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1. GİRİŞ 

 

1.1. TEZİN KONUSU 

Bu çalışmada, dil ve müzik sistemlerinin ortak kavramları olan dizem (İng. rhythm), 

yakın ilişkide olduğu ve çok sık birbiriyle karıştırılan tartım (İng. time, meter) ve 

dönemsellik (İng. periodicity) kavramlarıyla birlikte ele alınarak, bütün alanlara 

uygulanabilecek genel bir dizem tanımı oluşturulmuş ve ölçünlü Türkiye Türkçesinin 

sözvarlığındaki 28.000 sözcükteki dizem olgusunun işleyişi akustik ölçümlerle 

belirlenmiştir. 

 

1.2. TEZİN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu çalışmada, ölçünlü Türkiye Türkçesindeki sözcüklerin dizemsel yapısının 

betimlenmesiyle ortaya çıkan kalıpların ne sıklıkta kullanıldığı, tartımsal yapıya 

bakarak Türkçenin hece zamanlı (İng. syllable-timed languages) veya vurgu zamanlı 

(İng. stress-timed languages) diller grubundan hangisine girdiği belirlenmiştir. 

Bu belirlemeler, hem Türkiye Türkçesinin sesbilimsel açıdan betimlenmesinde 

önemli bir açığı kapatacak niteliktedir hem de bundan sonra gerçekleştirilecek dil ve 

müzik alanlarında yapılacak çalışmalara, ulaşılan bulgular açısından temel 

oluşturacaktır. 

 

1.3. YÖNTEM  

Bu çalışma, sesbilgisel gözlem tekniği ve akustik ölçüm tekniği kullanılarak, 

oluşturulmuş yarı deneysel bir çalışmadır.  
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE  

 

2.1. DİL VE MÜZİK  

Bir etkinliğin gerçekleşmesi için öncelikle olanaklılık gerekir. Bunlardan bazıları 

(ağlamak gibi), yapılabilirliği ile birlikte, doğar doğmaz başlar. Bazıları ise her ne 

kadar yapılabilirliği doğuştan gelmişse de daha sonra ortaya çıkar (dil ve müzik gibi). 

Yapabilirliğe edinç, gerçekliğe aktarılmasına edim denildiğinde her insan, -eğer bir 

engeli yoksa- aynı edinçlere farklı derecelerde sahiptir. Edimindeki yani bunu 

uygulamadaki başarısı farklı olabilir. Herkes müzik yapabilir ama kimisi daha iyi 

yapar. Yani edincin  varlığı ya da yokluğu değil sadece derecelendirilmesi söz 

konusudur. Edincin, istekle ne kadar harekete geçirildiği, bilgiyle ne kadar beslendiği 

ve akılla ne kadar desteklendiği çok önemlidir. Ayrıca, bir edincin diğer edinçlerle 

yardımlaşması, onun edimi için son derece etkilidir. 

 

McMullen, Saffran 2004’te, yetişkinlerde dil ve müzik ile ilgili merkezlerin, 

birbirlerini ne kadar destekleseler de, beyinde ayrı yerlerde olduğu ama bunun daha 

sonradan böyle gerçekleştiği çünkü çocuklarda bu noktaların farklı yerlerde 

olmadığından bahsedilmektedir.  

 

Magne ve diğerleri 2005’de, dildeki anlambilimsel ve dizemsel içiçeliği algılama ile 

müzikteki armonik ve dizemsel içiçeliği algılama konusunda karşılaştırmalı bir 

deney yapılmıştır. Deneklere farklı tümce ve ezgiler dinletildikten sonra dizeme ya 

da anlambilime/armoniye odaklanmaları istenmiş, son eklenen sözcük ve müziksel 
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öğelerin bağlama uyup uymadığı sorulmuştur. Sonuç olarak dil ve müzikteki 

dizemsel karşılaştırmada beyinde aynı yerlerin kullanıldığı saptanmıştır. 

 

Dildeki ve müzikteki sistematik yapılanma karmaşık bir görünümdedir ama bu 

karmaşıklık, anlaşılmazlık olarak düşünülmemelidir. Sadece sistemi oluşturan 

öğelerin arasındaki ilişkilerin çok yönlülüğü ile ilgilidir. Bunlar gelişigüzel bir 

sıralanış içinde değildir.  

 

Gerek insan yaşamında oynadıkları rol gerekse her ikisinin de karmaşık ve anlamlı 

yapılar içeriyor olması dil ve müziğin karşılaştırılmasını gündeme getirmiştir. 

Yaratma ve öğrenme sürecinde önemli derecede ortak noktalara sahiptirler. Ortaya 

çıkan ürünlerdeki farklılık aralarındaki özel durumu, bu ürünlerin ortaya çıkma 

süreci ise genel durumu oluşturmaktadır.  

 

Dilbilim ve müzikbilim işbirliği, dilbilime, müziğin tekelinde olmayan ama onun 

uzmanlığında olan araç ve yöntemleri kullanarak kendi sesbilim alanını 

zenginleştirmek, müzikbilime de bu alışveriş sayesinde temel kavramlarını gözden 

geçirip daha bilinçli ve daha açık bir şekilde takrar sınıflandırmak ve böylece sağlıklı 

ve yaygın bir müzik eğitimine olanak sağlamak gibi katkıları olacaktır. 

 

2004 yılında Aberdeen Üniversitesinde yapılan dil ve müzik kongresinde Holahan, 

Music, Language and Thought başlıklı bildirisinde, dil ve müziğin malzeme olarak 

sesi kullanan iki alan olmasına rağmen bunların ilişkilendirilmesinin eşleştirme (İng. 

homologous) olarak değil karşılaştırma (İng. analogous) olarak yapılmasının gerekli 
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olduğundan bahsetmekte ve yapılan çalışmalarda müziksel modellerin dile 

uygulanmasından ziyade dilsel modellerin müziğe uygulandığının görüldüğünü 

söylemektedir. 

 

Patel 2008’e göre, dil ve müzik, bilişsel (İng. cognitive) ve sinirsel (İng. neural) 

açıdan çok yakından ilişkilidir. Dilde ve müzikte ortaya çıkan ürünler farklı ama 

bunların oluşturulma  süreçleri benzerdir. Bilişsel ve sinirsel süreçlerde her ikisi 

arasında derin benzerlikler vardır. Bu alana olan ilgi, tabii ki, bilişsel bilimlerin 

ortaya çıkışından çok önceki zamanlara kadar uzanmaktadır. 

 

Bright 1963, dil ve müziğin benzerliklerini ortaya koyarken öncelikle iki tür içerikten 

bahsetmek gerektiğini söyler. Diller, nesne, olgu ve ilişki gibi dildışı varlıkları temsil 

ederler. Buna exolinguistic içerik denir. O dilin yapısıyla ilgili sesbilimsel ve 

dilbilgisel özellikler ise endolinguistic içerik olarak adlandırılır. Burada, dil ve müzik 

karşılaştırılacaksa bunun endolinguistic açıdan yapılması gerektiğinden 

bahsedilmektedir. 

 

Dil ve müzik, sesin sistematik olarak zamansal (İng. temporal), vurgusal (İng. 

accentual) ve öbeksel (İng. phrasal) biçimlenmesidir. Bunlar 1) Ses, 2) Dizem- 

Tartım-Dönemsellik, 3) Dizim, 4) Anlam gibi açılardan karşılaştırılabilir ve 

değerlendirilebilir. 
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2.1.1. Ses (İng. phone) 

Zeren 1995 ve 1998’e göre ses, titreşebilen bir maddenin (ör. gerilmiş bir tel) gerekli 

enerjiyi sağlayan bir uyarıcı tarafından harekete geçirilmesi ile oluşur. Bir titreşimin 

tamamlanması için gereken süreye periyod denir. Bu süre, titreşen maddenin 

yapısına göre değişir.  

 

Bir saniyelik süre içinde oluşan titreşim sayısına frekans denir. Frekans birimi 

Hertz/Hz. (Alman fizikçi Heinrich Rudolph Hertz, 19. yy.) dir. Buna göre saniyede 

50 titreşim yapan bir nesnenin frekansı 50 Hz’dir. İnsanın işitme duyusu, yaklaşık 

olarak 20 Hz ile  20.000 Hz arasındaki sesleri algılayabilir. Bu ise yaklaşık on 

oktavlık bir alandır. 

 

Frekans arttıkça ses tizleşir, periyod küçülür. Frekans azaldığında ise ses pesleşir, 

periyod büyür. Bir sesin dikliği (yani pesliği ya da tizliği) müzikte perde/ton ile ifade 

edilir. Yani perde, frekansın müzik dilindeki karşılığıdır. Bunun dışında, iki ses 

arasındaki uzaklığı anlatmak için de kullanılır. 

 

Sesi üretmek için kullanılan enerjinin miktarı, bir titreşimin tamamlanması için 

gereken süreyi ve dolayısıyla frekansı değiştirmemekte, sadece titreşimin denge 

konumuna olan uzaklığını/genliğini yani sesin yoğunluğunu/miktarını etkilemektedir. 
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p1=p2=p3=p4=p5 (p=periyod) 

g1>g2>g3>g4>g5 (g=genlik) 

  

Şekilde, genlik gittikçe küçülmekte yani sesin gürlüğü gittikçe azalmakta ama 

frekans değişmemekte yani perde aynı kalmaktadır. 

 

Sesin, perde ve gürlükten başka bir diğer özelliği de tınısı/ rengi (İng. timbre) dir. 

Herhangi bir sesin tınısını, onun farklı frekans ve genliğe sahip bileşenleri belirler. 

Her ses, armonikler ya da selenler dediğimiz kendi doğuşkanları ile birlikte tınlar. 

Esas ses, cismin tamamının (1/1) titreşmesi sonucu duyulan en güçlü sestir. Sesin 

selenleri ise o sesi oluşturan cismin 1/2, 1/3, 1/4, 1/5… inin ayrı ayrı titreşmesiyle 

oluşur. İki farklı çalgıdan çıkan aynı sesin renk farkı, bunların doğuşkanlarının, 

birbirlerinden farklı güçte duyulmalarındandır.   

 

Verilen enerjiyle harekete geçen madde titreştiğinde çevreye ses dalgaları yayılır. 

İşitme sistemimizin, gelen sesin frekansını ve gürlüğünü anlayabilmesi için dalganın 

birkaç kez yinelenmesi gerekir. Bunun için de asgari bir süreye ihtiyaç vardır. Bu 

süre, 10-15 ms kadardır. Bu, pes seslerde 2-3, tiz seslerde ise yaklaşık 40 dalgaya 

karşılık gelir.  
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Dilsel sesletimde kullanılan seslere dilsel sesler, müziksel sesletimde kullanılan 

seslere de müziksel sesler denir. İlkinde, belirli tonlarda kullanılan ünlü ve  ünsüzler, 

ikincisinde ise sadece tonlar söz konusudur. Yani müzikte tonlar yalın halde 

kullanılmaktadır. 

 

Kişilerde dilin sesletimi için kullanılan organlar (diyafram, ciğerin üst kısmı, ses 

telleri, gırtlak, dil, damak, yanak, diş, dişeti, dudaklar gibi) hemen hemen aynı 

olduğundan diller arasında benzer ve ortak sesler çoktur (Saussure,1976). 

 

Herhangi iki ses arasındaki uzaklığa aralık (İng. interval) denir. Müzikte, aralığı 

oluşturan 2 ses aynı anda duyulduğunda armonik, ardarda duyulduğunda ise melodik 

aralık adını alır. 

 

       Ör:                             Çıkıcı                         İnici 

 

 

Sözcük veya tümcenin sesletiminde seslerin frekansları yükselme, alçalma, sabit 

kalma şeklinde değişikliğe uğradığında  durgun ton, devingen ton gibi adlar alırlar. 

Seslemlerin tonlarının inip çıkması aralıklı bir şekilde yapılıyorsa  ton sekmesi, 

aralıksız ve kaydırılarak yapılıyorsa ise  ton kayması  adını alır. Ton kayması daha 

çok tek seslem üzerinde yapılır (Demircan, 2001-b) 

 

Frekans skalasında bir sesten pese ya da tize doğru gidildiğinde sesler, kesintisiz 

olarak birbirini takip eder ve sonunda incelik ve kalınlık dışında başlangıç sesine 
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benzeyen bir başka sese ulaşılır. Bunlar aynı adları alırlar (ince do- kalın do). Bu 

aralığa oktav aralığı denir. Bu, bütün skala boyunca aynı şekilde devam eder. Bu 

nedenle, bir piyanoda kalından inceye birbirini takip eden bir çok tuş olmasına 

rağmen aslında bunlar, bir grup tuşun tekrarından başka bir şey değildir. Bu grup, 

yaklaşık 7 kez, değişik diklikte tekrar eder: 

 

 

 

Ergenç 2002, ölçünlü Türkçedeki ünlü ve ünsüzlerin bir bölümünün konuşma 

organlarındaki oluşum yerlerine göre değişkelerinin bulunduğunu, anlam ayırt edici 

güçte olmayan bu değişkelerin kimi zaman birbirlerinin yerine kullanılabildiğini 

söylemektedir. 

 

Nasıl ki e ünlüsünün, açık ve kapalı şeklinde bir çok çeşidi varsa do sesinin de tiz ve 

pes şeklinde bir çok çeşidi vardır. Frekansları değiştiği halde bunların do oluşları 

değişmemektedir. Sesin kimliğini frekansın sağlamasına rağmen, o değiştiği halde 

ses hala aynı kimlikte yani do olarak kalmaktadır. Dilsel sesletimde kullanılan 

frekans yelpazesi müziğe göre daha sınırlıdır. Bu yelpaze, sözcüklerde dar, 

tümcelerde ise daha geniştir. Müzikteki kadar geniş olması halinde dilsel sesletim 

şarkı söylemeye dönüşür. 

  

Oktav aralığı,, çeşitli kültürlere ait ses sistemlerinde farklı şekillerde bölünmüştür. 
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Batı Müziğinin kullandığı tampere sistemde (İng. well-tempered system), 12 eşit 

parçaya bölünür ve perde denilen bir birimle ölçülür. 12 seslik grupta, ardışık iki ses 

arasındaki uzaklık, yarım perdedir (Bliss, 1995).  

 

            Ör: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11 - 12 

 <---> <-------> 

 0.5 perde 1 perde 

 

Oktav aralığından seçilen seslerle oluşturulan diziler (İng. scale), yapılacak olan 

müziğin ana malzemesini oluşturur. Örneğin beş sesli dizi (pentatonik dizi), altı sesli 

dizi (tam perde dizisi), yedi sesli dizi (diyatonik dizi) gibi. Farklı ses dizgesini 

kullanan diller gibi farklı dizileri kullanan müzikler de çok sayıdadır. Bir müzikte 

kullanılan aralıkların uyumlu ya da uyumsuz oluşu o müziğin ait olduğu kültürdeki 

birçok faktöre bağlıdır. Herhangi bir sistemde bulunabilen en geçerli aralık, diğer bir 

sistemde hiç yer almayabilir.  

 

Patel 2008’e göre dille ilgili ses çalışmaları,  sesbilgisi (İng. phonetics) ve sesbilim 

(İng. phonology) diye iki alana ayrılır. Sesbilgisi, konuşma seslerinin  akustik (İng. 

acoustic) yapısı ve konuşma mekanizması ile ilgilenen bir bilimdir. Sesleri, herhangi 

bir dile bağlı olmadan fiziksel gerçeklikleri ve oluşturulmaları bakımından ele alır. 

Sesbilim ise hangi konuşma seslerinin seslem ve sözcük gibi daha büyük yapılar 

oluşturmak üzere bir araya geldiklerini inceler. Yani sesbilim, ses dizgesini oluşturan 

sesleri, dildeki işlevleri açısından ele alan bir bilim dalıdır. Sesleri belli bir dilde 

bildirişimdeki işlevleri açısından ele alır. O dilin sesbirimlerini (İng. phoneme) ve 
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bürünbirimlerini (İng. prosodeme) inceler. Bu nedenle ona işlevsel sesbilgisi diyenler 

de vardır.  

 

Bir dildeki vurgulu ve vurgusuz seslemlerin akustik farklarını  sesbilgisi, sözcük ve 

tümcelerdeki o dile has vurgulama şeklini de sesbilim inceler. Dilciler bununla ilgili 

olarak IPA (International Phonetic Alphabet- Uluslararası Sesbilgisi Abecesi-1951) 

oluşturmuşlardır. Bu abece, dil çalışmalarına büyük kolaylık getirmekte ve hiç 

bilinmeyen bir dildeki metinlerin okunabilmesini sağlamaktadır. 

 

Sesbilimde en önemli kavram, anlam ayırt edici işlevi olan sesbirim (İng. phonemes) 

dir. Sesbirim, bir dildeki iki farklı sözcüğü ayıran en küçük konuşma birimidir. Üçok 

2007 sesbirimi, konuşma zinciri içinde daha küçük parçalara ayrılamayan, kapladığı 

zaman dışında mütalaa edilemeyen bir birlik olarak tanımlar. İki farklı ses, aynı  

sesbirimin değişkeleri (İng. allophone) de olabilir. Sesbirimlerin evrenselliğinden söz 

edilemez. Her dilin sesbirimleri kendine hastır. Vardar 1998a’da sesbirimlerin her 

dilde sınırlı sayıda ve bunun da ortalama olarak 20-40 arası olduğundan 

bahsedilmektedir. Sesbirimler, bir araya gelerek dilde çok önemli işlevleri olan 

seslemleri (İng. syllable) oluştururlar. Seslem, bir ünlü veya ünlünün öncesinde veya 

sonrasında yer alan bir ünsüzden oluşur. 

 

Dillerde, sesbirimsel çizginin dışında kalan ve parçalarüstü olarak adlandırılan, sesin 

yeğinliği, yüksekliği, süresi gibi özellikler de vardır. Bunlara bürünsel (İng. 

prosodic) özellikler denir ve her dilde dilbilimsel açıdan anlam ayırt edici bir işlev 
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yerine getirmezler. Bürün olguları işlevsel bir değer taşıdığında bürünbirim (İng. 

prosodeme) adını alır (Ergenç 2002).  

 

Özsoy 2004’e göre bürünsel özellikler, bir ünlü ya da seslemin diğerlerine göre daha 

belirgin ve kuvvetli olduğunu belirten vurgu, konuşurken ses perdesinin düzeyini 

belirten ezgi ve seslerin oluş sürelerini belirten uzunluk gibi parçaüstü ses 

olgularıdır. 

 

Dilde ve müzikte, seslerin ardarda getirilmesiyle oluşturulan anlamlı birimler, 

biçimsel olarak çeşitli adlar alırlar. Burada önemli olan nokta, çok sesli müzikte bu 

tür anlamlı birimlerin dildeki gibi sadece yatay yani melodik olmadığı aynı zamanda 

dikey yani armonik olduğudur. Bu dikeylik, seslerin altalta üstüste, parti dediğimiz 

katmanlarda sıralanması ile gerçekleştirilir. Bas, tenor, alto, soprano gibi adlar alan 

bu katmanlar, uçakların hava sahasını yükseklik açısından paylaşmaları gibi seslerin 

de belli diklikler arasında hareket ederek kendi yatay varlıklarını sürdürmeleri ile 

oluşur: 

 

 

Müzikte, dikey sözcüklerin olduğu söylenebilir. Dilde ve müzikte kullanılan sesler, 

nasıl ki ardışık olarak yayılıp anlamlı birimler oluşturuyorsa çoksesli müzikte bunlar 

aynı zamanda dikey olarak da sıralanıp dikey sözcükleri oluştururlar ve aynı anda 

duyulurlar. 



19 
 

Dilde sesler ardarda geldiklerinde geliş şekillerine göre birbirlerinden etkilenirler. 

Örneğin hangi tür ünlü ya da ünsüzün birbirini takip ettiği çok önemlidir. Aslında söz 

konusu olan, ardarda gelen seslerin çıkış yerlerinin birbirini etkilemesidir. Bu olguya 

ses benzeşmesi denir. Ergenç 2002, ünlü uyumunu, öncülde yer alan ünlünün 

kendisinin taşıdığı, çene açısı- dudakların durumu- dilin devinimi gibi özellikleri, 

ardıldaki ünlüye aktarması, onu tamamen ya da kısmen kendisine benzetmesi, ünsüz 

benzeşmesini ise öncülün sonsesindeki ünsüzün ardılın önsesindeki ünsüzle ötüm 

açısından benzeşmesi olarak tanımlamaktadır. Bu, bir müzikte dikey veya ardışık 

olarak kullanılan seslerin uyum açısından birbirlerini etkilemesine benzetilebilir. 

 

Frekans skalasındaki belirli diklikleri kendilerine malzeme (dizi) olarak seçmiş ve 

bunları nota olarak adlandırmış çeşitli müziklerde nasıl ki sesler inip çıkarak ve 

bazen de yerinde kalarak ezgileri oluşturuyorlarsa, dildeki tümcelerde ve onları 

oluşturan sözcüklerde de seslemler,  bir sonraki sesleme, inip çıkarak veya yerinde 

kalarak geçerken o sözcüğün veya o tümcenin ezgisini oluştururlar. Yani burada 

seslem-nota benzerliğinden söz edebiliriz. Bir seslemden diğerine inerek, çıkarak (↓ 

↑) ya da aynı perdede kalarak (→) geçebiliriz. Sözlü müzikte buna  syllabic  denir. 

Her sesleme bir perdenin (aynı ya da farklı) karşılık gelmesi durumudur. Aynı 

perdede kalmaya  düz tonlama denir. Bu, daha çok dinsel metinlerin sesletiminde 

kullanılan tonlamadır.  

 

Aynı seslemi sürdürürken birden çok perde kullanmak da (sektirerek veya 

kaydırarak) mümkündür. Buna da  bileşik  tonlama     denir. Sözlü müzikteki adı 

melismatictir. Sözlü Türk  Sanat  Müziğinde  buna çok sık rastlarız.  
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Ergenç 2002’de, günlük konuşmanın doğal olarak ezgi gerektirdiği ve bunun bir dil 

topluluğundaki bireylerin, o dilin ezgi kurallarını bilinçaltı bir dürtüyle uygulayarak 

yaptıkları bir eylem, bir iletişim biçimi olduğu söylenmektedir. Aynı şekilde bir 

seslemin tiz ya da pes sesletilmesi olarak tanımlanan ton, birçok dilde aynı 

sözcüklere yeni anlamlar yüklemektedir: 

 

Efendim↓- efendim ↑ 

Ha↓- ha↑ 

 

Konuşma zinciri içinde yanlış vurgulamaların bir kısmının eşsesli çiftleri yoksa, 

yalnızca  yanlış  vurgulandığı  izlenimi bırakır, anlam değişikliğine yol açmaz 

(Ergenç 2002). 

 

Özsoy 2004’e göre, konuşma sırasında ses tek düze değildir, konuşma süresince 

yükselip alçalır. Bir dilde bir sözcenin söylenişi sırasında sesin yükselme-alçalma 

örüntüsü o dilin ezgi örüntüsünü oluşturur. Diller, ezgi farklarının dilin hangi 

düzeylerinde işlevsel olacağını belirlemeleri bakımından ton dilleri ve ezgi dilleri 

olarak iki sınıfa ayrılır. Ton dilleri, aynı sesbirimlerden oluşan sözcükler arasında 

anlam farkını ezgi farkı ile belirtir. Bu durumda ezgi, anlam farkı yarattığından 

sesbirimseldir. Aynı şekilde ezgi dillerinde ezgi, sözcükler arasında değil, 

sözdizimsel yapılar arasında anlam farkı belirtmede kullanılır. Bir yapı, herhangi bir 

biçimbirimsel ya da sözdizimsel değişikliğe uğramadan yanlıca ezgi örüntüsünün 

değiştirilmesi ile başka bir yapının işlevini üstlenebilir. Örneğin ses perdesinin 
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alçaldığı düz tümce yapısı, yükselen ezgi ile söylendiğinde soru tümcesinin işlevini 

üstlenebilmektedir 

 

Bir grup ses ne şekilde biraraya geldiklerinde bir ezgi oluştururlar? Bunları bir 

şekilde birbirlerine bağlı kılan bir şeyler olmalıdır. Bir grup sesin yığın olmaktan 

çıkıp müzik olabilmesi için mutlaka ezgiselleşmiş olması mı gerekmektedir? Yani 

müzik demek ezgi (İng. melody, tune) mi demektir?  

 

Ezgiselleşme, dizemsel ve armonik bir örgüyle sağlanır. Müzikte seslerin, motif ve 

tümce gibi biçimsel gruplar oluşturabilmeleri için öncelikle ezgiselleşmeleri 

gerekmektedir. Nasıl ki bilmediğimiz bir dilde yapılan konuşmalar kulağımıza 

anlamsız ses yığınları olarak geliyorsa, bir müzikte de ezgiselleşmiş grupları 

farkedebilmek için o müziğin hangi dili kullandığını iyi bilmek gerekmektedir. 

Yoksa o müziği anlamamız mümkün değildir. 

 

Bir grup sesin, dikey olarak (aynı anda) uyumlu olmasında dizemsel faktörün hiçbir 

etkisi olmadığı halde, ardışık seslerin oluşturduğu bir grubun ezgisel bir kimlik 

kazanabilmesi için dizemsel açıdan yardım alması gerekir. O halde, müzik ile ezgi 

aynı şeydir diyebiliriz. Müzik, sadece daha geniş bir kavramı karşılar. Bir müziğin 

içinde birçok ezgi bulunabilir. 

 

2005’te Fidan, ezgi’nin, konuşucunun iletişimsel amaçları doğrultusunda, bir 

konuşma bütüncesindeki dizemsel dağılımların oluşmasına etki eden tüm bileşenlerin 

toplamı ve yüksekliklerin birleşiminden oluşmakta olduğunu söylemektedir. 



22 
 

Bir tümcenin bürünsel-parçalarüstü  özellikleri,  her ne kadar  ayrı ayrı ele alınabilen 

özellikler olsa da  ezgiyi, bunların  biraradalığı oluşturur. Bu sözcüğün, bütün 

bürünsel-parçalarüstü özelliklerin bir arada kullanımını ifade ettiğini söyleyebiliriz.   

 

Patel 2008, ardışık seslerin (İng. pitch sequence) ezgiye dönüşebilmesinin, zihnin 

bunların ilişkilendirilmiş olduğunu saptaması ile mümkün olduğunu söylemektedir. 

