik (Fr.): koniklik
konserve (Fr.): konserveci,
konservecilik
konsolit (Fr.): konsolitçi
konsolos (Rum.): konsolosluk
konsomatrist (Fr.): konsomatristlik
kont (Fr.): kontluk
kontör (Fr.): kontörlü, kontörlük
kontrat (Fr.): kontratlı, kontratsız
kontrbas (Fr.): kontrbasçı

kontrol (Fr.): kontrolcü,
kontrolcülük
kontrolör (Fr.):kontrolörlük
kooperatif (Fr.): kooperatifçi,
kooperatifçilik, kooperatifleĢme
kooperatifleĢmek
koordinat (Fr.): koordinatlar
koordinatör (Fr.): koordinatörlük
kopça (Bulg.): kopçalama,
kopçalamak, kopçalanma,
kopçalanmak, kopçalı, kopçasız
kopya (Ġt.): kopyacı, kopyacılık
kopyalama, kopyalamak,
kopyalanıĢ, kopyalanma,
kopyalanmak
kornet (Fr.): kornetçi, kornetçilik
korniş (Fr.): korniĢçi, korniĢçilik
korsan (Ġt.): korsanlık
korse (Fr.): korseci, korsecilik,
korseli, korsesiz
kortizon (Fr.): kortizonlu
kostüm (Fr.): kostümcü,
kostümcülük, kostümlü, kostümlük,
kostümsüz
kovboy (Fr.): kovboycu,
kovboyculuk, kovboyluk
koza (Far.): kozacı, kozacılık
kozalı, kozasız
kozmetik (Fr.): kozmetikli,
kozmetiksiz
kozmopolit (Fr.): kozmopolitlik
köfte (Far.): köfteci, köftecilik,
köftelik
köfter (Far.): köfterlik
köhne (Far.): köhneleĢme,
köhneleĢmek, köhnelik
kök(II) (Far.): köklemek
kör (Far.): körcesine, körlemeden,
körleniĢ, körlenme, körlenmek,
körleĢme, körleĢmek, körleĢtiriĢ
körleĢtirme, körleĢtirmek, körletiĢ
körletme, körletmek, körlük
körfez (Rum.): körfezcik
kös (Far.): kösçü
köse (Far.): köseli
köşe (Far.): köĢeleme, köĢelemek
köĢeli, köĢelik, köĢesiz
köşk (Far.): köĢklü
köşker (Far.): köĢkerlik
köy (Far.): köycü, köycülük,
köydeĢ, köyleĢme, köyleĢmek
köyleĢtirme, köyleĢtirmek, köylü
köylük, köylülük
kral (Sırpça): kralcı, kralcılık
krallaĢma, krallaĢmak, krallaĢtırma
krallaĢtırmak, krallık
kraliçe (Sırpça): kraliçelik
kravat (Fr.): kravatlı, kravatlıca
kravatlılık, kravatsız, kravatsızca
kravatsızlık
kredi (Fr.): kredileme, kredilemek
kredilendirme, kredilendirmek
kredili, kredisiz, kredisizlik
krem (Fr.): kremleme, kremlemek
krema (Ġt.): kremalı, kremasız
kriko (Ġt.): krikocu, krikoculuk
kristal (Fr.): kristallendirilme,
kristallendirilmek, kristallendirme,
kristallendirmek, kristallenme,
kristallenmek, kristalleĢme,
kristalleĢmek, kristalleĢtirme
kristalleĢtirmek, kristalli

kritik (Fr.): ktiriklik
krom (Fr.): kromlu, kromsu
kronik (Fr.): kronikçi, kronikçilik
kronikleĢme, kroniklik
krupiye (Fr.): krupiyelik
kubbe (Ar.): kubbeli, kubbesiz
kudret (Ar.): kudretli, kudretlilik
kudretsiz, kudretsizlik, kudretten
kudümzen (Ar.+Far.): kudümzenlik
kukla (Rum.): kuklacı, kuklacılık,
kuklalık
kukuleta (Ġt.): kukuletalı,
kukuletasız
kulampara (Ar.+Far.):
kulamparalık
kule (Ar.): kuleli
kulp (Rum.): kulplu, kulpsuz
kuluçka (Bulg.): kuluçkalık
kulüp (Fr.): kulüpçü, kulüpçülük
kumanda (Fr.): kumandalı,
kumandasız
kumandan (Fr.): kumandanlı
kumandanlık, kumandansız,
kumandansızlık
kumanya (Ġt.): kumanyacı,
kumanyacılık
kumar (Ar.): kumarcı, kumarcılık
kumarbaz (Ar.+Far.):kumarbazlık
kumarhane (Ar.+Far.):
kumarhaneci, kumarhanecilik
kumaş (Ar.): kumaĢçı, kumaĢçılık
kumaĢlı, kumaĢsız
kumbara (Far.): kumbaracı
kumru (Far.): kumrucu,
kumruculuk
kundak (II)(Rum.): kundakçı
kundakçılık, kundaklama,
kundaklamak, kundaklanıĢ
kundaklanma, kundaklanmak
kundaklatma, kundaklatmak
kundaklayıĢ, kundaklı, kundaksız
kundura (Ġt.): kunduracı,
kunduracılık
kura (Ar.): kuracı
kurabiye (Ar.): kurabiyeci,
kurabiyecilik
kurban (Ar.): kurbanlık
kurdele (Ġt.): kurdeleli, kurdelesiz
kurna (Ar.): kurnalı, kurnasız
kurnaz (Far.):kurnazca,
kurnazcasına, kurnazlaĢma,
kurnazlaĢmak, kurnazlık
kuruĢ (I) (Alm.): kuruĢlandırma
kuruĢlandırmak, kuruĢluk
kurye (Fr.): kuryelik
kusur (Ar.): kusurlu, kusurluluk
kusursuz, kusursuzluk
kuşet (Fr.): kuĢetli, kuĢetsiz
kutsi (Ar.): kutsileĢme, kutsileĢmek
kutu (Rum.): kutucu, kutuculuk,
kutulama, kutulamak, kutulanıĢ,
kutulu
kutup (Ar.): kutuplanma,
kutuplanmak, kutuplaĢma,
kutuplaĢmak, kutuplaĢtırma,
kutuplaĢtırmak, kutupsal,
kutupsallık
kuvars (Alm.): kuvarslı, kuvarssız
kuvvet (Ar.): kuvvetle,
kuvvetlendirici, kuvvetlendiriĢ
kuvvetlendirme, kuvvetlendirmek
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kuvvetleniĢ, kuvvetlenme,
kuvvetlenmek, kuvvetli, kuvvetlice
kuvvetlilik, kuvvetsiz, kuvvetsizce
kuvvetsizlik
kuzen (Fr.): kuzenlik
küfe (Rum.): küfeci, küfecilik
küfeli, küfelik, küfesiz
küfran (Ar.): küfranlık
küfür (Ar.): küfürleĢme,
küfürleĢmek
küfürbaz (Ar.+Far. ): küfürbazlık
kükürt (Ar.): kükürtleme,
kükürtlemek, kükürtlenme,
kükürtlenmek, kükürtlü, kükürtsü,
kükürtsüz
külah (Far.): külahçı, külahçılık
külahımsı, külahlı, külahsı, külahsız
külçe (Far.): külçeleĢme,
külçeleĢmek
külfet (Ar.): külfetli, külfetsiz,
külfetsizce, külfetsizlik
külhan (Far.): külhancı, külhancılık
külliyet (Ar.): külliyetli
kültür (Fr.): kültürlenme
kültürlenmek, kültürlü, kültürlülük
kültürsüz, kültürsüzleĢme,
kültürsüzleĢmek, kültürsüzleĢtirme
kültürsüzleĢtirmek, kültürsüzlük
külüstür (Rum.): külüstürlük
kümbet (Far.): kümbetlenme,
kümbetlenmek, kümbetsi
künde (Far.): kündeleme,
kündelemek
kürdan (Fr.): kürdanlık
küre (I) (Ar.): küremsi, küresel
küreselleĢme, küreselleĢmek
küreselleĢtirme, küreselleĢtirmek,
küresellik
kürtaj (Fr.): kürtajcı
küstah (Far.): küstahça,
küstahlaĢma, küstahlaĢmak,
küstahlık
küsur (Ar.): küsurlu, küsursuz
kütin (Fr.): kütinleĢme
kütle (Ar.): kütlesel, kütlesellik,
kütleselleĢmek
kütüphane (Ar.+Far.):kütüphaneci,
kütüphanecilik
-Llaborant (Ar.): laborantlık
laciverdî: (Far.+ Ar.): laciverdimsi
lacivert (Far.): lacivertlik
laçka (Ġt.): laçkalaĢma, laçkalaĢmak,
laçkalık
laden (Far.): ladengiller, ladenli
lades (Far.): ladeslenme,
ladeslenmek, ladesli
laf (Far.): lafçı, lafçılık, laflama
laflamak
lafazan (Far.): lafazanlık
lağım(Ar.): lağımcı, lağımcılık
lahana (Rum.): lahanamsı
lahmacun (Ar.): lahmacuncu,
lahmacunculuk
lahza (Ar.): lahzada
laik (Fr.): laikleĢme, laikleĢmek
laikleĢtirilme, laikleĢtirilmek
laikleĢtirme, laikleĢtirmek, laiklik
laka (I) (Ġt.): lakacı, lakacılık
lakap (Ar.): lakaplı
lakayıt (Ar.): lakayıtlık

lakerda (Rum.): lakerdacı,
lakerdacılık
lala (Far.): lalalık
lale (Far.): laleli, lalelik
lama(II) (Fr.): lamacı, lamacılık
lamba (Rum.): lambalama,
lambalamak, lambalı, lambalık,
lambasız
lanet (Ar.): lanetleme, lanetlemek
lanetleniĢ, lanetlenme, lanetlenmek
lanetli
lapa (Rum.): lapacı, lapacılık
lapçın (Far.): lapçınlı
lapina (Fr.): lapinagiller
Lapon (Fr.): Laponca, Laponyalı
larva (Lat.): larvacıl
lastik (Fr.): lastikçi, lastikçilik
lastikli, lastiksiz
lata (II) (Fr.): latalı, latasız
lateks (Fr.): lateksli, latekssiz
laterit (Fr.): lateritli
laterna (Ġt.): laternacı, laternacılık
latif (Ar.): latifçe, latiflik
latife (Ar.): latifeci, latifecilik
latifundia (Fr.): latifundiacılık
laubali (Ar.): laubalice,
laubalileĢme, laubalileĢmek,
laubalililik
lavabo (Fr.): lavabolu, lavabosuz
lavanta (Ġt.): lavantacı, lavantacılık,
lavantalı, lavantalık, lavantasız
lavta (I) (Alm.): lavtacı, lavtacılık
layık (Ar.): layıkıyla
lazım (Ar.): lazımlık
leblebi (Far.): leblebici, leblebicilik
legal (Fr.): legalleĢme, legalleĢmek
legalleĢtirme, legalleĢtirmek,
legallik
leğen (Far.): leğençe
Leh (Rus.): Lehçe
lehçe (Ar.): lehçeci, lehçecilik
lehim (Ar.): lehimci, lehimcilik,
lehimleme, lehimlemek,
lehimlenme, lehimlenmek,
lehimletme, lehimletmek, lehimli
leke (Far.): lekeci, lekecilik
lekeleme, lekelemek, lekelenme
lekelenmek, lekeletme, lekeletmek
lekeli, lekesiz, lekesizlik
lektör (Fr.): lektörlük
leş (Far.): leĢçil
levazım (Ar.): levazımcı,
levazımcılık
levazımat (Ar.): levazımatçı,
levazımatçılık
levent (I) (Far.): leventlik
levha (Ar.): levhacı, levhacılık
levrek (Rum.): levrekgiller
leylak (Ar.): leylaklı
leylek (Far.): leylekgilller, leylekler,
leyleksiler
lezbiyen (Fr.): lezbiyenlik
lezzet (Ar.): lezzetlendirme
lezzetlendirmek, lezzetlenme
lezzetlenmek, lezzetli, lezzetlilik
lezzetsiz, lezzetsizlik
libas (Ar.): libaslı, libassız
liberal (Fr.): liberalleĢme,
liberalleĢmek, liberalleĢtirme
liberalleĢtirmek, liberallik
lider (Fr.): liderlik
lif (Ar.): lifleme, liflemek

liflenme, liflenmek, lifleĢme
lifleĢmek, lifli
liman (Rum.): limanlama,
limanlamak, limanlık
limit (Fr.): limitsiz, limitsizlik
limon (Rum.): limoncu, limonculuk,
limonlama, limonlamak, limonlu,
limonluk
limonsu, limonumsu
limonata (Ġt.): limonatacı,
limonatacılık
lira (Ġt.): liralık
lisans (Fr.): lisanslı
lise (Fr.): liseli, liselilik
liste (Ġt.): listeci, listeleme
listelemek, listeleniĢ, listelenme
listelenmek, listeletme, listeletmek
litografya (Yun.): litografyacı,
litografyacılık
litre (Yun.):litrelerce, litrelik
lityum (Fr.): lityumlu
livar (Rum.): livarlı
liyakat (Ar.): liyakatli, liyakatlilik
liyakatsiz, liyakatsizce,
liyakatsizlik
lobi (Fr.): lobici, lobicilik
lodos (Rum.): lodoslama,
lodoslamak, lodoslu, lodosluk
loğusa (Rum.): lohusalık
lokanta (Ġt.): lokantacı, lokantacılık,
lokantalı
lokma (Ar.): lokmacı, lokmacık,
lokmacılık
lokamatif (Fr.): lokamatifli,
lokamatifsiz
lonc (Ġt.): loncacılık
lostra (Ġt.): lostracı, lostracılık
lostromo (Ġt.): lostromoluk
lotarya (Ġt.): lotaryacı, lotaryacılık
luti (Ar.): lutilik
lüfer (Rum): lüferci, lüfercilik,
lüfergiller
lügat (Ar.): lügatçe, lügatçi,
lügatçilik
lüks (Fr.): lükslük
lüle (Far.): lüleci, lülecilik, lüleli
lümpen (Alm.): lümpenlik
lütufkâr (Ar.+Far.): lütufkârlık
lüzum (Ar.): lüzumlu, lüzumluluk
lüzumsuz, lüzumsuzca, lüzumsuzluk
-Mmaarif (Ar.): maarifçi, maarifçilik
maaş (Ar.): maaĢlı, maaĢlılık,
maaĢsız, maaĢsızlık
mabeyin (Ar.): mabeyinci,
mabeyincilik
macera (Ar.): maceracı,
maceracılık, maceralı, macerasız
maceraperest (Ar.+Far.):
maceraperestlik
macun (Ar.): macuncu,
macunculuk, macunlama,
macunlamak, macunlanma,
macunlanmak, macunlaĢma
macunlaĢmak, macunlatma,
macunlatmak, macunluk
maço (Fr.): maçoluk
madalya (Ġt.): madalyalı,
madalyasız, madalyasızlık
madolyon (Fr.): madolyoncu,
madolyonculuk
madara (Far.): madaralaĢma
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madaralaĢmak, madaralık
madde (Ar.): maddeci, maddecilik
maddeleme, maddelemek,
maddeleĢme, maddeleĢmek,
maddeleĢtirme, maddeleĢtirmek
maddelik, maddesel, maddesellik
maddeten
maddi (Ar.): maddileĢme,
maddileĢmek, maddileĢtirme
maddileĢtirmek, maddilik
maddiyat (Ar.): maddiyatçı,
maddiyatçılık
maden (Ar.): madenci, madencilik
madenimsi, madensel,
madenselleĢme, madenselleĢmek,
madensi
maderşahi (Far.+Ar.): maderĢahilik
madik (Erm.): madikçi, madikçilik
madikleme, madiklemek
madrabaz (Far.): madrabazlık
mafsal (Ar.): mafsallı
mafya (Ġt.): mafyacı, mafyacılık
mafyalaĢma, mafyalaĢmak, mafyalık
magazin (Fr.): magazinleĢme
magazinleĢmek, magazinleĢtirme
magazinleĢtirmek
magma (Fr.): magmasal
magnezyum (Fr.): magnezyumlu
mağaza (Fr.): mağazacı,
mağazacılık
mağdur (Ar.): mağdurluk
mağrur (Ar.):mağrurca,
mağrurcasına, mağrurlanma,
mağrurlanmak, mağrurluk
mahalle (Ar.): mahallece, mahalleli,
mahallelik
mahallî (Ar.): mahallîleĢme
mahallîleĢmek, mahallîlilik
maharet (Ar.): maharetli
maharetlilik, maharetsiz
maharetsizce, maharetsizlik
mahcup (Ar.): mahcupça,
mahcupluk
muhafaza (Ar.): muhafazalı,
muhafazasız
mahir(Ar.): mahirlik
mahkeme (Ar.): mahkemeleĢme
mahkemeleĢmek, mahkemeli,
mahkemelik
mahkûm (Ar.): mahkûmluk
mahmur (Ar.): mahmurlaĢma
mahmurlaĢmak, mahmurluk
mahmuz (Ar.): mahmuzcu
mahmuzlama, mahmuzlamak,
mahmuzlanma, mahmuzlanmak
mahmuzlu
mahpus (Ar.): mahpusluk
mahrem (Ar.): mahremlik
mahrum (Ar.): mahrumluk
mahsus (I) (Ar.): mahsusluk,
mahsustan
mahşer (Ar.): mahĢerleĢme,
mahĢerleĢmek
mahya (Far.+Ar.): mahyacı
mahyacılık, mahyalık
mahzun (Ar.): mahzunca
mahzunlaĢma, mahzunlaĢmak
mahzunluk
mahzur (Ar.): mahzurlu, mahzursuz
makadam (Fr.): makadamlama,
makadamlamak
makara (Ar.): makaralı

makarna (Ġt.): makarnacı,
makarnacılık
makas (Ar.): makasçı, makasçılık
makaslama, makaslamak,
makaslanma, makaslanmak
makaslı, makassız
makbul (Ar.): makbullük
maket (Fr.): maketçi, maketçilik
makferlan:15 makferlanlı
maki (I) (Fr.): makilik
maki (II) (Madagaskar yerlilerin
dilinden ödünçlenmiĢ bir kelime):
makigiller
makine (Ġt.): makineleĢme,
makineleĢmek, makineleĢtirme
makineleĢtirmek, makineli
makinist (Fr.): makinistlik
makrome (Fr.): makromeli
maksat (Ar.): maksatlı, maksatlıca,
maksatlılık, maksatsız
maksatsızca, maksatsızlık
makul (Ar.): makullük
makyaj (Fr.): makyajcı
makyajcılık, makyajlama,
makyajlamak, makyajlı, makyajsız,
makyajsızca, makyajsızlık
mal (Ar.): malca, malcı
malcılık, mallanma, mallanmak
Maliki (Ar.): Malikilik
malayani k(Ar.): malayanilik
maliye (Ar.): maliyeci, maliyecilik
maliyet (Ar.): maliyetli, maliyetsiz
maliyetsizlik
malt (Fr.): maltlanma, maltlanmak
malul (Ar.): malullük
malum (Ar.): malumluk
malumat (Ar.): malumatlı,
malumatsız, malumatsızlık
mana (Ar.): manaca, manalandırma,
manalandırmak, manalı, manalıca,
manalılık
manasız, manasızca, manasızcasına,
manasızlık
malumatfuruş (Ar.+ Far.):
malumatfuruĢluk
manav (Rum.): manavlık
mancınık (Ar.): mancınıkçı
manda (II) (Fr.): mandacı,
mandacılık
mandal (Ar.): mandallama,
mandallamak, mandallı, mandalsız
mandarin (Port.): mandarinlik
mandıra (Rum.): mandıracı,
mandıracılık
mandolin (Fr.): mandolinci,
mandolincilik
manevi (Ar.): manevilik
manevra (Ġt.): manevralı,
manevrasız
mâni (Ar.): mânici, mânicilik
mânia (Ar.): mânialı, mâniasız
manidar (Ar.+Far.): manidarlık
manifatura (Ġt.): manifaturacı,
manifaturacılık
“Mc. Faitlane özel adından gelme”
Ģeklinde bir açıklama yapılmıĢ ancak
kökeninden bahsedilmemiĢtir.
15

manikür (Fr.): manikürcü,
manikürcülük, manikürlü,
manikürsüz
manita (Yun.): manitacı,
manitacılık
manivela (Ġt.): manivelalı
manken (Fr.): mankenlik
manolya (Fr.): manolyagiller
manşet (Fr.): manĢetli
mantar (Rum.): mantarcı
mantarcılık, mantarımsı,
mantarlama, mantarlamak
mantarlar, mantarlaĢma,
mantarlaĢmak, mantarlı, mantarlık
mantarsı
mantı (Çince): mantıcı, mantıcılık
mantık (Ar.): mantıkça, mantıkçı,
mantıkçılık, mantıklı, mantıklıca
mantıklılık , mantıksal, mantıksallık,
mantıksız, mantıksızlık
manto (Fr.): mantolama, mantolu
mantoluk, mantosuz
manyak (Fr.): manyakça
manyaklaĢma, manyaklaĢmak
manyaklaĢtırma, manyaklaĢtırmak
manyaklık
manyetizma (Fr.): manyetizmacı,
manyetizmacılık
manyeto (Fr.): manyetolu,
manyetosuz
manzara (Ar.): manzaralı,
manzarasız, manzarasızlık
marangoz (Rum.): marangozluk
maraton (Fr.): maratoncu,
maratonculuk
maraz (Ar.): marazlanma,
marazlanmak, marazlı, marazlık
mareşal (Fr.): mareĢallik
marifet (Ar.): marifetiyle, marifetli,
marifetlilik, marifetsiz
marifetsizce, marifetsizlik
marina (Ġt.): marinacı, marinacılık
mariz (Ar.): marizleme, marizlemek
marj (Fr.): marjlı, marjsız
marjinal (Fr.): marjinalleĢme
marjinalleĢmek, marjinallik
marka (Ġt.): markacı, markacılık
markalama, markalamak
markalanma, markalanmak,
markalaĢma, markalaĢmak, markalı,
markasız, markasızlık
markaj (Fr.): markajcı
market (Ġng.): marketçi, marketçilik
marn (Fr.): marnlama, marnlamak
maroken (Fr.): marokenci,
marokencilik
marpuç (Far.): marpuççu,
marpuççuluk
martı (Ġt.): martıgiller
marul (Rum.): marulcu, marulcuk
marulculuk, marulumsu
maruz (Ar.): maruzluk
masa (Rum.): masacık
masaj (Fr.): masajcı, masajcılık
masajlama, masajlamak
masal (Ar.): masalcı, masalcılık
masalımsı, masallaĢtırma,
masallaĢtırmak, masalsı
maskara(Ar.): maskaraca,
maskaralanma, maskaralanmak
maskaralaĢma, maskaralaĢmak
maskaralık
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maske (Fr.): maskeleme,
maskelemek, maskelenme
maskelenmek, maskeli, maskesiz
maslahatgüzar (Ar.+Far.):
maslahatgüzarlık
mason (Fr.): masonluk
masraf (Ar.): masraflı, masraflılık
masrafsız, masrafsızlık
masum (Ar.): masumca,
masumcasınamasumcuk, masumluk
maşa (Far.): maĢacı, maĢacılık,
maĢalama, maĢalamak, maĢalanma,
maĢalanmak, maĢalık
matbaa (Ar.): matbaacı, matbaacılık
matem (Ar.): matemli, matemlilik
matematik (Fr.): matematikçi,
matematikçilik, matematiksel
mat (II) (Fr.): matlaĢma,
matlaĢmak, matlaĢtırma,
matlaĢtırmak, matlık
matiz (II) (Rum.): matizlik
matrak (Ar.): matrakçı
matruş (Ar.): matruĢluk
mavi (Ar.): mavileĢme,
mavileĢmek, mavileĢtirme,
mavileĢtirmek, mavili, mavilik,
mavimsi, mavimtrak, maviĢ
mavna (Ar.): mavnacı, mavnacılık
maya (I) (Far.): mayalama,
mayalamak, mayalandırma,
mayalandırmak, mayalanıĢ,
mayalanma, mayalanmak, mayalı,
mayalık, mayasız, mayasızlık
maydanoz (Rum.): maydanozgiller,
maydanozlu
mayhoş (Far.): mayhoĢluk
mayın (Ġng.): mayıncı, mayıncılık,
mayınlama, mayınlamak,
mayınlanma, mayınlanmak, mayınlı,
mayınsız
maymun (Ar.): maymuncuk,
maymunlar, maymunlaĢma,
maymunlaĢmak, maymunlaĢtırma,
maymunlaĢtırmak, maymunluk,
maymunsu, maymunumsu
mayo (Fr.): mayocu, mayoculuk
mayonez (Fr.): mayonezli,
mayonezsiz
mazbut (Ar.): mazbutluk
mazeret (Ar.): mazeretli,
mazeretsiz, mazeretsizlik
mazgal (Rum.): mazgallı
mazı (I) (Far.): mazılık
mazlum (Ar.): mazlumluk
mazot (Rus.): mazotlama,
mazotlamak
mebus (Ar.): mebusluk
mecal (Ar.): mecalsiz,
mecalsizleĢme, mecalsizleĢmek,
mecalsizleĢtirme,,
mecalsizleĢtirmek, mecalsizlik
mecaz (Ar.): mecazlı
mecbur (Ar.): mecburcu,
mecburculuk, mecburluk
mecburi (Ar.): mecburilik
meccani (Ar.): meccanilik
mecmua (Ar.): mecmuacı,
mecmuacılık
mecnun (Ar.): mecnunca,
mecnuncasına, mecnunluk
Mecusi (Ar.): Mecusilik
meddah (Ar.): meddahlık

medeni (Ar.): medenici,
medenileĢme, medenileĢmek,
medenileĢtirme, medenileĢtirmek,
medenilik
medeniyet (Ar.): medeniyetçi,
medeniyetçilik, medeniyetsiz,
medeniyetsizlik
medrese (Ar.): medereseli
medya (Ġng.): medyacı, medyacılık
medyatik (Fr.): medyatiklik
medyum (Fr.): medyumluk
mefhum (Ar.): mefhumcu,
mefhumculuk
mefkûre (Ar.): mefkûreci,
mefkûrecilik
mefruşat (Ar.): mefruĢatçı,
mefruĢatçılık
meftun (Ar.): meftunluk
megaton (Fr.): megatonluk
megavat (Fr.): megavatlık
meğer (Far.): meğerse
mehabet (Ar.): mehabetli
mehtap (Far.): mehtaplı
mekân (Ar.): mekâncı, mekâncılık
mekanik (Fr.): mekanikçi,
mekanikçilik, mekanikleĢtirici,
mekanikleĢtiricilik
mekanizma (Ġt.): mekanizmalı
mekkâre (Ar.): mekkâreci,
mekkârecilik
mekruh (Ar.): mekruhluk
mektep (Ar.): mektepli, mekteplilik
mektup (Ar.): mektupçu,
mektupçuluk, mektuplaĢma,
mektuplaĢmak
Melami (Ar.): Melamilik
melez (Ar.): melezleme,
melezlemek, melezlenme,
melezlenmek, melezleĢme,
melezleĢmek, melezleĢtirme,
melezleĢtirmek, melezlik
melodi (Fr.): melodili, melodisiz
melun (Ar.): melunca, melunluk
memleket (Ar.): memleketçi,
memleketçilik, memleketli,
memleketlilik, memleketsiz,
memleketsizlik
memnu (Ar.): memnuluk
memnun (Ar.): memnunca,
memnunluk
memnuniyet (Ar.): memnuniyetle,
memnuniyetsiz, memnuniyetsizlik
memur (Ar.): memurluk
menajer (Fr.): menajerlik
mendebur (Far.): mendeburluk
mendil (Ar.): mendilli, mendilsiz
menekşe (Far.): menekĢegiller
meneviş (Far.): meneviĢleme,
meneviĢlemek, meneviĢlenme,
meneviĢlenmek, meneviĢli
menfaat (Ar.): menfaatçi,
menfaatçilik
menfaatperest (Ar.+Far.):
menfaatperestlik
menfi (Ar.): menfilik
mensup (Ar.): mensupluk
menşe (Ar.): menĢeli
Menşevik (Fr.): MenĢeviklik
mentol (Fr.): mentollü
menzil (Ar.): menzilci
merak (Ar.): meraklandırma,
meraklandırmak, meraklanıĢ,

meraklanma, meraklanmak, meraklı,
meraklılık, meraksız, meraksızlık
merasim (Ar.): merasimli,
merasimsiz
mercan (Ar.): mercancı, mercanlar,
mercanlı
mercimek (Far.): mercimeksi
merdane (II) (Ar.): merdaneleme,
merdanelemek
merdiven (Far.): merdivenci,
merdivencilik, merdivenli,
merdivensi
merdümgiriz (Far.):
merdümgirizlik
merhaba (Ar.): merhabalaĢma,
merhabalaĢmak
merhamet (Ar.): merhametli,
merhametlilik, merhametsiz,
merhametsizce, merhametsizcesine,
merhametsizlik
merhem (Ar.): merhemleme,
merhemlemek
merkep (Ar.): merkepçi,
merkepçilik
merkez (Ar.): merkezce, merkezci,
merkezcil, merkezcilik,
merkezleme, merkezlemek,
merkezlenme, merkezlenmek,
merkezleĢme, merkezleĢmek,
merkezleĢtirme, merkezleĢtirmek
merkezî (Ar.): merkezîleĢme,
merkezîleĢmek, merkezîleĢtirme,
merkezîleĢtirmek, merkezîlik
merkeziyet (Ar.): merkeziyetçi,
merkeziyetçilik
mermer (I) (Ar.): mermerci,
mermercilik, mermerimsi,
mermerleĢme, mermerleĢmek,
mermerleĢtirme, mermerleĢtirmek,
mermerli, mermerlik, mermersi
mersin (Rum.): mersingiller
mersiyehan (Ar.+ Far):
mersiyehanlık
mert (Far.): mertçe, mertlik
mesabe (Ar.): mesabesinde
mesafe (Ar.): mesafeli, mesafelik,
mesafelilik
mesaj (Fr.): mesajlaĢma,
mesajlaĢmak
mesele (Ar.): meseleli, meselesiz,
meselesizlik
mesire (Ar.): mesirelik
meslek (Ar.): mesleksel, mesleksiz,
mesleksizlik, meslektaĢ,
meslektaĢlık
mesnet (Ar.): mesnetli, mesnetsiz,
mesnetsizlik
mest (I) (Far.): mestlik
mest (II) (Ar.): mestçi, mestçilik
mesuliyet (Ar.): mesuliyetli,
mesuliyetsiz, mesuliyetsizce,
mesuliyetsizlik
mesut (Ar.): mesutça
meşakkat (Ar.): meĢakkatli
meĢakkatsiz, meĢakkatsizlik
meşale (Ar.): meĢaleci, meĢalecilik
meşe (Far.): meĢecik, meĢelik
meşgul (Ar.): meĢgullük
meşhur (Ar.): meĢhurluk
meşru (Ar.): meĢrulaĢma,
meĢrulaĢmak, meĢrulaĢtırma,
meĢrulaĢtırmak, meĢruluk
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meşrubat (Ar.): meĢrubatçı,
meĢrubatçılık
meşrutiyet (Ar.): meĢrutiyetçi,
meĢrutiyetçilik
metafizik (Fr.): metafizikçi,
metafizikçilik
metal (Fr.): metalsi
metanet (Ar.): metanetli,
metanetlilik, metanetsiz,
metanetsizlik
metelik (Fr.): meteliksiz,
meteliksizlik
metin (Ar.): metinsel
metîn (Ar.): metînlik
metot (Fr.): metotlu, metotluluk,
metotsuz, metotsuzluk
metrodel (Fr.): metrodellik
metre (Fr.): metrelerce, metrelik
metres (Fr.): metreslik
mevcut (Ar.): mevcutluk
mevki (Ar.): mevkidaĢ
mevkuf (Ar.): mevkufluk
Mevlevi (Ar.): Mevlevilik
mevsim (Ar.): mevsimlik,
mevsimsel, mevsimsiz
mevzi (Ar.): mevzilendirme,
mevzilendirmek, mevzileniĢ,
mevzilenme, mevzilenmek
mevzu (Ar.): mevzulu, mevzusuz
meyan (II) (Far.): meyancı,
meyancılık
meydan (Ar.): meydancı,
meydancık, meydancılık, meydanda,
meydanlık
meyhane (Far.): meyhaneci,
meyhanecilik, meyhaneli,
meyhanesiz
meyil (Ar.): meyilli, meyillilik,
meyilsiz, meyilsizlik
meymenet (Ar.): meymenetli,
meymenetlilik, meymenetsiz,
meymenetsizce, meymenetsizlik
meyve (Far.): meyveci, meyvecilik,
meyvelendirme, meyvelendirmek,
meyvelenme, meyvelenmek,
meyveli, meyvelik, meyvemsi,
meyvesiz, meyvesizlik
meyyal (Ar.): meyyallik
mezar (Ar.): mezarcı, mezarcılık,
mezarlık
mezat (Ar.): mezatçı, mezatçılık
mezbele (Ar.): mezbelelik
meze (Far.): mezeci, mezecilik,
mezelenme, mezelenmek, mezelik
mezhep (Ar.): mezhepçi,
mezhepçilik
meziyet (Ar.): meziyetli,
meziyetlilik, meziyetsiz,
meziyetsizlik
mıh (Far.): mıhlama, mıhlamak,
mıhlanma, mıhlanmak, mıhlayıcı,
mıhlayıcılık, mıhlı
mıktanıs (Ar.): mıktanıslama,
mıktanıslamak, mıktanıslanma,
mıktanıslanmak, mıktanıslı,
mıktanıslık
mısır (Ar.): mısırcı, mısırcılık,
mısırlık
mızıka (Ġt.): mızıkacı, mızıkacılık,
mızıkalı
mızrak (Ar.): mızraklı, mızraklık,
mızraksı, mızraksız

mızrap (Ar.): mızraplı
miço (Ġt.): miçoluk
mide (Ar.): mideci, midecilik,
midesiz
midibüs (Fr.): midibüsçü,
midibüsçülük
midye (Rum.): midyeci, midyecilik,
midyelik
mihmandar (Far.): mihmandarlık
mihnet (Ar.): mihnetli, mihnetsiz
mika (Fr.): mikalı, mikamsı
mikrofon (Fr.): mikrofoncu
mikrop (Fr.): mikroplanma,
mikroplanmak, mikroplaĢma,
mikroplaĢmak, mikroplu,
mikropluk, mikropsuz,
mikropsuzlaĢtırma,
mikropsuzlaĢtırmak, mikropsuzluk
mikyas (Ar.): mikyaslı, mikyassız
mil (II) (Ar.): millenme, millenmek,
milli, milsiz
mililitre (Fr.): mililitrelik
milimetre (Fr.): milimetrelik
militan (Fr.): militanlaĢma,
militanlaĢmak, militanlaĢtırma,
militanlaĢtırmak, militanlık
millet (Ar.): milletçe, milletleĢme,
milletleĢmek, millettaĢ
millî (Ar.): millîci, millîcilik,
millîleĢme, millîleĢmek,
millîleĢtirilme, millîleĢtirilmek,
millîleĢtirme, millîleĢtirmek, millîlik
milliyet (Ar.): milliyetçi,
milliyetçilik, milliyetsiz
milliyetperver (Ar.+Far.):
milliyetperverlik
milyar (Fr.): milyarlarca, milyarlık
milyarder (Fr.): miyarderlik
milyon (Fr.): milyonlarca,
milyonluk
milyoner (Fr.): milyonerlik
mim (I) (Ar.): mimleme,
mimlemek, mimlenme, mimlenmek,
mimli
mimar (Ar.): mimarlık
minare (Ar.): minareci, minarecik,
minarecilik, minareli, minaresiz
mine (Far.): mineci, minecilik,
mineleme, minelemek, mineli,
minesiz
mineral (Fr.): mineralleĢtirici,
mineralleĢtirme, mineralleĢtirmek,
mineralli, mineralsiz
mini (Fr.): minicik
minibüs (Fr.): minibüsçü,
minibüsçülük
minnet (Ar.): minnetsiz,
minnetsizce, minnetsizlik
minnettar (Ar.+Far.): minnettarca,
minnettarlık
mintan (Far.): mintanlık, mintansız
minyatür (Fr.): minyatürcü,
minyatürcülük, minyatürleĢme,
minyatürleĢmek, minyatürleĢtirme,
minyatürleĢtirmek,
minyatürleĢtirtme,
minyatürleĢtirtmek
minyon (Fr.): minyonluk
miras (Ar.): mirasçı, mirasçılık
mirî (Far .+ Ar.): mirîlik
mirliva (Far.): mirlivalık
misafir (Ar.): misafirlik