İnsan zihni, iki boyutlu diziyi yani ses perdesi (İng. pitch) ve süreyi (İng. time), 

zengin bir ilişkiler setine çevirir. Konuşma ezgisi (İng. speech melody) ise, seslerin 

sözcükler üzeri düzenlenmesidir ve sözcüklerin sözlüksel anlamından farklı bir 

anlam taşımaktadır.  

 

Demircan 2001 a’ya göre ezgisi en çok incelenmiş olan dil,  İngilizcedir. Palmer  ve  

Blandford   (1924), ezgileme ile tümcelerin anlamları arasındaki ilişki üzerine, daha 

sonra da  Armstrong  ve  Ward (1926),   ezginin dilsel işlevi ile duygusal anlam 

taşıyan yanını birbirinden ayırarak çalışmışlardır. Ezgileme, 1950’lere değin 

tümcenin yapısından ayrı olarak ele alınmıştır. Türkçede ezgilemenin incelenmesine 

hiç denecek kadar az özen gösterilmiştir.  

 

Şarkılarda, müziğin ezgisi (İng. musical melody) ile sözlerin ezgisi (İng. lyrics 

melody) nasıl bir uyum içinde olmaktadır? Etnomüzikolog George Herzog, ton 

dillerinde (İng. ton language) ses perdesini değiştirmenin anlam değişikliğine yol 

açmasından dolayı şarkılardaki müziğin ezgisinin, her koşulda konuşma ezgisine 

uymak zorunda olduğunu söylemiştir (Patel 2008).         
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Schreuder, Eerten ve Gilbers (2006), hüzünlü ezgilerin müzikteki dizilerin minör 

kullanımı, neşeli ezgilerin ise majör kullanımı ile ilgili olduğuna işaret ederek, dilde 

de böyle olup olmadığını araştırmak için duygu yüklü konuşmaların ezgisel 

çerçevesini (İng. intonation contours) çözümlemeye çalışmışlar ve konuşmacıların 

frekans aralığının (İng. pitch contours), hüzünlü pasajlarda üç yarım perde olan 

minör, neşeli pasajlarda ise iki tam perde olan majör aralıkta gerçekleştiği, bu yüzden 

de müzikte olduğu gibi konuşmada da minör ve majör kullanımın olduğu sonucuna 

varmışlardır.  

 

Yoğunluk (İng. intensity), sesin miktarı ile ilgilidir. Yoğunluğun hem nesnel hem de 

öznel bir yanı vardır. Nesnel olana sesin şiddeti denir ve desibel denilen bir birimle 

ölçülür. Gürlük ise kişiden kişiye değişebilen öznel bir yandır. Şiddetleri aynı, 

frekansları farklı seslerin gürlükleri farklı algılanabilmektedir. Ya da aynı gürlükte 

duyduğumuz iki sesin desibel cinsinden şiddetleri farklı olabilmektedir.  

 

Müzikte yoğunluk miktarlarını belirlemek için çoktan aza doğru, 

10)  ffff Con tutta forza 

  9)  fff             Forte fortissimo (Fortississimo) 

  8)  ff   Fortissimo 

  7)  f  Forte 

  6)  mf             Mezzo forte 

  5)  mp Mezzo piano 

  4)  p             Piano 
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  3)  pp             Pianissimo 

  2)  ppp Piano pianissimo (Pianississimo) 

  1)  pppp Estinto 

 

gibi terim ve işaretler kullanılır. Bunlar mutlak ölçüm sağlayan araçlar değildir. 

Ancak, görece bir şekilde, sesin miktarının diğerinden daha çok ya da az olacağını  

belirtirler. Bölgesel (İng. regional) olan bu işaretler, konuldukları yerden başlayarak 

bir yenisi çıkıncaya kadar etkilerini o alan boyunca ve aynı miktarda sürdürürler. 

Yeni işaretle yeni düzeye hemen (İt. subito) geçilir. Bunun, derece derece veya 

basamak basamak  gerçekleştirilmesi istendiğinde ise başka işaretler kullanılır 

(Morehead, 1992): 

 

Derece derece arttırılması, crescendo (İt.)  terimi ile (   ), derece derece 

azaltılması ise  decrescendo (İt)  ya da  diminuendo (İt.) terimleri ile ifade edilir         

(   ).    

 

Dilde ve müzikte, genel düzey aynı kalmak kaydıyla ses miktarında öne çıkartmak 

dediğimiz istisnai değişiklikler olabilir. Bunlar sadece o nota ya da sesleme aittir. 

Müzikte nota vurgusu dediğimiz tek bir sesle ilgili olan yerel (İng. local) işaretler 

aşağıda gösterilmiştir: 
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Müziksel sesletimin hızı ile ilgili terimlere gelince, bunlar, azdan çoğa doğru şöyle 

sıralanırlar: 

Largo→ larghetto→ adagio→ andante→ moderato (orta hız) → allegretto→ allegro→ 

presto→ prestissimo 

 

Hızın derece derece arttırılması, accelerando (İt.) terimi ile, derece derece azaltılması 

ise  ritardando (İt.) ve  rallentando (İt.) terimleri ile ifade edilir. 

 

Dil ve müzik, her ikisinin de malzeme olarak sesi kullanmasından dolayı çok sayıda 

benzerliği yapılarında barındırmaktadırlar.  
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2.1.2. Dizem- Tartım- Dönemsellik 

 

2.1.2.1. Dizem (İng.rhythm) 

Dizemle ilgili tanımlar, ait oldukları alana göre yapılmakta, genel bir dizem tanımına 

rastlanmamaktadır. Dilde, müzikte ve danstaki farklı olgusallık, bu alanlara has farklı 

dizem tanımları üretilmesine yol açmaktadır. Alanlar arası çalışmalarda ortak bir 

tanıma ihtiyaç vardır. Örneğin dil ve müzikte dizem olgusunun karşılaştırılması 

ancak her ikisine de uyarlanabilen bir tanım ile mümkün olabilecektir. Genel bir 

dizem tanımı konuya yenilik getirecek ve konuşma dilindeki ölçme ve 

değerlendirmeleri daha etkin kılacaktır. Ayrıca dil ve müzik alanlarının bu konuda 

karşılaştırılmasına da olanak tanıyacaktır.  

 

Bir alana has dizem tanımından diğerine geçildiğinde bambaşka bir şeyden 

bahsediliyor izlenimi uyanmaktadır. Çeşitli alanlardaki dizem tanımları farklılık 

göstermektedir: 

 

1) Baran 1988, dizemi, çeşitli süre uzunluklarının, az çok bakışık ve özgül bir düzen 

içinde belirlenmesi olarak tanımlamaktadır.  

 

2) Politoske 1988, müziksel dizemin, nefes alma, gün ve gece gibi düzenli bir şekilde 

tekrar eden olguları kendine örnek almış olduğunu söylemektedir.    
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3) Griffiths 2010’a göre müzikte dizem, nota süresinin bir özelliğidir. Temel değerler,  

içlerinde yarıya bölünen alt değerleri barındırır. Birlik nota, ikilik nota, dörtlük nota, 

sekizlik nota, onaltılık nota, otuzikilik nota gibi. 

 

4) Senfonik orkestra şefi Tüzün, sözlü görüşmede (2013),  dizemin, aynı veya farklı 

müziksel süre değerlerinin ard arda sıralanmasından oluşan bir bütün olduğunu 

söylemiştir.  

 

5) Demircan 2001b dizemi, vurgulu ve zayıf vuruş ya da hecelerden oluşan eş-süreli 

birimlerin ezgide veya konuşurken, düzenli aralıklarla yinelenmesi olarak 

tanımlamaktadır.  

 

6) Vardar 1998’e göre dizem, çeşitli ses olgularının söz zincirinde düzenli biçimde 

ve belli aralıklarla yinelenmesi sonucu ortaya çıkan bir olgudur. 

 

 7) H.Ü.A.D.Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Başkanı Aksan, sözlü görüşmede 

(2012), dizemi, hareketin akışını, karakterini belirleyen, corps de ballet tanımıyla 

bildiğimiz büyük grupların birlikte, tek bir organizmaymış gibi bir bütünlük 

içerisinde, aynı anda aynı hareketi yapıyor olmalarını, aynı anda  zıplayıp aynı anda 

yere basmalarını ya da aynı anda hep birden başka bir yöne dönmelerini sağlayan 

unsur olarak tanimlamıştır. 

 

8) Sözlü görüşmede (2012), Bilkent Üniversitesi Mühendislik Dekanı Prof. Dr. 

Onural’a göre dizem, periodik bir Markov zinciridir. Bir Markov zinciri olması 
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nedeniyle dizem, ayrık durumlardan oluşur.  Periyodik olması dizem 

oluşturabilmenin temelidir. Pratik nedenlerle, periyodun sonlu olacağı 

düşünüldüğünden, zincir de sonlu sayıda elemanlı olarak düşünülmelidir. Zincirin 

her bir durumunun adı ve de öznitelikleri vardır.  Bu özniteliklerden vazgeçilmez 

olan bir tanesi her bir durumda geçirilen zamandır.  Zamanın yanında en az bir tane 

daha öznitelik gereklidir. Özniteliklerde herhangi bir fiziksel veya düşünsel sınırlama 

yoktur.  Herhangi bir ses kaydı ya da görsel kayıt, öznitelik olabilir.  Diğer fiziksel 

öznitelikler için, devinim biçimleri, sıcaklık veya basınç değişimleri, koku vb. 

sıralanabilir. Belli bir ritmi sentezlemek için bu altyapıya tek eklenmesi gereken şey, 

her Markov dizisinin de temel niteliklerinden biri olan geçiş matrisinin 

tanımlanmasıdır.  

 

Sonuç olarak, herhangi bir dizemi belirtmek için,  bir Markov zinciri, zincirin 

durumları, durumların öznitelikleri ve de durumlar arası geçiş matrisinin belirlenmesi 

gerekli ve yeterlidir.  

 

9) Patel 2008’e göre dizem, sesin, zamanlama, vurgulama ve gruplama açısından 

sistematik olarak kalıplandırılmasıdır. Evrensel olarak kabul görmüş bir dizem 

tanımı yoktur. Bir dili akıcı olarak konuşabilmek, onun dilbilgisini bilmekten daha 

öte bir şeydir. Çünkü her dilin ses yapısına uygun ve tümcedeki seslemlerin akışını 

sağlayan örtük bir dizemsel yapısı vardır. Şiirdeki dizemsel çalışmaların çok eskilere 

dayanmasına rağmen  gündelik konuşmalarda bu tür çalışmalar yenidir ve bu konuda 

üç yaklaşım mevcuttur: 
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a) İnsan dilleri arasındaki dizemsel benzerlik ve farklılıkları sınıflandırmaya çalışan 

yaklaşım. Örneğin  İngilizce ve Arapça, vurgu zamanlı diller (İng. stress-timed 

languages) Fransızca, Hintçe ve Yorubaca ise  hece zamanlı diller (İng. syllable-

timed languages) kategorisine giren dillerdir. 

  

b) Herhangi bir dildeki sözcüklerin dizemsel şeklini yöneten prensipleri ortaya 

koymaya çalışan teorik yaklaşım. Bu alan, içinde ölçü sesbilimi (İng. metrical 

phonology)  barındırır. 

 

c) Gündelik konuşmadaki kavrayışta dizemin oynadığı rolü inceleyen yaklaşım. 

 

Patel ve Daniele 2002’de, bir kültürün konuşma dilinin dizeminin onun enstrümantal 

müziğinin yapısını etkilediği dile getirilmiştir. Yani bir müziğin ses- süre- yoğunluk 

(İng. tone- duration- intensity) ile ilgili yapısı onu üreten kimsenin konuştuğu ana 

dilin bürünsel (İng. prosodic) öğelerinden etkilenmektedir. Bu fikri destekleyecek 

ampirik verilerin eksik olmasının bir nedeni, konuşma ve müzikteki ezgi ve dizeme, 

karşılaştırmalı niceliksel ölçütleri uygulama zorluğudur.    

 

Patel ve Daniele’in bu çalışmasında, İngilizce ve Fransızca ile İngiliz ve Fransız 

klasik müziklerindeki dizemsel kalıplar yani sesletme süreçleri karşılaştırılmıştır 

(İng. vocalic duration- musical duration).  

 

Barlow ve Morgenstern’in  A Dictionary Of Musical Themes adlı kitabından anadili 

İngilizce olan 6 ve anadili Fransızca olan 10 çağdaş bestecinin enstrümantal eserleri, 
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4 İngilizden ve 4 Fransızdan alınan 5’er sözce yani 20 İngilizce ve 20 Fransızca 

sözce ile karşılaştırıldığında sonuç olarak dildeki ve müzikteki farkların aynı yönde 

olduğu bulunmuştur.  

 

Benzer şekilde, McDonough, Danko ve Zenz 2007, Amerikan cazının ustaları olan 

Jelly Roll Morton ve Louis Armstrong’un konuşma tarzlarının ve müziklerinin 

yapısını dizemsel açıdan karşılaştırmışlardır.  

 

Roe 1829’da, dizemin, ses veya hareket ortamında, süre denilen zaman parçalarının  

ölçülmesi olduğu söylenmektedir. Bu ölçümde üç temel şey önem taşır: 

 

1) Parçaların oranı (İng. proportions of the parts),  2) Parçaların ayırt edilmesi (İng. 

discrimination of the parts),  3) Parçaların miktarı (İng. extent of the parts). 

 

Her ölçüm işleminde olduğu gibi ilk şart, standart bir miktarı yani birimi saptamaktır. 

Böylelikle diğer parçaların ondan küçük ya da daha büyük olduğu karşılaştırmasını 

yapılabilir. Yani burada tekrar eden ama içinde çeşitli varyasyonlar barındıran birim 

dediğimiz bir miktar söz konusudur.  

 

Roe 1829’a göre, birimin diğer parçalarla karşılaştırılmasında bölünme (İng. 

division) ya da katlanma (İng. multipication) gibi olgularla karşılaşılır. Burada 

aritmetik dizi ya da geometrik dizi söz konusudur. Aritmetik dizide, sayılar 

arasındaki miktar farkı aynıdır. Örneğin 1-2-3-4 dizisinde fark 1,  2-3-5-7 dizisinde 

fark 2 dir. Geometrik dizide ise ortak bir çarpan ya da bölen (İng. ratio) vardır. 
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Örneğin 1-2-4-8 dizisinde ortak çarpan 2, 1-3-9-27 dizisinde ise 3 tür. 5, 7, 11 ise 

daha az kullanılan oranlardır. 

 

Müzikte sesleri gösteren ve nota denilen işaretler, süre oranlarına göre yedi çeşittir ve  

büyükten küçüğe doğru şöyle sıralanırlar. Bunların yuvarlakları, konuldukları yere 

göre hangi sesi, şekilleri (içi boş- dolu yuvarlak, bacak ve kuyruk gibi diğer 

aksesuvarlar) ise kendi aralarındaki dizemsel oranları temsil eder (Bennett, 1995).   

 

Aynı şekilde sessizlikleri gösteren ve sus denilen işaretler, süre oranlarına göre yedi 

çeşittir ve büyükten küçüğe doğru şöyle sıralanırlar: 
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Aşağıdaki notaların süre oranları ile ilgili özet, suslar için de geçerlidir: 

 

 

 

 

                                                                              

                    

 

Bir notadan ya da sustan sonra konulan tek nokta onun süresini yarısı, iki nokta 

dörtte üçü kadar uzatır.  Noktalı nota veya susların dizemsel ilişkilerini şöylece 

özetleyebiliriz: 

 

 

 

Sonuç olarak, müzikteki notasyonla, herhangi bir sürenin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 

24, 28, 32, 48, 56, 64, 96, 112  katını ve aynı şekilde 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 

1/14, 1/16, 1/24, 1/28, 1/32, 1/48, 1/56, 1/64, 1/96, 1/112 sini göstermek 
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mümkündür. Dizemsel açıdan bu ince hesaplama dilde yoktur. Dilde, bir seslemin 

süresinin diğerinden ne kadar büyük ya da küçük olduğundan değil daha mı büyük ya 

da daha mı küçük olduğundan bahsedilebilir. Sesler arasındaki dizemsel yapıyı 

bozmak, müzikte ciddi anlam farklılıkları yaratacağı halde dilde aynı şekilde 

olmayacaktır. Örneğin  avize sözcüğünün dizemsel yapısını değiştirsek de anlamı 

değişmeyecektir: 

    

                                   

           a-vi--ze                                        a--vi-ze 

                                                                     

Ama  katil  sözcüğü için durum böyle değildir. Dizemin değişmesi anlam 

değişikliğine yol açmaktadır.   

 

                                                          

                      Katil                                              Katil   

                                  

Dizemle ilgili bürünbirimlerden kavşak (İng. juncture), Ergenç 2002’de, sonsesinde 

ünsüz bulunan bir sözcükle önsesinde ünlü bulunan bir sözcük arasında söyleyişte 

ulamayı ortadan kaldırmak amacıyla verilen kısa bir ara olarak tanımlanır:  

 

Balkon açık- balkona çık. 

Ananas aldırdım- anana saldırdım. 

O karı şık- o karışık. 
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Saklı yanı söylesin- saklıyanı söylesin. 

Balı kaldır- Balık aldır. 

 

Aynı kaynakta yine bir bürünbürim olan durak (İng. pause) için, bir tümce ya da 

sözce içinde bulunan birden çok bilgi öbeği arasında verilen kısa bir  ara olduğu, 

gereği gibi kullanılmadığında yanlış anlamalara neden olacak ölçüde önemli ve 

anlam ayırıcı özellik taşıdığı söylenmektedir: 

 

İzinsiz/ inşaata giren iki çocuk yaralandı. 

İzinsiz inşaata/ giren iki çocuk yaralandı. 

 

Üç/ şekerli çay getir. 

Üç şekerli/ çay getir. 

 

Daha çok kadın/ öğretmen istiyor. 

Daha çok/ kadın öğretmen istiyor. 

 

Dil ve müzik, kullandıkları ses ile ilgili malzemelerin zaman içinde yer işgal etmesi 

ve öğelerin süreyi paylaşmaları konusunda büyük benzerlikler taşımaktadırlar. 
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2.1.2.2. Tartım (İng.time,meter)  

Müzikte çeşitli tartımsal geleneklerin olduğunu görüyoruz. Eşit bölümlü vuruşların 

olduğu Batı Avrupa müziği, belirlenmiş vuruşların olmadığı Çin müziği ve farklı 

bölümlü vuruşların olduğu Balkan müziği gibi. Bütün bunlar bağlı bulundukları 

kültürleri yansıtırlar. 

 

Hacıev 1996, tartıma metrum der ve basit metrum,  bileşik metrum olarak ikiye 

ayırır. Aynı tür basit metrumdan (2+2 ya da 3+3) meydana gelen bileşik metrumlara 

eşit bölümlü bileşik metrumlar, farklı tür basit metrumlardan meydana gelen bileşik 

metrumlara da karma bileşik metrumlar (2+3) adını verir.  

 

Bennett 1995’e göre, ölçme birimi (İng. pulse) ile vuruş (İng. beat), zamanda 

kapladıkları yer açısından birbirlerinden farklı şeylerdir. Birimlerden  oluşan 

vuruşlar, tartımı (İng. time, meter) oluştururlar. 

 

Phillips 2002’ye göre, her tartım (İng. meter), farklı, kuvvetli- zayıf vuruşlar (İng. 

beat) kalıbı ve onların ikili ya da üçlü doğal alt bölünmelerini ortaya koyar. 

 

Patel (2008), melodilerdeki vuruş ve tartım (İng. beat and meter) kavramının,  

ardışık seslerin (İng. tone sequence) zamansal yapısı ile yakından ilgili olduğunu 

söylemektedir. Ona göre seslerin ardışıklığı ezgilerdeki tartımı etkilemekte ve buna 

da ezgisel hatların (İng. melodic contour) oluşturduğu vurgular (İng. accent) yol 

açmaktadır. Konuşmada ise düzenli bir tartım söz konusu değildir.  
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Roe 1829’a göre, vezin (İng. foot), konuşma dizeminin temel parçaları olan 

seslemlerin basit ya da bileşik tam sayılı ilişkilerinden oluşur ve dildeki tartıma 

karşılık gelir. Vurgu, duruma göre birincil ya da ikincil önemdedir. Veznin bütününü 

ayırt etmek için birincil, parçalarını ayırt etmek için ise ikincil derecede olanlar 

kullanılır. Bu nedenle vurgular kuvvetliden zayıfa doğru numaralandırılabilir.  

 

Vezinler, seslem sayılarına göre de iki seslemli (İng. dissyllabic), üç seslemli (İng. 

trissyllabic), dört seslemli (İng. tetrasyllabic), beş seslemli (İng. pentasyllabic) 

olarak gruplara ayrılır. Bunlar da kendi içlerinde kısa ve uzun seslemlerin sırasına 

göre tasnif edilirler (Roe 1829): 

 

İki seslemlilerde: 

İambuses: Kısa, uzun.    Trochees: Uzun, kısa. 

 

Üç seslemlilerde: 

Dactyls: Uzun, kısa, kısa.   Amphibrachs: Kısa, uzun, kısa.  Anapests: Kısa, kısa, 

uzun.   

 

İki heceliler önemli, üç heceliler canlı ve neşeli, iambicler sağlam ve kuvvetli,  

trocaicler ise yumuşak ve akıcı konulara uyarlanırlar.  

     

Ayrıca, ölçü sayılarına göre dipeds, tripeds, tetrapeds, pentapeds, hexapeds, bitme 

şekillerine göre ise single-ending, double ending, treble  ending olarak 

sınıflandırılabilirler.  
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Double-ending trochaic tetrapeds, mısralar içinde en akıcı olanlardır. Tripeds daha 

istikrarlıdır. Trissyllabic tripeds  ise melankolik bir yapı taşır. A double-ending, 

trochaic rhythm ile ve  a single-ending ise iambic ile uyumludur. İngilizce ve 

Fransızcada single-ending, İtalyanca, İspanyolca ve Almancada da double-ending 

yaygındır.     

 

Konuşmanın dizeminde zaman parçaları için vezin (İng. foot), mısra (İng. line), beyit 

(İng. couplet), kıta (İng. stanza) terimleri kullanılır. Müzikteki  notalar, dildeki 

seslemlere,  ölçüler vezinlere denk gelmektedir. Ölçüler, vuruş (İng. beat) denilen ve 

dildeki dissyllabic veya  trissyllabic’e karşılık gelen ikili (İng. common time) veya 

üçlü (İng. triple time) eşit parçalardan oluşurlar. (Roe 1829).  

 

Schiering 2006, 10 fonolojik parametreyi, 9 dilden alınan çeşitli örnekler üzerinde 

uygulamış, dilsel dizemin birincil belirleyicisinin vurgu (İng. stress) farkı olduğunu 

ve morfofonolojik parametrelerin ikincil önemde olduğunu saptamıştır. Schiering 

burada dizemle tartımı aynı anlamda kullanmaktadır. 

 

Harrington ve Cox 2009, dillerde seslemlerin öneminin, vurguyla (İng. stress) 

belirlendiğini, bunun da ses perdesi (İng. pitch), süre (İng. duration) ve yoğunluktaki 

(İng. intensity) değişimlerle gerçekleştirildiğini ve dillerin, farklı vurgu kalıplarına 

sahip olduğunu söylemektedirler.  

 

Sözcükler, bir veya birkaç seslemden oluşan ve vezin (İng. foot) denilen dizemsel 

birimlerden oluşur. Her vezinde seslemlerden biri diğerlerine göre daha önemlidir ve 

kuvvetlidir. Vezinler, müzikteki ölçülere benzer. Bir müziğin ardarda birçok ölçüden 
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oluşması gibi bir konuşma da ardarda birçok vezinden oluşur. Metrik teori, 

sözcüklerdeki vurgulu seslemlerin durumunu belirleyen parametrelerle ilgilenir. 

 

Harrington ve Cox 2009’a göre, İngilizcede bütün vezinler kabaca aynı uzunlukta 

olduğu için doğal olarak çok sayıda seslem içerenlerin seslem uzunluğu, az sayıda 

seslem içerenlerin seslem uzunluğundan daha kısa olacaktır. Örneğin abracadabra 

sözcüğü ilki üç, ikincisi ise iki seslemden oluşan birbirine eşit iki vezinden oluşur.  

 

Bazı dillerde seslemler, ait oldukları sözcüğün süresini eşit, bazı dillerde ise farklı 

olarak paylaşırlar. Abercrombie’e göre  seslemler, hece zamanlı dillerde (İng. 

syllable-timed languages) eşit, vurgu zamanlı dillerde (İng. stress-timed languages) 

ise farklı uzunlukta olma eğilimindedirler. Fransızca ve Hintçe, hece zamanlı, 

İngilizce, Rusça ve Arapça ise vurgu zamanlı dillerdir (Roach, 1982).  

 

Demircan 2001b ’ye göre,  dilde iki genel dizem türünden sözedilmektedir: vurgu 

süreli ve hece süreli. Birinci türde her vurgulu hece ve ondan sonra ya da önce  gelen 

vurgusuz hecelerden oluşan birimlerin söyleniş süreleri, ikinci türde ise yalnızca 

hecelerin söyleniş süreleri eşittir. Demircan da dizem ile tartımı aynı anlamda 

kullanmaktadır. 

 

Crystal 2003’e göre vurgu süreli ve hece süreli terimleri, dillerdeki dizem türlerini 

anlatan ve birbirine zıt olan fonetik terimlerdir. İlkinde hece sayısına bakılmaksızın 

birbirine eşit zaman aralıkları (İng. isochronism) ikincisinde ise eşit süreli seslemler 

(İng. isosyllabism) söz konusudur.  
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Dil ve müzik, kullandıkları öğelerin zamanı kendi aralarında nasıl bölüştükleri 

konusunda olduğu gibi yine kendi aralarında gruplaşmayı nasıl gerçekleştirdikleri 

konusunda da benzerlikler taşımaktadırlar. 

 

2.1.2.3. Dönemsellik (İng.periodicity) 

Birçok yerde dizemin dönemsellik (İng. periodicity) özelliğinden bahsedilir. 

Yinelenmeyi birincil özellik olarak gören Roe 1829’a göre, dizemde tekrar eden ama 

içinde çeşitli varyasyonlar barındıran birim dediğimiz bir miktar söz konusudur. 

 

Aynı şekilde Vardar 1998a, dizemin çeşitli ses olgularının söz zincirinde düzenli 

biçimde ve belli aralıklarla yinelenmesi sonucu ortaya çıkan bir olgu olduğunu 

söylemektedir. 

 

Oysa dizem sadece, bir olguyu oluşturan zaman parçalarını ölçmektir. Her ölçüm 

işleminde olduğu gibi, standart bir miktarı yani birimi saptadıktan sonra diğer 

parçaların ondan daha küçük, daha büyük ya da aynısı olup olmadığının 

karşılaştırmasını yapmaktır. Aynı olgunun tekrar edip etmeyeceği ikincil bir 

konudur. 

 

Patel 2008’e göre diller belirli bir dizeme sahiptir ama bu dizem, dilsel öğelerin 

dönemsel bir şekilde ortaya çıkması şeklinde değildir. Dönemsellik, dizemsel 

organizasyonun sadece bir türüdür. Her dönemsel (İng. periodic) olan kalıp 

dizemseldir ama her dizemsel yapı dönemsel değildir. Bu durum, konuşma dizeminin 

anlaşılması açısından çok önemlidir.  
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Konuşma ve müzik, sesin sistematik olarak zamansal (İng. temporal), vurgusal (İng. 

accentual) ve tümcesel (İng. phrasal) biçimlenmesidir. Her iki alanda da ögeler (İng. 

tones-words), daha üst düzeyde yapılanarak tümceleri oluştururlar. Temel farklılık 

ise müzikteki dizemde çok yaygın olarak görülen dönemselliğin konuşmada 

görülmemesidir. Müzikte olan düzenleme prensiplerine benzemeyen bir şekilde 

dildeki dizem, birbirini etkileyen çeşitli  sesbilimsel olayların (İng. phonological 

phenomena) ürünüdür. Yani ünlülerin, ünsüzlerin ve seslemlerin zamansal 

biçimlenişidir (Patel 2008). 

 

2.1.3. Dizim (İng. Syntax)  

Tekman 2000, hem dil hem de müzikte dizim konusunda katmanlı bir yapının 

varlığından ve bu yapının işlenmesinde de benzerliklerin bulunduğundan 

bahsetmektedir.  

 

Dil de, müzik de sınırlı sayıda araçla  sınırsız sayıda üretim yapar. Bu, çok sayıda 

anlamı iletmek için ekonomik bir yoldur. Kullandıkları en küçük biçimsel birim, 

sestir. Dilde, ses yazım işaretlerine  harf,  müzikte ise  nota denir. Dilde, harflerin 

hepsine  abece, bunların yazımına imla denir. Müzikte, kullanılan notaların hepsine 

dizi, yazımına ise  notasyon denir. Sesler biraraya gelerek daha büyük biçimsel 

öğeleri oluştururlar. Bunlar dilde sözcük, müzikte ise motiftir.  

 

Dilde bir sözcüğün, sergilediği biçimlenişlere rağmen, yeni bir sözcük kimliğine 

geçmeden, koruduğu ortak yapıya sözlükbirim (İng. lexeme) denir (Vardar, 1998a). 
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Sözlükbirim, en küçük anlamlı birimdir. Girdiği farklı biçimlere ise sözcükbiçim 

denir.          

Ör: Sözlükbirim: Yol. 

      Sözcükbiçim: Yol-un, yol-da, yol-a.     

 

Sözcükbiçimin, sözlükbirimden çok farklı biçimlere girdiği durumlara da rastlarız. 

Örneğin Fransızcada: Sözlükbirim: Aller (gitmek).    

                                   Sözcükbiçim: Vais (Şimdiki zaman, 1. tekil kişi). 

 

Müzikte motif, dizemsel veya melodik açıdan anlamlı en küçük birimdir. Yani 

müziğin leksemidir. Zaman zaman motif yerine figür, göze ve örgen  sözcükleri de 

kullanılmaktadır. Aynı motifin değişerek, gelişerek çeşitli biçimlere girmesi, aynı 

sözlükbirimin çeşitli sözcükbiçimler olarak karşımıza çıkmasına benzemektedir.  

 

Motife örnek olarak, Beethoven’in  Pastoral Senfonisinin giriş temasını oluşturan üç 

motifi gösterebiliriz: 

 

 

1. motif 

   

                       2. motif 

                          

                                      3. motif 
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Bu motifler, eser içinde şekil değiştirerek tekrar tekrar karşımıza çıkmaktadırlar. 

Örneğin, 3.motif,  43. ölçüde değişik bir ses aralığında tekrar  karşımıza çıkar: 

 

                                                          43. ölçü     

3. motif       43. ölçü 

              

 

Kennedy 1994’e göre leitmotiv denilen ve ilk kez  1865’te  A.W.Ambros  tarafından  

Wagner operalarından bahsederken kullanılan bir sözcük daha vardır ki sahne 

sanatlarında, herhangi bir kişiyi, olayı veya soyut bir şeyi anlatmak için kullanılır. 

Böylelikle  leitmotiv  geldiğinde izleyicilerde, onun temsil ettiği şey çağrışır. 

Örneğin, Rönesans ve Barok Dönemde, farklı farklı motifler, farklı farklı dini öğeleri 

temsil ediyordu. Yani bazı kavramların adresini göstermek için motifler 

kullanılıyordu.  

 

Dilde sözcük ya da sözcükler, müzikte de motif ya da motifler, tümce denilen daha 

büyük yapıları oluştururlar. Dilde ve müzikte bir ifadeyi, bir anlatımı aktarmaya 

yarayan en küçük biçimsel yapı tümcedir. Tümcelerin hacmi, değişkendir. Bir ifade 

için, birçok sözcük kullanılabileceği gibi bir sözcük de yetebilir. Tümceler, aynı 

konu veya tema etrafında toplandıklarında, dilde metni, müzikte de periyodu 

oluştururlar. Bunlar, içlerinde birden çok tümce barındıran yapılardır. Dilde ve 
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müzikte konu veya tema (theme) ise, biçimsel yapının içinde barınan anlamsal bir 

yapıdır, biçimselliğin içeriğidir, neden bahsedildiğidir.  

 

Patel 2008’e göre, dilsel ve müziksel dizim, önemli değişkelere sahip olan zengin 

sistemlerdir. Bu iki alan akor ve sözcük gibi farklı dizimsel sunumlarda bulunur ama 

bunları biraraya getirmede aynı sinirsel kaynakları kullanırlar. Buna SSIRH (Shared 

Syntactic Integration Resource Hypothesis) yani “İki alanın farklı sentaktik 

sunumları biraraya getirmede aynı sinirsel kaynakları kullanıyor olması” denir. 

Müzikte dizimsel öğelerin sayısı dile göre daha azdır. Zira müziğin bilgi aktarmak 

gibi bir işlevi yoktur. Estetik yaratı ve beğeni önemlidir. Dilsel dizim, yapı zenginliği 

bakımından çok farklı bir yere konmalıdır. Biçimbirimler (İng. morpheme) sözcükleri 

(İng. word), sözcükler öbekleri (İng. phrase), öbekler de tümceleri (İng. sentence) 

oluşturur.  

 

Biçimsellik (küçükten büyüğe doğru kullanılan fiziksel malzeme), her ne kadar 

dilden dile ve müzikten müziğe değişiyorsa da bu, işlevsellik için öyle değildir. 

Çünkü insanların duygu ve düşünce kategorileri benzerdir. İşlevsel roller aynı, 

sıralanış ve şekil farklıdır. Dilde işlevsel sözcükler, müzikte de işlevsel notalar söz 

konusudur. 

 

Bir sözcük kendi iç özelliğinin dışında, bulunduğu yapısal ilişkilerden dolayı özne, 

yüklem, tümleç gibi işlevsel özellikler de kazanabilmektedir. Sözdizimsel bağlama 

girildiğinde yüklemleme trafiği de başlamış olacağından sözcüklerin işlev edinmesi 
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kaçınılmazdır. Bir sözcüğün hangi işlevi kazandığını biçimsel değişiklikler sayesinde 

anlarız. İşlev adları, o alanın kendine has üst dilini oluşturur. 

 

Pesetsky 2008, uyumlu (İng. consonant) seslerle dolu olduğu söylenen eksenli  

müziğin, zaman zaman uyumsuz (İng. dissonant) olan akordışı (İng. non-chordal) 

seslerden de  (İng. suspension, appoggiatura, anticipation, passing tone, escape tone, 

neighboring tone) oluştuğunu söylemektedir. Bu seslerin işlevsel özellikleri, 

sözcüklerin kendi iç özellikleri dışında, bulundukları yapısal ilişkilerden dolayı 

kazandıkları özne, tümleç gibi işlevsel özelliklere benzemektedir. Bunlar müziğin 

dizimi ile ilgilidir ve müzikteki dizimi yöneten yasalar, dildeki dizimi yöneten 

yasalarla aynıdır.  

 

Eksenli (İng. tonal) müzikte dizinin sesleri hiyerarşik bir düzen içindedirler ve buna 

uygun adlar almışlardır: 

1. Derece : Durak, eksen (İng. tonic). 

2. Derece : Durak üstü (İng. supertonic). 

3. Derece : Ortanca (İng. mediant). 

4. Derece : Alt güçlü, alt çeken (İng. subdominant). 

5. Derece : Güçlü, çeken (İng. dominant). 

6. Derece : Alt ortanca (İng. submediant). 

7. Derece : Yeden (İng. leading note). 

 

Eksenli yani tonal müzikte özne, tabii ki eksenin kendisidir. Çünkü o, müzikte dönüp 

dolaşıp bahsedilen, diğer seslerin ona hizmet ettiği, baş rolde olan eksen sestir. 
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Müzikte sesler, kendi aralarında özne-yüklem trafiği oluştururlar ve yüklemenin 

nereden, ne şekilde  yapıldığına bağlı olarak da değişik adlar alırlar. Yüklenen bu 

notalara, işlevsel notalar/niteleyici notalar denir. Bunlar, bir özne notaya yüklemede 

bulunurlar ve yükleme şekillerine göre de  yedi ana başlık altında toplanırlar. 

Aşağıda, niteleyici notalara Bach’ın korallerinden örnekler verilmiştir. 

 

1) Öncü nota (İng. anticipation):  

Zayıf zamandaki uyumsuz ses, aynı partide ve sonraki kuvvetli zamanda uyumlu 

olarak tekrar ederek varlığını sürdürür. Ör: 

  

 

2) Pedal (İng. Pedal): 

 Bir sesin aynı partide diğer partideki sesler değişirken varlığını sürdürmesidir. Ör: 
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3) Geçit nota (İng. passing tone):  

Zayıf zamanda, bir ya da bir grup nota, çıkıcı veya inici ve yanaşık olarak  bir önceki 

sesi bir sonrakine bağlar. Ör: 

 

 

4) Komşu nota, işleme notası (İng. neighboring tone, auxiliary tone):  

Zayıf zamanda,  bir ya da bir grup uyumsuz nota, aynı partideki bir önceki sesten 

yanaşık olarak yukarıya ya da aşağıya doğru hareket edip sonra yine yerine döner. 

Bazen de bunu hem aşağıya hem de yukarıya doğru yapar. Ör: 

 

     

5) Geciktirme notası (İt. appoggiatura): Kuvvetli zamanda gelen uyumsuz bir ses, 

yanaşık ve inici ya da çıkıcı olarak zayıf zamanda bulunan uyumlu bir sese gider. Ör: 
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6) Rötar nota (İng. suspension):  

Kuvvetli zamanda gelmiş olan uyumsuz bir ses, yanaşık ve genellikle aşağı doğru 

hareket ederek aynı partide, yerini uyumlu bir sese bırakır. Bu uyumsuz ses, daha 

önce, o partideki bir önceki zayıf zamanda uyumlu olarak bulunmaktadır. Burada 

anticipation  olgusuna ters bir süreç işlemektedir. Ör:   

 

     

 

7) Kaçak Nota: 

Zayıf zamanda gelmiş olan bir sesin sıçrayarak kuvvetli zamanda gelmiş bir sonraki 

uyumlu sese gitmesi. Bu hareket aynı yönde olduğunda  cambiata  veya  changing 

note, aksi yönde olduğunda ise  échappée veya  escape tone  denir.   
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Dil ve müzikte işlevsellik konusundan bahsetmişken bu konuda yapılagelen 

yanlışlara değinmekte fayda var: 

 

Bazı dilbilgisi kitaplarında sözcük türleri ile işlev türleri birbirine karıştırılmaktadır. 

Sözcük türlerinin aslen, varlık türlerinin karşılığı olarak kullanılması gerekirken 

sıfat, belirteç gibi işlev türlerini anlatmak için kullanılması yanlıştır. Bir varlığı 

anlatmak için kullanılan sözcüğün, tek başınayken ne sıfat ne de belirteç olarak 

sınıflandırılamayacağı açıktır. 

 

Aristoteles’in evreni varlık ve hareketten oluşan bir ikilik olarak ortaya koyması gibi  

Yener 2007 de Türkçede ad ve eylem olmak üzere iki tür sözcüğün olduğunu ve 

bugüne kadar yaygın bir biçimde tür olarak sınıflandırılmış olan adıl, önad, belirteç, 

ilgeç, bağlaç ve ünlemin tür değil, sözcüğün tümce içinde sözcük-sözcük ilişkisinden 

edindiği dilsel işlevler olduğunu söylemektedir. Yani sıfat ve ünlem dediğimiz özel 

sözcükler bulunmamaktadır. Ayrıca bu durumun her seviyedeki dilbilgisi kitaplarına 

yansıtılmasının bir görev olduğunu da belirtmektedir.  

 

Benzeri bir durum armoni kitaplarında da mevcuttur. Müzikteki işlevsel notalar da 

armoni kitaplarında korda yabancı notalar ya da süsleme notaları başlığı altında 

anlatılmaktadır. Bulundukları bağlama göre uyumlu ya da uyumsuz olan ve aynı 

anda duyulan bir grup sese kord denir. Eğer kord, uyumlu ise akord, uyumsuz ise 

diskord olarak adlandırılır. Bu nedenle yabancı nota ifadesi doğru bir ifade değildir. 

Ayrıca buradaki işlevsellik, dizemsel işlevselliktir. Önemli olan dizemsel akış içinde 

bulunulan yerdir. Bu yerde hangi tür nota olduğunun bir önemi yoktur. 
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Noam Chomsky’nin dil kuramından (1972) etkilenen ünlü besteci ve orkestra şefi 

Leonard Bernstein, 1973 yılında Harvard’da verdiği bir dizi konferanstan sonra 1976 

yılında The Unanswered Question adlı kitabını yayınladı. Bernstein, ad ve fiil gibi 

dilsel öğelerle motif ve ritim gibi müziksel öğeleri karşılaştırdı. 

 

Bernstein’ın çabaları sonucunda 1974 yılında dil ve müzik üzerine bir seminer 

düzenlendi. Katılımcılar arasındaki müzikolog Fred Lerdahl ile dilbilimci Ray 

Jackendoff, 1983 yılında A Generative Theory of Tonal Music adlı kitabı 

yayınladılar. Üretici dilbilgisinin araçlarını müzik analizinde kullanmış olsalar da, 

müziksel ve dilsel dizimin karşılaştırılması konusuna çok fazla  eğilmediler.  

 

Dil ve müziğin, öğelerinin dizilimleri ve bu durumun getirdiği  işlevsel roller 

açısından büyük benzerlikler taşıdığı görülmektedir.  

 

2.1.4. Anlam  (İng. meaning) 

Biçim, anlamın içinde barındığı yapıdır. Bu şekilde ele aldığımızda biçim, çok geniş 

kapsamlıdır. Anlamı içinde barındıran malzeme, zihnimize ulaşmasından önce, 

zamanda ve mekanda yapılanarak, duyu organlarımıza yansıyan tüm fiziksel yapıyı 

kapsar. 

 

Dil de müzik de, aktarmak istedikleri ne olursa olsun iletişim için gereken biçimsel 

şartlardan vazgeçemez. Yani dil dilsel, müzik de müziksel uzlaşım kurallarına uymak 

zorundadır. Her ikisi de biçim olarak ses ve yazıyı kullanır. Tabi ki ne ses ne de yazı 

anlamın kendisidir. Sadece anlamın içinde barındığı biçimsel yapılardır. Yani ifade 



50 
 

ettikleri, bunu gerçekleştirmek için kullandıkları biçimle aynı şey değildir. Her ikisi 

de bir adrese (duygu ve düşüncelere) yöneliktir. Bu adres, müzikte, dildeki kadar 

tanımlanmış değildir. 

 

Dilde,  ünlü,  ünsüz dediğimiz araçlar belli bir frekansta sesletilirler. Bu araçlardan 

yoksun olan müzikte sadece frekansın söz konusu olduğu dolaysız bir sesletim söz 

konusudur. Frekanslar, diller üstü olduğundan müzik de diller üstüdür. Ünlü, ünsüz 

gibi araçların olmaması müziği daha da çok anlamlı hale getirmektedir. Bunun diğer 

bir nedeni, müzikte aynı anda birçok hattın yatay olarak kullanılabilmesi yani aynı 

anda birçok sesin armonik/ dikey olarak duyulabilmesidir. Dil ise sadece tek bir hat 

oluşturduğundan melodik/yatay bir yapıdadır. 

 

Dilde ve müzikte, ses üreticilerinin (enstrümanların), renk (İng. timbre) dediğimiz 

kendilerine has özellikleri vardır. Yani, insan sesleri ve enstrüman sesleri kendi 

aralarında renk açısından farklılık gösterirler. Frekansları aynı bile olsa,  seslerin 

renkleri, üreticiden üreticiye değişir. Aynı frekansı başka başka renklerde duyma 

olanağı vardır. Örneğin kemanın mi’si - piyanonun mi’si, Ahmet’in sesi - Mehmet’in 

sesi gibi.  

 

Ama bu sadece frekans sandalyesinin  hangi malzemeden yapıldığıyla ilgili bir 

özelliktir. Yoksa sandalyeyi sandalye yapmakla ilgili değildir. Renk için 

söyleyebileceğimiz şey, onun yarattığı atmosferle ilgili olabilir. Anlam 

destekleyicisidir ama asla tam bir anlam belirleyicisi değildir. Örneğin bir müzikte 

belli bir frekanstaki sesi birçok enstrümana çaldırtmak mümkünken yaratmış 
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olduğunuz eserin duygusal yapısına en uygun olanı seçilir ve ona çaldırtılır. Çünkü 

renklerinden dolayı enstrümanlar, çeşitli karakterlere sahiptirlerler. 

Tekman 2000, anlam konusunun, dil ve müzik arasındaki karşılaştırmanın en sorunlu 

yönü olduğunu ve müzik bir anlam taşısa da bunun dildeki anlamdan farklı bir doğası 

olduğunu söylemektedir. 

 

Claude Levi Strauss, müzik için “anlaşılır ama aktarılamaz tek dil” demiştir. İnsani 

bir dili uygun bir şekilde bir diğerine çevirmek mümkünken bir müziği başka bir 

müziğe çevirmek mümkün değildir (Patel 2008). 

 

Herhangi bir önerme sunmazken bir müziğin nasıl anlamlı olabildiği sorusu anlamın 

sözcüksel anlamla eşdeğer olduğu varsayımına dayanır. Dilsel anlam, anlambilimsel 

ve kullanımbilimsel olmak üzere ikiye ayrılır. Kullanımbilim (İng. pragmatics), 

dinleyicinin anlambilimsel yapıya nasıl bağlamsal bilgi kattığını araştırır. Müziksel 

anlamın kullanımbilimle ile olan ilişkisi henüz araştırılmamıştır.  

 

İlk bakışta dilsel ve müziksel anlam örtüşmese de yakın zamandaki  bilişsel ve 

sinirsel araştırmaların önerdiği gibi anlamın tanımına bir yenilik getirildiğinde 

aralarındaki ortak taraf çoğalacaktır. Nattiez’in daha geniş anlam tanımına göre, bir 

nesne (İng. object) ya da olay (İng. event) zihne, kendisi dışında bir şeyler 

düşündürüyorsa anlamlıdır (Patel 2008). 
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Wiggins 1998’de, müziksel iletişimin tamamen farklı bir işlevinin olduğu, dilsel 

iletişimden farklı bir yapı taşıdığı, her ikisinin kuvvetli benzerlikler taşıdığına dair 

hiçbir kanıtın bulunmadığı gibi yaklaşımların doğru olmadığı vurgulanmaktadır.  

 

Enstrümantal müziğin anlamı daima duygularla ilgili değildir. Çünkü bir dinleyici 

hiç bir duygusallık içinde olmadan bir parçayı sadece biçim açısından 

değerlendirebilir. Bach’ın füglerinde mevcut olan matematiksel örgünün incelenmesi 

gibi.  

 

Dil ve müziğin karşılaştırılmasında en bereketsiz olan alanın anlam konusu olduğu 

söylenebilir. Anlam konusunda yapılmakta olan çok sayıda çalışmalarla bunun 

aşılacağı düşünülmektedir. 

 

 

2.2. DİZEM- TARTIM- DÖNEMSELLİK İLE İLGİLİ YENİ BİR BAKIŞ  

AÇISI 

 

2.2.1. Dizem 

Dizem, yalnızca müziğin tekelinde olan birşey değildir. Yani dizem olgusu için 

mutlaka ses gerekmemektedir. Balede ses olmadan da dizem vardır. Bir süre, koşmak 

için kullanılıyorsa koşmanın dizemi, dans etmek için kullanılıyorsa dansın  dizemi 

veya konuşma için kullanılıyorsa konuşmanın dizemi söz konusudur.  
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Olgusallığın olduğu her yerde dizem de vardır. Varolan herhangi bir olgunun, 

kaçınılmaz olarak belli bir varolma süresi de olacağından, doğal olarak onu oluşturan 

öğelerin bu toplam süreyi nasıl paylaştıklarıyla ilgili olarak dizemsel bir yapısı da 

zaten olacaktır. Dizem, bir olgunun varoluş süresini, onu oluşturan öğelerin kendi 

aralarında nasıl bölüştüğü ile yani öğelerin süre oranlarıyla  ilgilidir. Öğelerin dışında 

kalan sessizlik ve hareketsizlik gibi unsurlar da olgunun dizemsel yapısının bir 

parçasıdır ve ölçüme dahildir. Yani onlar da aslında olgunun öğeleridir. Oran söz 

konusu olmayacağı için tek bir öğenin dizemi olamaz. Dolayısıyla tek öğeli olgu da 

olamaz. 

 

Bir olgunun süresi değişebilir ama oranlar aynı kaldığı müddetçe dizemi değişmez,  

sadece hızı (İt. tempo) değişir. Bir olgunun, bütün olup bitenler aynı kalmak kaydıyla 

süresi azalırsa hızı artar, süresi artarsa hızı azalır. Müzikte dizemsel yapı bozulmadan 

hız değiştirilebilir. Bu, dilde mümkün değildir. Dildeki sesletimde hızın değişimi, 

dizemsel yapının bozulmasına yol açar. Bunun nedeni, müzikte hızı kontrol altında 

tutan orkestra şefi veya metronom gibi faktörlerin dilsel sesletimde mevcut 

olmamasıdır. Böyle olunca, konuşma hızında oluşan değişiklikler, kullanılan 

seslemlerin sürelerini etkilemektedir.  

 

Herhangi bir olgunun dizemsel yapısını saptamak için öncelikle o olguyu oluşturan 

öğeler belirlenir. Öğeler, dans olgusunda hareket, müzik olgusunda nota, konuşma 

olgusunda seslemdir. Sözlükbirimlerin (İng. lexem) veya onların sözdizimsel 

biçimlenişleri  olan  sözcükbiçimlerin dizemsel yapıları, onları oluşturan seslemlerin 

birbirlerine olan süre oranları ile oluşur. Seslemlerin sahip olduğu frekansı ünlülerin 
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taşıması gibi, seslemlerin ana süresini de ünlüler belirler. Bir seslemin süre uzunluğu, 

daha çok içindeki ünlünün süre uzunluğu ile ilgilidir. Ünsüzlerin toplam süre 

içindeki yerleri daha azdır.  

 

Her türlü ölçümde olduğu gibi önce bir birim (İng. pulse, unit of measurement) 

belirlenir. Daha sonra olguyu oluşturan ögelerin, bu birimden içlerinde ne kadar 

taşıdıkları, bunun sonucu olarak toplam süreyi nasıl bölüştükleri yani toplam sürenin 

kaçta kaçını kapladıkları ve birbirlerine olan  süre oranları (dizemsel ilişkileri) 

saptanır. Aşağıdaki olguyu oluşturan iki öğe toplam süreyi 2/5 ve 3/5  olarak 

paylaşmaktadır. Birbirlerine oranları ise 2/3 tür.  

 

                           

                              

 

Aynı sayıda öğe (2), toplam birim sayısını (5) farklı şekillerde paylaşarak (2+3,  

4+1), değişik dizemsel yapılarda yani değişik olgular olarak karşımıza çıkabilirler ya 

da aynı toplamı daha çok öge (3) bölüşebilir (1+3+1). 

 

         2+3          

                         

 

        4+1           
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       1+3+1                

                         

 

2.2.2. Tartım  

Tartım, ögelerin dizemsel ilişkileri ortaya konduktan sonra bunların nasıl 

gruplaştıkları ile ilgili bir konudur. Birimlerin, öğeleri oluşturmak için biraraya 

gelerek gruplaşmaları gibi, öğeler de biraraya gelerek tartım gruplarını oluştururlar. 

Doğadaki her olgunun dizemsel bir yapısı vardır. Ama bu, aynı zamanda hepsinin 

tartımsal bir yapısının da olmasını gerektirmemektedir. Bunun daha çok, müzik ve 

konuşma gibi insan etkinliklerinin bulunduğu alanlarda ortaya çıktığını söylemek 

yanlış olmaz. Gruplaşmalar, grup başlarının vurgu almasıyla oluşur. Bu vurgu, perde 

vurgusu olabileceği gibi enerji vurgusu da olabilir.  

Dizemsel ilişkileri aynı olan öğelerin tartımları farklı olabilir. Örneğin dizemsel 

ilişkileri birbirine eşit 6 ögenin tartımları iki farklı şekilde olabilir: 

 

2+2+2      

             1                       2                      3 

 

3+3         

             1                                   2  

 

Sadece 2 ya da sadece 3 birimden oluşan tartımlar basittir.  
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2 li basit tartımın iki çeşidi vardır: 

2.0              2.1  

2.1’de süresi birbirine eşit iki öge vardır. 2.0’da bu iki birim bileşerek bir ögeyi 

oluşturmuştur. Birleşik (+) ya da bileşik () olma, biraraya gelmenin değişik iki 

yoludur. Bileşik olma, kaynaşarak yani bütünleşerek biraraya gelmektir.  