misafirperver (Ar.+ Far.):
misafirperverlik
misil (Ar.): misilleme, misilsiz
miskal (Ar.): miskalle
miskin (Ar.): miskince,
miskinleĢme, miskinleĢmek,
miskinlik
mistik (Fr.): mistiklik
misyoner (Fr.): misyonerlik
mit (Fr.): mitleĢme, mitleĢmek,
mitleĢtirme, mitleĢtirmek
miting (Ġng.): mitingci, mitingcilik
miyop (Fr.): miyopluk
mizaç (Ar.): mizaçlı, mizaçsız
mizaçgir (Ar.+Far.): mizaçgirlik
mizah (Ar.): mizahçı, mizahçılık,
mizahımsı, mizahsı, mizahsız
mizanpaj (Fr.): mizanpajlı,
mizanpajsız
mobilya (Ġt.): mobilyacı,
mobilyacılık, mobilyalı,, mobilyasız
moda (Ġt.): modacı, modacılık,
modalaĢma, modalaĢmak,
modalaĢtırma, modalaĢtırmak
model (Fr.): modelci, modelcilik,
modellik
modern (Fr.): modernleĢme,
modernleĢmek, modernleĢtirme,
modernleĢtirmek, modernlik
modül (Fr.): modüllü
mola (Ġt.): molalı, molasız
molekül (Fr.): moleküllü
molla (Ar.): mollalık
moloz (Rum.): molozluk
monat (Fr.): monatçı, monatçılık
monoton (Fr.): monotonlaĢma,
monotonlaĢmak, monotonlaĢtırma,
monotonlaĢtırmak, monotonluk
montaj (Fr.): montajcı, montajcılık,
montajlama, montajlamak
morfin (Fr.): morfinlenme,
morfinlenmek
mors (Fr.): morsgiller
morto (Ġt.): mortocu
moruk (Erm.): moruklama
moruklamak, moruklaĢma,
moruklaĢmak
Moskof (Rus.): Moskofluk
moskof (Rus.): moskofluk
mostra (Ġt.): mostralık
motel (Fr.): motelci, motelcilik
motif (Fr.): motifli, motifsiz
motokros (Ġng.): motokrosçu,
motokrosçuluk
motor (Fr.): motorcu, motorculuk
motorlu, motorsuz
motosiklet (Fr.): motosikletli
mozaik (Fr.): mozaikçi, mozaikçilik
möble (Fr.): möbleli, möblesiz
muadil (Ar.): muadillik
muaf (Ar.): muaflık
muallim (Ar.): muallimlik
muamma (Ar.): muammalı,
muammalık
muannit (Ar.): muannitlik
muarız (Ar.): muarızlık
muasır (Ar.): muasırlaĢma,
muasırlaĢmak, muasırlaĢtırma
muasırlaĢtırmak, muasırlık
muavin (Ar.): muavinlik
muayene (Ar.): muayeneci
muayyen (Ar.): muayyenlik
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muazzam (Ar.): muazzamlık
mubassır (Ar.): mubassırlık
mucit (Ar.): mucitlik
mucize (Ar.): mucizeli
muflon (Fr.): muflonlu
mugalata (Ar.): mugalatacı,
mugalatacılık
muğlak (Ar.): muğlaklık
muhabere (Ar.): muhabereci,
muhaberecilik
muhabir (Ar.): muhabirlik
muhacir (Ar.): muhacirlik
muhafaza (Ar.): muhafazalı,
muhafazasız
muhafazakâr (Ar.+Far.):
muhafazakârlık
muhafız (Ar.): muhafızlık
muhakkik (Ar.): muhakkiklik
muhal (Ar.): muhallik
muhalif (Ar.): muhaliflik
muhannet (Ar.): muhannetlik
muharebe (Ar.): muharebeci,
muharebecilik
muharrik (Ar.): muharriklik
muhasebe (Ar.): muhasebeci,
muhasebecilik
muhasip (Ar.): muhasiplik
muhatara (Ar.): muhataralı
muhayyer (Ar.): muhayyerlik
muhbir (Ar.): muhbirlik
muhkem (Ar.): muhkemlik
muhlis (Ar.): muhlislik
muhtaç (Ar.): muhtaçlık
muhtar (Ar.): muhtarlık
muhtelif (Ar.): muhteliflik
muhterem (Ar.): muhteremlik
muhteris (Ar.): muhterislik
muhteşem (Ar.): muhteĢemlik
muhteva (Ar.): muhtevalı
muin (Ar.): muinli, muinsiz
mukabele (Ar.): mukabeleci,
mukabelecilik, mukabeleli,
mukabelesiz
mukaddes (Ar.): mukaddeslik
mukaddesat (Ar.): mukaddesatçı,
mukaddesatçılık
mukallit (Ar.): mukallitlik
mukaata (Ar.): mukaatalı
mukavele (Ar.): mukaveleli,
mukavelesiz
mukavemet (Ar.): mukavemetçi
mukavemetçilik, mukavemetli,
mukavemetsiz, mukavemetsizlik
mukayese (Ar.): mukayeseli
mukim (Ar.): mukimlik
muktedir (Ar.): muktedirlik
mum (Far.): mumcu, mumculuk
mumlama, mumlamak, mumlanma
mumlanmak, mumlaĢma,
mumlaĢmak, mumlayıcı, mumlu,
mumluk
mumya (Far.): mumyalama,
mumyalamak, mumyalanma,
mumyalanmak, mumyalatma
mumyalatmak
muntazaman (Ar.): muntazamanlık
murabaha (Ar.): murabahacı,
murabahacılık
murahhas (Ar.): murahhaslık
murakıp (Ar.): murakıplık
murdar (Far.): murdarlık
musahhih (Ar.): musahhihlik

musahip (Ar.): musahiplik
Musevi (Ar.): Musevilik
musikişinas (Ar.+Far.):
musikişinaslık
muska (Ar.): muskacı, muskacılık
musluk (Ar.):muslukçu,
muslukçuluk, musluklu, musluksuz
muşamba (Ar.): muĢambalaĢma,
muĢambalaĢmak, muĢambalı,
muĢambasız
muşta (Far.): muĢtalama,
muĢtalamak
mutaassıp (Ar.): mutaassıplaĢma
mutaassıplaĢmak, mutaassıplık
mutabık (Ar.): mutabıklık
mutasarrıf (Ar.): mutasarrıflık
muteber (Ar.): muteberlik
mutedil (Ar.): mutedillik
mutemet (Ar.): mutemetlik
mutlak (Ar.): mutlakçı, mutlakçılık
muvacehe (Ar.): muvacehesinde
muvaffakiyet (Ar.): muvaffakiyetli,
muvaffakiyetsiz, muvaffakiyetsizlik
muvakkat (Ar.): muvakkatlik
muvazaa (Ar.): muvaazalı
muvazene (Ar.): muvazeneli
muvazenesiz, muvazenesizlik
muvazzaf (Ar.): muvazzaflık
muz (Ar.): muzgiller, muzluk
muzsu, muzumsu
muzaffer (Ar.): muzafferce,
muzafferlik
muzdarip (Ar.): muzdariplik
muzır (Ar.): muzırlaĢma,
muzırlaĢmak, muzırlık
muzip (Ar.): muzipçe, muzipleĢme
muzipleĢmek, muziplik
mübah (Ar.): mübahlık
mübalağa (Ar.): mübalağacı,
mübalağacılık, mübalağalı,
mübalağasız
mübarek (Ar.): mübareklik
mübaşir (Ar.): mübaĢirlik
mübayaa (Ar.) mübayaacı,
mübayaacılık
mücadele (Ar.): mücadeleci,
mücadelecilik
mücahit (Ar.): mücahitlik
mücellit (Ar.): mücellitlik
mücevher (Ar.): mücevherci,
mücevhercilik, mücevherli
mücrim (Ar.): mücrimlik
müdahil (Ar.): müdahillik
müdavim (Ar.): müdavimlik
müddeiumumi (Ar.):
müddeiumumilik
müddet (Ar.): müddetli, müddetsiz
müderris (Ar.): müderrislik
müdrik (Ar.): müdriklik
müdür (Ar.): müdürlük
müennes (Ar.): müenneslik
müessese (Ar.): müesseseleĢme,
müesseseleĢmek, müesseseleĢtirme,
müesseseleĢtirmek
müezzin (Ar.): müezzinlik
müfessir (Ar.): müfessirlik
müfettiş (Ar.): müfettiĢlik
müflis (Ar.): müflislik
müfrit (Ar.): müfritlik
müfsit (Ar.): müfsitlik
müfteri (Ar.): müfterilik
müftü (Ar.): müftülük

mühendis (Ar.): mühendislik
mühim (Ar.): mühimlik,
mühimseme, mühimsemek,
mühimsemezlik
mühre (Far.): mühreleme,
mührelemek, mühreli
mühtedi (Ar.): mühtedilik
mühür (Far.): mühürcü,
mühürcülük, mühürleme,
mühürlemek, mühürleniĢ,
mühürlenme, mühürlenmek
mühürletme, mühürletmek
mühürleyiĢ, mühürlü, mühürsüz
mühürdar (Far.): mühürdarlık
müjde (Far.): müjdeci, müjdecilik,
müjdeleme, müjdelemek,
müjdelenme, müjdelenmek, müjdeli,
müjdelik
mükâfat (Ar.): mükâfatlandırma,
mükâfatlandırmak
mükellef (Ar.): mükelleflik
mükemmel (Ar.): mükemmelleĢme,
mükemmelleĢmek,
mükemmelleĢtirme,
mükemmelleĢtirmek, mükemmellik
mükemmeliyet (Ar.):
mükemmeliyetçi,
mükemmeliyetçilik
mükerrer (Ar.): mükerrerlik
mülayim (Ar.): mülayimlik
mülazım (Ar.): mülazımlık
mülkiye (Ar.): mülkiyeli,
mülkiyelilik
mülteci (Ar.): mültecilik
mültezim (Ar.): mültezimlik
mümbit (Ar.): mümbitlik
mümessil (Ar.): mümessillik
mümeyyiz (Ar.): mümeyyizlik
mümkün (Ar.): mümkünlük
mümtaz (Ar.): mümtazlık
münafık (Ar.): münafıklık
münakaşa (Ar.): münakaĢalı
münasebet (Ar.): münasebetiyle
münasebetli, münasebetsiz,
münasebetsizce, münasebetsizlik
münavebe (Ar.): münavebeli
müneccim (Ar.): müneccimlik
münekkit (Ar.): münekkitlik
münevver (Ar.): münevverlik
münezzeh (Ar.): münezzehlik
münferit (Ar.): münferitlik
münhasır (Ar.): münhasırlık
münkir (Ar.): münkirlik
münzevi (Ar.): münzevilik
müphem (Ar.): müphemlik
müptela (Ar.): müptelalık
müptezel (Ar.): müptezellik
müracaat (Ar.): müracaatçı
mürai (Ar.): mürailik
mürebbiye (Ar.): mürebbiyelik
müreffeh (Ar.): müreffehlik
mürekkep (Ar.): mürekkepçi
mürekkepçilik, mürekkepleme
mürekkeplemek, mürekkeplenme
mürekkeplenmek, mürekkepli
mürekkepsiz
mürettip (Ar.): mürettiplik
mürit (Ar.): müritlik
mürşit (Ar.): mürĢitlik
mürteci (Ar.): mürtecilik
mürtet (Ar.): mürtetlik
mürüvvet (Ar.): mürüvvetli
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mürüvvetsiz, mürüvvetsizlik
müsait (Ar.): müsaitlik
müsamaha (Ar.): müsamahalı
müsamahasız, müsamahasızca,
müsamahasızlık
müsamahakâr (Ar.+Far.):
müsamahakârlık
müsavat (Ar.): müsavatçı,
müsavatçılık, müsavatsız,
müsavatsızlık
müsavi (Ar.): müsavilik
Müslüman (Ar.+Far.):
MüslümanlaĢtırma,
MüslümanlaĢtırmak, Müslümanlık
müspet (Ar.): müspetlik
müsrif (Ar.): müsriflik
müstafi (Ar.): müstafilik
müstağni (Ar.): müstağnilik
müstahak (Ar.): müstahaklık
müstahdem (Ar.): müstahdemlik
müstakil (Ar.): müstakillik
müstantik (Ar.): müstantiklik
müstebit (Ar.): müstebitlik
müstehap (Ar.): müstehaplık
müstehcen (Ar.): müstehcenleĢme
müstehcenleĢmek, müstehcenlik
müstehzi (Ar.): müstehzilik
müstemleke (Ar.): müstemlekeci
müstemlekecilik, müstemlekeleĢme,
müstemlekeleĢmek,
müstemlekeleĢtirme,
müstemlekeleĢtirmek
müsterih (Ar.): müsterihlik
müstesna (Ar.): müstesnalık
müsteşar (Ar.): müsteĢarlık
müsteşrik (Ar.): müsteĢriklik
müsvedde (Ar.): müsveddelik
müşahhas (Ar.): müĢahhaslık
müşavir (Ar.): müĢavirlik
müşfik (Ar.): müĢfiklik
müşir (I) (Ar.): müĢirlik
müşkül (Ar.): müĢkülleĢme,
müĢkülleĢmek, müĢküllük
müşkülpesent (Ar.+Far.):
müĢkülpesentlik
müşkülat (Ar.): müĢkülatlı
müşrik (Ar.): müĢriklik
müteahhit (Ar.): müteahhitlik
mütecanis (Ar.): mütecanislik
mütecaviz (Ar.): mütecavizlik
mütedeyyin (Ar.): mütedeyyinlik
mütehassıs: (Ar.): mütehassıslık
mütekebbir (Ar.): mütekebbirlik
mütemmim (Ar.): mütemmimlik
mütercim (Ar.): mütercimlik
müteşekkir (Ar.): müteĢekkirlik
mütevazı (Ar.): mütevazılık
müthiş (Ar.): nmüthiĢlik
müttefik (Ar.): müttefiklik
müttehit (Ar.): müttehitlik
müvesvis (Ar.): müvesvislik
müvezzi (Ar.): müvezzilik
müzakere (Ar.): müzakereci,
müzakerecilik
müze (Fr.): müzeci, müzecilik
müzelik
müzekker (Ar.): müzekkerlik
müzevir (Ar.): müzevirleme,
müzevirlemek, müzevirlik
müzik (Fr.): müzikçi, müzikçilik
müziklendirme, müziklendirmek

müzikleĢtirme, müzikleĢtirmek,
müzikli, müziksel, müziksellik,
müziksiz
müzisyen (Fr.): müzisyenlik
müzmin (Ar.): müzminleĢme,
müzminleĢmek, müzminleĢtirme
müzminleĢtirmek, müzminlik
-Nnaçar (Far.): naçarlık
naçiz (Far.): naçizlik
nadan (Far.): nadanca, nadanlık
nadas (Rum.): nadaslı, nadaslık
nadide (Far.): nadidelik
nadir (Ar.): nadirlik
nafaka (Ar.): nafakalandırma
nafakalandırmak, nafakalanma
nafakalanmak
nafile (Ar.): nafilelik
naftalin (Fr.): naftalinleme,
naftalinlemek, naftalinlenme
naftalinlenmek
nağme (Ar.): nağmeli, nağmesiz
nahif (Ar.): nahiflik
nahoş (Far.): nahoĢluk
naip (Ar.): naiplik
nakarat (Ar.): nakaratlı, nakaratsız
nakıs (Ar.): nakıslık
nakış (Ar.): nakıĢçı, nakıĢçılık
nakıĢlama, nakıĢlamak, nakıĢlı
nakıĢlık, nakıĢsız
nakkaş (Ar.): nakkaĢlık
nakliyat (Ar.): nakliyatçı,
nakliyatçılık
nakliye (Ar.): nakliyeci, nakliyecilik
Nakşi (Ar.): NakĢilik
Nakşibendi: (Ar.+Far.):
NakĢibendilik
nal (Ar.): nallama, nallamak,
nallanıĢ, nallanma, nallanmak
nalbant (Ar.+Far.): nalbantlık
nalbur (Ar.+Far.): nalburluk
nalça (Ar.+Far.): nalçalı, nalçasız
nalın (Ar.): nalıncı, nalıncılık,
nalınlı, nalınsız
nam (Far.): namıına, namlı
namağlup (Far.+Ar.): namağlupluk
namahrem (Far.+Ar.):
namahremlik
namaz (Far.): namazcı, namazlık,
namazsız, namazsızlık
name (Far.): nameci
namert (Far.): namertçe, namertlik
namevcut (Far.+Ar.):namevcutluk
namlu (Far.): namlulu, namlusuz
namus (Ar.): namuslu, namusluca
namusluluk, namussuz, namussuzca,
namussuzcasına
namussuzluk
namuskâr (Ar.+Far.): namuskârlık
namütenahi (Far.+Ar.):
namütenahilik
namzet (Far.): namzetlik
nane (Ar.): naneli, nanelik, nanesiz
nankör (Far.): nankörce,
nankörcesine, nankörleĢme
nankörleĢmek, nankörlük
nar (Far.): nargiller
narenciye (Far.+Ar.): narenciyeci
narenciyecilik
narin (Far.): narince, narinlik
narkoz (Fr.): narkozcu
narsist (Fr.): narsistlik

nasır (Ar.): nasırlanma,
nasırlanmak, nasırlaĢma,
nasırlaĢmak, nasırlı, nasırsız
nasihat (Ar.): nasihatçi, nasihatçilik
nasip (Ar.): nasiplendirme
nasiplendirmek, nasiplenme
nasiplenmek, nasipli, nasiplilik
nasipsiz, nasipsizlik
Nasrani (Ar.): Nasranilik
natıka (Ar.): natıkalı, natıkasız
natır (Ar.): natırlık
natürel (Fr.): natürellik
naz (Far.): nazlama, nazlamak
nazlandırma, nazlandırmak,
nazlanıĢ, nazlanma, nazlanmak
nazlaĢma, nazlaĢmak, nazlı, nazlılık
nazar (Ar.): nazarında, nazarlık
nazariyat (Ar.): nazariyatçı,
nazariyatçılık
nazariye (Ar.): nazariyeci,
nazariyecilik
nazenin (Far.): nazeninlik
nazır (Ar.): nazırlık
nazik (Far.): nazikçe, nazikleĢme
nazikleĢmek, nazikleĢtirme,
nazikleĢtirmek, naziklik
nazir (Ar.): nazirsiz
nebbaş (Ar.): nebbaĢlık
nefes (Ar.): nefesleme, nefeslemek
nefeslenme, nefeslenmek, nefesli
nefeslik, nefeslilik
nefis (II) (Ar.): nefislik
neftî (Far.): neftîleĢme, neftîleĢmek,
neftîleĢtirme, neftîleĢtirmek,
neftîmsi
nekes (Far.): nekeslik
nekre (Ar.): nekrelik
nem (Far.): nemcil, nemlendirici
nemlendirme, nemlendirmek,
nemleniĢ, nemlenme, nemlenmek
nemletme, nemletmek, nemli,
nemlilik
nema (Ar.): nemalandırma
nemalandırmak, nemalanma,
nemalanmak
nemrut (Ar.): nemrutlaĢma,
nemrutlaĢmak, nemrutluk
nergis (Far.): nergisgiller
nervür (Fr.): nervürlü
nesil (Ar.): nesildaĢ
neşe (Ar.): neĢelendirme
neĢelendirmek, neĢeleniĢ,
neĢelenme, neĢelenmek, neĢeli
neĢelilik, neĢesiz, neĢesizlik
neşter (Far.): neĢterleme,
neĢterlemek
net (I) (Far.): netleĢme, netleĢmek
netleĢtirme, netleĢtirmek, netlik
nevroz (Fr.): nevrozlu
netice (Ar.): neticelendirilme
neticelendirilmek, neticelendirme
neticelendirmek, neticeleniĢ
neticelenme, neticelenmek
neticeleĢme, neticeleĢmek, neticesiz,
neticesizlik
neyzen (Far.): neyzenlik
nezaket (Ar.): nezaketli,
nezaketlilik, nezaketsiz,
nezaketsizce, nezaketsizlik
nezaret (Ar.): nezaretli, nezaretsiz
nezih (Ar.): nezihlik
nezle (Ar.): nezleli
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nifak (Ar.): nifakçı, nifakçılık
nihayet (Ar.): nihayetinde,
nihayetlendirme, nihayetlendirmek
nihayetlenme, nihayetlenmek
nihayetsiz, nihayetsizlik
nikâh (Ar.): nikâhlama,
nikâhlamak, nikâhlanıĢ, nikâhlanma,
nikâhlanmak, nikâhlayıĢ, nikâhlı,
nikâhlık
nikâhlılık, nikâhsız, nikâhsızlık
nikbin (Far.): nikbinlik
nikel (Fr.): nikelleme, nikellemek
nikelli, nikelsi, nikelsiz
nilüfer (Far.): nilüfergiller
nimetşinas (Ar.+Far.):
nimetĢinaslık
nisaiye (Ar.): nisaiyeci, nisaiyecilik
nispet (Ar.): nispetçi, nispetçilik
nispetle, nispetli, nispetsiz,
nispetsizlik
nişan (Far.): niĢancı, niĢancılık
niĢanlama, niĢanlamak, niĢanlanıĢ
niĢanlanma, niĢanlanmak, niĢanlı
niĢanlık, niĢanlılık, niĢansız
nişasta (Far.): niĢastacı, niĢastacılık,
niĢastalanma, niĢastalanmak,
niĢastalı, niĢastasız
nitrat (Fr.): nitratlaĢma, nitratlı
niyet (Ar.): niyetçi, niyetçilik
niyetleniĢ, niyetlenme, niyetlenmek,
niyetli, niyetlilik
niyetsiz, niyetsizlik
nizam (Ar.): nizamlı, nizamsız
nizamsızca, nizamsızlık
nizami (Ar.):nizamilik
nodul (Rum.): nodullama,
nodullamak, nodullanma,
nodullanmak, nodullu
nohut (Far.): nohutlu, nohutsu
nohutsuz
noksan (Ar.): noksanlık, noksansız
noksansızlık
nokta (Ar.): noktacı, noktacılık
noktalama, noktalamak,
noktalandırma, noktalandırmak
noktalanıĢ, noktalanma,
noktalanmak, noktalayıĢ, noktalı
noktasız
normal (Fr.): normalleĢme,
normalleĢmek, normalleĢtirme,
normalleĢtirmek, normallik
not (Fr.): notlandırma, notlandırmak
nota (Ġt.): notalama, notalamak
noter (Fr.): noterlik
nöbet (Ar.): nöbetçi, nöbetçilik
nöbetleĢe, nöbetleĢme, nöbetleĢmek
nötr (Fr.): nötrleme, nötrlemek
nötrleĢme, nötrleĢmek, nötrleĢtirme,
nötrleĢtirmek, nötrlük
numara (Ġt.): numaracı,
numaracılık, numaralama,
numaralamak, numaralandırma
numaralandırmak, numaralanıĢ
numaralanma, numaralanmak
numaralayıĢ, numaralı, numarasız
numune (Far.): numunelik
nur (Ar.): nurlandırma,
nurlandırmak, nurlanıĢ, nurlanma
nurlanmak, nurlu, nurluluk, nursuz
nursuzluk
nurani (Ar.): nuranilik
nüfus (Ar.): nüfusçu, nüfuslu