 

Müziktekinin tıpatıp aynısı olmasa da dilde 2.1’e örnek olarak kapı sözcüğü 

verilebilir:  2.1.            

                                Ka  -  pı 

                            

3 lü basit tartımın dört çeşidi vardır:   

3.0              3.1                             

 3.2             3.3   (3.2.nin simetriği) 

 

3.1’de süreleri birbirine eşit üç öğe vardır. 3.2 ve  onun simetriği olan 3.3’te iki 

öğenin toplam alanı 3 birim olup bir öğe bunun birini, ikinci öğe ise iki tanesini 

kapsamaktadır. Önce birimler gruplaşıp ögeleri oluşturmakta daha sonra da ögeler 

gruplaşıp tartımı oluşturmaktadırlar. 3’lü gruplaşma dendiğinde 3 grup olduğu 

zannedilmemelidir. 3.2 ve 3.3, 3 birimli gruplaşmanın 2 ögeli halidir. Ayrıca 3’lü 

gruplaşma, 3.0’da olduğu gibi bir bütün olarak da karşımıza çıkabilir.  

 

Müziktekinin tıpatıp aynısı olmasa da dilde 3.1’e örnek olarak tezene, 3.2.’ye cani, 

3.3.’ ise cicim sözcükleri verilebilir: 
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3.1.     3.2.   3.2.  

             Te -    ze   -   ne                         Ca         -    ni                   Ci           cim  

                                   

 

Basit tartımlar, biraraya gelerek karma tartımları oluştururlar: 

 

Eşit bölümlü, karma tartımlar:  

Sadece 2’li ya da sadece 3’lü basit tartımın katlarından oluşurlar. Burada birbirine 

eşit birden çok vuruş vardır. 2 tane 2li basit tartımdan yani 4 birimden oluşan eşit 

zamanlı karma tartım sekiz çeşittir: 

 

 

2.0  2.0  

 

2.0 + 2.0    

 

2.0 + 2.1   

 

2.0  2.1   

 

2.1 + 2.0  

 

2.1  2.0 
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2.1 + 2.1  

 

2.1  2.1 



Tıpatıp müzikteki gibi olmasa da bunlara dilden örnekler de verelim: 

 

2.1 + 2.1 

                    Ge -   li   -   bo  -  lu 





2.0 + 2.1   

                                    Sa     -   de  -   ce 





2.1  2.1 

                                A   -       vi        -   ze 





2.1 + 2.0  

                                Ka -   ra  -      man 
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2.0  2.1   

                                    Haay     -          di 





2.1  2.0 

                               He    -        meen 



Farklı bölümlü (Aksak) karma tartımlar: 

Farklı basit tartımların toplamından oluşur. Birbirine eşit olmayan birden çok grup 

vardır. Bunlar, birleşik (+) ya da bileşiktirler (). 

Birleşik (+):    

                      1                      2 

 

Bileşik ():     

 

                       1                      2   

 

Bir müzik, tartımsal olarak 2 veya 2’nin katları olarak yapılanıyorsa (Beethoven, 

5.Senfoni 1. Bölüm) köşeli, 3 veya 3’ün katları şeklinde yapılanıyorsa (Albeniz’in 

Asturias’ı) yuvarlak hatlara sahiptir. Bunların ikisinin bir arada kullanıldığı farklı 

bölümlü karma (aksak) tartım için ise Dave Brubeck’in Blue Rondo alla Turca’sı 

örnek olarak verilebilir.  
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     Anlattıklarımızı tablo haline getirelim: 

 TARTIM (İng. time, metre) 

B
A

S
İT

   
   

   

(İ
n

g.
 s

im
pl

e)
 

2 li ( 2 birimden oluşan tek grup/vuruş) 

3 lü ( 3 birimden oluşan tek grup/vuruş) 

   
   

   
   

   
 K

A
R

M
A

   
   

   
   

   
   

   
   

  (
İn

g.
 c

om
p

ou
n

d
) 

   
   

   
   

   
   

 

Eşit (İng.regular)                         

(Aynı tür basit tartımdan oluşan   birden   

 çok grup/vuruş) 

Aksak (İng. irregular)  

(Farklı basit tartımlardan oluşan birden    

 çok grup/vuruş) 

 

Nasıl ki ağaç dalları şeklinde bir yapılanma olan cins- tür ilişkisinde, her cins, aynı 

zamanda bir üst cinsin türü olmaktadır, aynı şekilde, birimlerden (İng. pulse) oluşan 

vuruşlar (İng. beat) da daha üstteki vuruşların birimleri olmakta ve bir organizma 

gibi küçükten büyüğe doğru yapılanmaktadırlar. Bu durumda, karma bir tartımın kaç 

katlı olduğu söz konusudur. 2 tane grup biraraya gelerek bir üst grup 

oluşturuyorlarsa tek katlı tartım, bunlar da biraraya gelerek daha da üst bir grup 

oluştururlarsa 2 katlı tartım söz konusudur.    
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                Tek katlı eşit bölümlü karma tartım: 

                   1 

                      

                     

                   1                      2 

Yukarıdaki tartım, 2 tane 2’li grubun (2.1) birleşmesiyle oluşmuştur. 

 

                 2 katlı eşit bölümlü karma tartım: 

     1 

       

     1                                                2 

        

       

     1                      2                       1                     2     

 

Yukarıdaki tartım, 2 tane 2’li grubun (2.1) bir başka 2 tane 2’li grupla (2.1) 

birleşmesiyle oluşmuştur. 

 

              

   Tek katlı farklı bölümlü (aksak) karma tartım: 

               1 

                 

                 

                1                     2 
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Yukarıdaki tartım, bir 2’li grubun (2.1) 3’lü bir grupla (3.2) birleşmesiyle 

oluşmuştur.  

 

                 2 katlı farklı bölümlü (aksak) karma tartım: 

                 1 

                  

                 1                                 2 

                    

                  

                 1               2                 1          2          3 

Yukarıdaki tartım, 2 tane 3’lü grubun (3.0 + 3.0) 3 tane 2li grupla (2.0+2.0+2.0) 

birleşerek oluşturduğu 2 katlı bir tartımdır. Başka bir görünümü aşağıdaki gibidir: 

 

                   1 

                            

 

                     

                   1                        2 

Bu, zannedildiği gibi bir 2’li grubun (2.1), 3’lü grupla (3.1) birleşerek oluşturduğu 

tek katlı bir tartım değildir. 
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2.2.3. Dönemsellik  

Bir olgunun, dönemsel olabilmesi için aralıksız (kesintisiz) ya da düzenli aralarla 

ortaya çıkması gerekmektedir. Ara vermeden devam edene sürekli (İng. continuous),  

belli aralarla devam edene ise süreli (İng. continual) denir.  

 

Dönemselllik, zaman içinde aynı kalıbın değil bir kalıpsalllığın düzenli bir şekilde 

tekrar etmesidir. Bu, hep aynı kalıbın tekrarı şeklinde olsaydı belki o zaman bu 

duruma döngüsellik  denmesi gerekirdi. Tekrar, aynı şeyin yinelenmesi demek 

olduğundan, aynı olmayan şeylerin ardışık olarak birbirlerini izlemelerine 

dönemsellik sözcüğünün daha iyi karşılık geldiği düşünülmektedir.  

 

Müzikte dönem tekrarı süreklidir. Birim dediğimiz eşit sürelerin birbirlerini izlemesi 

gibi aynı sayıda birimden oluşan birbirine eşit ölçüler de ardışık bir şekilde 

birbirlerini izlerler. Eşit öiçülerin içlerinde değişik kombinasyonlar barındırmaları 

gibi eşit birim süreler de içlerinde değişik bölünmeler barındırırlar. Bölünme, 

gruplaşmayla aynı şekli taşımaktadır ama tam tersi bir olgudur. Yani, müzikte sesler, 

süre olarak ya birim süre ile eşdeğer, ya onun katı, ya da ast katıdır.  Çağdaş müzikte, 

tartımın olduğu ama dönemselliğin olmadığı eserler de mevcuttur. 

 

Sağlıklı bir dizem tanımı yapabilmek için dizemin, tartım ve dönemsellik gibi 

olgularla birlikte ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Bunlar, ayrı ayrı ve kendilerine has yerlere oturtulduktan sonra, yapılan karşılaştırma 

çalışmaları da aynı oranda verimli sonuçlar verecektir. 
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3.  UYGULAMA 

3.1. Veri Toplama  

Türkiye Türkçesi temel alınarak hazırlanmış genel nitelikli sözlükler içinde Ali 

Püsküllüoğlu’nun 2010’da Ankara’da, Arkadaş Yayınevi’nde basılmış, Arkadaş 

Türkçe Sözlük başlıklı sözlüğü, içerdiği maddebaşlarının çokluğu nedeniyle 

çalışmanın veri tabanını oluşturmak üzere seçilmiş, 29 harf başlığı altındaki yaklaşık 

28.000 maddebaşı nitelikli sözcük tek tek bilgisayara girildikten sonra içerdikleri 

seslem sayılarına göre sınıflandırılmıştır. <ğ>, sözcüklerin önsesinde bulunmamasına 

ve ses olarak gerçekleşmemesine karşın iç ve son seste yer aldığından dolayı 

dizelgeye eklenmiştir. 

                        A 

1 Seslem    2 Seslem     3 Seslem  

    Aşk          Almak        Alışmak                          

      -                  -                  - 

      -                  -                  - 

                         Z 

1 Seslem    2 Seslem     3 Seslem  

    Zil          Zaman        Zorlamak 

 
Seslem sayılarına göre her bir harfe ait sözcükler listesi oluşturulduktan sonra bu kez 

tüm sözcükler seslem sayısı başlıkları altında yeniden düzenlenmiştir. 

 

1 Seslem    2 Seslem     3 Seslem  

     A                A                A                       

    Aşk          Almak        Alışmak                          

      -                  -                  - 

      -                  -                  -                          

     Z                Z                 Z 

    Zil          Zaman        Zorlamak 
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Türkiye Türkçesinin dizemsel yapısının ve işleyişinin betimlenmesinin amaçlandığı 

çalışmada ele alınan temel birim, sözcükteki dizemi, sözcüğün en küçük birimi olan 

seslem ve onun yapılanışı belirlediği için bütün ölçümler seslem üzerinde yapılmıştır. 

Önce başlangıç harflerine göre, sonra seslem sayılarına göre sınıflandırılan sözcükler 

bu kez seslem yapılarına göre gruplandırılarak ayrı  bir dizelge oluşturulmuştur. 

Türkçede, ünlü (ü) ve ünsüzlerin (z) sayısına ve yerleşimine göre altı seslem çeşidi 

bulunmaktadır (Banguoğlu 1974):  

1. (ü):  o.      2. (üz): eş.     3. (üzz): alt.      4. (zü): bu.     5. (züz): yüz.   6. (züzz): kırk 

Bu aşamada, Türkçenin seslem yapısına uymayan tren-spor, antrkot- antrparantez 

gibi yabancı kökenli sözcükler bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.  

                           2 Seslem 

 ü-züz           üz-zü        zü-zü        zü-züz 

    A                 A             B                B 

  aşık             açkı          baba          bıçak   

    E                 E              C                C 

  eşek            ezgi          cadı           cacık 

    -                   -               -                  - 

    -                   -               -                  - 

 
Bu sınıflandırma, sözcüklerin sesletildiklerinde ortaya çıkan ses düşmesi-ses yitimi 

ve ses kayması (İng. diphthong) gibi işlemlerin seslem sayılarında ve yapılarında yol 

açtığı değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Seslem yapılarına göre yeniden biçimlendirilen veri tabanında bulunan ve seslem 

yapıları aynı olan sözcükler tek tek sesletilerek dizemsel benzerliklerine göre kendi 

içlerinde sınıflandırılmıştır. Tek öğeli bir dizemsel yapı olmayacağı için tek seslemli 
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sözcükler bu sürecin dışında bırakılmıştır. Bu işlem sonucunda seslem sayıları ve 

yapıları aynı olan sözcükler, farklı dizem kalıplarının altına yerleştirilmiştir. 

Dizemsel yapı oluşturamayacakları için veri tabanında yer almayan tek seslemli 

sözcükler ve  daha önce bu süreç dışında tutulmuş olan yabancı kökenli sözcükler 

toplam sözcük sayısından çıkartıldığında  elde veri tabanını oluşturmak üzere 

yaklaşık 26.000 sözcük kalmıştır.  

                           3 Seslem 

                           züz-zü-zü 

                 1-1-1                  2-1-1                  

                    B                        B                        

               Bektaşi               Bakteri 

               Basmane            Borsacı 

                    -                          -                         

                    -                          -                         

                    H                        H                        

               Hastane              Halbuki 

              Hengâme            Hoşgörü 

               
Dizemsel grupların herbirinden grubu temsil ettiği düşünülerek alınan yaklaşık 500 

sözcük, profesyonel bir uzman seslendirici tarafından stüdyo ortamında 

seslendirilmiş, bu kayıtlardaki her sözcük, A.R.G.E. ve Ses Prodüksiyonu’nun Müzik 

ve Ses Prodüksiyonu Bölümünde, Sound Forge 9.0 programıyla işlenerek 

seslemlerine ayrılmıştır. Seslemlerin her biri, frekans (Khz), ses yüksekliliği (dB) ve 

süreleri (sn.) bakımından ölçülmüştür. 

 
Dizemsel açıdan birbirine benzeyen sözcük gruplarından alınan örnek sözcüklerin 

seslemlerinin birbirlerine olan süre oranları hesaplanarak grupların dizemsel yapıları 

yani onları temsil eden dizem kalıbı belirlenmiştir. Örneğin da-mıt-mak sözcüğünün 
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seslemlerinin süre uzunlukları sırasıyla 90, 251 ve 274  ms.dir. 90’ı birim kabul edip 

diğerlerini buna böldüğümüzde seslemlerin süre oranları 1.0, 2.8 ve 3.0 olarak 

belirlenir. Bu da yuvarlandığında 1, 3 ve 3 tür. Yani bu dizem kalıbının adı 1-3-3 tür.  

Desibel ölçümü, sözcüklerin tartımsal yapılarını yani seslemlerin gruplaşma şeklini 

ortaya koymakta kullanılmıştır. Seslemlerin gruplaşması, grup başlarının vurgu 

almasıyla sağlanmaktadır. Bu vurgulama, soluk baskısı vurgusu yani enerji vurgusu 

(İng. stress accent) ile gerçekleşmektedir. Örneğin ha-pi-sha-ne sözcüğünde 

seslemlerin ses şiddeti değerleri sırasıyla    -0.2, -0.5, -0.2 ve -3.5 dB dir. Desibel 

ölçümlerinde değerler eksiden artıya doğru gitmektedir. Bu nedenle -0.2, -3.5’ e göre 

daha yüksek bir değerdir. Yani daha yüksek bir ses şiddetidir. Bu durumda  

hapishane  sözcüğünde iki grup gözlemlenmektedir: (ha-pi)+ (sha-ne). 

Grafik 1. 

 
 

Yukarıda anlatılmış olan uygulama aşamalarında elde edilmiş olan verilerin tamamı 

Ek-1 de yer almaktadır. Bunlarla ilgili bulgular ve değerlendirme, tablo ve grafik 

halinde bu bölümün 3.2 başlıklı  bir sonraki kısımda sunulmuştur. 

 
 

3.2. Bulgular  

 

3.2.1.den 3.2.5.e  kadar olan grafik ve tablolara, çalışmanın sonuçlarını etkilemeseler 

de, uygulamanın basamaklarını ortaya koymaları açısından önemli oldukları 
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düşünülerek yer verilmiştir. 3.2.5. den 3.2.12. ye kadar olan tablolar, veri tabanındaki 

sözcüklerin dizemsel ve tartımsal görünümlerine ilişkindir. 

 

3.2.1. Aynı Harfle Başlayan Sözcüklerin Sözlükteki Tüm Sözcüklere Oranı  

Püsküllüoğlu 2010’da bulunan yaklaşık 28 000 sözcüğün % 9.38’i S harfi ile 

başlamakta, bunu % 8.96 ile K ve % 8.43 ile T harfleri izlemektedir. En az sözcük % 

0.24 ile J harfi ile başlayanlardadır. Bunu % 0.63 ile I ve % 0.79 ile F harfleri 

izlemektedir.  

 

Grafik 2.  Aynı Harfle Başlayan Sözcüklerin Sözlükteki Tüm Sözcüklere Oranı  

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

8.11
7.48

1.53

3.28

5.99

2.06
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1.48

0.00

3.79

0.63

3.52

0.24

8.96

1.37

7.19

1.81
2.15

1.81

4.64

1.81

9.38

2.15

8.43

1.49
0.82

1.64

5.69

1.60
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Grafik 3. Grafik 1’deki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 

 
 

3.2.2. Aynı Harfle Başlayan Sözcüklerin Seslem Sayılarına Göre Yüzdesi 

A harfi ile başlayan sözcüklerin en çoğunu % 38.87 ile 3 seslemli sözcükler 

oluşturmaktadır. Bu durum, B harfinde % 38.11 ile yine 3 seslemli, C harfinde % 

35.91 ile 2 seslemli, Ç harfinde % 32.51 ile 2 seslemli, D harfinde %36.82 ile 3 

seslemli, E harfinde % 44.33 ile 3 seslemli, F harfinde % 49.55 ile 2 seslemli, G 

harfinde % 45.40 ile 2 seslemli, H harfinde % 33.70 ile 2 seslemli, I harfinde % 

35.95 ile 4 seslemli, İ harfinde % 43.22 ile 3 seslemli, J harfinde % 28.16 ile 2 

seslemli, K harfinde % 36.53 ile 2 seslemli, L harfinde % 41.29 ile 2 seslemli, M 

harfinde % 36.96 ile 3 seslemli, N harfinde % 29.41 ile 2 seslemli, O harfinde % 

36.94 ile 3 seslemli, Ö harfinde % 39.09 ile 3 seslemli, P harfinde % 34.31 ile 3 

seslemli, R harfinde % 36.13 ile 2 seslemli, S harfinde % 36.33 ile 3 seslemli, Ş 

harfinde % 37.78 ile 3 seslemli, T harfinde % 38.74 ile 3 seslemli, U harfinde % 

38.66  ile 3 seslemli, Ü harfinde % 44.97 ile 3 seslemli, V harfinde % 37.55 ile 3 
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seslemli, Y harfinde % 39.86 ile 3 seslemli, Z harfinde % 38.39 ile 3 seslemli olarak 

saptanmıştır. 

Tablo 1. Aynı Harfle Başlayan Sözcüklerin Seslem Sayılarına Göre Yüzdesi  
 
 
 

A 3 4 2 5 6 1 7   
38,87 27,57 21,14 7,97 1,58 1,28 0,55   

B 3 2 4 5 1 6 7 8  
38,11 27,03 23,96 6,37 3,02 1,29 0,14 0,04  

C 2 3 4 1 5 7 6   
35,91 32,91 19,20 5,98 4,73 0,74 0,49   

Ç 3 2 4 5 1 6 7 8  
32,51 31,43 22,53 8,90 2,57 1,18 0,75 0,10  

D 3 2 4 5 1 6 7 8  
36,82 26,83 22,69 7,91 2,83 2,42 0,41 0,05  

E 3 2 4 1      
44,33 40,94 13,53 1,18      

F 2 3 1 4      
49,55 31,69 12,05 6,69      

G 2 3 4 1      
45,40 41,07 8,16 5,35      

H 2 3 4 5 1 6 7   
33,70 32,80 19,59 6,49 5,19 1,94 0,18   

I 4 3 2 5 1 6    
35,95 34,26 18,53 7,86 1,68 1,68    

İ 3 2 4 5 6 1 7   
43,22 22,55 22,29 8,06 2,31 1,20 0,34   

J 2 4 3 5 1 6    
28,16 23,94 22,53 12,67 9,85 2,81    

K 2 4 3 5 1 6 7 8  
36,53 29,21 17,44 10,57 3,56 2,10 0,45 0,11  

L 2 3 4 1 5 6    
41,29 31,42 14,80 8,57 3,11 0,77    

M 3 2 4 5 1 6 7 8  
36,96 31,58 21,37 6,07 2,17 1,53 0,14 0,14  

N 2 3 4 5 1 6    
29,41 33,72 17,05 5,29 3,92 0,58    

O 3 4 2 5 1 6 7 9  
36,94 28,89 21,51 7,38 2,29 2,13 0,65 0,16  

Ö 3 4 2 5 1 6 7 8  
39,09 28,68 21,02 7,66 1,76 1,17 0,39 0,19  

Harf 
Çeşidi 

Seslem Sayısı 
Sözcük Yüzdesi 
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P 3 2 4 5 1 6 7   
34,31 26,56 23,70 8,67 4,10 2,24 0,38   

R 2 3 4 1 5 6    
36,13 34,17 16,99 6,05 4,68 1,95    

S 3 2 4 5 1 6 7   
36,33 29,03 23,66 6,72 2,26 1,77 0,18   

Ş 3 2 4 1 5 6 8   
37,78 33,10 16,81 7,79 2,94 1,38 0,17   

T 3 2 4 5 1 6 7 8  
38,74 29,66 20,44 6,30 3,34 1,24 0,21 0,04  

U 3 4 2 5 6 1 7 8  
38,66 23,86 22,91 9,54 2,38 1,67 0,47 0,47  

Ü 3 2 4 5 1 6 9   
44,97 27,94 17,46 6,11 1,74 1,31 0,43   

V 3 2 4 5 1 6    
37,55 35,77 17,55 5,33 2,88 0,88    

Y 3 2 4 5 1 6 7 9  
39,86 23,66 23,10 8,72 2,44 1,44 0,69 0,06  

Z 3 2 4 1 5     
38,39 35,63 16,09 7,35 2,52     

 
 
3.2.3. Seslem Sayıları Aynı Olan Sözcüklerin Sözlükteki Tüm Sözcüklere Oranı.  
 

Yaklaşık 28 000 sözcüğün en çoğunu % 35.57 ile 3 seslemli ve % 29.65 ile de 2 

seslemli sözcükler oluşturmaktadır. 

 
Grafik 4. Seslem Sayıları Aynı Olan Sözcüklerin Sözlükteki Tüm Sözcüklere Oranı.  
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Grafik 5. Grafik 3’teki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı..  

 
 
3.2.4. Aynı Seslem Sayısına Sahip Sözcüklerde Farklı Harfle Başlayan 

Sözcüklerin Yüzdesi 

Yaklaşık 28 000 sözcüğün 1 seslemli olanlarının en çoğunu % 10.54 ile K harfi ile 

başlayan sözcükler oluşturmaktadır. Bu durum, 2 seslem için % 11.59 ile yine K 

harfi, 3 seslem için % 9.53 ile S harfi, 4 seslem için % 12.13 ile K harfi, 5 seslem 

için % 14.27 ile K harfi, 6 seslem için %  12.55 ile K harfi, 7 seslem için % 14.77 ile 

A harfi, 8 seslem için % 21.42’şer ile K ve M harfleri ve 9 seslem için % 33.3’er ile 

O, Ü ve Y harfleri olarak saptanmıştır. 

 
                                        Grafik 6.  1 Seslem 

 
 
Grafik 7. Grafik 5’deki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 
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Grafik 8.  2 Seslem 

 
 
 

Grafik 9. Grafik 7’deki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 

 
 
 

Grafik 10. 3 Seslem 

 
 
 

Grafik 11. Grafik 9’daki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 
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Grafik 12. 4 Seslem 

 
 
 
 

Grafik 13. Grafik11’deki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 

 
 
 

Grafik 14. 5 Seslem 

 
 
 

Grafik 15. Grafik 13’deki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 
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Grafik 16. 6 Seslem 

 
 
 
 

Grafik 17. Grafik 15’deki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 

 
 
 

Grafik 18. 7 Seslem 

 
 
 

Grafik 19. Grafik 17’deki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 

 



76 
 

Grafik 20. 8 Seslem 

 
 
 

Grafik 21. Grafik 19’daki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 

 
 
 

Grafik 22. 9 Seslem 

 
 
 

Grafik 23. Grafik 21’deki Değerlerin Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı. 
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Bulguların bundan sonraki bölümünde, veri tabanımızdaki sözcüklerin, seslem 

dağılımları temelinde, dizemsel ve tartımsal özellikleri tablolarla gösterilecektir. 

 

3.2.5.   2 Seslemli Sözcüklerin Dizemsel Yapısı 

8461 2 seslemli sözcükte en çok kullanılan dizemsel yapı, 3361 sözcük ile 1-2 

kalıbıdır. Bunu 3339 sözcük ile 1-1 kalıbı izlemektedir (Tablo 2).    

                                          

Tablo 2.  2 SESLEM 

 

  
 

ü-zü  
129 

1-1 1-2  
48 81  

ü-züz 
431 

1-1 1-4  
92 339  

ü-züzz 
35 

1-3 1-12  
2 33  

üz-zü 
219 

1-2 2-1  
207 12  

üz-züz 
560 

1-1 1-2 1-4 
25 509 26 

üz-züzz 
23 

1-1 1-2  
2 21  

üzz-zü 
9 

1-1   
9   

üzz-züz 
20 

1-1   
20   

üzz-züzz      
  1 

1-1   
1   

zü-zü 
912 

1-1 1-2 2-1 
598 120 194 

zü-züz 
2547 

1-1 1-2  
383 2164  

zü-züzz 
98 

1-2   
98   

 
 

Seslem 
Yapısı 

Dizem Türü 
Sözcük Sayısı 
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züz-zü 
1123 

1-2 2-1  
29 1094  

züz-züz 
2158 

1-1   
2158   

züz-züzz 
50 

1-2   
50   

züzz-zü 
52 

1-1 3-1  
3 49  

züzz-züz 
94 

1-2 2-1  
82 12  

 
 

3.2.6.   3 Seslemli Sözcüklerin Dizemsel Yapısı 

10262 3 seslemli sözcükte en çok kullanılan dizemsel yapı, 1720 sözcük ile 1-1-1 

kalıbıdır. Bunu 1453 sözcük ile 2-1-1 kalıbı izlemektedir. Sözcüklerdeki seslemler, 

sahip oldukları desibellerin (dB) sıralanışına göre gruplaşma eğilimi 

göstermektedirler. Bir sözcükteki ilk seslem, kendisini, aynı ya da daha az dB li 

seslemler takip ettiği sürece grup başı olma özelliğini sürdürür, daha yüksek dB li 

seslem geldiğinde ise bunu yitirir. 3 seslemli sözcüklerde seslemleri gruplaşmış olan 

sözcük sayısı 4252 dir. Bu sözcükler tabloda XXX  ile işaretlenmişlerdir. (Tablo 3). 