nüfuz (Ar.): nüfuzlu, nüfuzluluk
nüfuzsuz, nüfuzsuzluk
nükte (Ar.): nükteci, nüktecilik,
nükteli, nüktesiz
nüktedan (Ar.+Far.): nüktedanlık
nümayiş (Far.): nümayiĢçi,
nümayiĢçilik
nüzul (Ar.): nüzullu
-Oobez (Fr.): obezlik
objektif (Fr.): objektiflik
obsesif (Ġng.): obsesiflik
obua (Fr.): obuacı
ofset (Ġng.): ofsetçi, ofsetçilik
oje (Fr.): ojeli
okka (Ar.): okkalama, okkalamak
okkalı, okkalık
oksijen (Fr.): oksijenleme,
oksijenlemek, oksijenlenme,
oksijenlenmek, oksijenli, oksijensiz
oksit (Fr.): oksitleme, oksitlemek
oksitlenme, oksitlenmek, oksitli
okyanus (Ar.): okyanusyalı,
okyanusyalılık
olta (Rum.): oltacı, oltacılık
ondüle (Fr.): ondüleli, ondülesiz
onur (Fr.): onurlandırıĢ,
onurlandırma, onurlanma,
onurlanmak, onurlu, onurluk
onurluluk, onursal, onursallık
onursuz, onursuzca, onursuzluk
opal (Fr.): opalleĢme
opera (Ġt.): operacı, operacılık
operatör (Fr.): operatörleĢme,
operatörleĢmek, operatörlük
operet (Fr.): operetçi
opsiyonel (Fr.): opsiyonellik,
opsiyonlu, opsiyonsuz
optik (Fr.): optikçi, optikçilik
optimal (Fr.): optimallik
optimum (Fr.): optimumluk
org (Fr.): orgcu, orgculuk
organ (Fr.): organlaĢma,
organlaĢmak, organlık
organik (Fr.): organikçi, organiklik
orijinal (Fr.): orijinallik
orkestra (Ġt.): orkestracı,
orkestracılık,orkestralama,
orkestralı, orkestrasız
orospu (Far.): orospuluk
orsa (Ġt.): orsalama, orsalamak
Ortodoks (Fr.): Ortodoksluk
ortoklaz (Fr.): ortoklazlı
oruç (Far.): oruçlu, oruçluluk,
oruçsuz
oryantal (Fr.): oryantallik
osmiyum (Fr.): osmiyumlu
otantik (Fr.): otantiklik
otel (Fr.): otelci, otelcilik
otobüs (Fr.): otobüsçü, otobüsçülük
otokrat (Fr.): otokratlık
otomatik (Fr.): otomatikleĢme,
otomatikleĢmek, otomatikleĢtirme,
otomatikleĢtirmek, otomatiklik
otomobil (Fr.): otomobilci,
otomobilcilik
otonom (Fr.): otonomluk
otopark (Alm.): otoparkçı,
otoparkçılık
otorite (Fr.): otoriteli, otoritesiz,
otoritesizlik

otostop (Fr.): otostopçu,
otostopçuluk
oval (Fr.): ovallik
overlok (Ġng.): overlokçu,
overlokçuluk
ozalit (Fr.): ozalitçi, ozalitçilik
ozon (Fr.): ozonlama, ozonlamak,
ozonlaĢma, ozonlaĢmak,
ozonlaĢtırıcı, ozonlayıcı, ozonlu
-Ööglena (Fr.): öglenagiller
ökse (Rum.): ökseleme, ökselemek,
ökseme, öksemek
ömür (Ar.): ömrünce, ömürlü,
ömürsüz, ömürsüzlük
öşür (Ar.): öĢürcü, öĢürcülük
özür (Ar.): özürlü, özürlülük,
özürsüz, özürsüzlük
-Ppabuç (Far.): pabuççu, pabuççuluk,
pabuçlu, pabuçluk, pabuçsuz
paça (Far.): paçacı, paçalı, paçalık,
paçasız
paçavra (Rum.): paçavracı,
paçavracılık, paçavralaĢma,
paçavralaĢmak
padişah (Far.): padiĢahlık
pafta (Far.): paftalı, paftasız
paha (Far.): pahacı, pahacılık,
pahalandırma, pahalandırmak,
pahalı, pahalıca, pahalanma,
pahalanmak, pahalılaĢma,
pahalılaĢmak, pahalılaĢtırma,
pahalılık
paket (Fr.): paketleme, paketlemek,
paketleniĢ, paketlenme,
paketlenmek, paketletme,
paketletmek, paketleyiĢ
pak (Far.): paklama, paklamak,
paklanma, paklanmak, paklık
pala (I) (Ġt.): palalık
palamar (Rum.): palamarcı,
palamarcılık
palamut (Rum.): palamutlama,
palamutlamak, palamutlular
palanga (Ġt.): palangalı, palangasız
palavra (Ġsp.): palavracı,
palavracılık
palet (Fr.): paletli, paletsiz
palmiye (Fr.): palmiyegiller,
palmiyelik
palto (Fr.): paltolu, paltoluk,
paltosuz
palyaço (Ġt.): palyaçoluk
pamuk (Far.): pamukçu, pamukçuk,
pamukçuluk, pamuklanma,
pamuklanmak, pamuklu
panayır (Rum.): panayırcı,
panayırcılık
panik (Fr.): panikleme, paniklemek,
panikletme, panikletmek
panjur (Fr.): panjurlu, panjursuz
pankart (Fr.): pankartlı
pansiyon (Fr.): pansiyoncu,
pansiyonculuk
pansuman (Fr.): pansumancı,
pansumancılık
pantolon (Fr.): pantoloncu,
pantolonculuk, pantolonlu,
pantolonsuz
pantufla (Rum.): pantuflacı,
pantuflacılık
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papağan (Ar.): papağangiller,
papağanlar, papağanlaĢma,
papağanlaĢmak, papağanlık
papatya (Rum.): papatyalı,
papatyasız
papaz (Rum.): papazlık
papel (Ġsp.): papelci, papelcilik
papirüs (Fr.): papirüsgiller
para (Far.): paraca, paracı,
paracılık, paralama, paralamak,
paralanma, paralanmak, paralatma,
paralatmak, paralı, paralıca,
paralılık, parasal, parasız, parasızlık
paraf (Fr.): paraflama, paraflamak
parafin (Fr.): parafinli, parafinsiz
paraketa (Ġt.): paraketacı
paralel (Fr.): paralelleĢtirme,
paralelleĢtirmek, paralellik
parametre (Fr.): parametreleme,
parametrelemek, parametreli
paraşüt (Fr.): paraĢütçü,
paraĢütçülük, paraĢütlü
parazit (Fr.): parazitlenme,
parazitlenmek, parazitli, parazitlik,
parazitsiz
parça (Far.): parçacı, parçacık,
parçacıklı, parçacılık, parçalama,
parçalamak, parçalanıĢ, parçalanma,
parçalanmak, parçalatma,
parçalatmak, parçalattırma,
parçalattırmak, parçalayıĢ, parçalı
pardösü (Fr.): pardösülü,
pardösüsüz
parfüm (Fr.): parfümcü,
parfümcülük
park (Fr.): parkçı, parkçılık
parke (Fr.): parkeci, parkecilik,
parkeleme, parkelemek, parkeletme,
parkeletmek
parlamenter (Fr.): parlamenterlik
parsel (Fr.): parselleme,
parsellemek, parsellenme,
parsellenmek, parselletme,
parselletmek, parselli
parti (I) (Fr.): partici, particilik,
partileĢme, partileĢmek,
partileĢtirme, partileĢtirmek, partili,
partililik, partisiz, partisizlik
partikül (Fr.): partiküllü
partizan (Fr.): partizanca,
partizanlık
pas (II) (Fr.): paslaĢma, paslaĢmak
pasif (Fr.): pasifleĢme, pasifleĢmek,
pasifleĢtirme, pasifleĢtirmek,
pasiflik
paska (Rum.): paskallık
paspal (Rum.): paspallık
pasta (I) (Ġt.): pastacı, pastacılık
pasta (III) (Ġt.): pastalı
pastane (Ġt.+ Far.): pastaneci,
pastanecilik
pastel (Fr.): pastelci
pastij (Fr.): pastijçi, pastijçilik
patates (Rum.): patatesçi,
patatesçilik, patatesimsi, patatesli
paten (Fr.): patenci, patencilik
patik (Rum.): patikli, patiksiz
patlıcan (Ar.): patlıcangiller,
patlıcanlı
patrik (Rum.): patriklik
patron (I) (Fr.): patronca, patronluk

patron (II) (Fr.): patroncu,
patronculuk
pavyon (Fr.): pavyoncu,
pavyonculuk
payan (Far.): payansız, payansızlık
payanda (Far.): payandalama,
payandalamak, payandalı,
payandalık, payandasız
paye (Far.): payelendirme,
payelendirmek
paytak (Ar.): paytakça,
paytaklaĢma, paytaklaĢmak,
paytaklık
pazar (Far.): pazarcı, pazarcılık,
pazarlama, pazarlamacı,
pazarlamacılık, pazarlamak,
pazarlanıĢ, pazarlanma,
pazarlanmak, pazarlaĢma,
pazarlaĢmak, pazarlayıĢ, pazarlık,
pazarlıkçı, pazarlıkçılık, pazarlıksız
pazı (II) (Far.): pazılı
pazubent (Far.): pazubentli
peçe (Ġt.): peçeleme, peçelemek,
peçelenme, peçelenmek, peçeli,
peçesiz
peçete (Ġt.): peçeteli, peçetesiz
peder (Far.): pederlik
pederşahi (Far.+Ar.): pederĢahilik
pedikür (Fr.): pedikürcü,
pedikürcülük
pehlivan (Far.): pehlivanca,
pehlivanlık
pehpeh (Far.): pehpehleme,
pehpehlemek
pejmürde (Far.): pejmürdelik
pelerin (Fr.): pelerinli
pelikan (Fr.): pelikangiller,
pelikansılar
pelte (Far.):peltelenme,
peltelenmek, pelteleĢme,
pelteleĢmek, peltemsi
pembe (Far.): pembeleĢme,
pembeleĢmek, pembeleĢtirme,
pembeleĢtirmek, pembelik,
pembemsi, pembemtrak
pencere (Far.): pencerecik,
pencereli, penceresiz
pençe (Far.): pençeleme,
pençelemek, pençeleĢme,
pençeleĢmek, pençeletme,
pençeletmek, pençeli, pençesiz
penguen (Fr.): penguengiller,
penguenler
perakende (Far.): perakendeci,
perakendecilik
perçem (Far.): perçemli
perçin (Far.): perçinleme,
perçinlemek, perçinleniĢ,
perçinlenme, perçinlenmek,
perçinleĢme, perçinleĢmek,
perçinleĢtirme, perçinleĢtirmek,
perçinletme, perçinletmek,
perçinleyiĢ, perçinli, perçinsiz
perdah (Far.): perdahçı,
perdahçılık, perdahlama,
perdahlamak, perdahlanma,
perdahlanmak, perdahlı, perdahsız
perde (Far.): perdeci, perdecilik,
perdeleme, perdelemek, perdeleniĢ,
perdelenme, perdelenmek,
perdeleyici, perdeli, perdelik,
perdesiz, perdesizlik

perdedar (Far.): perdedarlık
pereme (Rum.): peremeci,
peremecilik
perforje (Fr.): perforjeli
perhiz (Far.): perhizli, perhizsiz
perhizkâr (Far.): perhizkârlık
peri (Far.): perili
perişan (Far.): periĢanlık
perlit (Fr.): perlitli
perma (Fr.): permalı, permasız
peruk (Fr.): perukçu, perukçuluk
perva (Far.): pervasız, pervasızca,
pervasızcasına, pervasızlık
pervane (Far.): pervaneci,
pervaneli, pervanesiz
pervaz (Far.): pervazlı, pervazsız
pesimist (Fr.): pesimistlik
pes (II) (Far.): pesleĢme, pesleĢmek
pespaye (Far.): pespayelik
peşin (Far.): peĢinci, peĢincilik
peşinat (Far.+Ar.): peĢinatsız
peşkir (Far.): peĢkirci, peĢkircilik
peştamal k(Far.): peĢtamalcı,
peĢtamalcılık, peĢtamallı,
peĢtamallık, peĢtamalsız
Peştu (Far.): PeĢtuca
petrol (Fr.): petrolcü, petrolcülük
pey (Far.): peyleme, peylemek,
peylenme, peylenmek
peygamber (Far.): peygamberce,
peygamberlik
peyk (Far.): peyklik
peynir (Far.): peynirci, peynircilik,
peynirimsi, peynirleĢme,
peynirleĢmek, peynirli, peynirsi,
peynirsiz
pezevenk (Erm.): pezevenklik
pıhtı (Far.): pıhtılanma,
pıhtılanmak, pıhtılaĢma,
pıhtılaĢmak, pıhtılaĢtırma,
pıhtılaĢtırmak
pırlanta (Ġt.): pırlantalı, pırlantasız
pırnal (Rum.): pırnallık
pırpıt (Rum.): pırpıtçı
piç (Far.): piçleĢme, piçleĢmek,
piçlik
pide (Rum.): pideci, pidecilik, pideli
pikaj (Fr.): pikajcı, pikajcılık
piknik (Fr.): piknikçi, piknikçilik
piko (Fr.): pikocu, pikoculuk
pilav (Far.): pilavlık
pili (Fr.): pilili, pilisiz
pilot (Fr.): pilotluk
pipo (Ġt.): pipolu, piposuz
piramit (Fr.): piramidimsi,
piramitçik, piramitli, piramitsi
pirinç (Far.): pirinçli, pirinçsi,
pirinçsiz
pirzola (Ġt.): pirzolalık
piskopos (Rum.): piskoposluk
piston (Fr.): pistonlu
Pişekâr (Far.): PiĢekârlık
pişman (Far.): piĢmanlık
pişmaniye (Ar.+Far.): piĢmaniyeci,
piĢmaniyecilik
piyade (Far.): piyadece
piyango (Ġt.): piyangocu,
piyangoculuk, piyangolu
piyanist (Fr.): piyanistlik
piyano (Ġt.): piyanocu, piyanoculuk
piyasa (Ġt.): piyasacı, piyasacılık
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piyaz (Far.): piyazcı, piyazcılık,
piyazlama, piyazlamak
piyes (Fr.): piyesleĢtirme,
piyesleĢtirmek
pizza (Ġt.): pizzacı, pizzacılık
plaçka (Arn.): plaçkacı, plaçkacılık
plajiyoklaz (Fr.): plajiyoklazlı
plak (Fr.): plakçı, plakçılık
plaka (Ġt.): plakacı, plakacılık,
plakalı, plakasız
plan (Fr.): plancı, plancılık,
planlama, planlamacı, planlamacılık,
planlamak, planlanıĢ, planlanma,
planlanmak, planlayıĢ, planlı,
planlılık, plansız, plansızca,
plansızlık
planör (Fr.): planörcü, planörcülük
planya (Rum.): planyacı,
planyacılık, planyalama,
planyalamak
plase (Fr.): plaseleme, plaselemek
plastik (Fr.): plastikçi, plastikçilik
platin (Fr.): platinimsi, platinsi
plazma (Fr.): plazmalaĢtırma,
plazmalaĢtırmak
poğaça (Ġt.): poğaçacı, poğaçacılık
poker (Fr.): pokerci, pokercilik
polar (Fr.): polargı, polarma,
polarmak
polemik (Fr.): polemikçi,
polemikçilik
polimer (Fr.): polimerleĢme,
polimerleĢmek, polimerleĢtirilme,
polimerleĢtirilmek, polimerleĢtirme,
polimerleĢtirmek, polimerlik
polis (Fr.): polislik
politik (Fr.): politiklik
politika (Ġt.): politikacı, politikacılık
pompa (Ġt.): pompalama,
pompalamak, pompalanıĢ,
pompalanma, pompalanmak,
pompalı
ponza (Ġt.): ponzalama, ponzalamak
pop (Fr.): popçu, popçuluk
popüler (Fr.): popülerlik
porno (Fr.): pornocu, pornoculuk
porselen (Fr.): porselenci,
porselencilik
portakal (Fr.): portakalımsı,
portakallık, portakalsı
portatif (Fr.): portatiflik
portör (Fr.): portörlük
portre (Fr.): portreci, portrecilik
post (Far.): postlu, postsuz
posta (Ġt.): postacı, postacılık,
postalama, postalamak, postalanıĢ,
postalanma, postalanma, postalatma,
postalatmak
poşet (Fr.): poĢetleme, poĢetlemek,
poĢetlenm, poĢetlenmek, poĢetletme,
poĢetletmek
poşu (Far.): poĢulu, poĢusuz
pota (II) (Fr.): potalı
poyraz (Rum.): poyrazlama,
poyrazlamak
poz (Fr.): pozsuz
pozitif (Fr.): pozitiflik
pragmatik (Fr.): pragmatiklik
pranga (Ġt.): prangalı, prangasız
pratik (Fr.): pratikleĢme,
pratikleĢmek, pratikleĢtirme,
pratikleĢtirmek, pratiklik