                                               
Tablo 3.  3 SESLEM 

ü-zü-zü 
225 

1-2-2xxx 2-1-2 2-3-1xxx  
170 50 5  

ü-zü-züz 
346 

1-1-4 1-5-6 2-1-2  
250 41 55  

ü-zü-züzz 
22 

1-1-3xxx 1-2-3   
21 1   

ü-züz-zü 
275 

1-2-1 1-4-2xxx   
48 227   

ü-züz-züz 
349 

1-1-2 1-2-2xxx   
45 304   

ü-züzz-zü 
8 

1-3-2xxx    
8    

ü-züzz-züz 
13 

1-4-6xxx    
13    



79 
 

üz-zü-zü 
224 

1-1-2xxx 1-2-2 2-1-1  
26 37 161  

üz-zü-züz 
376 

1-2-1 2-1-3xxx   
13 363   

üz-zü-züzz 
16 

2-1-4    
16    

üz-züz-zü 
171 

1-1-3 1-2-1   
14 157   

üz-züz-züz 
265 

1-2-3    
265    

üz-züzz-zü 
2 

1-2-1    
2    

üz-züzz-züz 
2 

1-2-4xxx    
2    

üzz-zü-zü 
16 

2-1-1    
16    

üzz-zü-züz 
16 

1-1-2xxx    
16    

üzz-züz-zü 
1 

2-2-1    
1    

üzz-züz-züz 
8 

1-2-1    
8    

zü-zü-zü 
971 

1-1-1 1-2-2 2-1-1xxx  
631 213 127  

zü-zü-züz 
1280 

1-1-1 1-1-2 1-2-3 2-1-2 
7 855 254 164 

zü-zü-züzz 
54 

1-2-3 2-1-3xxx   
52 2   

zü-züz-zü 
969 

1-2-3 1-3-2 2-3-1  
19 866 84  

zü-züz-züz 
1436 

1-1-1 1-3-3xxx   
123 1313   

zü-züz-züzz 
10 

1-2-3 2-1-2   
9 1   

zü-züzz-zü 
21 

1-5-3xxx    
21    

zü-züzz-züz 
40 

1-1-1 1-2-3   
5 35   

züz-zü-zü 
802 

1-1-1 2-1-1xxx   
128 674   

züz-zü-züz 
1002 

1-1-1xxx 3-1-4xxx   
75 927   

züz-zü-züzz 
19 

1-1-2    
19    
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züz-züz-zü 
475 

2-1-1    
475    

züz-züz-züz 
700 

1-1-1    
700    

züz-züz-züzz 
3 

1-1-2    
3    

züz-züzz-zü 
7 

1-2-1    
7    

züz-züzz-züz 
8 

1-1-1    
8    

züzz-zü-zü 
15 

2-1-3 5-1-5xxx   
2 13   

züzz-zü-züz 
55 

4-1-3    
55    

züzz-züz-zü 
17 

2-2-1    
17    

züzz-züz-züz 
43 

1-1-1    
43    

 
 

3.2.7.   4 Seslemli Sözcüklerin Dizemsel Yapısı 

5855 4 seslemli sözcükte en çok kullanılan dizemsel yapı, 1108 sözcük ile 1-2-2-2 

kalıbıdır. Bunu 519 sözcük ile 1-3-1-3 kalıbı izlemektedir. Seslemleri gruplaşmış 

olan sözcük sayısı 2231 dir. Bu sözcükler tabloda XXX ile işaretlenmişlerdir. (Tablo 

4). 

                                                Tablo 4.  4 SESLEM 

ü-zü-zü-zü 
117 

1-1-1-2xxx 1-1-2-1xxx 1-2-1-1 1-2-2-2xxx 
13 8 9 77 
1-2-3-2 2-2-2-1   
9 1   

ü-zü-zü-züz 
148 

1-1-1-2xxx 1-1-2-2xxx 1-2-1-2 1-3-1-3xxx 
102 11 1 14 
2-2-1-3    
20    

ü-zü-züz-zü 
73 

1-3-4-2xxx 1-5-4-4xxx 2-1-3-2  
60 3 10  

ü-zü-züz-züz 
90 

1-1-4-3xxx 1-6-3-7xxx 2-1-2-3  
70 5 15  

ü-zü-züzz-zü 
2 

1-1-3-2xxx    
2    
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ü-züz-zü-zü 
96 

1-2-2-2 1-3-1-3xxx 1-3-4-2xxx 2-2-2-1 
77 11 4 4 

ü-züz-zü-züz 
126 

1-3-4-3xxx 1-4-2-4 2-1-1-2  
2 118 6  

ü-züz-zü-züzz 
2 

1-2-1-4    
2    

ü-züz-züz-zü 
50 

1-3-3-2 2-1-1-2xxx   
45 5   

ü-züz-züz-züz 
91 

1-2-4-1 2-4-1-4xxx   
78 13   

ü-züz-züzz-zü 
1 

1-2-2-2    
1    

ü-züzz-zü-zü 
2 

1-5-4-3xxx    
2    

ü-züzz-züz-züz 
1 

1-4-3-3    
1    

üz-zü-zü-zü 
123 

1-1-1-1xxx 1-1-1-2xxx 1-2-1-1xxx 2-1-1-2xxx

1 2 10 87 
2-1-4-2xxx    
23    

üz-zü-zü-züz 
103 

1-1-2-3xxx 2-2-1-2 2-2-1-3 3-2-1-5xxx

11 2 7 83 
üz-zü-zü-züzz 
1 

1-2-1-2xxx    
1    

üz-zü-züz-zü 
56 

2-1-2-1xxx    
56    

üz-zü-züz-züz 
57 

1-1-1-1 2-1-1-3   
4 53   

üz-zü-züzz-züz 
1 

2-1-3-2xxx    
1    

üz-züz-zü-zü 
67 

1-1-1-1xxx 2-2-1-2xxx   
59 8   

üz-züz-zü-züz 
83 

1-1-1-2xxx 1-2-1-2   
1 82   

üz-züz-zü-züzz 
3 

2-2-1-3    
3    

üz-züz-züz-zü 
27 

1-1-1-1xxx 1-1-2-1xxx   
1 26   

üz-züz-züz-züz 
59 

1-1-1-2xxx    
59    

üz-züzz-zü-zü 
2 

2-2-1-2    
2    

üz-züzz-zü-züz 
2 

2-3-1-2xxx    
2    
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üzz-zü-zü-züz 
1 

5-2-1-5xxx    
1    

üzz-zü-züz-zü 
4 

4-1-5-3xxx    
4    

zü-zü-zü-zü 
520 

1-1-1-1xxx 1-1-1-3xxx 1-2-1-2 1-2-2-1 
319 18 57 4 
2-1-1-1xxx 2-2-1-2 3-1-3-2 3-1-5-2xxx

29 6 14 73 

zü-zü-zü-züz 
440 

1-1-1-2 1-2-1-2 1-2-1-3 1-2-2-2 
43 3 40 306 
1-3-4-4xxx 2-1-1-2xxx 2-2-1-3xxx  
4 43 1  

zü-zü-zü-züzz 
10 

1-1-1-3 1-2-1-3xxx   
9 1   

zü-zü-züz-zü 
213 

1-1-2-1xxx 1-2-3-1 2-1-2-2 2-1-3-3xxx

171 20 15 7 
zü-zü-züz-züz 
280 

1-1-1-1xxx 1-2-2-2xxx 1-3-2-4  
29 232 19  

zü-zü-züzz-züz 
1 

1-1-2-1    
1    

zü-züz-zü-zü 
323 

1-2-1-2xxx 1-3-1-2 1-3-1-3 2-1-2-1xxx

48 4 5 7 
2-2-1-1 2-2-2-1 2-3-1-2xxx  
221 15 23  

zü-züz-zü-züz 
521 

1-2-1-1 1-2-1-2 1-3-1-3xxx 2-3-1-4xxx

2 8 485 26 
zü-züz-zü-züzz 
6 

1-2-1-3xxx    
6    

zü-züz-züz-zü 
115 

1-1-1-1xxx 1-2-1-1 1-2-1-2 2-1-1-2 
6 98 10 1 

zü-züz-züz-züz 
452 

1-2-2-2 2-1-2-2   
398 54   

zü-züzz-zü-zü 
6 

1-5-1-4xxx    
6    

zü-züzz-zü-züz 
4 

1-3-1-3xxx    
4    

zü-züzz-züz-züz 
6 

1-2-2-2xxx    
6    

züz-zü-zü-zü 
261 

1-1-1-1 1-1-1-2 2-1-2-1 3-1-2-1 
18 11 26 206 

züz-zü-zü-züz 
320 

2-1-1-2 2-2-1-2xxx 3-1-2-2xxx  
17 278 25  

züz-zü-zü-züzz 
5 

3-1-1-4    
5    
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züz-zü-züz-zü 
123 

2-1-2-1    
123    

züz-zü-züz-züz 
182 

1-1-1-1 2-1-2-2xxx   
10 172   

züz-züz-zü-zü 
154 

2-1-1-1 2-1-2-1xxx 2-2-1-2xxx  
112 13 29  

züz-züz-zü-züz 
218 

1-1-1-2 2-2-1-3   
3 215   

züz-züz-zü-züzz 
5 

2-2-1-5    
5    

züz-züz-züz-zü 
39 

2-2-1-1    
39    

züz-züz-züz-züz 
222 

2-1-2-2    
222    

züz-züzz-zü-züz 
3 

3-3-1-2xxx    
3    

züz-züzz-züz-züz 
4 

1-1-1-1xxx    
4    

züzz-zü-zü-zü 
15 

3-2-1-2 6-5-1-5xxx   
11 4   

züzz-zü-züz-zü 
2 

4-1-3-2    
2    

züzz-züz-zü-zü 
2 

3-2-1-2    
2    

züzz-züz-zü-züz 
4 

3-3-1-3    
4    

züzz-züz-züz-zü 
2 

3-2-1-2    
2    

 
 

3.2.8.   5 Seslemli Sözcüklerin Dizemsel Yapısı 

1341 5 seslemli sözcükte en çok kullanılan dizemsel yapı, 96 sözcük ile 2-2-1-1-2 

kalıbıdır. Bunu 75 sözcük ile 2-1-2-1-2 kalıbı izlemektedir. Seslemleri gruplaşmış 

olan sözcük sayısı 811 dir. Bu sözcükler tabloda XXX  ile işaretlenmişlerdir. (Tablo 

5). 

Tablo 5.  5 SESLEM 

ü-zü-zü-zü-zü 
39 

1-2-2-2-2 1-5-2-2-3xxx 1-5-2-4-2xxx 2-1-1-1-2xxx

24 2 4 8 
2-1-3-2-2xxx    
1    
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ü-zü-zü-zü-züz 
13 

1-1-1-2-2xxx 1-1-2-2-1 1-2-1-1-3xxx  
3 1 9  

ü-zü-zü-züz-zü 
16 

1-1-2-2-1xxx 1-2-1-2-2xxx 1-4-1-3-1xxx 2-1-1-2-1xxx

2 9 3 2 
ü-zü-zü-züz-züz 
16 

1-2-2-3-3xxx 1-3-2-3-4xxx 2-2-1-2-2xxx 3-1-3-3-6xxx

9 3 3 1 
ü-zü-züz-zü-zü 
9 

1-3-3-3-3 3-1-2-2-3xxx  
8 1   

ü-zü-züz-zü-züz 
18 

1-1-4-2-3xxx 1-7-4-3-7xxx 2-1-3-1-3xxx  
15 2 1  

ü-zü-züz-züz-zü 
7 

1-1-3-2-2xxx 1-5-3-4-5xxx   
6 1   

ü-zü-züz-züz-züz 
12 

1-1-3-4-4xxx 1-2-1-2-2xxx 1-5-3-4-4xxx 2-1-2-2-3xxx

9 1 1 1 
ü-zü-züzz-zü-züz 
1 

1-2-2-2-2xxx    
1    

ü-züz-zü-zü-zü 
31 

1-2-1-1-1 1-2-2-1-2xxx 1-8-2-4-4xxx  
3 1 27  

ü-züz-zü-zü-züz 
8 

1-2-2-1-1xxx 1-3-1-2-3   
1 7   

ü-züz-zü-züz-zü 
4 

1-5-1-5-2xxx    
4    

ü-züz-zü-züz-züz 
7 

1-3-2-4-3    

7    
ü-züz-züz-zü-zü 
11 

1-4-2-2-3xxx    
11    

ü-züz-züz-züz-zü 
4 

1-3-5-2-3xxx    
4    

ü-züz-züz-züz-züz 
17 

1-3-6-3-7    
17    

ü-züzz-züz-züz-züz 
1 

1-4-3-1-3    
1    

üz-zü-zü-zü-zü 
10 

1-1-1-2-1xxx   
10    

üz-zü-zü-zü-züz 
7 

2-2-1-1-3xxx    
7    

üz-zü-zü-züz-zü 
6 

1-3-1-2-1xxx 2-1-1-2-1xxx   
1 5   

üz-zü-zü-züz-züz 
8 

1-1-1-1-3xxx 2-1-1-2-2xxx   
2 6   

üz-zü-züz-zü-zü 
4 

1-1-2-3-1xxx 2-1-2-1-2   
1 3   

üz-zü-züz-zü-züz 
10 

3-1-4-2-4xxx    
10    
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üz-zü-züz-züz-zü 
3 

1-1-2-1-1xxx    
3    

üz-zü-züz-züz-züz 
9 

1-1-2-2-2xxx    
9    

üz-züz-zü-zü-zü 
13 

1-3-2-2-2 2-2-2-1-2xxx 2-2-2-2-1  
2 1 10  

üz-züz-zü-zü-züz 
12 

1-2-1-1-2xxx 1-2-1-2-2xxx   
7 5   

üz-züz-zü-züz-zü 
4 

2-4-1-2-2    

4    
üz-züz-zü-züz-züz 
4 

1-2-1-2-2   
4    

üz-züz-züz-zü-zü 
3 

2-2-2-1-2    
3    

üz-züz-züz-zü-züz 
1 

1-5-2-1-1   

1    

üz-züz-züz-züz-züz 
4 

1-2-2-1-3xxx    
4    

zü-zü-zü-zü-zü 
106 

1-1-1-1-2xxx 1-1-1-2-2xxx 1-2-2-2-2xxx 1-2-2-2-3 
10 9 3 72 
2-1-1-1-1xxx 2-1-1-2-1xxx 2-2-1-1-1  
4 4 4  

zü-zü-zü-zü-züz 
57 

1-1-1-1-2xxx 1-2-1-1-2xxx 2-1-4-1-2xxx  
45 9 3  

zü-zü-zü-zü-züzz 
2 

1-1-2-1-4xxx 2-1-2-1-3   
1 1   

zü-zü-zü-züz-zü 
31 

1-1-2-2-1xxx 1-1-2-3-2xxx 2-2-1-2-1xxx  
1 23 7  

zü-zü-zü-züz-züz 
43 

1-2-1-2-2xxx 2-2-1-3-2xxx   
10 33   

zü-zü-züz-zü-zü 
40 

1-1-3-2-2xxx 1-2-2-1-2 1-2-2-2-2xxx 2-1-2-1-2 
3 1 4 28 
2-1-2-2-2xxx 3-1-2-1-1xxx   
1 3   

zü-zü-züz-zü-züz 
49 

1-1-2-1-2 1-2-2-2-2 3-1-3-2-3xxx  
44 2 3  

zü-zü-züz-züz-zü 
13 

1-1-2-1-2xxx 1-1-3-1-2   
2 11   

zü-zü-züz-züz-züz 
60 

1-1-2-1-3 1-2-3-1-3   
47 13   

zü-züz-zü-zü-zü 
90 

1-2-1-2-2xxx 1-3-2-1-1xxx 2-2-1-1-2xxx 2-2-1-1-3xxx

2 4 81 3 
zü-züz-zü-zü-züz 
35 

1-2-1-1-2xxx 1-2-1-2-2xxx 2-2-1-1-2  
25 9 1  
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zü-züz-zü-züz-zü 
21 

1-2-1-3-2xxx    
21    

zü-züz-zü-züz-züz 
41 

1-2-1-2-3xxx 3-3-1-4-2xxx   
37 4   

zü-züz-züz-zü-zü 
41 

1-3-3-1-3xxx 2-3-2-1-1 4-3-3-1-3xxx  
4 34 3  

zü-züz-züz-zü-züz 
15 

1-2-1-1-2    
15    

zü-züz-züz-züz-zü 
5 

1-1-2-1-1xxx    
5    

zü-züz-züz-züz-züz 
70 

1-3-5-8-10xxx 2-1-1-2-2   
68 2   

zü-züzz-züz-züz-züz 
1 

1-2-3-4-6xxx    
1    

züz-zü-zü-zü-zü 
52 

2-1-1-1-4xxx 2-1-2-1-1xxx 2-1-2-1-2xxx 2-2-1-1-1xxx

1 2 43 2 
2-2-1-3-2xxx    
4    

züz-zü-zü-zü-züz 
45 

1-2-1-1-1 3-1-1-1-3xxx 3-2-1-2-3xxx 4-3-2-1-3 
2 35 5 3 

züz-zü-zü-zü-züzz 
2 

2-1-1-1-3xxx    
2    

züz-zü-zü-züz-zü 
18 

2-2-1-2-2xxx 3-1-3-5-2xxx   
5 13   

züz-zü-zü-züz-züz 
23 

2-1-2-3-2xxx 2-2-1-2-2 3-1-1-4-3xxx  
1 2 20  

züz-zü-züz-zü-zü 
14 

2-1-2-1-3 2-1-2-2-2   
12 2   

züz-zü-züz-zü-züz 
30 

3-1-4-1-2    
30    

züz-zü-züz-züz-zü 
6 

2-2-3-1-2xxx    
6    

züz-zü-züz-züz-züz 
27 

2-1-4-1-4 2-2-2-1-3xxx   
25 2   

züz-züz-zü-zü-zü 
34 

2-2-1-2-1 2-2-2-1-1xxx 2-3-1-1-2xxx  
1 1 32  

züz-züz-zü-zü-züz 
15 

1-2-1-1-2xxx 3-3-1-2-3   
12 3   

züz-züz-zü-züz-zü 
2 

3-4-1-3-2    
2    

züz-züz-zü-züz-züz 
14 

2-2-1-1-2xxx    
14    

züz-züz-züz-zü-zü 
8 

2-2-2-1-1xxx    
8    
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züz-züz-züz-zü-züz 
4 

2-2-2-1-2    
4    

züz-züz-züz-züz-züz 
13 

2-3-3-1-4    
13    

züzz-zü-zü-zü-zü 
1 

3-1-1-1-1    
1    

züzz-zü-züz-züz-züz 
1 

2-1-2-1-2xxx    
1    

 
 

3.2.9.   6 Seslemli Sözcüklerin Dizemsel Yapısı 

209 6 seslemli sözcükte en çok kullanılan dizemsel yapı, 14 sözcük ile 4-2-2-1-4-4 

kalıbıdır. Bunu 11 sözcük ile 2-1-1-1-1-2 kalıbı izlemektedir. Seslemleri gruplaşmış 

olan sözcük sayısı 156 dır. Bu sözcükler tabloda XXX  ile işaretlenmişlerdir. (Tablo 

6). 

                                            Tablo 6. 6 SESLEM 
 

ü-zü-zü-zü-zü-zü 
1 

1-2-2-3-3-2xxx

1  
ü-zü-zü-zü-züz-züz 
3 

1-2-1-2-2-4xxx  
3  

ü-zü-zü-züz-zü-zü 
2 

1-2-2-4-1-3  
2  

ü-zü-zü-züz-züz-züz 
4 

1-1-2-2-3-3xxx  
4  

ü-zü-züz-zü-züz-zü 
1 

1-3-4-2-3-3  
1  

ü-zü-züz-zü-züz-züz 
1 

1-2-2-1-3-3xxx  
1  

ü-zü-züz-züz-züz-züz 
2 

1-1-4-4-2-4xxx  
2  

ü-züz-zü-zü-zü-zü 
2 

1-2-1-2-2-2xxx  
2  

ü-züz-zü-zü-zü-züz 
2 

1-2-1-2-1-2xxx 2-4-1-3-2-3xxx 

1 1 
ü-züz-zü-zü-züz-züz 
1 

2-6-1-3-4-4xxx  
1  

ü-züz-zü-züz-zü-zü 
4 

1-2-1-2-1-3xxx  
4  
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ü-züz-zü-züz-zü-züz 
3 

1-3-1-3-1-3xxx  
3  

ü-züz-züz-zü-zü-zü 
3 

1-3-4-1-2-2xxx  
3  

ü-züz-züz-zü-züz-zü 
1 

1-2-4-1-3-3  
1  

ü-züz-züz-zü-züz-züz 
1 

1-3-4-1-2-5xxx  
1  

üz-zü-zü-zü-zü-zü 
5 

2-1-1-1-1-2xxx 3-1-2-3-1-3xxx 

4 1 
üz-zü-zü-züz-zü-zü 
1 

2-1-1-2-1-1xxx  
1  

üz-zü-zü-züz-zü-züz 
7 

2-1-1-1-1-2xxx  
7  

üz-zü-züz-zü-zü-zü 
2 

2-1-2-1-1-1xxx  
2  

üz-zü-züz-zü-zü-züz 
1 

1-1-2-2-1-2xxx  
1  

üz-züz-zü-zü-zü-züz 
4 

2-2-1-2-1-2xxx 2-3-1-2-2-2xxx 

3 1 
üz-züz-zü-züz-zü-zü 
1 

2-3-1-2-1-2xxx  
1  

zü-zü-zü-zü-zü-zü 
1 

2-1-1-2-1-1xxx  
1  

zü-zü-zü-zü-zü-züz 
2 

1-1-1-1-2-2xxx 2-2-1-1-2-2xxx 

1 1 
zü-zü-zü-zü-züz-zü 
1 

2-2-1-2-2-2  
1  

zü-zü-zü-zü-züz-züz 
19 

1-2-2-3-2-3xxx 4-2-2-1-4-4xxx 

5 14 
zü-zü-zü-züz-zü-zü 
7 

1-1-1-2-1-2xxx  
7  

zü-zü-zü-züz-zü-züz 
4 

1-3-2-3-2-3xxx 3-1-2-3-2-3xxx 

3 1 
zü-zü-zü-züz-züz-züz 
10 

1-1-1-2-2-3  
10  

zü-zü-züz-zü-zü-zü 
7 

2-2-4-1-2-2xxx  
7  

zü-zü-züz-zü-zü-züz 
3 

2-1-3-2-2-3xxx  
3  

zü-zü-züz-zü-züz-zü 
2 

1-1-3-1-2-1xxx  
2  

zü-zü-züz-züz-zü-zü 
1 

1-1-2-2-2-1xxx  
1  
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zü-zü-züz-züz-züz-züz 
8 

1-2-3-3-2-3xxx 2-1-2-4-1-3xxx 

1 7 
zü-züz-zü-zü-zü-zü 
9 

2-2-1-1-1-2  
9  

zü-züz-zü-zü-zü-züz 
3 

1-1-1-1-1-2xxx  
3  

zü-züz-zü-zü-züz-züz 
4 

1-3-2-2-2-3  
4  

zü-züz-zü-züz-zü-zü 
7 

1-2-1-2-2-2  
7  

zü-züz-zü-züz-zü-züz 
5 

2-6-1-4-2-4  
5  

zü-züz-zü-züz-züz-züz 
3 

1-3-2-2-3-3xxx  
3  

zü-züz-züz-zü-zü-zü 
7 

1-2-3-1-1-2xxx 1-3-3-2-1-2xxx 

5 2 
zü-züz-züz-zü-züz-zü 
1 

2-2-3-1-3-2xxx  
1  

zü-züz-züz-züz-zü-zü 
3 

1-2-2-3-1-1xxx  
3  

zü-züz-züz-züz-züz-züz 
3 

1-1-2-2-1-2xxx  
3  

züz-zü-zü-zü-zü-zü 
5 

2-1-1-1-1-2xxx  
5  

züz-zü-zü-zü-zü-züz 
3 

2-2-1-1-1-2xxx 4-2-1-1-2-3xxx 

1 2 
züz-zü-zü-zü-züz-züz 
7 

3-2-2-1-3-3xxx  
7  

züz-zü-zü-züz-zü-zü 
2 

2-1-2-2-1-3xxx  
2  

züz-zü-zü-züz-zü-züz 
3 

2-1-1-2-1-2xxx  
3  

züz-zü-zü-züz-züz-züz 
3 

2-1-2-3-3-3xxx  
3  

züz-zü-züz-zü-zü-zü 
3 

2-1-3-1-1-1  
3  

züz-zü-züz-zü-zü-züz 
2 

2-1-3-2-2-3xxx 3-1-3-2-2-3xxx 

1 1 
züz-zü-züz-züz-zü-zü 
1 

2-1-2-2-1-2xxx  
1  

züz-zü-züz-züz-züz-züz 
3 

3-1-3-3-2-4xxx  
3  

züz-züz-zü-zü-zü-zü 
3 

2-2-1-1-1-3xxx  
3  
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züz-züz-zü-zü-zü-züz 
2 

3-2-1-2-1-2xxx  
2  

züz-züz-zü-züz-zü-zü 
2 

2-2-1-2-1-1xxx  
2  

züz-züz-zü-züz-zü-züz 
2 

2-3-1-2-2-3  
2  

züz-züz-züz-zü-zü-zü 
3 

2-2-2-1-1-2xxx  
3  

züz-züz-züz-züz-züz-züz 
3 

2-2-3-3-1-3xxx  
3  

 

 

 

3.2.10.   7 Seslemli Sözcüklerin Dizemsel Yapısı 

27 7 seslemli sözcükte en çok kullanılan dizemsel yapı, 4 sözcük ile 2-2-1-1-3-2-4 

kalıbıdır. Seslemleri gruplaşmış olan sözcük sayısı 24 dür. Bu sözcükler tabloda 

XXX ile işaretlenmişlerdir. (Tablo 7). 

                                                    Tablo 7.  7 SESLEM 
ü-zü-zü-zü-zü-züz-züz 
1 

3-2-2-3-1-3-5xxx 
1 

ü-zü-zü-züz-züz-züz-zü 
1 

1-2-2-2-3-3-5xxx 
1 

ü-zü-züz-züz-züz-züz-züz 
1 

1-1-2-2-3-2-3xxx 
1 

ü-züz-zü-zü-züz-zü-züz 
1 

1-3-2-1-3-2-3xxx 
1 

üz-zü-zü-zü-züz-zü-zü 
2 

2-1-1-1-2-2-2xxx 
2 

üz-zü-züz-züz-zü-zü-zü 
1 

2-2-2-4-1-1-2xxx 
1 

üz-züz-zü-zü-zü-züz-züz 
1 

2-2-2-1-1-2-2xxx 
1 

zü-zü-zü-zü-zü-züz-züz 
4 

2-2-1-1-3-2-4xxx 
4 

zü-zü-zü-zü-züz-zü-zü 
1 

2-2-1-2-2-1-3xxx 
1 

zü-zü-zü-zü-züz-zü-züz 
2 

1-1-2-2-2-2-3xxx 
2 

zü-zü-zü-züz-zü-zü-züz 
2 

2-2-2-3-2-1-4xxx 
2 
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zü-zü-zü-züz-züz-züz-züz 
1 

1-1-2-2-3-2-3xxx 
1 

zü-züz-zü-zü-züz-zü-zü 
1 

1-2-3-1-1-2-2xxx 
1 

zü-züz-zü-zü-züz-züz-züz 
2 

1-2-1-1-2-2-2xxx 
2 

zü-züz-züz-zü-zü-züz-züz 
2 

1-2-2-2-1-2-2xxx 
2 

züz-zü-zü-zü-zü-zü-zü 
1 

3-1-2-2-1-2-1xxx 
1 

züz-zü-zü-zü-zü-züz-züz 
2 

2-1-1-1-2-1-3xxx 
2 

züz-züz-züz-zü-zü-züz-züz 
1 

1-1-2-1-2-2-2 
1 

 

3.2.11.   8 Seslemli Sözcüklerin Dizemsel Yapısı 

3   8 seslemli sözcükte her sözcüğün dizemsel yapısı farklıdır. Seslemleri gruplaşmış 

olan sözcük sayısı 3 tür. Bu sözcükler tabloda XXX  ile işaretlenmişlerdir. (Tablo 8). 

                                                 Tablo 8.  8 SESLEM 
 

ü-züz-zü-zü-zü-zü-zü-züz 
1 

1-2-2-1-2-2-2-3xxx

1 
ü-züz-zü-zü-zü-zü-züz-züz 
1 

1-2-2-1-1-2-4-3xxx

1 
züz-zü-züz-zü-zü-züz-züz-züz 
1 

2-1-3-1-1-3-3-3xxx

1 
 
 

3.2.12.   9 Seslemli Sözcüklerin Dizemsel Yapısı 

1  9 seslemli sözcükte dizemsel yapı, 1-3-4-4-2-3-3-3-5 dir ve gruplaşmıştır. Bu 

sözcük tabloda XXX  ile işaretlenmişlerdir. (Tablo 9). 

 
                                                 Tablo 9.  9 SESLEM 

ü-zü-züz-zü-zü-zü-zü-zü-zü 
1 

1-3-4-4-2-3-3-3-5xxx 

1 
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3.3. Bulguların Değerlendirilmesi  

Yaklaşık 26.000 sözcük içinden, gruplaşmanın olmadığı toplam 8.500  2 seslemli 

sözcük çıkartıldığında geriye kalan sözcüklerde seslem sayısı arttıkça gruplaşma 

sayısının da arttığı gözlemlenmiştir. 3 seslemli sözcüklerde, gruplaşmış sözcüklerin  

bu seslem sayısındaki bütün sözcüklere oranı % 40 iken bu oran, 4 seslemli 

sözcüklerde de yaklaşık yine  % 40,  5 seslemli sözcüklerde % 60, 6 seslemli 

sözcüklerde %75, 7 seslemli sözcüklerde % 90, 8 ve 9 seslemli sözcüklerde ise % 

100 dür. 

 

Gruplaşmış yaklaşık 7.500 sözcük incelendiğinde, bunların tamamına yakınınında, 

grup sürelerinin birbirlerine eşit olmadığı gözlenmektedir. Bu sonuç, sözcüklerdeki 

tartımsal yapının eşit bölümlü karma  değil, farklı bölümlü karma tartım özelliği 

taşıdığını, bir başka deyişle, aksak tartımlı olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin 

vekaletname sözcüğü ile ilgili ölçümler incelendiğinde iki gruptan oluştuğu ve grup 

başlarının vurgulu olduğu saptanmıştır: 

 

[Ve+ ka + let ]+ [na+ me ]  

 [-0.2 Db+ -0.2 Db+ -2.6 ]+ [-0.5 Db+ -5.5 Db] 

 

Bir sözcüğün ilk seslemi doğal olarak grup başıdır. Bu, sonraki seslemin dB si aynı 

ya da daha düşük olduğu müddetçe devam eder. Daha büyük dB li bir seslem 

geldiğinde ise yeni bir grup başı oluşur.  
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Vekaletname sözcüğünde, seslemlerin süre oranları gruplara göre toplandığında iki 

grubun süre olarak birbirine eşit olmadığı  saptanmıştır: 

[(1+ 2 + 2]+ [2+ 2] 

 

Diğer gruplaşmış sözcükler incelendiğinde de durum aynıdır. Sözcükleri oluşturan 

grupların sürelerinin birbirine eşit olmaması,  Türkiye Türkçesinin sözvarlığında çok 

sayıda aksak tartımsal yapıda sözcük bulunduğunu ortaya koymaktadır. Türk 

müziğindeki dizemsel ve tartımsal yapının da böyle olduğu bilinmektedir. Bir 

dizemsel yapıdaki öğelerin, süreleri eşit olmayan gruplar halinde yapılanması, aksak 

tartım şeklinde adlandırılmaktadır. Bu olgunun dünya literatüründe de aynı terimle 

anılmasında, Türk Beşleri’'nden olan, besteci- müzikolog, Adnan Saygun’nun büyük 

etkisi olmuştur (Brăiloio 1984).   

 

Patel ve Daniele (2002) de, bir kültürün konuşma dili dizeminin, onun enstrümantal 

müziğinin yapısını da etkilediğinden söz edilmektedir. Bir müziğin ses- süre- 

yoğunluk (İng. tone- duration- intensity) ile ilgili yapısının, onu üreten kimsenin 

konuştuğu anadilin bürünsel (İng. prosodic) öğelerinden etkilendiği düşüncesi, 

yukarıda ortaya konulan bulgular ışığında da destek kazanmaktadır. 

 

Ayrıca, 2. bölümde de söz edildiği gibi bazı dillerde seslemler, ait oldukları sözcüğün 

süresini eşit, bazı dillerde ise farklı olarak paylaşmaktadırlar. Seslemler, seslem 

zamanlı dillerde (İng. syllable-timed languages) eşit, vurgu zamanlı dillerde (İng. 

stress-timed languages) ise farklı uzunlukta olma eğilimi göstermektedirler. Vurgu 

zamanlı dillerde, seslem sayısına bakılmaksızın birbirine eşit zaman aralıkları (İng. 

isochronism), seslem zamanlı dillerde ise eşit süreli seslemler (İng. isosyllabism) söz 
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konusudur. Fransızca ve Hintçe, seslem zamanlı, İngilizce, Rusça ve Arapça ise 

vurgu zamanlı diller grubuna girmektedir (Roach, 1982, Demircan 2001b, Crystal 

2003). 

 

Vurgu zamanlı diller grubunda yer aldığı düşünülen Türkçe için ulaştığımız bulgular 

çerçevesinde vurgu zamanlı ama aksak tartımlı tanımının yapılmasının gerekli 

olduğu düşünülmektedir. Diller, vurgu zamanlı ve seslem zamanlı olarak 

ayrımlaştırılırken sözcük içindeki seslemlerin oluşturduğu gruplarla ortaya çıkan 

tartım olgusu göz önünde bulundurulmamaktadır. Oysa Türkçenin sözvarlığındaki 

sözcüklerin dizem ve tartım görünümlerinin ortaya konduğu bu çalışmanın bulguları, 

dizemin yanı sıra tartım ölçümlerinin de mutlaka yapılması gereğini göstermektedir. 
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4.  SONUÇ 

 

Ölçünlü Türkiye Tükçesindeki sözcüklerin dizemsel ve tartımsal yapılarını 

sesbilgisel ölçümlerin kullanıldığı bir yöntemle betimlemek üzere yola çıkılan bu 

çalışmada, var olan dizemsel kalıplar ve kalıpların kullanılma sıklığı ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bir sözcükteki seslemlerin süre oranları o sözcüğün dizemsel kalıbını 

oluşturduğu için veri tabanındaki sözcükler,  dizem kalıplarına göre sınıflandırılarak 

sayıları belirlenmiştir. 

 

Sözcükler, sahip oldukları seslemlerin taşıdıkları dB (decibel)  sayılarının 

sıralanışına göre tartımsal bir yapı oluşturmakta ve gruplaşma özelliği 

göstermektedirler. Herhangi bir sözcükte, doğal olarak grup başı olan ilk seslem, 

sahip olduğundan daha yüksek Db li bir seslem karşısına çıkıncaya kadar yani, aynı 

ya da daha az dB li seslemler kendisini izlediği müddetçe  grup başı olma özelliğini 

sürdürmektedir.  

 

Gruplar belirlendikten sonra, bunların içindeki seslemlerin, daha önce tek tek 

ölçülmüş olan sürelerini toplayıp her grubun toplam süresine ulaşmak mümkündür. 

Yaklaşık 7.500 gruplaşmış sözcük incelendiğinde, bunların tamamına yakınınında, 

sözcüklerdeki grup sürelerinin birbirlerine eşit olmadığı yani tartımsal yapı olarak  

eşit bölümlü karma tartımlı  değil, farklı bölümlü karma tartım yani aksak tartımlı 

oldukları belirlenmiştir.  
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Sözcükleri oluşturan grupların sürelerinin birbirine eşit olmaması,  Türkiye 

Türkçesinde çok sayıda aksak tartımsal yapıda sözcük bulunduğunu ortaya 

koymaktadır. Vurgu zamanlı dillerde, grupların sürelerinin birbirine eşit olduğu 

bilinmektedir. Bu durumda Türkiye Türkçesi, grup sürelerinin birbirine eşit olmadığı 

vurgu zamanlı diller kategorisine girmektedir. Türkçedeki bu tartımsal yapı, Türk 

müziğindeki aksak tartımlı yapıyla da örtüşmektedir.  

 

Dil sisteminin işleyişini inceleyen Dilbilim ile müzik sisteminin işleyişini inceleyen 

Müzikbilim alanlarının kesiştiği bir arayüz araştırması olarak dildeki birimlerin 

müzikteki kavramlar temelinde betimlendiği bu çalışmada ulaşılan bulguların, 

Dilbilim ve Müzikbilim arayüzünde bundan sonra yapılacak çalışmalara da temel 

oluşturacağı düşünülmektedir. 
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EK 1.  VERİ TABANI 

                                   2 SESLEM 
                                       ü-zü  
1-1 (48)  

 
Asa, asi, aile, ağılı, Ahi, eğri, ağma, ani, ari, âli, âmâ, âlâ, adi, ahu, ağda, ağsı, ağrı, ağıotu, 
ağabey, ayni, ayva, aynı, ayça, ayla, aylı, ayna, ayrı   

İma, iğde, iğne, iğri, iğva, iade, iane, iaşe, ifa 

Oyma, oysa 

Öğle, öykü, öyle 

Uğra, uğru, udi, uydu, uygu, uyku, uyma 

1-2 (81) 

 Ara, arı, aba, acı, açı, azı, ana, anı, ama, aya, akü, ada, agu, afi, ayı, akı, aşı, ata, ati, aşağı, 
akağa, aday, alay  

Eda, eza, ela, epey, emay, eşey, ebe, ece, efe, ege, ego, eke, eko, epe, eti  

Isı, ıra 

İde, ika, iki, ila, ile, iri, ita, iti, ise, iye, iyi  

Otağ, obua, onay, olay, oda, oba, oha, oje, oya, olu, ona, onu, ora, oto, ova, ole 

Öte, öhö, öke, ölet, ölü, öcü 

Uzay, uca, ulu, umu 

Üvey, ütü, üre, üye 
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                                ü-züz  
1-1 (92) 

 
Âdet, aydaş, aydın, aygın, aygır, aygıt, aylak, aylık, aymak, aymaz, aynen, ayraç, ayral, 
ayran, ayrık, ayrım, ayrıt, aysar, aysız, ayvan, ayvaz, ayyaş, ayyuk, alem, ayin, acil, aciz, 
adet,  afet, alem, alet, amil, amin, amir, arız, arif, aşık, ayet, ağmak, ağbaş, ağalık, ağarık, 
aidat, adem, adil, atıl, alim, asap, aşar 

Eylem, eylül, eyyam, eyvan, eyvah, eğmeç, eğilim, eğitim, eğinik 

İkaz, ilan, icap, icat, idam, iman, imal, izah, iğdiş, iğfal, iğmek, icaz, imar, işar  

Oydaş, oyluk, oylum, oymak, oynak, oynar, oynaş, oğlak, oğlan 

Öğlen 

Uygar, uygun, Uygur, uyluk, uymak, uyruk, uysal, uğrak, uğraş, uğrun 

1-4 (339) 

 
Abes, abis, abuk, acar, acem, acep, acun, acur, açan, açık, açış, adak, adam, adaş, adıl, adım, 
afal, afiş, agel, ahır, ahir, ahit, ajan, ajur, akaç, akan, akar, akıl, akım, akın, akış, akik, akim, 
akis, akit, akut, alan, alaz, alev, alıç, alık, alım, alın, alış, aman, amel, amip, amit, amut, anaç, 
anal, anıt, anız, anot, anüs, apaş, apel, apış, araç, araf, arak, Arap, araz, arık, aruz, asal, asar, 
ases, asık, asıl, asır, asil, asit, asit, aşım, aşır, aşoz, atak, ataş, ateh, ateş, atıf, atık, atım, atış, 
atik, atol, atom, aval, avam, avaz, avuç, ayak, ayan, ayar, ayaz, ayık, ayın, ayıp, ayıt, ayol, 
azap, azar, azat, azık, azın,  azil, azim, aziz, azot, akağaç, azoik, acıağaç, aleyh  

Ebat, ebet,  edat, ecel, edep, eder, edik, edip, ehil, ekim, ekin, ekip, elan, elek, elem, elif, 
elim, elit, emin, emir, emek, epik, emek,  emir, enir,  enik,  erin,  erim,  eril, erik, erat,  erez, 
eren,  erek,  eros,  esas, esef, esen,  eser,  esik, esim,  esin,  esir,  eşik,  etil, etik,  eşek,  eşil,  
eşit,  etap,  evet, evin,  etek,  eten,  etüt, etol,  ezik,  eyer,  ezel,  ezan,  emel, emeç, elit, enez, 
eroin  

Ilık, ıtır, ırak, ırıp, ısın, ısıl, ışık, ışın, ılım 

İbis, ibiş, içim, için, içit, icar, içek, idil, iham,  iken, ikil, ikiz, ikon, ilik, ilaç, ilah, ilam, ilim, 
imaj, imam, imek, imik, inak, inal, inan, inat, inek, iniş, ipek, irat, irap, irin, iris, isaf, isal, 
isim, ivaz, iyon, iyot, izaç, izam, izan, izaz, izin, ideal, itaat 
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Odak, obur, obüs, ocak, odun, ofis, okul, okur, oluk, olur, oluş, olut, omur, omuz, onar, 
onun, onur, opal, opus, orak, oral, oran, otel, oruç, orun, otak, ozon, otuz, oval, oyuk, oyum, 
oyun, ozan, oyum, olağan, odeon, oleik, olein 
Özet, özür, özüt,  öbek, öbür, öküz, ölüm, ömür, örüm, önem, örek, ören, örük,  öşür, öveç, 
özek, özel, özen, ödem, ödev, ödül, ödün, önad, önek, önel 
Ucuz, uçak, uçar, uçuk, uçun, uçuş, ulus, umar, ulum, ulan, ulaç, ulak, ulam, ufak, ufuk, 
uruk, urup, uran, uyak, uyuz, uyum, uyur, uzun, uzuv, uzak, uzam, umum, umur, umut, usul, 
uşak  

Üvez, üzüm, üçer, üçüz, üful, üleş, ümit, ümük, ürat, ürem, ürün  

                                ü-züzz  
1-3 (2) 

 
Ahenk  

İğrenç 

1-12 (33) 

 
Aport, amorf, avans, ajans, avunç, avurt, akort, akont, alarm, ayırt, anons, ateist 

Efekt, edinç, ekinç, esans, ezinç, elips, erinç, eşarp, egoist  

İlenç, inanç 

Oniks 

Ödünç, övünç, özenç, özerk 

Usanç, utanç, umunç 

Üzünç, üşenç  
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                                 üz-zü  
1-2 (207)  

 Alto, arzu, arya, akli, askı, asla, asli, asma, asri, apre, apse, argo, arlı, amma, amme, anca, 
anka, anne, anma, arka, arpa, arsa, arşe, algı, allı, altı, amfi, aksi, abla, abli, azca, avcı, atlı, 
akya, alçı, alfa, açkı, adcı, adlı, avlu, atkı, atçı, aşnı, aşna, aşma, ahçı, ahdi, akça, alma, arma, 
artı, amca, akma, acyo, açma, adli, arkai, assai, albay 

Ebru, ecza, ehli, emme, ekşi, emmi, elti, elli, elma, ergi, enva, ense, elçi, erke, eski, esre, 
etli, etki, etme, evci, eşme, evli, evre, ezme, ezgi, enli, eksi,  ekşi, emtia, esma, esna, eşya, 
evla, eşdeğer  

Iska, ırki, ınga 

İbne, ibre, içki, içli, içre, ilçe, ilgi, ilke, ille, imdi, imge, ince, inci, indi, inme, ipka, ipsi, işçi, 
işli, işte, işve, itki, itme, ivgi, ivme, izbe, izci, ihya, imha, içyağı, iddia, ibra, icra, ifşa, ikna, 
ilga, illa, ilmi, imla, imza, inha, inşa, irca, irsi, işba, itfa, İlkay  

Otsu, okçu, okka, okra, oksu, oldu, olgu, olta, omca, omça, onca, onda, ordu, onlu, otçu, 
orsa, orta, orya, otlu, obje, ortay  

Önce, öfke, ökçe, ökse, ölçü, örge, örgü, örme, örtü, öncü, ötre, övgü, özge, özgü, özlü, 
özne, özsu, örfi  

Uçlu, uhde, ukde, umde, usçu, uslu, usta, urba, uncu, utçu, utku, ulvi, uzvi, ufki  

Ülke, üçlü, ünlü, ürkü, ütme, üste, üzre, ülkü, üzgü, ücra, ümmi  

2-1 (12) 

 
Ağaçsı, ağartı, ağaçlı, ağarma, ağırsu, ağızlı 

Iğıltı 
Oğuzca 

Öğütçü, öğürtü  

Uğurlu, uğultu 
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                                üz-züz  
1-1 (25) 

 
Ağaçsıl, ağarmak, ağaçlık, ağaççık, ağırlık, ağırşak, ağıryağ, ağızdan, ağızlık, ağızsıl, 
ağızsız, ağustos 

Eğilmek, eğitmek, eğitmen, eğitsel 

Oğulcuk, oğulluk, öğünlük, öğürmek, öğürsüz, öğütmek 

Uğursuz, uğurluk, uğunmak 

1-2 (509) 

 
Abdal, ablak, açlık, açmak, açmaz, adres, adsız, Afgan, afsun, Afşar, aftos, afyon, ahbap, 
ahlak, ahlat, ahmak, ahraz, ahret, ahşap, ahval, akbaş, akçıl, akkan, akkor, akküf, aklan, 
akmak, akmaz, akpas, akran, akrep, aksak, aksan, akson, akşam, akşın, aktar, aktif, aktör, 
akyem, albüm, alçak, alkım, alkış, alkil, alkol, Allah, allak, allem, allık, almaç, almak, 
Alman, almaş, almaz, alnaç, altık, altın, altız, ambar, amber, amfor, amper, ampir, ampul, 
ancak, andız, angut, anjin, anket, anlak, anlam, anlık, anmak, antep, antet, antik, anyon, 
aplik, apsis, aptal, aptes, ardıç, ardıl, argın, argon, arkoz, armoz, armut, armuz, arpej, arsız, 
arşın, arşiv, artam, arter, artık, artın, ashap, askat, asker, aslan, aslen, asmak, aspur, astar, 
astat, astım, aşkın, aşlık, aşmak, atfen, atlas, atlet, atmak, atmık, avcar, avdet, avlak, avrat, 
avret, Avşar, azgın, azmak, azman, aznif, ançüez  

Ebced, ebleh, ecdat, edvar, efkar, efrat, efriz, efsin, efsun, egzoz, ehram, ehven, ejder, 
eklem, ekmek, eksen, eksik, ekran, elbet, emsal, elgin, elmas, elvan, elyaf, emlak, elzem, 
emzik, elcil, encam, enfes, ender endam, engel, engin, erken, enlem, enkaz, esnaf, esnek, 
esmer, esmek, erkeç,  erkek, erkin, ermin, ermiş, erlik, ermek, ervah, erzak, esham, eskiz, 
erkan, erbap, erbaş, ergin, ergen, erden, erdem, erbin, enzim,  entel, esvap, estet, eşkal, eşkin, 
eşlek, eşsiz, esrar, espas, eskil, esrik, ester,  eşraf, eşref, eşmek, eşlik, evlek, evlat, evkaf, 
evcil, etsiz, etraf, etnik, etmen, etmek, etkin, etken, etçil, evham, evrak, evran, evren, evrat, 
ezmek, ezgin, evvel, evsiz, ezber, ezmek  

Ilgın, ılgım, ılgar, ırgat, ırmak, ıslak, ıslah, ıskat, ıslık, ıstar, ıssız, ısrar, ıtrah, ıştır, ışkın, 
ızgın, ızrar. 

İblis, ibraz, ibret, ibrik, icbar, icmal, içgöç, içkin, içlem, içlik, içme, içmek, içrek, içsel, 
içses, içten, içyüz, idman, idrak, idrar, iffet, iflah, iflas, ifrat, ifraz, ifrit, ifsat, iftar, ikbal, 
iklim, ikmal, ikrah, ikram, ikrar, ikraz, iksir, ilgeç, ilhak, ilham, ilhan, ilkah, ilkel, ilkin, illet, 
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ilmek, ilmik, imbat, imbik, imdat, imkan, imleç, imren, imsak, incik, İncil, incir, indis, infak, 
infaz, ingin, inkar, inmek, insaf, insan, inşat, intaç, intak, intan, ipçik, ipham, iplik, ipnoz, 
ipsiz, iptal, irfan, irmik, irsen, irşat, ishal, iskan, İskit, İskoç, İslam, İslav, islim, ismen, ismet, 
isnat, ispat, ispir, ispit, israf, istek, istem, ister, istif, istim, istop, istor, isyan, işgal, işkil, 
işlek, işlem, işlev, işlik, işmar, işret, işsiz, iştah, işteş, ithaf, ithal, itham, itlaf, itmam, itmek, 
ivmek, izhar, izlek, ihbar, ihdas, ihlal, ihmal, ihraç, ihram, ihraz, ihsan, ihsas, ihtar  

Obruk, odsuz, oflaz, ofris, ofset, okluk, oksit, oktan, oktav, olçum, olgun, olmak, olmaz, 
olmuş, omlet,  ondan, ongen, ongun, organ, onmak, onmaz, onsuz, optik, orfoz, onlar, onluk, 
otçul, ortaç, ortak, ortam, ortoz, orkit, orlon, orman, otluk, ovmak, ozmos,  otlak, otsul  

Öncel, ödlek, öksüz, ölçek, ölçer, ölçüm, ölçüt, ölgün, ölmek, ölmez, ölmüş, önder, öngün, 
önkol, önleç, önlem, önlük, önmek, önsel, önses, önsöz, önyüz, öpmek, ördek, örgün, örgüt, 
örmek, örnek, örtük, öncül, ötmek, övmek, Özbek, özdek, özden, özdeş, özgül, özgün, özgür, 
özlem, özlük, öznel, özsel   

Uçkun, uçkur, uçmak, uçsuz, ummak, uknum, ulmak, umman, unmak, unsur, ussal, utmak, 
uskur, uşşak, uşkun, ustun, unvan, Urban, urgan, urmak, uzman, uzlet, uzluk, unluk  

Ücret, ülfet, üçgen, üçgül, üçler, üçlük, ülser, ülger, Ülker, ünlem, ünsüz, üfleç, üflük, 
ümmet, ümran, üstel, üstat, üslup, üsküf, üryan, ürmek, üstün, üşmek, ütmek, üzgeç, üzmek, 
üzlük, üzgün, ürkek 

1-4 (26) 

 
Akçaağaç, artağan, armağan, aksöğüt, akciğer, akdoğan, aktüel, anbean, arkeen, artıuç, 
amnios, Azrail 

İnşaat, ifşaat, icraat, imrahor, imtihan, ittihat, infial, istiap 

Ofsayt 

Öngöğüs, ötleğen, özbeöz, örneğin 

Üçkâğıt 
 

                              üz-züzz  
1-1 (2) 

 
Aysberg, aysfild 
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1-2 (21)  

 
Amyant, asbest, asfalt, apsent, albatr, alpaks, alyans, antant, artist, altüst 

Endeks, estamp 

İlginç, indeks, ispenç, istenç 

Oktant, orgazm, ordövr 

Ustunç 

Ürkünç 

                               üzz-zü  
1-1 (9) 

 
Artma, artçı, altlı, asklı, ağartma 

Erkli  

İlkçağ 
Örtme 

Üstlü 

                              üzz-züz  
1-1 (20)  

 
Artmak, arktik, arslan, altlık, altmış, alttür, altsız,  astyön, ağartmak 

Erksiz 
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Irktaş 

İlkyaz, irkmek 

Ölçmek, örtmek, örtbas 

Ürkmek, üstdil, üstsüz, üstlük 

                             üzz-züzz  
1-1 (1)  

 
Altcins 

                              zü-zü  
1-1 (598) 

 

Baba, baca, bacı, badi, balo, bale, bani, bakı, batı, bası, bana, bebe, beka, beti, bibi, bila, 
bile, bide, bira, bini, biri, bora, boru, bono, bölü, bura, buna, bunu, buji, büro, büyü, büfe, 
bone, boya, boza, beli, besi, boci, boca, böcü, beta, bala, baro, beze, beri, bere, bubi, biye 