pratisyen (Fr.): pratisyenlik
prens (Fr.): prenslik
prenses (Fr.): prenseslik
pres (Fr.): presçi, presçilik,
presleme, preslemek, preslenme,
preslenmek
presbiteryen (Fr.): presbiteryenlik
primat (Fr.): primatlar
primitif (Fr.): primitiflik
problem (Fr.): problemli,
problemlilik, problemsiz,
problemsizlik
prodüktör (Fr.): prodüktörlük
profesör (Fr.): profesörlük
profesyonel (Fr.): profesyonelce,
profesyonelleĢme,
profesyonelleĢmek,
profesyonelleĢtirme,
profesyonelleĢtirmek, profesyonellik
profil (Fr.): profilci, profilcilik
program (Fr.): programcı,
programcılık, programlama,
programlamak, programlanıĢ,
programlanma, programlanmak,
programlaĢtırma, programlaĢtırmak,
programlatma, programlatmak,
programlı, programlılık, programsız,
programsızlık
proje (Fr.): projeci, projecilik,
projelendirilme, projelendirilmek,
projelendirme, projelendirmek
proleter (Fr.): proleterleĢme,
proleterleĢmek
promosyon (Fr.): promosyonlu,
promosyonsuz
propaganda (Ġt.): propagandacı,
propagandacılık
prostela (Rum.): prostelalı
protein (Fr.): proteinli, proteinsiz,
proteinsizlik
Protestan (Fr.): Protestanlık
protesto (Ġt.): protestolu,
protestosuz
protez (Fr.): protezci, protezcilik
protokol (Fr.): protokolcü,
protokolcülük
provizyon (Fr.): provizyonsuz
psikanaliz (Fr.): psikanalizci
puan (Fr.): puanlama, puanlamak,
puanlandırma, puanlandırmak,
puanlatma, puanlatmak, puanlı,
puanlık, puansız, puansızlık
pudra (Fr.): pudralama,
pudralamak, pudralı, pudralık
pul (Far.): pulcu, pulcuk, pulculuk,
pullama, pullamak, pullanma,
pullanmak, pullu, pulluk, pullukçu,
pullukçuluk, pulsu, pulsuz
punto (Ġt.): puntolu
puset (Fr.): pusetçi, pusetçilik
pusula (II) (Ġt.): pusulacık, pusulalı,
pusulasız
puşt (Far.): puĢtluk
put (I) (Far.): putlaĢma, putlaĢmak,
putlaĢtırma, putlaĢtırmak
putperest (Far.): putperestlik
putrel (Fr.): putrellik
püriten (Fr.): püritenlik
püsür (Rum.): püsürlü, püsürsüz
-Rrabbani (Ar.): rabbanilik

rabıta (Ar.): rabıtalı, rabıtasız,
rabıtasızlık
radar (Ġng.): radarcı, radarcılık
radde (Ar.): raddelerinde
radikal (Fr.): radikalleĢme,
radikalleĢmek, radikalleĢtirme,
radikalleĢtirmek, radikallik
radyasyon (Fr.): radyasyonlu,
radyasyonsuz
radyatör (Fr.): radyatörcü,
radyatörcülük
radyo (Fr.): radyocu, radyoculuk
radyoaktif (Fr.): radyoaktifleĢtirme,
radyoaktiflik
raf (Ar.): raflı, rafsız
Rafızi (Ar.): Rafızilik
rağbet (Ar.): rağbetli, rağbetsiz,
rağbetsizlik
rahat (Ar.): rahatça, rahatlama,
rahatlamak, rahatlatma, rahatlatmak,
rahatlayıĢ, rahatlık, rahatlıkla,
rahatsız, rahatsızlanma,
rahatsızlanmak, rahatsızlık
rahibe (Ar.): rahibelik
rahip (Ar.): rahiplik
rahmet (Ar.): rahmetli, rahmetlik
rakam (Ar.): rakamlama,
rakamlamak, rakamlı, rakamsız
rakı (Ar.): rakıcı, rakıcılık
rakip (Ar.): rakiplik, rakipsiz,
rakipsizlik
rakkas (Ar.): rakkaslı
ralli (Ġng.): rallici, rallicilik
ramazan (Ar.): ramazanlık
rampa (Ġt.): rampacı, rampalama,
rampalamak, rampalı
randevu (Fr.): randevucu,
randevuculuk, randevulaĢma,
randevulaĢmak, randevulu,
randevusuz
randıman (Fr.): randımanlı,
randımanlılık, randımansız,
randımansızlık
rant (Fr.): rantçı, rantçılık
rapor (Fr.): raporcu, raporlama,
raporlamak, raporlu, raporluluk,
raporsuz
raportör (Fr.): raportörlük
raptiye (Ar.): raptiyeleme,
raptiyelemek, raptiyelenme,
raptiyelenmek, raptiyeletme,
raptiyeletmek
rasat (Ar.): rasatçı, rasatçılık
raspa (Ġt.):raspacı, raspacılık,
raspalama, raspalamak, raspalanma
raspalanmak
rast (I) (Far.): rastlama, rastlamak,
rastlanma, rastlanmak, rastlantı,
rastlantısal, rastlantısallık, rastlaĢma,
rastlaĢmak, rastlatma
rastlatmak, rastlayıĢ
rastık (Far.): rastıklı
rasyonel (Fr.): rasyonelleĢme,
rasyonelleĢmek, rasyonelleĢtirme
rasyonelleĢtirmek, rasyonellik
raşe (Ar.): raĢelenme, raĢelenmek
rayiha (Ar.): rayihalı
razı (Ar.): razılık
realist (Fr.): realistlik
reçel (Far.): reçelci, reçelcilik,
reçellik
reçete (Ġt.): reçeteli, reçetesiz
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reçine (Rum.): reçineli
redaktör (Fr.): redaktörlük
redingot (Fr.): redingotlu
reel (Fr.): reellik
refah (Ar.): refahlı
refakat (Ar.): refakatçi, refakatçilik
reform (Fr.): reformcu, reformculuk
rehber (Far.): rehberli, rehberlik
rehbersiz, rehbersizlik
reis (Ar.): reislik
rejisör (Fr.): rejisörlük
rekabet (Ar.): rekabetçi,
rekabetçilik
reklam (Fr.): reklamcı, reklamcılık
rekortmen (Fr.): rekortmenlik
rektör (Fr.): rektörlük
remil (Ar.): remilci, remilcilik
rencide (Far.): rencidelik
rençper (Far.): rençperlik
rende (Far.): rendeleme,
rendelemek, rendeleniĢ, rendelenme,
rendelenmek, rendeli
rendesiz
renk (Far.): renkçi, renkçilik,
renkleme, renklemek, renklendirici
renklendirme, renklendirmek
renklenme, renklenmek, renkli
renklilik, renksemez, renkser,
renksiz, renksizlik, renktaĢ,
renktaĢlık
resim (Ar.): resimci, resimcilik
resimleme, resimlemek,
resimlendirme, resimlendirmek,
resimleĢme, resimleĢmek, resimli
resimlik, resimsi
resmî (Ar.): resmîleĢme,
resmîleĢmek, resmîleĢtirme
resmîleĢtirmek, resmîlik
ressam (Ar.): ressamlık
rest (Fr.): restleĢme, restleĢmek
reşit (Ar.): reĢitlik
revaç (Ar.): revaçta
revan (Far.): revanlaĢma,
revanlaĢmak
revani (Far.): revanici
revizyon (Fr.): revizyoncu,
revizyonculuk
revnak (Ar.): revnaklı
reze (Ar.): rezeleme, rezelemek
rezil (Ar.): rezilce, rezilcesine
rezilleĢme, rezilleĢmek, rezillik
riayet (Ar.): riayetsiz, riayetsizlik
rica (Ar.): ricacı, ricacılık
rijit (Fr.): rijitlik
rikkat (Ar.): rikkatli
rimel (Fr.): rimelleme, rimellemek,
rimelli, rimelsiz
rint (Far.): rintçe, rintlik
risk (Fr.): riskli, risklilik
risksiz, risksizlik
ritim (Fr.): ritimli, ritimlilik
ritimsiz, ritimsizlik
riya (Ar.): riyasız
riyakâr (Ar.+Far.): riyakârca
riyakârcasına, riyakârlık
riyaziye (Ar.): riyaziyeci
riziko (Ġt.): rizikolu, rizikosuz
roba (Ġt.): robalı
robot (Fr.): robotlaĢma,
robotlaĢmak, robotlaĢtırma,
robotlaĢtırmak, robotluk
rodeo (Ġng.): rodeocu, rodeoculuk

rol (Fr.): rolcü, rolcülük
roman (Fr.): romancı, romancılık
romanımsı, romanlaĢma,
romanlaĢmak, romanlaĢtırma
romanlaĢtırmak, romansı
romatizma (Ġt.): romatizmalı,
romatizmasız
rosto (Ġt.): rostoluk
rotatif (Fr.): rotatifçi, rotatifçilik
röfle (Fr.): röfleli
rölyef (Fr.): rölyefli
röntgen:16 röntgenci, röntgencilik,
röntgenleme, röntgenlemek
röportaj (Fr.): röportajcı,
röportajcılık
rötar (Fr.): rötarlı, rötarsız
rötuş (Fr.): rötuĢçu, rötuĢçuluk,
rötuĢlama, rötuĢlamak, rötuĢlatma
rötuĢlatmak, rötuĢlu, rötuĢsuz
rubai (Ar.): rubaimsi
Rufai (Ar.): Rufailik
ruh (Ar.): ruhça, ruhlu, ruhluluk
ruhsal, ruhsallık, ruhsuz, ruhsuzca
ruhlaĢma, ruhlaĢmak, ruhlaĢtırma
ruhlaĢtırmak, ruhsuzluk
ruhani (Ar.): ruhanilik
ruhban (Ar.): ruhbanlık
ruhiyat (Ar.): ruhiyatçı, ruhiyatçılık
ruhsat (Ar.): ruhsatlandırma,
ruhsatlandırmak, ruhsatlı, ruhsatsız,
ruhsatsızlık
ruj (Fr.): rujlama, rujlamak, rujlu
rujsuz
Rum (Ar.): Rumca, RumlaĢma
RumlaĢmak, RumlaĢtırma,
RumlaĢtırmak, Rumluk
rumuz (Ar.): rumuzlu
rutin (Fr.): rutinleĢme, rutinleĢmek,
rutinlik
rutubet (Ar.): rutubetlendirme,
rutubetlendirmek, rutubetlenme
rutubetlenmek, rutubetli,
rutubetlilik, rutubetsiz, rutubetsizlik
rüküş (Ar.): rüküĢlük
rüsva (Far.): rüsvalık
rüşvet (Ar.): rüĢvetçi, rüĢvetçilik
rütbe (Ar.): rütbeli, rütbelilik,
rütbesiz, rütbesizlik
rüzgâr (Far.): rüzgârlama,
rüzgârlamak, rüzgârlanma,
rüzgârlanmak, rüzgârlı, rüzgârlık
rüzgârsız, rüzgârsızlık
-Ssaadet (Ar.): saadetle, saadetli
saadetlilik, saadetsiz, saadetsizlik
saat (Ar.): saatçi, saatçilik, saatinde,
saatine, saatlerce
saatli, saatlik
sabah (Ar.): sabaha, sabahçı,
sabahçılık, sabahki, sabahlama
sabahlamak, sabahları, sabahlatma
sabahlatmak, sabahlayıĢ, sabahleyin,
sabahlık, sabahtan
sabıka (Ar.): sabıkalı, sabıkalık
sabıkasız, sabıkasızlık
sabır (Ar.): sabırla, sabırlı
sabırlılık, sabırsız, sabırsızca

Röntgen özel adından geldiği
söylenmiĢtir.
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sabırsızlandırma, sabırsızlandırmak,
sabırsızlanıĢ
sabırsızlanma, sabırsızlanmak
sabırsızlık
sabit (Ar.): sabitleme, sabitlemek
sabitleĢme, sabitleĢmek,
sabitleĢtirilme, sabitleĢtirilmek
sabitleĢtirme, sabitleĢtirmek
sabitlik
sabota (Fr.): sabotajcı, sabotajcılık
sabun (Ar.): sabuncu, sabunculuk
sabunlama, sabunlamak, sabunlanıĢ,
sabunlanma, sabunlanmak,
sabunlaĢma
sabunlaĢmak, sabunlaĢtırma,
sabunlaĢtırmak, sabunlayıĢ
sabunlu, sabunluk, sabunsuz
sadakat (Ar.): sadakatli,
sadakatlilik, sadakatsiz,
sadakatsizlik
sade (Far.): sadece, sadeleĢme
sadeleĢmek, sadeleĢtirilme,
sadeleĢtirilmek, sadeleĢtirme
sadeleĢtirmek sadelik
sadık (Ar.): sadıkça, sadıklık
sadi (Fr.): sadiklik
sadist (Fr.): sadistçe, sadistlik
sadrazam (Ar.): sadrazamlık
saf (II) (Ar.): safça, safçasına
saflaĢma, saflaĢmak, saflaĢtırılma,
saflaĢtırılmak, saflık, saftirik,
saftiriklik, saftorik, saftoriklik
safderun (Ar.+Far.): safderunluk
safdil (Ar.+Far.): safdilli, safdillik,
safdillilik
safra (I) (Ar.): safralı, safrasız
safsata (Ar.): safsatacı, safsatacılık
sahabet (Ar.): sahabetçi
sahaf (Ar.): sahaflık
sahan (Ar.): sahanlık
sahi (Ar.): sahici, sahicilik, sahiden,
sahileĢme, sahileĢmek
sahileĢtirme, sahileĢtirmek
sahih (Ar.): sahihlik
sahip (Ar.): sahiplendirme,
sahiplendirmek, sahipleniĢ,
sahiplenme, sahiplenmek, sahipli
sahiplik, sahiplilik, sahipsiz,
sahipsizlik
sahlep (Ar.): sahleplik
sahne (Ar.): sahneleme,
sahnelemek, sahneleniĢ
sahnelenme, sahnelenmek,
sahneletme, sahneletmek, sahneleyiĢ
sahte (Far.): sahteci, sahtecilik,
sahteleme, sahtelemek, sahteletme
sahteletmek, sahtelik
sahtiyan (Far.): sahtiyancı,
sahtiyancılık
sahtekâr (Far.): sahtekârlık
sahur (Ar.): sahurluk
sakamet (Ar.): sakametli
sakarin (Fr.): sakarinli, sakarinsiz
sakat (Ar.): sakatlama, sakatlamak
sakatlanıĢ, sakatlanma, sakatlanmak,
sakatlık
sakatat (Ar.): sakatatçı, sakatatçılık
sakil (Ar.): sakillik
sakim (Ar.): sakimlik
sakin (Ar.): sakince, sakinleme
sakinlemek, sakinleĢme,
sakinleĢmek, sakinleĢtirme
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sakinleĢtirmek, sakinlik
sakit (Ar.): sakitlik
saksafon (Fr.): saksafoncu,
saksafonculuk
salahiyet (Ar.): salahiyetli,
salahiyetlilik, salahiyetsiz,
salahiyetsizlik
salamura (Ġt.): salamuracı,
salamuracılık,salamuralık
salaş: Mac.17: salaĢlık
salata (Ġt.): salatalı, salatalık
salatasız
salça (Ġt.): salçalama, salçalamak
salçalanma, salçalanmak, salçalı,
salçalık
salep (Ar.): salepçi, salepçilik,
salepgiller, saleplik
salik (Ar.): saliklik
salim (Ar.): salimlik
salip (Ar.): salipli, salipsiz
salise (Ar.): saliselik
saloz (Rum.): salozlaĢma,
salozlaĢmak, salozluk
saltanat (Ar.): saltanatçı,
saltanatçılık, saltanatlı, saltanatsız
salya (Rum.): salyamsı
samba (Fr.): sambacı, sambacılık
samimi (Ar.): samimileĢme,
samimileĢmek, samimilik
samimiyet (Ar.): samimiyetle
samimiyetsiz, samimiyetsizlik
sanat (Ar.): sanatçı, sanatçılık,
sanatlaĢma, sanatlaĢmak, sanatlı
sanatsal, sanatsallık, sanatsız,
sanatsızlık
sanatkâr (Ar.): sanatkârca,
sanatkârlık
sanayi (Ar.): sanayici, sanayicilik
sanayileĢme, sanayileĢmek,
sanayileĢtirme, sanayileĢtirmek
sandal (I) (Ar.): sandalgiller
sandal (II) (Rum.): sandalcı,
sandalcılık
sandalye (Ar.):csandalyeci,
sandalyecilik, sandalyeli,
sandalyelik, sandalyesiz
sandık (Ar.): sandıkçı, sandıkçılık
sandıklama, sandıklamak,
sandıklanma, sandıklanmak,
sandıklı
sandviç (Ġng.): sandviççi,
sandviççilik
saniye (Ar.): saniyelik
sansasyonel (Fr.): sansasyonellik
Sanskrit (Ġng.): Sanskritçe
sansür (Fr.): sansürcü, sansürcülük,
sansürleme, sansürlemek,
sansürlenme
sansürlenmek, sansürlü, sansürsüz
sansürsüzlük
santilitre (Fr.): santilitrelik
santimetre (Fr.): santimetrelik
santral (Fr.): santralci, santralcilik
santur (Far.): santurcu, santurculuk
Gülensoy bu kelimenin Türkçeden
Macarcaya geçtiğini söylemektedir.
Ayrıntılı bilgi için bk.(Gülensoy, 2007).
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sara (Ar.): saralı
saraç (Ar.): saraçlık
saray (Far.): saraylı
sarban (Far.): sarbanlık
sardunya (Ġt.): sardunyagiller
sarhoş (Far.): sarhoĢça, sarhoĢlama,
sarhoĢlamak, sarhoĢluk
sarih (Ar.): sarihlik
sarnıç (Ar.): sarnıçlı
sarraf (Ar.): sarraflık
satanist (Fr.): satanistlik
sathi (Ar.): sathileĢme, sathileĢmek,
sathileĢtirme, sathileĢtirmek, sathilik
satranç (Far.): satranççı,
satranççılık, satrançlı
savat (Ar.): savatlama, savatlamak
savatlanma, savatlanmak, savatlı
saye (Far.): sayesinde
sayfa (Ar.): sayfalama, sayfalamak
sayfalandırma, sayfalandırmak,
sayfalık
saykal (Ar.): saykallama,
saykallamak
saz (II) (Far.): sazcı, sazcılık
sazlı, sazsız
sazende (Far.): sazendelik
sebat (Ar.): sebatlı, sebatlılık
sebatsız, sebatsızlık
sebatkâr (Ar.+Far.): sebatkârlık
sebep (Ar.): sebebiyle,
sebeplendirme, sebeplendirmek,
sebeplenme, sebeplenmek, sebepli,
sebepsiz, sebepsizce, sebepsizlik
sebil (Ar.): sebilci
sebze (Far.): sebzeci, sebzecilik
sebzeli, sebzelik, sebzesiz
seccade (Ar.): seccadeci,
seccadecilik
seciye (Ar.): seciyeli, seciyesiz
seciyesizlik
seda (Ar.): sedalı, sedalılık, sedasız,
sedasızlık
sedef (Ar.): sedefçi, sedefçilik
sedefimsi, sedefli, sedefsi
sedir (I) (Ar.): sedirli
sedefkâr (Ar.+Far.): sedefkârlık
sedye (Ġt.): sedyeci, sedyelik
sefa (Ar.): sefalı, sefasız
sefer (Ar.): seferli, seferlik
seferber (Ar.+Far.): seferberlik
sefil (Ar.): sefilce, sefillik
sefir (Ar.): sefirlik
sekban (Far.): sekbanlık
sekretarya (Fr.): sekretaryalık
sekreter (Fr.): sekreterlik
seksüel (Fr.): seksüellik
sel (Ar.): selcik
selam (Ar.): selamlama,
selamlamak, selamlanma,
selamlanmak, selamlaĢma,
selamlaĢmak, selamlayıĢ
selamlık, selamsız, selamsızlık
selamet (Ar.): selametleme,
selametlemek
selim (Ar.): selimlik
selüloz (Fr.): selülozlu
semazen (Ar.+Far.): semazenlik
sembol (Fr.): sembolleĢme,
sembolleĢmek, sembolleĢtirilme
sembolleĢtirilmek, sembolleĢtirme
sembolleĢtirmek