Caba, cadı, caka,  cere, cıva, cici, ciro, cüce, cura, coşu, camia 

Çaba, çaça, çakı, çala, çalı, çapa, çatı, çeçe, çeki, çene, çeri, çeti, çete, çıkı, çıma, çıra, çıta, 
çile, çini, çita, çivi, çuha 

Dadı, daha, dama, dana, dara, darı, dava, dede, debi, dayı, defo, deli, deme, deni, depo, dere, 
deri, deve, deyi, diba, dimi, diri, dişi, diye, doku, dolu, doru, done, duba, dudu, duka, duru, 
duyu, dürü, düse, düze, düve, dizi, dize  

Faça, fide, fıçı, filo, file, fire, fobi, füze, fora, facia 

Gaga, gala, gani, gemi, gece, gebe, geri, gezi, gişe, gibi, göçü, gömü, göre, göze, güdü, 
güve, görü  

Hacı, hadi, halı, hani,  hava, haya, haza, hece, hele, hobi, hoca, homo, hora, huda, huni, 
hayhay, hayhuy, heyhey, hala  

Jagar, jile, jöle, judo, juro, jüri 

Kare, kaba, kafa, kadı, kala, kaka, kale, kama, kame, kanı, kamu, kana, kano, kara, kapı, 
karı, karo, kasa, kaşe, katı, kaya, kavi, kedi, keçe, keçi, kebe, kazı, kefe, keka, keke, kere, 
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keme, kene, kese, kete, kına, kıro, kısa, kıta, kıya, kıyı, kile, kilo, kimi, kipe, kişi, kivi, koca, 
koçu, kofa, koka, koko, koku, kola, koli, koma, komi, koni, konu, kora, koro, koru, koşa, 
koşu, kota, kova, koyu, koza, köle, köse, köşe, kötü, kuka, kuku, kula, kule, kuma, kupa, 
kuru, kuşe, kutu, kuyu, kuzu, küfe, küme, küpe, küre, küsü  

Lüle, laka, lake, lala, lama, lame, lapa, lata, lava, leke, leva, lime, lira, lobi, loca, loça, loda, 
liva, lise, logo, lolo, lota, luti 

Maça, maço, madi, maki, mama, mala, masa, maşa, mano, mapa, maya, mayo, mazı,mazo, 
mega, meme, mene, mera, meni, meri, meşe, meta, meze, miço, midi, mika, mili, mine, mini, 
mira, miri, miza, moda, moka, mola, mono, moto, moza, mönü, muço, muta, muti, müze   

Nüve, nato, nazi, neci, nema, nebi, nece, nene, nere, nine, neşe, nevi, neye, nice, nite, niye, 
nota, nova   

Paça, paha, pala, pano, papa, para, paso, paşa, pata, pazı, peçe, peki, pena, peni, pepe, peri, 
peso, pezo, pide, pika, pike, piko, pili, pipi, pipo, pire, pisi, pişi, poli, popo, posa, poşu, pota, 
polo, pati, puhu, puma, pupa, puro, pusu, püre, poca, poçu  

Raca,  reji, remi, revü, rıka, rina, roba, roka, rota, roza,  röle, ruba, rubu, rüku, rulo, rakı  

Sagu, sabo, saçı, safa, safi, saha, sahi, saka, sako, sala, salı, sana, sanı, sapa, sara, sarı, sası, 
satı, sava, saya, sayı, saye, sezi, seki, seko, sele, seme, sene, sepi, sera, seri, sevi, seci, seçi, 
sezü, sızı, sıkı, sıla, sıpa, sıra, sıva, sıvı, siya, silo, simi, sini, site, sili, soya, sofu, soku, solo, 
soma, sone, sopa, soru, sota, sote, soba, sobe, soda, sofa, sofi, söve, söbe, sürü, sulu, suna, 
sunu, sura, sure, süje, süne, süre, sucu  

Şaka, şama, şano, şase, şasi, şaşı, şema, şeni, şişe, şita, şoke, şuna, şunu, şura, şüyu, şose, 
şike, şile, şire, şına, şıra, şeri, şato, şaşaa  

Taba, tabı, tabu, takı, taka, tamu, tanı, tane, tapa, tapı, tapu, tasa, tava, taya, tazı, teke, tele, 
tela, tema, tepi, tepe, tere, tını, tike, tifo, tıpa, tipo, tipi, tire, toka, toru, töre, toto, tulu, tufa, 
tura, tüfe, tutu, tülü, türe, tüze  

Vaha, vaka, vale,  vana, vazı, vazo, veli, vere, veri, vida, vido, vira, viya, vize , vole, voli, 
vuru, vuku, veto 

Yaba, yaka, yakı, yafa, yalı, yama, yapı, yara, yarı, yatı, yasa, yaşa, yaya, yave, yazı, yedi, 
yeke, yele, yeni, yeti, yıkı, yine, yısa, yoga, yogi, yoma, yöre, yuha, yuka, yuva, yüce, yeme, 
yayla  

Zula, zoka, zona 

1-2 (120)   

 
Bedii, bayağı, buzağı, bukağı, behey, birey, bitey, buluğ, bela, bina 

Cezai, cefa, ceza, cila, cokey, cüzi, cuma 

Dahi, dumağı, defa, deha, deva, deney, detay, dikey, direy, dolay, düşey, düzey  

Fedai, feza, fena, feci 
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Gına, gıda, güya, güzey, güvey 

Hata, heba, hela, hiza, havai, halay, hanay, hokey, huşu 

Jokey 
Kakao, kırağı, kaşağı, kati, keza, kira, kura, kalay, karay, kobay, kolay, kopoy, kuzey, kaza 

Mafia, mania, mesai, mürai 

Nisai, nihai, neva, nida, nanay, nefiy, nogay 

Rubai, Rufai, rodeo, reha, reva, rıza, rica, riya, rüya, rücu 

Semai, sınai, seda, sefa, sema, sena, seza, saray, saba, sada, suni 

Şafii, şayia, şifa 

Tabii, tebaa,  tedai, tugay 

Vedia, video, vahi, vasi, veda, vahiy, veba, vefa, veya 

Yapağı, yanay, yahey, yapay, yatay, yüzey, yeniay 

Zekâ, zeki, ziya 

2-1 (194)  

 
Bade, baki, bazı, bayi, bağcı, bağlı, beğeni, buğuevi, bari, boğucu, buğulu, buse, buğday, 
beyzi, boyca, boylu, boyna, böyle 

Cami, cani, cari, caize 

Çare, Çağatay, çaycı, çağla, çağrı 

Daire, daimi, daima, doğma, doğulu, dini, doyma, duygu, dimağ, düğme, doğru 

Fani, fare, fayda  

Gazi, gaye, gaile, giysi, geyşa, gayri, gayrı 

Haki, hale, hami, hane, hare, havi, huri, hali, hara, haşa, hibe, hile, haybe, hayda, haydi, 
hayta, huyla, huylu, hayli  

Jale 

Kabe, kafi, kani, kase, kaide,  kaime, kağnı, kaygı, kaygu, kayma, kayme, kayra, kayşa, 
keyfi, kıygı, kıyma, köylü, köycü, kuytu 

Lale, loğusa, laci, Leyla, leyli 

Mani, mali, mavi, mayi, mazi, mide, maaile, mağara, mağaza, mana, mudi, mayna, meyve, 
muylu 

Name, nane, nara, naşi, nağme, nafi, neyçe, neyse 

Pare, paye, poğaça, payda, paylı, peyda, poyra, peyke 

Razı, rami, ruhi, raci, rumi 
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Saki, Sami, sâri, saika, sauna, suoku, suare, suiti, sağucu, sade, sari, sima, sine, sayfa, saygı, 
sayrı, sıyga, soyka, soylu, sağrı, sağcı 

Şive, şûra, şube, şufa, şule, şaibe, şahane, şaki, şayka, şöyle  

Tabi, tali, taze, tuba, teali, teati, teori, tuğla, tuğra, tayfa, teyze, toycu, tüylü 

Vade, vadi, vakıa, vaki, voyvo 

Yahu, yani, yağcı, yağda, yağlı, yağma, yığılı, yaylı, yayma, yeygi, yeğni, yığma 

Zade, zati, zayi, zina, zira, zağara 

                               zü-züz  
1-1 (383)  

 
Basur, bariz, batıl, bazen, bidat, bitap, bağrış, baygın, baykuş, baypas, bayrak, baytar, 
beylik, beygir, boykot, boylam, boydaş, boynuz, boysuz, buyruk, buymak, bakir, bağcık, 
bağdaş, bağlaç, bağnaz, bağlık, bağlam, boğmak, boğalık, bağfiil, bağışık, badem 

Caymak, ceylan, cahil, casus, canan, cazip  

Çaylak, çeyrek, çağcıl, çağdaş, çağnak, çağşak, çığlık, çiğlik, çiğnem, çiğdem, çöğmek, 
çağanoz, çağanak 

Daylak, deyyus, doymuş, doymak, doygun, doymaz, duygan, duysal, duymak, dahil, 
duayen, duahan, dağlıç, dağlık, değnek, değmek, doğram, doğmak, dağılım, dağıtım, 
dağınık, değişim, dağoluş, değişik, damat, davet 

Fayton, fatih, fahiş, fanus, feodal 

Gayret, gıybet, giymek, göynük, gafil, galip, gayet 

Haydut, haylaz, hayran, hayrat, hayret, hayvan, heybet, heyhat, heykel, hoyrat, huysuz, 
hacet, halen, hariç, hasıl, hafız, hakan, hakim, halis, hamil, hatun 

Jeolog 

Kafir, kagir, kahin, kaygan, kaymak, kaynaç, kaynak, kaynar, kaypak, kayrak, kayran, 
kayser, kayşat, kaytak, kaytan, kayyım, kayyun, keylus, keymus, kıygın, kıymak, kıymet, 
kıymık, konsey, konvoy, kovboy, koygun, koymak, köydeş, köylük, kurmay, kuyruk, kabil, 
kabus, kafur, katil, katip 

Lades, leylak, leylek, layık, lakayt, lakin, lanet, lazım, leopar 

Mazur, milat, marley, mayhoş, maymun, mayşor, maytap, meydan, meyyal muymul, 
miğfer, muğlak, maruf, masum, malik, madem, maden, mafiş, mabet, mahir, makul, mahur, 
malul, malum, mamul, mamur, manen, maruz, matem, maviş, macun, mezun, mimar, miras, 
mümin, maarif, maişet, maiyet, mealen, muadil, muarız, muasır, muavin, mağlup, mağrip, 
mağrur, mağşuş, mağdur, mağmum, muayyen 

Naylon, neyzen, nazım, nimet, nisan, nahoş, namus, nazır, nazik, narin, nadir, naçar, naçiz 

Paydaş, paydos, paytak, payton, peynir, peyzaj, poyraz, pıymak 
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Reyhan, rahip, ruhen, reomür, riayet, rağbet, rağmen 

Salep, suret, saygın, saykal, saylav, saymak, sayman, sayrıl, sayvan, saydam, seylap, seyran, 
seyrek, seyyah, seyyal, seyyar, sıykal, sıyrık, soydaş, soygun, soymak, soymuk, soysal, 
soysuz, siymek, söylem, söylen, söylev, sabık, sabit, sadet, sadık, sahil, sahip, sahur, sakin, 
salim, saadet, sağlam, sağlık, sağmak, sağmal, sağyağ, sağbek, sağdıç, sağhaf, sağlak, 
seğmen, sığmak, sağanak, sığınak, sığınık, sağaçık, sığlık 

Şakul, şeytan, şaban, şahin, şahit, şamil, şayet, şayan, Şiilik, şeamet 

Tarif, tarih, taviz, taydaş, tayfun, taylak, taytak, tayyör, tıynet, toydan, toygar, toynak, 
tüycük, tüymek, tüysüz, tayin, tecil, tufan, tabir, tadil, tacir, taciz, tahin, takat, takip, talim, 
talip, tamir, telif, teamül, teizim, tearuz, teorik, teorem, teolog , tağşiş, tağyir, tebliğ, teğmen, 
taayyün 

Voynuk, vacip, vahit, vâkıf, vâris, varit, vasıl 

Yakut, yaygın, yaylak, yaylım, yaymak, yayvan, yığmak, yahut, yaver, yaren, yâran, Yasin, 
yağmak, yağmur, yağsız, yüğrük, yeğlik, yeğrek, yığışık, yığışım, yığınak, yağlık 

Zıypak, zeytin, zeyrek, zeylen , zeybek, zabit, zahir, zahit, zalim, zaten, zeamet, zoolog 
 

1-2 (2164) 

 
Bacak, badıç, badik, bagaj, baget, bahis, bahir, bahar,  bakaç, bakam, bakan, bakım, bakır, 
bakış, balet, banal, baraj, barak, barış, başak, barok, baron, barut, basık¸ basım, basın, basen, 
barem, batak, batık, batın, batış, basit, batik, başat, bazal, bekâr, bekas, bekar, bedel, beden, 
bavul, bayan, bayat, bebek, beher, begüm, bazit, bazik, bayır, bedir, beleş, bemol, beniz, 
berat, besin, beşer, beşik, benek, belit, batur, beşuş, beyin, beter, betik, betim, beton, bezek, 
bezem, beyan, beyaz, bezik, bezir, beyit, bıyık, bilet, bilek, biçim, biçem, bıdık, bıkın, bıçak, 
bızır, biber, bikes, bikir, bilar, biliş, bilir, bilim, bider, bidon,  biraz, birer, binek, biner, 
birim, biniş, binit, bitim, bitik, biyel, bizon, bitek, bitüm, bodur, bobin, bohem, borat, boran, 
borik, boyar, boduç, bölek, böcek, böbür, bölük, bölüm, bölüt, börek, bölen, bozuk, bozum, 
boyut, boyun, buhar, bunun, bunak, burun, bücür, buzul, büküm, bükün, büyük, bütün, 
bükük, buruk, bütan, bürün, butik, budun, bugün, budak, buhur, buçuk, bucak, buşon, büken, 
büzük, balad, balık, bocuk, buket, bulut, buluş, basil, basit, beril, binaen, beraat, burağan, 
başağaç 

Cacık, camız, cebel, cebir, cenin, ceset, cesur, cılız, cıbır, ceren, cenah, cerek, celep, celal, 
ceket, cevap, cıvık, cihat, cihaz, cihet, cinas, civan, civar, cisim, cirit, cirim, cudam, corum, 
cüzam, cürüm, cüruf, cüret, cünüp, cicim, cidar, cücük, cülus, cihan, cihar, cenup, ceviz, 
cemaat 

Çabuk, çadır, çakal, çakar, çakıl, çakım, çakır, çalık, çalım, çamur,  çanak, çapar, çapak, 
çaput, çapul, çarık, çaşıt, çatak, çatal, çatık, çavuş, çavun, çayır, çekel, çekap, çedik, çeçen, 
çeker, çekiç, çekik, çekim, çekiş, çelik, çekül, çelim, çenek, çenet, çeper, çepel, çerez, çeşit, 
çetin, çeten, çetir, çevik, çeyiz, çıkar, çıkak, çıfıt, çıban, çıkık, çıkış, çıkın, çılan, çınar, çırağ, 
çırak, çıtak, çıtır, çiçek, çıyan, Çigan, çilek, çimen, çipil, çiriş, çiroz, çivit, çizer, çizem, 
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çizik, çizim, çoban, çocuk, çolak, çoluk, çomak, çomar, çopur, çorak, çökel, çökek, çotuk, 
çorap, çökük, çöküm, çöküş, çömez, çörek, çöven, çözüm, çubuk, çukur, çuval, Çuvaş, 
çürük, çüşük, çemen 

Dadaş, dakik, dalaş, dalak, dalız, damak, damar, danış, davar, datif, dasit, dayak, davul, 
debil, defin, dekar, dekan, delil, delik, demeç, demek, demet, demin, demir, dekor, denet, 
denek, deniz, depar, derin, derun, devam, devim, devir, deyim, deyiş, dışık, dibek, didon, 
diken, dikeç, dikim, dikiş, dikit, dilek, dinar, dinen, diril, dirim, dişil, divit, divik, divan, 
dival, diyet, diyez, diyot, dizem, dizim, dizin, dokuz, dolak, dolan, dolap, dolaş, dolar, 
dolum, domur, domuz, doruk, donuk, doyum, dozaj, dozer, döküm, dölek, dönem, dölüt, 
dönel, dönek, döneç, dönük, dönüm, döner, dönüş, döşek, döşem, döviz, döven, döveç, 
dövüş, dubar, dudak, duman, dumur, duluk, durak, dural, duruk, duşak, duvar, duyar, duvak, 
durum, duyum, duyuş, dübeş, düden, düdük, dügah, dümen, dünit, dünür, düşeş, düşes, 
dürüm, düşük, düşün, düyek, düyun, düzem, düzen, düzeç, diyar, dikiz, düzün, direk, dirik, 
dilim, dizel, desen, durağan, dizayn 

Fırın,  fesat, ferah, fetiş, fetih, fener, felek, fasıl, fason, fakih, fakir fagot, filiz,  falan, faraş, 
fıkıh, fidan, figan, figür, fikir, filan, final, fosil, firar, fütur, fücur, fizik, fiyat, fitil, fişek, 
fular, fakat, fecaat, fuhuş 

Galoş, garaj, garaz, geçer,  gazoz, gazel, gazap, garip, geçiş, geçit, geçim, gelen, gelin, gelir, 
genel, geyik, geviş, gerek, geniş, gıcık, gıcır, gider, gidiş, gocuk, gizil, gizem, giyim, giriş, 
gitar, göçer, goril, gotik, göbek, göçük, görev, gönül, gömüt, gömeç, gölük, gölet, gurur, 
gurup, gusül, güdük, güdüm, güleç, güreş, güneş, gümüş, güruh, güven, güveç, güzün, güzel, 
güvez, geniz  

Haber, habis, Habeş, haçan, haciz, hacir, hadis, hadim, hadım, hafif, hacim, hafit, haham, 
hakem, hakir, halaç, halas, halat, halef, halel, haliç, halik, halim, hamak, hamal, hamam, 
hamiş, hamur, hamut, hanek, hanım, hapis, haraç, haram, harap, harar, harem, harım, harın, 
harim, haris, hasar, hasat, haset, hasım, hasır, hasis, haşat, haşıl, haşin, haşir, haşiş, haşiv, 
hatıl, hatır, hatim, hatip, havan, havil, havuç, havut, havuz, hayal, hayat, hayıf, hayın, hayır, 
hayıt, hayız, hazan, hazar, hazık, hazım, hazır, hazin, hecin, hedef, heder, hedik, hekim, 
helak, helal, Helen, helis, hemen, henüz, herek, herif, heril, hesap, heves, heyet, hezel, hıdiv, 
hısım, hışım, hışır, hıyar, hızar, hızır, hicap, hicaz, hiciv, hilaf, hilal, hilat, himen, hisar, 
hitam, hitap, Hitit, hizip, hodan, horon, horoz, hoşaf, hotoz, hödük, höyük, hudut, hukuk, 
hulul, hulus, humar, humor, humus, huruç, husuf, husul, husus, huzur, hücum, hüküm, hüner, 
hüsün, hüzün 

Japon, jeloz, jeton, jilet, jüpon, jaguar 

Kabak, kaban, kabız, kabin, kabir, kabuk, kabul, kaçak, kaçar, kaçık, kadar, kadeh, kadem, 
kader, kadın, kadim, kadir, kadit, kadük, kafes, kahır, kahil, kahir, kakıç, kakım, kakül, 
kalan, kalas, kalem, kalım, kalın, kalıp, kalıt, kaloş, kamer, kamet, kamış, kamil, kamus, 
kanal, kanat, kanık, kanıt, kaniş, kanon, kanun, kapak, kapan, kapış, kapız, kapik, kaput, 
kapuz, karan, karar, karık, karın, karış, karun, kasap, kasar, kasem, kaset, kasık, kasıl, kasım, 
kasır, kasıt, kasis, kaşan, kaşar, kaşık, kaşif, katar, katık, katır, katot, kavaf, kavak, kaval, 
kavas, kavat, kavız, kavil, kavim, kavis, kavuk, kavun, kavut, kavuz, kayaç, kayak, kayar, 
kayık, kayın, kayıp, kayır, kayış, kayıt, kazak, kazan, kazaz, kazık,kebap, kebir, keder, kefaf, 
kefal, kefek, kefen, kefil, kefir, kekeç, kekik, kelam, kelek, kelem, kelep, keler, keleş, kemal, 
keman, kemer, kemik, kenar, kenef, kenet, keniş, kepek, kepez, kepir, kerem, keres, kerih, 
kerim, keriz, kesat, kesek, kesen, keser, kesif, kesik, kesim, kesin, kesir, kesit, keşen, keşif, 
keşik, keşiş, ketal, keyif, keten, keton, ketum, keven, kılaç, kıdem, kılıç, kılıf, kılık, kılır, 
kımıl, kımız, kıpık, kıraç, kıran, kırat, kırık, kırım, kırış, kısas, kısık, kısım, kısır, kısıt, kışın, 
kıtal, kıtık, kıtır, kıvam, kıyak, kıyam, kıyas, kıyık, kıyım, kıyır, kızak, kızan, kızıl, kibar, 
kibir, kifaf, kiler, kilim, kilit, kiliz, kilüs, kimüs, kinik, kinin, kiniş, kireç, kiriş, kitap, kitin, 
kizir, koçak, koçan, koçaş, kodes, kodoş, koful, koğuş, koket, kokot, kolan, kolej, kolik, 
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kolit, kolon, komar, komik, komot, komut, konak, konik, konuk, konum, konur, konuş, 
konut, kopal, kopek, kopil, kopuk, kopuz, koral, koruk, korun, koşaç, koşam, koşuk, koşul, 
koşum, koşun, koşut, koton, kovan, kovuk, koyak, koyun, koyut, kozak, köçek, köken, 
kömeç, kömür, kömüş, köpek, köpük, körük, kösem, köşek, kötek, köten, kubat, kubur, 
kucak, kudas, kuduz, kudüm, kulaç, kulak, kulis, kulun, kulüp, kuman, kumar, kumaş, 
kumuç, kumuk, kumul, kupes, kupon, kupür, kurak, kural, kuram, kuran, kuron, kurul, 
kurum, kuruş, kurut, kusur, kuşak, kuşam, kuşet, kutan, kutup, kutur, kuvöz, kuyum, kuzen, 
kübik, küçük, küfür, külah, külek, külot, kümes, kürar, kürek, kürit, kürük, kürün, küsuf, 
küsur, küşat, küşüm, kütin, kütük, küvet, küvöz, kafein, kanaat, karaim, kazaen, kazein, 
kıraat, koloit, kokain, kodein, kainat, kaolin, kauçuk, kuaför, kayağan 

Lüzum, lütuf, lahit, lahos, lamel, Lapon, laser, latif, Latin, lavaj, lavaş, lazer, ledün, lehim, 
legal, leziz, libas, lider, limon, likit, likör, liman, limit, liken, linin, lipit, lipom, liret, lirik, 
lisan, lobut, lodos, livar,  lizol, lizöz, logos, lokal, lopur, lokum, lotus, lökün, lüfer, lügat, 
lügaz, lümen, lafız, lagar, lagos, lagün, laden,  ladin, lakap, lineer 

Mazak, mazot, mader, madik, madun, mahal, mabat, mahıv, makus, mahut, majör, makak, 
makam, makas, makat, maket, malak, malaz, mamut, manas, manav, manej, maraz, mapus, 
maral, maran, mariz, marul, masaj, masal, masat, masif, mason, masör, masun, maşer, 
maşuk, matah, matiz, matuf, maval, mayın, mayıs, mabut, Macar, madam, mezür, medar, 
medet, medih, medüz, meful, mehaz, mehel, mehil, mekan, meker, mekik,  melal, melas, 
melek, meral, meram,  melik, melon, melun, melül, memat, memul, menem, merak, meret, 
Merih, mesaj, mesel, mesen, meses, mesul, mesut, meşin, meşum, metal, metan, metil, 
metin, metis, metot, Mesih, mesir, mısır, mevut, meyal, meyan, meyil, meyus, mezar, mezat, 
mezit, mezon, mebus, mecal, mecaz, mecit, miyom, miyop, mizaç, mizah, mizan, milis, 
mikap, mikoz, milek, milim, mimik, minik, minör, miraç, misak, misal, misel, misil, misis, 
mitil, mitos, mitoz, miyar, miyav, miyaz, mıcır, müziç, mürit, mürur, muhal, modül, molas, 
model, moloz, monat, monem, moral, moruk, motel, motif, motor, mozak, mubah, mucip, 
mucir, mucit, mucuk, mucur, moren, mujik, muhit, mulaj, munis, murat, muris, muson, 
mutat, mukim, muzır, muzip, müdür, mühim, mühür, mobil, modem, meteor, mozaik, 
müsait, müzik  

Nüzul, nakıs, nahak, nahif, nakız, nakil, nakit, nalın, namaz, nakış, namet, nanik, nazil, 
nasıl, nasıp, nasır, nasip, naşir, natır, nazar, nacip, neden, nefer, nefes, nefir, nefis, nehir, 
nekes, nelik, nebat, necat, nipel, neşet, neşir, nevir, nezih, nezir, nısıf, nicel, niçin, nifak, 
nikah, nikap, nikel, nesep, nesiç, nesih, nesil, nesir, nizam, nişan, nitel, nitem, niyaz, niyet, 
nisap, nohut, nonoş, noter, nöbet, nöron, numen, nutuk, nüfus, nüfuz, nodul, nabız, nacak, 
nadan, nadas, nadim 

Paçal, paçoz, padok, pagan, pahal, paket, palan, palas, palaz, palet, palıt, pamuk, panel, 
panik, pabuç, papak, papaz, papel, papik, paraf, pasaj, pasak, pasif, patak, patat, paten, patis, 
payan, payen, payet, pazar, pazen, peçiç, pedal, peder, peron, pekin, pelin, pelit, pelür, pelüş, 
penis, peruk, pesek, pesüs, peşin, petek, pınar, pikaj, pikap, piket, pilav, piliç, pilot, pinek, 
pinel, pines, pipet, pirit, pisik, pişik, pişim, piton, piyan, piyaz, piyes, piyon, poker, pokus, 
polat, polip, polis, polim, pomak, pomat, poşet, potas, potin, potuk, potur, pöçük, patik, pişik, 
pulat, pütür, pusat, puset, pünez, püren, pürüz, püsen, püsür, penes, pisuar, papağan 