seme (Far.): semeleĢme,
semeleĢmek
semender (Far.): semendergiller
semer (Rum.): semerci, semercilik
semerleme, semerlemek,
semerlenme, semerlenmek,
semerletme, semerletmek, semerli
semersiz
semere (Ar.): semereli, semeresiz
sempatik (Fr.): sempatiklik
senaryo (Fr.): senaryocu,
senaryoculuk
senatör (Fr.): senatörlük
sendika (Fr.): sendikacı,
sendikacılık, sendikalaĢma,
sendikalaĢmak, sendikalaĢtırma
sendikalaĢtırmak, sendikalı,
sendikalılık, sendikasız,
sendikasızlık
sene (Ar.): senelerce, senelik,
seneye
senet (Ar.): senetleĢme,
senetleĢmek, senetli, senetsiz
sensör (Ġng.): sensörlü
sentez (Fr.): sentezleme,
sentezlemek
senyör (Fr.): senyörlük
sepet (Far.): sepetçi, sepetçik
sepetçilik, sepetleme, sepetlemek
sepetlenme, sepetlenmek, sepetli
sepetlik, sepetsiz
sera (Ġt.): seracı, seracılık
seramik (Fr.): seramikçi,
seramikçilik
serasker (Far.+Ar.): seraskerlik
serbest (Far.): nserbestçe,
serbestleme, serbestlemek,
serbestleĢme, serbestleĢmek,
serbestleĢtirme, serbestleĢtirmek
serbestlik
serdar (Far.): serdarlık
sergerde (Far.): sergerdelik
sergüzeşt (Far.): sergüzeĢtçi,
sergüzeĢtçilik
serkeş (Far.): serkeĢlik
sermaye (Far.): sermayeci,
sermayecilik, sermayeli, sermayesiz,
sermayesizlik
sermest (Far.): sermestlik
sermuharir (Far.+Ar.):
sermuharirlik
sermürettip (Far.+Ar.):
sermürettiplik
sersem (Far.): sersemce,
sersemcesine, sersemleme,
sersemlemek, sersemleĢme
sersemleĢmek, sersemleĢtirme
sersemleĢtirmek, sersemletme
sersemletmek, sersemlik
serseri (Far.): serserice,
serserileĢme, serserileĢmek,
serserilik
sert (Far.): sertçe, sertlenme
sertlenmek, sertleĢme, sertleĢmek
sertleĢtirici, sertleĢtirme,
sertleĢtirmek, sertlik
sertabip (Far.+Ar.): sertabiplik
sertifika (Fr.): sertifikalı,
sertifikasız
serüven (Far.): serüvenci,
serüvencilik, serüvenli, serüvensiz
servi (Far.): servigiller, servilik
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servis (Fr.): servisçi, servisçilik
seryum (Fr.): seryumlu
sevap (I) (Ar.): sevabına
sevda (Ar.): sevdacı, sevdacılık
sevdalanıĢ, sevdalanma,
sevdalanmak, sevdalı, sevdalılık
sevdasız, sevdasızlık
seviye (Ar.): seviyeli, seviyelilik
seviyesiz, seviyesizce, seviyesizlik
seyir (Ar.): seyirci, seyircilik,
seyirlik
seyis (Ar.): seyislik
seyran (Ar.): seyranlık
seyyah (Ar.): seyyahlık
seyyar (Ar.): seyyarlık
sezaryen (Fr.): sezaryenli
sezon (Fr.): sezonluk
sıfat (Ar.): sıfatlandırma,
sıfatlandırmak, sıfatlaĢtırma,
sıfatlaĢtırmak, sıfatlı, sıfatsız
sıfır (Ar.): sıfırcı, sıfırcılık
sıfırlama, sıfırlamak, sıfırlanma
sıfırlanmak, sıfırlatma, sıfırlatmak
sıhhat (Ar.): sıhhatli, sıhhatlilik
sıhhatsiz, sıhhatsizlik
sıhhiye (Ar.): sıhhiyeci, sıhhiyecilik
sıla (Ar.): sılacı
sınıf (Ar.): sınıflama, sınıflamak
sınıflandırma, sınıflandırmak
sınıflanıĢ, sınıflanma, sınıflanmak
sınıflaĢma, sınıflaĢmak, sınıflı
sınıfsal, sınıfsız
sınır (Rum.): sınırdaĢ, sınırdaĢlık
sınırlama, sınırlamak, sınırlandırma,
sınırlandırmak
sınırlanıĢ, sınırlanma, sınırlanmak
sınırlayıĢ, sınırlı, sınırlılık, sınırsız
sınırsızca, sınırsızlık
sır (II) (Ar): sırlı, sırsız
sicil (Ar.): sicilli
sifon (Fr.): sifonlama, sifonlamak
siftah (Ar.): sifatahlama,
siftahlamak
sigara (Ġsp.): sigaracı, sigaracılık
sigaralı, sigaralık, sigarasız,
sigarasızlık
sigorta (Ġt.): sigortacı, sigortacılık
sigortalama, sigortalamak, sigortalı
sigortalılık, sigortasız, sigortasızlık
sihir (Ar.): sihirlenme, sihirlenmek
sihirli, sihirlilik, sihirsiz, sihirsizlik
sihirbaz (Ar.+Far.): sihirbazlık
sikke (I) (Ar.): sikkeleme,
sikkelemek
silah (Ar.): silahçı, silahçılık
silahlama, silahlamak,
silahlandırılma, silahlandırılmak
silahlandırma, silahlandırmak
silahlanma, silahlanmak, silahlı
silahlılık, silahsız, silahsızlandırma
silahsızlandırmak, silahsızlanma
silahsızlanmak, silahsızlık
silahşor (Ar.+Far.): silahĢorluk
silikat (Fr.): silikatlama,
silikatlamak, silikatlaĢma,
silikatlaĢmak, silikatlı
silindir (Fr.): silindirli, silindirsel
silis (Fr.): silisçil
silo (Fr.): silolama, silolamak
simetri (Fr.): simetrili, simetrisiz,
simetrisizlik
simetrik (Fr.): simetriklik

simit (Ar.): simitçi, simitçilik
simsar (Ar.): simsarlık
simya (Ar.): simyacı
sincap (Far.): sincapgiller
sinema (Fr.): sinemacı, sinemacılık,
sinemalaĢtırma, sinemalaĢtırmak
sipahi (Far.): sipahilik
sipariş (Far.): sipariĢçi
siper (Far.): siperlenme,
siperlenmek, siperli, siperlik,
nsipersiz
sirke (Far.): sirkeci, sirkecilik
sirkeleĢme, sirkeleĢmek, sirkeli
sirkelik
siroz (Fr.): sirozlu
sistem (Fr.): sistemci, sistemcilik
sistemleĢme, sistemleĢmek
sistemleĢtirme, sistemleĢtirmek
sistemli, sistemlilik, sistemsiz
sistemsizlik
sistematik (Fr.): sistematiklik
sistire (Rum.): sistireci, sistireleme,
sistirelemek
sitem (Far.): sitemli, sitemlilik
sitemsiz, sitemsizlik
sitemkâr (Far.): sitemkârlık
sivil (Fr.): sivilleĢme, sivilleĢmek
sivilleĢtirme, sivilleĢtirmek, sivillik
siyah (Far.): siyahımsı, siyahımtrak,
siyahlanma, siyahlanmak,
siyahlaĢma, siyahlaĢmak,
siyahlaĢtırma, siyahlaĢtırmak,
siyahlatma
siyahlatmak, siyahlık
siyanür (Fr.): siyanürleme,
siyanürlemek
siyasal (Ar.+Far.): siyasallık
siyaset (Ar.): siyasetçi, siyasetçilik
siyasi (Ar.): siyasilik
Siyonist (Fr.): siyonistlik
skink (Ġng.): skinkgiller
slalom (Fr.): slalomcu
slogan (Fr.): slogancı, slogancılık
sloganlaĢma, sloganlaĢmak,
sloganlaĢtırma, sloganlaĢtırmak
smokin (Fr.): smokinli
snop (Fr.): snopluk
soba (Mac.): sobacı, sobacılık
sobalı, sobalık, sobasız
soda (Ġt.): sodalı
sodyum (Fr.): sodyumlu
sofa (Ar.): sofalı, sofasız
sofist (Fr.): sofistlik
sofra (Ar.): sofracı, sofralık
softa (Far.): softaca, softalaĢma,
softalaĢmak, softalık
sofu (Ar.): sofuca, sofuluk
solist (Fr.): solistlik
solo (Ġt.): solocu, soloculuk
sonda (Ġt.): sondalama sondalamacı,
sondalamacılık, sondalamak
sondaj (Fr.): sondajcı, sondajcılık
sosyal (Fr.): sosyalleĢme,
sosyalleĢmek, sosyalleĢtirme,
sosyalleĢtirmek, sosyallik
sosyalist (Fr.): sosyalistlik
sosyetik (Fr.): sosyetiklik
sote (Fr.): soteleme, sotelemek
soytarı (Ar.): soytarılık
sölom (Fr.): sölomlular
sörf (Ġng.): sörfçü, sörfçülük
spekülatör (Fr.): spekülatörlük

sperma (Ġt.): spermasızlık
spiker (Fr.): spikerlik
sponsor (Ġng): sponsorluk
spor (I) (Fr.): sporcu, sporculuk
spor (II) (Fr.): sporlanma,
sporlanmak, sporlular
sportif (Fr.): sportiflik
spot (Fr.): spotçu, spotçuluk
stajyer (Fr.):stajyerlik
standart (Fr.): standartlaĢma,
standartlaĢmak, standartlaĢtırma
standartlaĢtırmak, standartlı,
standartlık standartsız, standartsızlık
statüko (Ġt.): statükocu,
statükoculuk
steril (Fr.): sterilleĢtirme,
sterilleĢtirmek
stilo (Fr.): stilocu
stok (Fr.): stokçu, stokçuluk
stoklama, stoklamak
stor (Fr.): storlu
stres (Ġng.): streslenme,
streslenmek, stresli, streslilik
stressiz, stressizlik
striptiz (Ġng.): striptizci, striptizcilik
subjektif (Fr.): subjektiflik
sufi (Ar.): sufilik
suflör (Fr.): suflörlük
suikast (Ar.): suikastçı, suikastçılık
sulh (Ar.): sulhçu, sulhçuluk
sultan (Ar.): sultanlık
suni (Ar.): sunilik
surat (Ar.): suratlı, suratsız,
suratsızlık
suret (Ar.): suretiyle
susam (Ar.): susamgiller, susamlı
susamsı, susamsız
susta (II) (Rum.): sustalı
süblime (Fr.): süblimleĢme,
süblimleĢmek, süblimleĢtirme
süblimleĢtirmek
sübyan (Ar.): sübyancı, sübyancılık
süfli (Ar.): süflileĢme, süflileĢmek
süflilik
sükûnet (Ar.): sükûnetle, sükûnetli
sükûti (Ar.): sükûtilik
sülfat (Fr.): sülfatlama, sülfatlanma,
sülfatlaĢma
sülfit (Fr.). sülfitleme
sülfür (Fr.): sülfürleme, sülfürlemek
sünger (Rum.): süngerci,
süngercilik, süngerimsi
süngerler, süngerleĢme,
süngerleĢmek, süngerli
süngersi, süngersiz
sünnet (Ar.): sünnetçi, sünnetçilik
sünnetleme, sünnetlemek, sünnetli
sünnetlik, sünnetlilik, sünnetsiz,
sünnetsizlik
Sünni (Ar.):Sünnilik
sürat (Ar.): süratle, süratlendirme
süratlendirmek, süratlenme,
süratlenmek, süratli, süratlilik
süratsiz, süratsizlik
Süryani (Ar.): Süryanice
süsen (Far.): süsengiller
sütre (Ar.): sütreleme, sütrelemek
sütyen (Fr.): sütyenci, sütyencilik
süvari (Far.): süvarilik
-ġşaban (Ar.): ĢabanlaĢma,
ĢabanlaĢmak, Ģabanlık
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şablon (Alm.): Ģabloncu,
Ģablonculuk
Şafii (Ar.): ġafiilik
şah (I) (Far.): Ģahlık
şahin (Far.): Ģahinci, Ģahincilik
Ģahinler, ĢahinleĢme, ĢahinleĢmek
şahit (Ar.): Ģahitli, Ģahitlik,
Ģahitlilik, Ģahitsiz, Ģahitsizlik
şahmerdan (Far.): Ģahmerdancı,
Ģahmerdancılık
şahnişin (Far.): ĢahniĢinli
şahsi (Ar.): Ģahsilik
şahsiyet (Ar.): Ģahsiyetli,
Ģahsiyetlilik, Ģahsiyetsiz,
Ģahsiyetsizlik
şahtere (Far.): Ģahteregiller
şaibe (Ar.): Ģaibeli, Ģaibesiz,
Ģaibesizlik
şair (Ar.): Ģairimsi, ĢairleĢme
ĢairleĢmek, Ģairlik
şairane (Ar.+Far.): Ģairanelik
şaki (Ar.): Ģakilik
şalvar (Far.): Ģalvarlı
şama (Ar.): Ģamalı
şamandıra (Rum.): Ģamandıralama,
Ģamandıralamak
şamata (Ar.): Ģamatacı, Ģamatacılık,
Ģamatalı
şamdan (Ar.+Far.): Ģamdancı,
Ģamdancılık, Ģamdanlı, Ģamdanlık
Ģamdansız
şampanya (Fr.): Ģampanyalı,
Ģampanyasız
şampiyon (Fr.): Ģampiyonluk
şampuan (Fr.): Ģampuanlama,
Ģampuanlamak
şandel (Fr.): Ģandelleme,
Ģandellemek
şans (Fr.): Ģanslı, Ģanslılık, Ģanssız,
Ģanssızlık
şansölye (Fr.): Ģansölyelik
şantaj (Fr.): Ģantajcı, Ģantajcılık
şap (II) (Ar.): Ģapçı, Ģapçılık
şapka (Rus.): Ģapkacı, Ģapkacılık
Ģapkalı, Ģapkalık, Ģapkasız
şarap (Ar.): Ģarapçı, Ģarapçılık
şarjör (Fr.): Ģarjörlü, Ģarjörsüz
şark (Ar.): Ģarkçı
Şark (Ar.): ġarklı, ġarklılaĢma
ġarklılaĢmak, ġarklılık
şarkı (Ar.): Ģarkıcı, Ģarkıcılık
ĢarkılaĢtırılma, ĢarkılaĢtırılmak
ĢarkılaĢtırma, ĢarkılaĢtırmak
Ģarkılı, Ģarkımsı
Şarkiyat (Ar.): ġarkiyatçı,
ġarkiyatçılık
şarlatan (Fr.): Ģarlatanca,
ĢarlatanlaĢma, ĢarlatanlaĢmak,
Ģarlatanlık
şart (I) (Ar.): Ģartınca,
Ģartlandırılma, Ģartlandırılmak,
Ģartlandırma, Ģartlandırmak
ĢartlanıĢ, Ģartlanma, Ģartlanmak
ĢartlaĢma, ĢartlaĢmak, Ģartlı,
Ģartlılık, Ģartsız, Ģartsızlık
şaşaa (Ar.): ĢaĢaalı, ĢaĢaasız
şavk (Ar.): Ģavkıma, Ģavkımak
şavul (Ar.): Ģavullama
şecere (Ar.): Ģecereci, Ģecereli
şedde (Ar.): Ģeddeleme,
Ģeddelemek, Ģeddelenme,
Ģeddelenmek, Ģeddeli

şefaat (Ar.): Ģefaatçi, Ģefaatçilik
şeffaf (Ar.): ĢeffaflaĢma,
ĢeffaflaĢmak, ĢeffaflaĢtırılma
ĢeffaflaĢtırılmak, ĢeffaflaĢtırma
ĢeffaflaĢtırmak, Ģeffaflık
şefkat (Ar.): Ģefkatli, Ģefkatlilik
Ģefkatsiz, Ģefkatsizlik
şeftali (Far.): Ģeftalimsi
şehbender (Far.): Ģehbenderlik
şehir (Far.): Ģehirci, Ģehircilik
ĢehirdaĢ, ĢehirleĢme, ĢehirleĢmek
ĢehirleĢtirme,ĢehirleĢtirmek, Ģehirli
ĢehirlileĢme, ĢehirlileĢmek,
ĢehirlileĢtirme, ĢehirlileĢtirmek
Ģehirlilik
şehit (Ar.): Ģehitlik
şehname (Far.): Ģehnameci,
Ģehnamecilik
şehvet (Ar.): Ģehvetli, Ģehvetlilik
Ģehvetsiz, Ģehvetsizlik
şehvetperest (Far.): Ģehvetperestlik
şehzade (Far.): Ģehzadelik
şeker (Far.): Ģekerci, Ģekercilik
Ģekerleme, Ģekerlemeci,
Ģekerlemecilik, Ģekerlemek,
Ģekerlendirme, Ģekerlendirmek
Ģekerlenme, Ģekerlenmek,
ĢekerleĢme, ĢekerleĢmek,
ĢekerleĢtirme, ĢekerleĢtirmek
Ģekerli, Ģekerlik, Ģekerlilik
Ģekersiz
şekil (Ar.): Ģekilci, Ģekilcilik,
ĢekildaĢ, ĢekildaĢlık, ĢekillendiriliĢ,
Ģekillendirilme, Ģekillendirilmek,
ĢekillendiriĢ
Ģekillendirme, Ģekillendirmek
ĢekilleniĢ, Ģekillenme, Ģekillenmek
ĢekilleĢme, ĢekilleĢmek, Ģekilli
Ģekilsiz, Ģekilsizlik
şekilperest (Far.): Ģekilperestlik
şekva (Ar.): Ģekvacı
şema (Fr.): ĢemalaĢtırma,
ĢemalaĢtırmak
şemsiye (Ar.): Ģemsiyeci,
Ģemsiyecilik, Ģemsiyelik
şerbet (Ar.): Ģerbetçi, Ģerbetçilik,
Ģerbetleme, Ģerbetlemek,
Ģerbetlenme, Ģerbetlenmek, Ģerbetli
Ģerbetlik, Ģerbetsiz
şeref (Ar.): Ģereflendirilme,
Ģereflendirilmek, Ģereflendirme
Ģereflendirmek, ĢerefleniĢ,
Ģereflenme, Ģereflenmek, Ģerefli
Ģereflilik, Ģerefsiz, Ģerefsizlik
şerefe (Ar.): Ģerefeli, Ģerefesiz
şeriat (Ar.): Ģeriatçı, Ģeriatçılık
şerik (Ar.): Ģeriklik
şerir (Ar.): Ģerirlik
şerit (Ar.): Ģeritçi, Ģeritçilik,
Ģeritgiller, Ģeritleme, Ģeritlemek,
Ģeritler, Ģeritli, Ģeritsiz
şetaret (Ar.): Ģetaretli
şevk (Ar.): Ģevkli, Ģevklilik, Ģevksiz,
Ģevksizlik
şevket (Ar.): Ģevketli
şeyh (Ar.): Ģeyhlik
şeyhülislam (Ar.): Ģeyhülislamlık
şeytan (Ar.): Ģeytanca, Ģeytancasına,
Ģeytanımsı, Ģeytanlık
Ģeytansı
şıra (Far.): Ģıracı, Ģıracılık, Ģıralı,
Ģıralık

şiddet (Ar.): Ģiddetlendirme,
Ģiddetlendirmek, Ģiddetlenme,
Ģiddetlenmek, Ģiddetli, Ģiddetlilik
şifa (Ar.): Ģifalı, Ģifasız
şif (Erm.): Ģifleme, Ģiflemek
şifre (Fr.): Ģifreleme, Ģifrelemek,
Ģifrelenme, Ģifrelenmek, Ģifreletme,
Ģifreletmek, Ģifreli
Şii (Ar.): ġiilik
şiir (Ar.): Ģiirce, Ģiirimsi,
ĢiirleĢtirme, ĢiirleĢtirmek, Ģiirli,
Ģiirsel, Ģiirsi
şikâyet (Ar.): Ģikâyetçi, Ģikâyetçilik
şike (Fr.): Ģikeli, Ģikesiz
şikemperver (Far.): Ģikemperverlik
şilep (Alm.): Ģilepcilik
şimşir (Far.): ĢimĢirgiller, ĢimĢirlik
şinik (Rum.): Ģinikleme, Ģiniklemek
Şinto (Jap.): ġintocu, ġintoculuk
şirin (Far.): Ģirinlik
şirket (Ar.): ĢirketleĢme,
ĢirketleĢmek, ĢirketleĢtirme,
ĢirketleĢtirmek
şirret (Ar.): Ģirretçe, ĢirretleĢme,
ĢirretleĢmek, Ģirretlik
şist (Fr.): ĢistleĢme, ĢistleĢmek
Ģistli, Ģistlilik
şişe (Far.): ĢiĢeci, ĢiĢecilik
ĢiĢeleme, ĢiĢelemek, ĢiĢelenme
ĢiĢelenmek, ĢiĢelik
şive (Far.): Ģiveli, Ģivesiz, Ģivesizlik
şoför (Fr.): Ģoförlük
şom (Far.): Ģomluk
şoven (Fr.): Ģovenlik
şöhret (Ar.): Ģöhretli, Ģöhretlilik
Ģöhretsiz, Ģöhretsizlik
şömiz (Fr.): Ģömizli
şövalye (Fr.): Ģövalyece, Ģövalyelik
şuh (Far): Ģuhluk
şut (Ġng.): Ģutlama, Ģutlamak
Ģutlanma, Ģutlanmak
şuur (Ar.): Ģuurlandırılma
Ģuurlandırılmak, ĢuurlandırıĢ,
Ģuurlandırma, Ģuurlandırmak
ĢuurlanıĢ, Ģuurlanma, Ģuurlanmak
Ģuurlu, Ģuurluluk, Ģuursuz
Ģuursuzca, ĢuursuzlaĢma,
ĢuursuzlaĢmak, Ģuursuzluk
şümul (Ar.): Ģümullendirme
Ģümullendirmek, Ģümullü,
Ģümullülük
şüphe (Ar.): Ģüpheci, Ģüphecilik
Ģüphelendirme, Ģüphelendirmek
ĢüpheleniĢ, Ģüphelenme,
Ģüphelenmek, Ģüpheli, Ģüphesiz
Ģüphesizlik
-Ttaahhüt (Ar.): taahhütlü
tabak (I) (Ar.): tabakçı, tabakçılık
tabaklama, tabaklamak, tabaklanma,
tabaklanmak, tabaklı
tabaklık, tabaksız
tabak (II) (Ar.): tabaksız
tabaka (I) (Ar.): tabakalama,
tabakalamak, tabakalanma,
tabakalanmak, tabakalı, tabakasız
tabela (Ġt.): tabelacı, tabelacılık
tabelalı, tabelasız
tabi (I) (Ar.): tabilik
tabi (II) (Ar.): tabilik
tabiat (Ar.): tabiatıyla
tabiatlı, tabiatlılık, tabiatsız
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tabiatsızlık
tabii (Ar.): tabileĢme, tabiileĢmek
tabileĢtirme, tabileĢtirmek, tabiilik
tabiyet (Ar.): tabiyetli, tabiyetsiz
tabiyetsizlik
tabip (Ar.): tabiplik
tabla (Ar.): tablacı, tablacılık,
tablalı
tabu (Fr.): tabulaĢma, tabulaĢmak
tabulaĢtırma, tabulaĢtırmak
tabut (Ar.): tabutluk
Tacik (Far.): Tacikçe
taciz (Ar.): tacizlik
taç (I) (Ar.): taçlandırma,
taçlandırmak, taçlanma, taçlanmak
taçlı, taçsız, taçsızlar
tafra (Ar.): tafracı, tafracılık
tafsilat (Ar.): tafsilatlı
tahammül (Ar.): tahammülsüz,
tahammülsüzlük
taharet (Ar.): taharetlenme,
taharetlenmek
tahin (Ar.): tahinli, tahinsiz
tahkim (Ar.): tahkimli
tahlil (Ar.): tahlilci, tahlilcilik
tahmin (Ar.): tahminci,tahmincilik
tahmis (II) (Ar.): tahmisçi
tahrik (Ar.): tahrikçi, tahrikçilik
tahril (Ar.): tahrilli
tahripkâr (Ar.+Far.): tahripkârlık
tahsil (Ar.): tahsilli
tahsildar (Ar.+Far.): tahsildarlık
tahsis (Ar.): tahsisli
tahta (Far.): tahtacı, tahtacılık,
tahtalaĢma, tahtalaĢmak, tahtalı
takat (Ar.): takatli, takatsiz,
takatsizlik
takdim (Ar.): takdimci, takdimcilik
takdir (Ar.): takdirde
takdirkâr (Ar .+ Far.): takdirkârlık
takip (Ar.): takipçi, takipçilik
takipsiz, takipsizlik
takke (Ar.): takkeli, takkesiz
taklit (Ar.): taklitçi, taklitçilik
takoz (Rum.): takozlama,
takozlamak
taksa (Lat.): taksalı
taksi (I) (Fr.): taksici, taksicilik
taksir (Ar.): taksirli
taksit (Ar.): taksitlendirilme,
taksitlendirilmek, taksitlendirme,
taksitlendirmek, taksitli, taksitsiz
taktik (Fr.): taktikçi, taktikçilik
takunya (Rum.): takunyacı,
takunyacılık, takunyalı, takunyasız
talebe (Ar.): talebelik
talepkâr (Ar.+Far.): talepkârlık
talih (Ar.): talihli, talihsiz,
talihsizlik
talim (Ar.): talimli, talimsiz
talip (Ar.): talipli, taliplik, taliplilik
tam (Ar.): tamlama, tamlamak
tamlamalı, tamlamasız, tamlanan,
tamlayan, tamlık
tamahkâr (Ar.+Far.): tamahkârlık
tamam (Ar.): tamamıyla,
tamamlama, tamamlamak,
tamamlanıĢ, tamamlanma,
tamamlanmak, tamamlatma
tamamlatmak, tamamlattırma
tamamlattırmak, tamamlayıĢ

tambura (Ar.): tamburacı,
tamburacılık
tamir (Ar.): tamirci, tamircilik
tampon (Fr.): tamponlama,
tamponlamak
tandans (Fr.): tandanslı
tane (Far.): tanecik, tanecikli,
taneciksiz, tanecil, taneleme,
tanelemek, tanelenme, tanelenmek,
taneli, tanesiz
tanin (Ar.): taninli
tank (Fr.): tankçı, tankçılık
tanker (Fr.): tankerci, tankercilik
tantana (Ar.): tantanacı,
tantanacılık, tantanalı, tantanasız
Tanzimat (Ar.): Tanzimatçı,
Tanzimatçılık
tapa (Ġt.): tapalama, tapalamak
tapalanma, tapalanmak, tapalı
tapir (Fr.): tapirgiller
tapon (Fr.): taponcu, taponculuk
taraf (Ar.): tarafından, taraflı,
taraflılık, tarafsız, tarafsızca,
tarafsızlaĢtırma, tarafsızlaĢtırmak
tarafsızlık
tarafgir (Ar.+Far.): tarafgirlik
taraftar (Ar.+Far.): taraftarlık
taravet (Ar.): taravetli
tarçın (Far.): tarçınlı, tarçınsız
tarhana (Far.): tarhanalık
tarif (Ar.): tariflendirme,
tariflendirmek, tarifli, tarifsiz,
tarifsizlik
tarife (Ar.): tarifeli, tarifesiz
tarih (Ar.) tarihçi, tarihçilik,
tarihlendirme, tarihlendirmek
tarihli, tarihsel, tarihsiz, tarihsizlik
tarikat (Ar.): tarikatçı, tarikatçılık
tarumar (Far.): tarumarlık
tasarruf (Ar.): tasarrufçu,
tasarrufçuluk, tasarruflu,
tasarrufluluk
tasdik (Ar.): tasdikleme,
tasdiklemek, tasdikleniĢ,
tasdiklenme, tasdiklenmek
tasdikletilme, tasdikletilmek
tasdikletme, tasdikletmek
tasdiklettirilme, tasdiklettirilmek
tasdiklettirme, tasdiklettirmek
tasdikli, tasdiksiz
tasfiye (Ar.): tasfiyeci, tasfiyecilik
tasnif (Ar.):tasnifleme,tasniflemek
tasvir (Ar.): tasvirci, tasvircilik
taşeron (Fr.): taĢeronluk
tatbikat (Ar.): tatbikatçı,
tatbikatçılık
tatil (Ar.): tatilci, tatilcilik
tatmin (Ar.): tatminsiz, tatminsizlik
tatminkâr (Ar+Far.): tatminkârlık
tav (Far.): tavlı, tavsız
tava (Far.): tavalık
taverna (Ġt.): tavernacı, tavernacılık
tavır (Ar.): tavırlı
taviz (Ar.): tavizci, tavizcilik,
tavizsiz
tavizkâr (Ar.+Far.): tavizkârlık
tavla (I) (Ar.): tavlacı, tavlacılık
tavlandırma, tavlandırmak,
tavlanma, tavlanmak
tavla (II) (Ġt.): tavlacı
tavsiye (Ar.): tavsiyeli, tavsiyesiz
taya (Far.): tayalık

tayin (Ar.):tayinli, tayinsiz
tayyare (Ar.): tayyareci,
tayyarecilik
taze (Far.):tazece, tazeleme
tazelemek, tazelendirme,
tazelendirmek, tazeleniĢ, tazelenme,
tazelenmek tazeleĢme, tazeleĢmek,
tazeleĢtirme, tazeleĢtirmek,
tazeletme, tazeletmek, tazeleyiĢ,
tazelik
tazı (Far.): tazıcı, tazılaĢma
tazılaĢmak, tazılık
tazyik (Ar.): tazyikli, tazyiksiz
teber (Far.): teberli, tebersiz
tebessüm (Ar.): tebessümlü,
tebessümsüz
tebeşir (Far.): tebeĢirleme
tebeĢirlemek, tebeĢirlenme,
tebeĢirlenmek, tebeĢirleĢme
tebeĢirli, tebeĢirsiz
tecavüzkâr (Ar.+Far.):
tecavüzkârlık
tecrübe (Ar.): tecrübeli,
tecrübelilik, tecrübesiz,
tecrübesizce, tecrübesizlik
tecvit (Ar.): tecvitli
tedarik (Ar.): tedarikçi, tedarikçilik,
tedarikleme, tedariklemek, tedarikli,
tedariksiz
tedariksizlik
tedavi (Ar.): tedavici
tedbir (Ar.): tedbirli, tedbirlilik,
tedbirsiz, tedbirsizce, tedbirsizlik
tedhiş (Ar.): tedhiĢçi, tedhiĢçilik,
tedhiĢli, tedhiĢsiz
teferruat (Ar.): teferruatlı,
teferruatsız
tehdit (Ar.): tehditli, tehditsiz
tehditkâr (Ar.+Far.): tehditkârlık
tehir (Ar.): tehirli, tehirsiz
tehlike (Ar.): tehlikeli, tehlikelilik
tehlikesiz, tehlikesizlik
tekaüt (Ar.): tekaütlük
tekfur (Ar.): tekfurluk
tekila (Ġng.): tekilacı
teklif (Ar.): teklifli, teklifsiz,
teklifsizce, teklifsizlik
tekmil (Ar.): tekmilleme,
tekmillemek
teknik (Fr.): teknikçi, teknikçilik
teknokrat (Fr.): teknokratçılık
tekrar (Ar.): tekrardan, tekrarlama
tekrarlamak, tekrarlanıĢ,
tekrarlanma, tekrarlanmak,
tekrarlatma, tekrarlatmak,
tekrarlayıĢ, tekrarlı, tekrarsız
tekstil (Fr.): tekstilci, tekstilcilik
tela (Ġt.): telalama, telalamak
telaş (Ar.): telaĢlandırma,
telaĢlandırmak, telaĢlanıĢ,
telaĢlanma, telaĢlanmak, telaĢlı
telaĢlılık, telaĢsız, telaĢsızlık
telefon (Fr.): telefoncu,
telefonculuk, telefonlaĢma,
telefonlaĢmak, telefonlu, telefonsuz,
telefonsuzluk
teleks (Fr.): teleksçi, teleksçilik
telgraf (Fr.): telgrafçı, telgrafçılık
telhis (Ar.): telhisçi, telhisçilik
tellak (Ar.): tellaklık
tellal (Ar.): tellallık
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tembel (Far.): tembelce,
tembelcesine, tembelleĢme,
tembelleĢmek, tembelleĢtirme
tembelleĢtirmek, tembellik
tembih (Ar.): tembihleme,
tembihlemek, tembihlenme,
tembihlenmek, tembihli
tembihsiz
temel (Rum.): temellendirilme,
temellendirilmek, temellendirme
temellendirmek, temellenme,
temellenmek, temelleĢme,
temelleĢmek, temelleĢtirme,
temelleĢtirmek, temelli, temellilik
temelsiz, temelsizlik
teminat (Ar.): teminatlı, teminatsız
temiz (Ar.): temizce, temizleme
temizlemeci, temizlemecilik,
temizlemek, temizleniĢ, temizlenme,
temizlenmek, temizletme,
temizletmek
temizlettirme, temizlettirmek
temizleyici, temizleyicilik,
temizleyiĢ, temizlik, temizlikçi
temizlikçilik
temkin (Ar.): temkinli, temkinlice
temkinlilik, temkinsiz, temkinsizlik
tempo (Ġt.): tempolu, temposuz,
temposuzluk
temsil (Ar.): temsilci, temsilcilik
ten (Far.): tensel
tenasüp (Ar.): tenasüpsüz
teneşir (Far.): teneĢirlik
tenha (Far.): tenhaca, tenhalaĢma
tenhalaĢmak, tenhalık
tenis (Fr.): tenisçi, tenisçilik
tenkit (I) (Ar.):tenkitçi, tenkitçilik
tenkitli, tenkitsiz
tente (Ġt.): tenteli
tentene (Far.): tenteneli, tentenesiz
tenzilat (Ar.): tenzilatlı, tenzilatsız
teorisyen (Fr.): teorisyenlik
terakkiperver (Ar.+Far.):
terakkiperverlik
teras (Fr.): teraslama, teraslamak,
teraslanma, teraslanmak
terazi (Far.): terazileme,
terazilemek, terazilenme
terazilenmek
terbiye (I) (Ar.): terbiyece
terbiyeci, terbiyecilik, terbiyeleme
terbiyelemek, terbiyeli, terbiyelilik
terbiyesiz, terbiyesizce,
terbiyesizcesine, terbiyesizleĢme,
terbiyesizleĢmek, terbiyesizlik
tercüman (Ar.): tercümanlık
tere (Far.): tereci, terecilik
tereddüt (Ar.): tereddütlü,
tereddütsüz, tereddütsüzlük
terkip (Ar.): terkipli, terkipsiz
termik (Fr.): termikleĢtirme,
termikleĢtirmek
termit (Fr.): termitler
terör (Fr.): terörcü, terörcülük
tersane (Ġt.): tersaneli
tertip (Ar.): tertipçi, tertipçilik,
tertipleme, tertiplemek, tertipleniĢ
tertiplenme, tertiplenmek,
tertipletme, tertipletmek, tertipli
tertiplilik, tertipsiz, tertipsizlik
terzi (Far.): terzilik
tesadüfi (Ar.): tesadüfilik

tescil (Ar.): tescilli, tescilsiz
teselli (Ar.): tesellisiz, tesellisizlik
tesettür (Ar.): tesettürlü,
tesettürlülük
tesir (Ar.): tesirli, tesirlilik, tesirsiz,
tesirsizlik
tesisat (Ar.): tesisatçı, tesisatçılık
teslimat (Ar.): teslimatçı,
teslimatçılık
teslimiyet (Ar.): teslimiyetçi,
teslimiyetçilik
tespih (Ar.): tespihçi, tespihçilik,
tespihli
testere (Far.): testereleme,
testerelemek, testereli
testi (Far.): testici, testicili, testilik
tesviye (Ar.): tesviyeci, tesviyecilik
teşhir (Ar.): teĢhirci, teĢhircilik
teşkilat (Ar.): teĢkilatçı,
teĢkilatçılık, teĢkilatlandırılma,
teĢkilatlandırılmak, teĢkilatlandırma,
teĢkilatlandırmak
teĢkilatlanıĢ, teĢkilatlanma,
teĢkilatlanmak, teĢkilatlı, teĢkilatsız,
teĢkilatsızlık
teşrifat (Ar.): teĢrifatçı, teĢrifatçılık
teşvik (Ar.): teĢvikçi, teĢvikçilik
tevazu (Ar.): tevazulu, tevazusuz
tevekkül (Ar.): tevekküllü,
tevekkülsüz, tevekkülsüzlük
tevellüt (Ar.): tevellütlü
tevki (Ar.): tevkici
tez (I) (Far.): tezleme, tezlemek
tezleĢme, tezleĢmek, tezleĢtirme
tezleĢtirmek, tezli, tezlik
tezat (Ar.): tezatlı
tezgâh (Far.): tezgâhçı, tezgâhçılık,
tezgâhlama, tezgâhlamak,
tezgâhlanma, tezgâhlanmak
tezgâhtar (Far.): tezgâhtarlık
tezhip (Ar.): tezhipçi, tezhipçilik
tezkere (Ar.): tezkereci, tezkerecilik
tıbbiye (Ar.): tıbbiyeli, tıbbiyelilik
tığ (I) (Far.): tığlık
tıknefes (Ar.): tıknefeslik
tılsım (Ar.): tılsımlı
tımar (I) (Far.): tımarcı, tımarcılık,
tımarlı
tımarhane (Far.): tımarhanelik
tıraş (Far.): tıraĢçı, tıraĢlama
tıraĢlamak, tıraĢlanma, tıraĢlanmak
tıraĢlı, tıraĢsız
tırpan (Rum.): tırpancı, tırpancılık,
tırpanlama, tırpanlamak
tırpanlanma, tırpanlanmak,
tırpanlatma, tırpanlatmak
tıynet (Ar.): tıynetli, tıynetsiz
tıynetsizlik
ticani (Ar.): ticanilik
ticari (Ar.): ticarileĢme,
ticarileĢmek
tiftik (Ar.): tiftiklenme, tiftiklenmek
tilmiz (Ar.): tilmizlik
timsah (Ar.): timsahlar
tiner (Ġng.): tinerci, tinercilik
tip (Fr.): tipleĢme, tipleĢmek,
tipleĢtirme, tipleĢtirmek
tipo (Fr.): tipocu, tipoculuk
tire (II) (Far.): tireleme, tirelemek
tirendaz (Far.): tirendazlık
tirfil (Rum.): tirfillenme,
tirfillenmek

tirit (Far.): tiritlenme, tiritlenmek
tiritleĢme, tiritleĢmek
tirşe (Far.): tirĢeleĢme, tirĢeleĢmek
tiryaki (Ar.): tiryakilik
tiyatro (Ġt.): tiyatrocu, tiyatroculuk,
tiyatrolaĢtırma, tiyatrolaĢtırmak
tiz (Far.): tizleĢme, tizleĢmek
tohum (Far.): tohumcu,
tohumculuk, tohumlama,
tohumlamak, tohumlanma
tohumlanmak, tohumlu, tohumluk
tolerans (Fr.): toleranslı,
toleranslılık, toleranssız,
toleranssızlık
tomar (Ar.): tomarla
tomarlama, tomarlamak,
tomarlanma, tomarlanmak
tomarlatma, tomarlatmak
tombala (Ġt.): tombalacı,
tombalacılık
ton (I) (Fr.): tonla, tonlarca
tonluk
ton (I) (Fr.): tonlu, tonlulaĢma
tonsuz, tonsuzlaĢma
tonilato (Ġt.): tonilatoluk
topuz (Ar.): topuzlu
torna (Ġt.): tornacı, tornacılık
tornalama, tornalamak, tornalanma
tornalanmak, tornalatma,
tornalatmak, tornalı
torpil (Fr.): torpilci, torpilcilik,
torpilleme, torpillemek, torpillenme,
torpillenmek, torpilli
torpillilik, torpilsiz, torpilsizlik
tortu (Far.): tortul, tortulanma
tortulanmak, tortulaĢma
tortulaĢmak, tortullaĢma
tortullaĢmak, tortulu
total (Fr.): totallik
totaliter (Fr.): totaliterlik
totem (Fr.): totemci, totemcilik
töhmet (Ar.): töhmetlendirme
töhmetlendirmek, töhmetli
tövbe (Ar.): tövbeli, tövbesiz,
tövbesizlik
tövbekâr (Ar.+Far.): tövbekârlık
trafik (Fr.): trafikçi, trafikçilik
trajik (Fr.): trajikleĢme,
trajikleĢmek
traktör (Fr.): traktörcü, traktörcülük
trampet (Ġng.): trampetçi,
trampetçilik
trapez (Fr.): trapezci, trapezcilik,
trapezli, trapezsiz
trençkot (Ġng.): trençkotlu
trikotaj (Fr.): trikotajcı, trikotajcılık
trilyon (Fr.): trilyonluk
trilyoner (Fr.): trilyonerlik
trol (Ġng.): trolcü, trolcülük
trombon (Fr.): tormboncu
trompet (Fr.): trompetçi,
trompetçilik
tufeyli (Ar.): tufeylilik
tuğla (Rum.): tuğlacı, tuğlacılık
tuhaf (Ar.): tuhaflaĢma,
tuhaflaĢmak, tuhaflık
tuhafiye (Ar.): tuhafiyeci,
tuhafiyecilik
tuluat (Ar.): tuluatçı, tuluatçılık
tulumba (Ġt.): tulumbacı,
tulumbacılık
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tumturak (Far.): tumturaklı,
tumturaklılık
tur (Fr.): turlama, turlamak
Turan (Far.): Turancı, Turancılık,
Turanlı
turba (Fr.): turbalık
turfa (Ar.): turfalama, turfalamak
turfanda (Far.): turfandacı,
turfandacılık, turfandalık
turist (Fr.): turistlik
turizm (Fr.): turizmci, turizmcilik
turkuaz (Fr.): turkuazımsı
turp (Far.): turpgiller
turşu (Far.): turĢucu, turĢuculuk
turĢulaĢma, turĢulaĢmak, turĢulu
turĢuluk
turuncu (Far.): turunculaĢma,
turunculaĢmak, turuncumsu
turuncumtrak
turunç (Far.): turunçgiller
tuş (I) (Fr.): tuĢlama, tuĢlamak
tuvalet (Fr.): tuvaletçi, tuvaletçilik
tüccar (Ar.): tüccarlaĢma,
tüccarlaĢmak, tüccarlık
tüfek (Far.): tüfekçi, tüfekçilik
tüfekli, tüfeklik, tüfeksiz
tül (Fr.): tüllenme, tüllenmek
tülbent: (Far.): tülbentçi,
tülbentçilik
tümör (Fr.): tümörlenme,
tümörlenmek, tümörleĢme,
tümörleĢmek
tüp (Fr.): tüpçü, tüpçülük, tüpleme
tüplemek, tüplük
türbedar (Ar.+Far.): türbedarlık
tvist (Ġng.): tvistçi
-Uufuk (Ar.): ufuklu, ufuksuz,
ufuksuzluk
ufunet (Ar.): ufunetlendirme,
ufunetlendirmek, ufunetlenme,
ufunetlenmek, ufunetli, ufunetsiz
uhrevi (Ar.): uhrevilik
ukala (Ar.): ukalaca, ukalalık
ulema (Ar.): ulemalık
ulufe (Ar.): ulufeci
umumiyet (Ar.): umumiyetle
umur (I) (Ar.): umursama,
umursamak, umursamamazlık,
umursamaz, umursamazca,
umursamazcasına, umursamazlık,
umursanma, umursanmak,
umursayıĢ
unvan (Ar.): unvanlı, unvansız,
unvansızlık
uranyum (Fr.): uranyumlu
urba (Ġt.): urbalı, urbasız, urbasızlık
uskumru (Rum.): uskumrugiller,
uskumrumsugiller
uskur (Ġng.): uskurlu
usta (Far.): ustaca, ustacasına,
ustalaĢma, ustalaĢmak, ustalık,
ustalıkla, ustalıklı
usul (II) (Ar.): usulden, usulsüz,
usulsüzlük, usulünce
uzuv (Ar.): uzuvca
-Üücret (Ar.): ücretlendirme,
ücretlendirmek, ücretli, ücretlilik,
ücretsiz, ücretsizlik
ültimatom (Fr.): ültimatomsu

ümit (Far.): ümitlendirme,
ümitlendirmek, ümitleniĢ,
ümitlenme, ümitlenmek, ümitli,
ümitlilik, ümitsiz, ümitsizce,
ümitsizlik
ümmet (Ar.): ümmetçe, ümmetçi,
ümmetçilik
ümmi (Ar.): ümmilik
ümran (Ar.): ümranlı
üniforma (Ġt.): üniformalı,
üniformasız
üniversite (Fr.): üniversiteli,
üniversitelilik
üslup (Ar.): üslupçu, üslupçuluk,
üsluplaĢtırma, üsluplaĢtırmak,
üsluplu, üslupsuz, üslupsuzluk
üstat (Far.): üstatça, üstatlık
üstüpü (Rum.): üstüpüleme,
üstüpülemek
ütopya (Yun.): ütopyacı,
ütopyacılık
-Vvade (Ar.): vadeli, vadesiz
vahamet (Ar.): vahametli
vahi (Ar.): vahilik
vahim (Ar.): vahimleĢme,
vahimleĢmek, vahimlik
vahşi (Ar.): vahĢice, vahĢicesine,
vahĢileĢme, vahĢileĢmek,
vahĢileĢtirme, vahĢileĢtirmek,
vahĢilik
vaiz (Ar.): vaizlik
vakanüvis (Ar.+Far.):vakanüvislik
vakar (Ar.): vakarlı, vakarlılık,
vakarsız, vakarsızlık
vâkıf (Ar.): vâkıflık
vakit (Ar.):vakitçe, vakitli,
vakitlice, vakitsiz, vakitsizce,
vakitsizlik, vaktinde, vaktiyle
vakum (Fr.): vakumlama,
vakumlamak, vakumlanma,
vakumlanmak, vakumlu
vakur (Ar.): vakurluk
vali (Ar.): valilik
valide (Ar.): validelik
Vandal (Fr.): Vandallık
vapur (Fr.): vapurcu, vapurculuk
varak (Ar.): varakçı, varakçılık,
varaklama, varaklamak, varaklanma,
varaklanmak, varaklı
varda (Ġt.): vardacı, vardacılık
vardiya (Ġt.): vardiyacı, vardiyacılık
varis (Fr.): varisli, varislik
vâris (Ar.): vârisli, vârislik, vârissiz
vasat (Ar.): vasatlık
vasıf (Ar.): vasıflandırılma,
vasıflandırılmak, vasıflandırma,
vasıflandırmak, vasıflanma,
vasıflanmak, vasıflı, vasıflılık
vasıfsız, vasıfsızlık
vasıta (Ar.): vasıtalı, vasıtalık,
vasıtasıyla, vasıtasız, vasıtasızlık
vasi (Ar.): vasilik
vatan (Ar.): vatandaĢ, vatandaĢlık,
vatanlaĢtırma, vatanlaĢtırmak,
vatansız, vatansızlık
vatanperver (Ar.+ Far.):
vatanperverlik
vazelin (Fr.): vazelinleme,
vazelinlemek, vazelinli, vazelinsiz
vazıh (Ar.): vazıhlık

vazife (Ar.): vazifelendirilme,
vazifelendirilmek, vazifelendirme
vazifelendirmek, vazifeli,
vazifelilik, vazifesiz, vazifesizlik
vazifeşinas (Ar.+Far.):
vazifeĢinaslık
vazo (Ġt.): vazoluk
veba (Ar.): vebalı
veciz (Ar.): vecizlik
vect (Ar.): vectli
veda (Ar.): vedalaĢma, vedalaĢmak
vefa (Ar.): vefalı, vefalılık, vefasız
vefasızca, vefasızlık
vefakâr (Ar.+Far.): vefakârlık
vehim (Ar.): vehimli
vejetaryen (Fr.): vejetaryenlik
vekilharç (Ar.): vekilharçlık
veli (Ar.): velilik
veliaht (Ar.): veliahtlık
velvele (Ar.): velveleci, velvelecilik
verem (Ar.): veremli
vernik (Rum.): vernikleme,
verniklemek, verniklenme,
verniklenmek, vernikli, verniksiz
vesika (Ar.): vesikacı, vesikacılık,
vesikalı, vesikalık, vesikasız
vestiyer (Fr.): vestiyerci,
vestiyercilik
vesvese (Ar.): vesveseci,
vesvesecilik, vesveseli, vesveselilik,
vesvesesiz, vesvesesizlik
veteriner (Fr.): veterinerlik
vezin (Ar.): vezinli, vezinsiz
vezir (Ar.): vezirlik
vezne (Ar.): vezneci, veznecilik
veznedar (Ar.+Far.): veznedarlık
vibrasyon (Fr.): vibrasyonlu
vicdan (Ar.): vicdanlı, vicdanlılık
vicdansız, vicdansızca,
vicdansızcasına, vicdansızlık
vida (Ġt.): vidalama, vidalamak,
vidalanma, vidalanmak, vidalı,
vidasız
video (Ġng.): videocu, videoculuk
vido (Ġt.): vidolu, vidosuz
vigla (Ġt.): viglacı
vinç (Ġng.): vinçli
viraj (Fr.): virajlı, virajsız
viran (Far.): viranlaĢma,
viranlaĢmak, viranlık
virane (Far.): viranelik
virtüöz (Fr.): virtüözlük
vişne (Bulg.): viĢnelik
vitamin (Fr.): vitaminli, vitaminsiz,
vitaminsizlik
vitrin (Fr.): vitrinci, vitrincilik
vitrinleme, vitrinlemek
viyola (Ġt.): viyolacı, viyolacılık
viyolonsel (Fr.): viyolonselci
volan (Fr.): volanlı
voleybol (Ġng.): voleybolcu,
voleybolculuk
voltaj (Fr.): voltajlı
voyvoda (Sırpça): voyvodalık
vukuf (Ar.): vukuflu, vukufsuz,
vukufsuzluk
vuzuh (Ar.): vuzuhsuz, vuzuhsuzluk
vücut (Ar.): vücutça, vücutlu
-Yyaban (Far.): yabancı, yabancıl

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/3 2017 s. 1398-1442, TÜRKİYE

Pelin SEÇKİN – A. Mevhibe COŞAR

1442
yabancılama, yabancılamak,
yabancılaĢma, yabancılaĢmak,
yabancılaĢtırma, yabancılaĢtırmak
yabancılık, yabancıllık, yabanlık
yafta (Far.): yaftalama, yaftalamak
yaftalanma, yaftalanmak
yağma (II) (Far.): yağmalama,
yağmalamak, yağmalanıĢ,
yağmalanma, yağmalanmak,
yağmalatma, yağmalatmak
Yahudi (Far.): Yahudice, Yahudilik
yakamoz (Rum.):yakamozlanma,
yakamozlanmak, yakamozlu
yakut (Ar.): yakutumsu
yâr (Far.): yârlık
yâren (Far.): yârence, yârenlik
yaver (Far.): yaverlik
yeknesak (Far.+Ar.): yeknesaklık
yekpare (Far.): yekparelik
yemeni (Ar.): yemenici,
yemenicilik, yemenili
yemin (Ar.): yeminli, yeminlilik,
yeminsiz, yeminsizlik
yetim (Ar.): yetimlik
yevmiye (Ar.): yevmiyeci,
yevmiyecilik, yevmiyeli
Yezidi (Ar.): Yezidilik
yezit (Ar.): yezitlik
-Zzabit (Ar.): zabitlik
zadegân (Far.): zadegânlık
zahir (Ar.): zahirde
zahit (Ar.): zahitlik
zahmet (Ar.): zahmetli, zahmetlilik,
zahmetsiz, zahmetsizce,
zahmetsizlik
zakkum (Ar.): zakkumgiller,
zakkumlaĢma, zakkumlaĢmak,
zakkumlu
zalim (Ar.): zalimce, zalimcesine,
zalimlik
zam (Ar.): zamlanma, zamlanmak,
zamlı, zamsız, zamsızlık
zaman (Ar.): zamandaĢ,
zamandaĢlık, zamanında, zamanla,
zamanlama, zamanlamak, zamanlı,
zamansız, zamansızlık
zambak (Ar.): zambakgiller
zamk (Ar.): zamklama, zamklamak,
zamklanma, zamklanmak, zamklı
zampara (Far.): zamparalık
zan (Ar.): zanlı, zanlılık
zanaat (Ar.): zanaatçı, zanaatçılık
zanaatkâr (Ar.+ Far.):zanaatkârlık
zangoç (Erm.): zangoçluk
zarafet (Ar.): zarafetli
zarar (Ar.): zararına, zararlı,
zararlılar, zararlılık, zararsız,
zararsızca, zararsızlık
zarf (Ar.): zarfçı, zarfçılık,
zarflama, zarflamak, zarflanma
zarflanmak, zarflı, zarfsız
zarif (Ar.): zarifçe, zariflik
zaruri (Ar.): zarurilik
zayıf (Ar.): zayıflama, zayıflamak
zayıflatma, zayıflatmak, zayıflayıĢ
zayıflık
zebun (Far.): zebunlaĢma,
zebunlaĢmak , zebunluk
zebunküş (Far.): zebunküĢlük
zehir (Far.): zehirleme, zehirlemek,
zehirleniĢ, zehirlenme

zehirlenmek, zehirletme,
zehirletmek, zehirli, zehirlilik,
zehirsiz, zehirsizlik
zekâ (Ar.): zekâlı, zekâlılık, zekâsız,
zekâsızlık
zeki (Ar.): zekice, zekilik
zemberek (Far.): zemberekçi,
zemberekli
zemin (Far.): zeminli, zeminlik
zencefil (Ar.): zencefilgiller
zendost (Far.): zendostluk
zengin (Far.): zenginleme,
zenginlemek, zenginlenme,
zenginlenmek, zenginleĢme
zenginleĢmek, zenginleĢtirme,
zenginleĢtirmek, zenginlik
zenne (Far.): zenneci, zennelik
zerre (Arp.): zerrece
zerzevat (Far.+Ar.): zerzevatçı,
zerzevatçılık
zeval (Ar.): zevalsiz, zevalsizlik
zevce (Ar.): zevcelik
zevk (Ar.): zevkçe, zevklendirme,
zevklendirmek, zevklenme,
zevklenmek, zevkli, zevklilik
zevksiz, zevksizlik
zeyrek (I) (Far.): zeyreklik
zeytin (Ar.): zeytinci, zeytincilik,
zeytingiller, zeytinimsi, zeytinli,
zeytinlik, zeytinsi, zeytinsiz
zıh (Far.): zıhlama, zıhlamak,
zıhlanma, zıhlanmak, zıhlı, zıhsız
zıkkım (Ar.): zıkkımlanma,
zıkkımlanmak
zımba (Far.): zımbalama,
zımbalamak, zımbalanma,
zımbalanmak, zımbalatma,
zımbalatmak, zımbalı, zımbasız
zımpara (Far.): zımparalama,
zımparalamak, zımparalanma,
zımparalanmak, zımparamsı
zındık (Ar.): zındıklık
zırh (Far.): zırhlandırma,
zırhlandırmak, zırhlanma,
zırhlanmak, zırhlı, zırhsız
zıt (Ar.): zıtlanma, zıtlanmak
zıtlaĢma, zıtlaĢmak, zıtlık
zıvana (Far.): zıvanalı, zıvanasız
zift (Ar.): ziftleme, ziftlemek,
ziftlenme, ziftlenmek
zihin (Ar.): zihince, zihinsel
zikzak (Fr.): zikzaklı
zil (I) (Far.): zilli, zilsiz
zilyet (Ar.): zilyetlik
zimmet (Ar.): zimmetleme,
zimmetlemek, zimmetli
zincir (Far.): zincirleme,
zincirlemek, zincirlenme
zincirlenmek, zincirli
zindan (Far.): zindancı, zindancılık
zinde (Far.): zindeleĢme,
zindeleĢmek, zindeleĢtirme
zindeleĢtirmek, zindelik
ziraat (Ar.): ziraatçı, ziraatçılık
ziya (Ar.): ziyalı, ziyasız, ziyasızlık
ziyade (Ar.): ziyadeleĢme,
ziyadeleĢmek, ziyadeleĢtirme
ziyadeleĢtirmek, ziyadesiyle
ziyan (Far.): ziyansız
ziyankâr (Far.): ziyankârlık
ziyaret (Ar.): ziyaretçi, ziyaretçilik

zor (Far.): zorla, zorlama, zorlamak,
zorlamasız, zorlanıĢ, zorlanma,
zorlanmak, zorlaĢma
zorlaĢmak, zorlaĢtırma,
zorlaĢtırmak, zorlayıcı, zorlayıcılık
zorlayıĢ, zorlu, zorluk, zorlukla,
zorsunma, zorsunmak
zorba (Far.): zorbaca, zorbalık
zum (Ġng.): zumlama, zumlamak
zurna (Far.): zurnacı, zurnacılık
zurnazen (Far.): zurnazenlik
zücaciye (Ar.): züccaciyeci,
züccaciyecilik
zülüf (Far.): zülüflü
zümrüt (Ar.): zümrütlenme,
zümrütlenmek, zümrütsü
zürafa (Ar.): zürafagiller
zürriyet (Ar.): zürriyetli
zürriyetsiz, zürriyetsizlik
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