Ramak, radon, rafit, rahat, rahim, rakam, raket, rakik, rakip, rakor, rabıt, racon, radar, rapor, 
rüyet, ratıp, rayiç, rebap, recep, recim, reçel, redif, refah, refik, refüj, rehin, rejim, rekat, 
rekor, remel, remil, remiz, resen, resif, resim, resul, reşit, revaç, revak, revan, revir, reyon, 
rezil, rical, ricat, rimel, ritim, riyal, robot, rodaj, roket, roman, Romen, rotor, rozet, rögar, 
rötar, rötuş, rugan, rulet, Rumen, rumuz, rutin, rübap, rükün, rüküş, rüsum, rüsup, rasat, 
regaip, rüşeym, rakım  

Sabah, saban, sabır, sabuk, sabun, saçak, saçık, sadak, sadır, sadik, safer, safir, sakat, sahaf, 
sahih, sakak, sakal, sakar, sakın, sakıt, sakız, sakil, sakim, salah, salak, salam, salaş, salat, 
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salcı, salık, salip, salon, saloz, saman, samur, sanal, sanat, sanem, sanık, sapak, sapan, sapık, 
saraç, sarat, sarık, sarım, sarig, sarih, saten, satıh, satım, satın, satır, satur, satış, satir, savak, 
savan, savaş, savat, sayaç, sayım, sayın, sazan, serak, seçik, seçim, sedef, sedir, sefer, sefih, 
sefil, sefir, segah, seher, sehiv, sekel, sekiz, selam, selef, selek, selen, selim, selis, semah, 
seman, semen, semer, semiz, senek, senet, senit, sepet, serap, seren, serim, serin, serum, 
setir, sevap, sevim, seyek, seyir, seyis, seyit, sebat, sebep, sebil, sıçan, sıfat, sıfır, sezon, 
sıcak, sıkım, sıkıt, sınav, sınıf, sınık, sınır, sırat, sırık, sırım, sıvık, sızak, sibak, sicil, sicim, 
sidik, sifon, sihir, silah, silik, silis, simit, sinek, sinik, sinir, sinüs, siren, sitem, sitil, sivil, 
sivri, siyah, siyak, siyeç, siyek, siyer, siyim, siroz, soliç, soğan, soğuk, sokak, soket, sözel, 
soluk, somak, somon, somun, somut, sonar, sonat, sonuç, sonul, sorit, sorum, sorun, sosis, 
sosur, soyut, söbek, sökel, sökük, söküm, sökün, sölom, sömek, sönük, söven, sokum, sokur, 
solak, sönüm, sümük, sucuk, sucul, sudak, sudan, sukut, sulak, suluk, sumak, sumen, sunak, 
sunum, sunuş, supap, surat, susak, susam, susuz, suvat, suyuk, sübut, sücut, sükun, sükut, 
sülün, sefahat, sülüs, sümek, Sümer, süper, sürat, süreç, sürek, sürem, sürur, sürüm, sürür, 
süsen, sütun, süyek, süyem, süyüm, süzek, süzük, subay, serian, siluet, sarıağız, süreğen, 
sütoğul, Süheyl, seyahat, safahat, sonek 

Şafak, şaful, şahap, şahıs, şâhıs, şakak, şakıt, şakak, Şaman, şamar, şarap, şayak, şavul, şatır, 
şehir, şehit, şedit, şebek, şeker, şekil, şelek, şelet, şerif, şerik, şerir, şerit, şeref, şifan, şifon, 
şırak, şilem, şilep, şilin, şimal, şinik, şoför, şubat, şölen, şömiz, şoset, şoson, şoven, şunun, 
şükür, şümul, şurup, şirin, şikâr, şerait, şeriat, şefaat, şecaat, şemail, şenaat 

Tabak, taban, tabip, tabur, tabut, tadat, tadım, Tacik, tacil, tahıl, takım, takim, takoz, talak, 
talan, talaş, talaz, talep, talih, talik, talil, tamim, tamah, tamam, tandır, tanen, tanık, tanım, 
tanış, tanıt, tapan, tapir, tapon, taraf, tarak, taraş, taraz, taret, tarım, tarik, tariz, tasar, tasım, 
taşıl, taşım, taşıt, taşak, Tatar, tatil, tavaf, tavan, tavır, tayın, tayip, tavuk, tavus, tazim, taziz, 
tecim, teber, tedip, tefek, tehir, tekel, teker, tekil, tekin, tekir, telef, telaş, telek, telem, telin, 
telis, temas, temel, temin, temiz, tenis, tenor, tepir, teras, terek, teres, terim, terör, tesit, tesis, 
tesir, tevil, tevek, tetik, tetir, tımar, tınaz, tıfıl, tıkaç, tıkır, tıkım, tıkız, tırak, tıraş, tırık, tırıl, 
tırıp, tırıs, tikel, tifüs, timüs, tiner, tipik, tiriz, tirit, tirat, tiran, tiraj, titan, titiz, tokuz, tokuş, 
tokuç, tokat, tokaç, tohum, tomak, tomar, tomas, tonaj, tonik, tonos, tonoz, topaç, topak, 
topal, topaz, topuk, topur, toput, topuz, torak, torik, totem, total, tosun, torun, torum, tozak, 
tozan, tözel, tören, törel, tuman, tulup, tulum, tuluk, tuhaf, turaç, tutar, tutam, tutak, tutaç, 
tutuk, tutum, tuzak, tuyug, tuval, tüfek, tülek, tümen, tümel, tünel, tünek, tümür, tümör, türel, 
türem, türev, türüm, tütün, tüvit, tüzel, tüzük, teyel, teyit, tezat, tezek, tren, trol, trup, tabiat, 
tekaüt, tolüen, tiroit, tuluat 

Vagon, vahim, vakar, vakıf, vakit, vakum, vakur, valiz, varan, varak, vapur, varış, varil, 
varis, varoş, vatan, vaşak, vasıf, vasat, vatos, vazıh, vebal, vecih, vecit, veciz, Venüs, velut, 
velur, velev, velet, vekil, vehim, vefat, verek, verem, verep, verev, verim, veriş, verit, vıcık, 
vezir, vezin, viraj, viran, virüs, visal, volan, vokal, vizör, vizon, viyak, vitir, vites, vonoz, 
vuraç, vukuf, vuruş, vuzuh, vücut, vürut, vesait, vukuat 

Yaban, yakım, yakın, yakıt, yakin, yalak, yalan, yalım, yalın, yalaz, yalız, yamaç, yamak, 
yaman, yamak, yamuk, yanal, yanar, yanaz, yanak, yanık, yanıt, yapık, yapım, yapın, yapak, 
yapıt, yarak, yarar, yarık, yarım, yarın, yarış, yasak, yasal, yatak, yaşam, yaşıt, yatık, yatım, 
yatır, yavan, yavaş, yayık, yayım, yavuz, yayan, yayın, yazar, yazım, yazın, yazış, yazıt, 
yazık, yedek, yediz, yegâh, yegân, yekûn, yelek, yemek, yemin, yerel, yenik, yemiş, yeşil, 
yeşim, yeter, yetik, yetim, yezit, yıkık, yıkım, yılan, yirik, yitik, yitim, yiyim, yobaz, yokuş, 
yolak, yoluk, yöney, yosun, yorum, yörep, yörük, yudum, yukaç, yulaf, yular, yumuk, 
yumuş, yunak, Yunan, yumak, yutak, yuvak, yuvar, yüküm, yükün, yülük, yürek, yürük, 
yüzer, yüzen, yüzük, yılık, yatağan 
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Zabın, zabıt, zafer, zagon, zaman,  zarar, zayıf, zarif, zebun, Zebur, zecir, zefir, zehap, zehir, 
zemin, zelil, zeker, zekât, zeval, zıbık, zeyil, zıpır, zifaf, zifos, zigot, zihaf, zihin, zikir, ziyan, 
zulüm, Zühal, zühul, zülüf, züyuf, zuhur, zanaat, zayiat,  ziraat                                
 zü-züzz  
1-2 (98) 

 
Basınç, balans, balast, bazalt, boraks, bilinç, Budist  

Cömert 

Çelenk, çelenç 

Dalınç, defans, dayanç, dekont, detant, deşarj, duyunç, dürüst, doping, doçent, direkt, 
düalist  
Faşist, fiyonk, falanj, fayans 

Gülünç 

Hevenk 

Kakınç, kasınç, kavern, kazanç, kement, kepenk, kıvanç, kobalt, kodeks, kokart, kulunç, 
kuvars, kübist, kükürt, külünk, köykent 

Lüpürt, legorn, lejant, levent, lisans, lokavt, lateks 

Modern, moment, monist, menent, menisk, mihenk, miting  

Nühüft, napalm, nakavt, namert 

Pirinç, patent, patanç, pekent, puding, pediatr, payreks 

Römork, rövanş, rölans, rezerv, romans, reform, ravent, redoks, realist 

Sadist, sapınç, Satürn, sekans, sekant, sevinç, sofist, solist, suikast  

Tapınç, teleks, tirink, tırınk, turist, turunç, tişört 

Veliaht 

Yalınç 

Zaping, zavurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

                                 züz-zü  
1-2 (29) 

 
Başbuğ, beddua, buzdağı 

Dizbağı, donyağı 

Gözdağı 

Hercai 

Kornea, kafdağı, kazyağı, kurbağa, karşıoy 

Milföy, meblağ 

Matbaa, matbua, mecmua, mevzii 

Şebboy 

Teşrii, taşyağı, tosbağa, turgay 

Vitray 

Yarbay 

Zaçyağı, zilye, zinha, zinda 

2-1 (1094)  

 
Badya, bahri, bahçe, bakla, bambu, bamya, ballı, banço, balta, balya, bando, barda, banko, 
barça, barba, banka, banyo, barka, barko, basma, başka, basso, bastı, baskı, basya, bavcı, 
başlı, batkı, bavlı, bekçi, bekri, belce, belde, belge, belgi, belki, batma, bengi, benli,  beşli, 
belli, benci, bende, bıçkı, biblo, biçki, biçme, bitli, bitme, bitki, birci, birli, bingi, bilgi, bilge, 
bilye, boklu, bohça, bombe, bomba, borda, bordo, borsa, boslu, bulgu, burcu, büzgü, bütçe, 
bürgü, bünye, büzme,  buzla, buzlu, burma, bunlu, bunda, bukle, bozma, bolca, burgu, bölge, 
bölme, beste, bilme, bunca, beğence, beğendi, boğumlu, boğuntu, boğazlı, böğürtü, bağırtı, 
bağışçı, bağıtçı, bağıtlı, bağımlı, bağıntı 

Cadde, camcı, camlı, carta, canlı, cazcı, camsı, cemre, cibre, cezbe, cezve, cephe, cebri, 
cehri, celse, cinli, cizye, cinci, ciddi, cimri, cilve, conta, coşku, cunta, cunda, cümle, cüppe, 
cukka, cüsse, cumba, cinsi, ciğerli, ciğerci 

Çakma, çalgı, çalma, çamça, çaltı, çancı, çanta, çapla, çaplı, çarpı, çarşı, çatkı, çatma, çekçe, 
çehre, çekme, çelme, çello, çengi, çerçi, çergi, çerge, çeşme, çeşni, çevre, çevri, çıkma, çıktı, 
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çıngı, çırpı, çifte, Çince, Çinli, çinko, çizgi, çizge, çizme, çokçu, çopra, çotra, çorba, çökme, 
çömçe, çöpçü, çörkü, çözgü, çözme, çulha, çünkü, çoğulcu, çağıltı 

Dalga, dalma, dalya, damga, damla, davya, debbe, defne, delta, demli, denge, denli, delgi, 
dergi, derme, derya, devre, dışkı, dikme, dikse, dilci, dikta, dilli, dilme, dingi, dişçi, disko, 
dişli, dizgi, dizge, dobra, dolgu, dosya, dökme, donra, dolma, dönge, döngü, dönme, duble, 
dövme, dulda, durma, durgu, dünya, dünkü, düşçü, düşkü, dürzü, Dürzi, düzce, düzgü, 
düzme, darbe, deste, dikte, dürtü, dogma, düello, düetto, değerli, değirmi, değişke, değişme, 
düğüncü, dağılma, doğancı, doğaüstü 

Fahri,  falso, falcı, falya, fazla, fetva, ferda, ferdi, fışkı, fıkra, fırça fevri, fırka, fıtri, fidye, 
forma, folyo, fitne, fiske, firma, fikri, fulya, furya  

Gizli, germe, gamze, geçme, gıpta, girdi, golcü, gonca gökçe, gömme, görgü, gözde, gözcü,  
gövde, gölge,  gönye,  görme, gübre, güçlü, güfte, gülle, günce, gütme  

Habbe, haçlı, hadde, hafta, hakça, haklı, halfa, halka, hamla, hamle, hamse, hamsi, hancı, 
hande, hangi, hanzo, harbe, harbi, hasbi, haspa, hassa, hasse, hasta, hatta, hatmi, havlı, havlu, 
havra, havya, havza, hazne, helme, helva, hempa, hemze, hepsi, herrü, herze, heybe, hırbo, 
hırka, hırlı, hızla, hızlı, hicri, hidra, hindi, hippi, hisli, hisse, hissi, hodri, hokka, hoppa, 
hoşça, hurda, hurma, hurra, husye, hutbe, huzme, hücre, hülle, hükmi, hünsa 

Jarse, jikle 

Kablo, kabza, kadro, kahpe, kahve, kahya, kakma, kalbi, kalça, kalfa, kalma, kalya, kamçı, 
kamga, kanca, kanlı, kanto, kapma, karga, kargı, kargo, karha, karma, karne, karni, karşı, 
kasko, kasnı, kasti, kaslı, katkı, katma, katre, kavga, kavkı, kazma, kebze, kefne, kehle, 
kekre, kelle, kelli, kendi, kepçe, kerte, kerti, keski, kesme, kesre, keşke, keşki, kıble, kılgı, 
kınlı, kıpti, kırba, kırcı, kırkı, kırma, kıska, kıskı, kısmi, kıssa, kışla, kikla, kilsi, kimse, 
kimya, kirde, kirli, kirpi, kirve, kisbi, kisve, kitle, kitre, kobra, kofti, kolcu, kolye, kolza, 
komşu, konca, kondu, konsa, kopça, kopya, korku, korna, korno, korsa, korza, koşma, kotra, 
kovcu, kovma, köfte, köhne, köklü, köksü, kömbe, köprü, körpe, kösçü, kösnü, kubbe, kukla, 
kumla, kumlu, kumru, kunda, kurca, kurgu, kurma, kurna, kurye, kuşçu, kuşku, kutlu, kutnu, 
kutsi, kuvve, küflü, külçe, külli, küllü, külte, künde, künye, kürdi, kürsü, küskü, küspe, kütle, 
kütlü, küşne  

Lüpçü, lamba, lando, lanse, largo, larva, lavta, Lazca, lenfa, lehli, lehçe, lento, lepra, levha, 
levye,  libre, limbo, litre, liste, lonca, longa, lokma, lorta, laçka,   lafçı,  lahza, lağımcı 

Madde, maddi, mafya, magma, magri, mahfe, makta, maktu, mahra, mahya, makro, maksi, 
mango, malcı, malta, mambo, manca, Mançu, manda, manga, mantı, manto, manya, marda, 
marka, marki, martı, marya, maske, matbu, matla, mavna, mavra, mastı, mebde, mebni, 
mecmu, medya, mehle, mecra, melce, memba, memnu, menfa, menfi, mengi, mengü, menşe, 
merci, mermi, merrü, mersi, mevki, meşbu, meşru, metre, metro, Mevla, mevta, mevzi, 
mevzu, mezra, mıhla, mısra, midye, mikro, molla, milli, mimli, mirza, morto, möble, mösyö, 
mufla, mumcu, mumya, muska, muşta, muştu, mutlu, mukni, müftü, mühre, müjde, mülga, 
mülki, muamma, meğerki, meğerse, Moğolca 

Nüsha, nakdi, nalça, namlı, namlu, nemçe, nefha, nefti, nekre, nazlı, nebze, nemli, nemse, 
nerde, ninni, nezle, nesne, nispi, nükte, nokta, nurlu, nafta 

Pafta, pahlı, palto, pampa, panda, parça, parka, parke, parpa, parpı, parsa, parti, parya, paslı, 
pasta, pelte, pençe, pembe, pengö, pense, penye, perde, perki, perma, permi, pekçe, perva, 
pıhtı, pırpı, pırtı, pilli, pinti, pissu, pişti, pizza, ponje, pompa, ponza, porte, porto, posta, 
potlu, polka, pudra, pulcu, punto, pusla, puslu, püklü, püslü, pullu, püskü, pozcu, puanlı 

Rütbe, radyo, rafya, rahle, rahne, ralli, rampa, randa, ranza, raspa, rende, resmi, resto, ringa, 
rosto, ruble, ruhçu, ruhlu, Rumca, Rusça, rüsva, Rabbi, radde, rumba 
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Sazcı, sazlı, sadme, safça, safha, safra, sahne, sahra, sahte, saklı, saksı, salça,  salgı, sallı, 
salma, salpa, salta, salvo, salya, samba, samsa, sancı, sanki, sanlı, sanrı, santi, sapsı, sargı, 
sarma, sarpa, sarsı, sathi, savca, savcı, savla, savlı, saçlı, saçma, sezgi, seçme, sapkı, sedye, 
sehpa, sekme, seksi, sekte, selva, selvi, sepya, serçe, sergi, serpe, servi, sesli, setre, sevda, 
sevgi, sebze,  secde, seçki, sıska, sıtma,  sıhhi, sıhri, sırça, sırlı, sırma, sikke, silgi, silki, sille, 
silme, sirto, simya, sinsi, sipsi, sirke, sisli, sitti, simge, solcu, sollu, somya, sonda, sonlu, 
sonra, soplu, sorgu, sorti, sosyo, sofra, softa, sövgü, sövme, sözce, sözcü, sözde, sözlü, subra, 
subye, suçlu, sufle, sulta, sungu, sunta, supya, susku, susma, susta, sübye, süfli, sükse, süngü, 
Sünni, sürgü, sürme, sürre, süslü, sütçü, sütlü, sütre, süzgü, süzme, sapma, sıkma, saatçi, 
saatli, sualtı, sığınca, sığınma, sığıntı, soğanlı, soğukçu,  soğurma, söğüşçü, suibriği 

Şişko, şahsi, şapka, şaplı, şarkı, şarki, şanlı, şedde, şaryo, şehla, şaşkı, şekli, şekva, şilte, 
şimdi, şifre, şerha, şemse, şıvga, şunca, şunda, şüphe, şarpi, şuurlu 

Tabla, tablo, tatlı, tabya, taçlı, tafra, tafta, tahra, tahta, takla, takke, takma, takva, takti, taksi, 
taksa, tango, Tanrı, tartı, tarla, taşlı, tavcı, tavla, tavlı, taşra, tekke, tekme, tekne, telve, telsi, 
telli, tempo, tepke, terfi, terbi, tepsi, tenya, tenha, tente, tepki, tepme, terki, terzi, terme, tepsi, 
teşri, teşne, testi, tersi, tevsi, teşyi, tevdi, tevzi, tilki, tıbbi, tezli, tirle, tirsi, tirşe, toklu, tokyo, 
tolga, toplu, topla, topçu, tonga, torba, torna, tortu, tozlu, tozcu, tövbe, törpü, tumba, turba, 
turta, turşu, turno, turne, turna, tutku, tutma, tümce, Türki, türbe, tüpçü, tuzla, tuzlu, türlü, 
türkü, tüslü, tütsü, tasma, tasni, tıpkı, turfa  

Vurma, votka, vulva , vurgu, volta, vişne, vezne, vigla, villa, viski, vergi, Verdi, vatka, 
veçhe, varta, vahşi, vakfe, vargı, varda 

Yafta, yakşi, yakma, yahni, yahşi, yalpa, yamçı, yalpı, yancı, yangı, yankı, yanlı, yapma, 
yansı, yanma, yarda, yargı, yarka, yassı, yastı, yaslı, yarma, yaşlı, yaygı, yatsı, yavru, yavsı, 
yazma, yazgı, yekta, yelli, yetke, yetki, yergi, yerli, yelve, yenge, yılgı, yılkı, yevmi, yivli, 
yirmi, yokçu, yoksa, yonca, yolma, yollu, yolcu, yonga, yorga, yontu, yortu, yufka, yurdu, 
yönlü, yozcu, yosma, yuvgu, yükçü, yüklü, yünlü, yüsrü, yüzde, yülgü, yüzlü, yumru, yengi, 
yağışlı, yığıntı, yığınla, yiğitçe 

Zamme, zanlı, zarsı, zarta, zebra, zecri, zelve, zenci, zenne, zerde, zerre, zevce, zımba, 
zımni, zıpka, zırva, zilli, zilve, zinde, zirve, zonta, zorba, zorca, zorgu, zorla, zorlu, zurba, 
zurna, Zühre, zümre, züppe, zürra                           
                                     züz-züz 
1-1 (2158)  

 
Balçak, balkır, Balkar, bandaj, balkan, bakraç, bambul, barbar, banmak, barkod, barmen, 
barbet, balgam, bakmak, bahşiş, bakkam, bakkal, baklan, baldız, baldır, balçık, balkon, 
balsam, banket, banker, barbun, barbut, bardak, bankiz, balyos, balyoz, basket, baskın, 
baskül, basmak, başkan, başçık, başrol, başsız, baştaş, belgin, belgit, benzer, benzen, benzek, 
benlik, bencil, bellem, bellek, bedbin, baymak, batkın, baston, baryum, başlık, batmak, 
batman, başmak, bargam, başman, battal, batyal, bayram, beşgen, berduş, berber, berbat, 
benzol, benzin, benzeş, bıçkın, bıkkın, biftek, bildik, bıkmak, berzah, berrak, berlam, bızdık, 
bızbız, bıldır, bilgiç, bezgin, bilgin, biçmek, billur, bezmek, beşlik, berjer, bednam, bedhah, 
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birçok, bitler, bokluk, boncuk, bonbon, bomboz, bitkin, binmek, binlik, birlik, bilyon, bilmiş, 
bilmek, birden, bitmek, bitter, birkaç, birler, bizmut, bizzat, bodrum, bomboş, bombok, 
bolluk, boksit, boksör, bonkör, bornoz, bostan, boşluk, Boşnak, bozmak, bozrak, bozgun, 
bozkır, bozlak, böbrek, bölmek, Bulgar, bulgur,  bulmak, buklet, buldok, buhran, burmak, 
büklüm, bühtan, büzgen, büzmek, bülbül, bülten, bükmek, butlan, bunlar, bulvar, bumbar, 
bumbuz, bundan, bungun, burgaç, buzluk, burçak, bunmak, bunluk, bonjur, bilfiil, boşboğaz, 
bozdoğan, bağıldeğer, beysbol, beğenmek, boğulmak, boğuşmak, böğürmek, bağılnem, 
boğazsız, bağımsız, bağırsak, bağırmak 

Cafcaf, cambaz, camgöz, camlık, candan, canfes, cebbar, cepken, cazgır, cennet, cavlak, 
cengel, cansız, cellat, cetvel, cerrah, Cermen, cebren, cangıl, cırlak, cikcik, cızbız, cızlam, 
cidden, cevher, cımbız, cıncık, cinsil, cinsel, cinnet, cingöz, coşkun, coşmak, cüzdan, 
cümbüş, Cizvit, cismen, civciv, canciğer, cancağız, ciğersiz  

Çakmak, çakşır, çalgın, çalgıç, çalmaç, çalmak, çamçak, çatlak, çamlık, çandır, çapkın, 
çapraz, çapsız, çardak, çargâh, çarmık, çarmıh, çarlık, çarpan, çarpık, çarpım, çarşaf, çatmak, 
çatpat, çavdar, çavşır, çavmak, çavlan, çekçek, çekmek, çekmen, çekmez, çekyat, çeltik, 
çelmek, çember, çengel, çentik, çerçöp, Çerkez, çermik, çevrik, çevren, çevrim, çıkmak, 
çıkmaz, çıkrık, çılbır, çılgın, çıngar, çıngıl, çıplak, çınlak, çırçıl, çırnık, çıtçıt, çıvgın, çıvgar, 
çıtpıt, çiklet, çimdik, çimmek, çinçik, Çingen, çirkef, çirkin, çizmek, çokgen, çokluk, çokrak, 
çolpan, çökkün, çökmek, çömmek, çömlek, çördek, çöpsüz, çöplük, çözmek, çurçur, Çulpan, 
çulluk, çarçur, çatlak, çoğunluk, çoğalmak, çoğaltım, çağırmak 

Daldız, dalgıç, dalgın, dalyan, dalmak, damper, dantel, dargın, deccal, dazlak, defter, 
dansöz, dehşet, dehliz, delgeç, delmek, demlik, darlık, dastar, denden, densiz, deprem, 
derhal, dergah, derman, dermek, dernek, derpiş, dertop, derviş, despot, destek, destan, 
deşmek, destur, devlet, devrik, devran, devrim, dırdır, dışgöç, dışrak, dıştan, dışyüz, dızman, 
dızdık, dışzar, dikkat, dikmek, dikmen, dilber, dildaş, dilcik, dimdik, dilmaç, dimnit, dilmek, 
dilsiz, dindar, dingil, dindaş, dingin, dinsel, dinsiz, dipçik, dinmek, dipsiz, dipnot, dirhem, 
dirgen, dirlik, dirsek, disket, diskur, dişlik, dişsel, dişsiz, divlek, ditmek, dizyem, dizdar, 
dizlik, dizmek, doksan, dizgin, doktor, dolgun, dolmuş, donsuz, dolmen, dölsüz, dönmek, 
dördüz, dördün, dördül, dörder, dövmek, dublaj, dublör, dumdum, durmak, durgun, dutluk, 
düklük, düldül, dülger, dümdüz, dümdar, dükkan, dümtek, dünden, dürmek, düşkün, düstur, 
düşlem, düşman, dürbün, dümbük, düşsel, düzgün, düşmek, donmak, dolmak, dökmek, 
dişlek, dikgen, düzlem, düzlük, düzmek, darboğaz, dialkol, dağarcık, dağıtmak, değişmek, 
doğallık, doğalgaz, doğaçtan, doğuştan, doğurmak, diğerkam, doğurgan, değirmen, değersiz, 
değişken, dağılmak, değinmek 

Faktör, fanfar, fanfan, fellah, fenni, fersah, ferman, feryat, fıtrat, fıstık, fındık, fettan, 
formül, futbol, füzyon, fistül, fistan, fincan, fosfor, fırsat, fermuar, fesleğen 

Gaddar, gaflet,  ganyan, gammaz, gamsız, geçmek, geçmiş, gelgeç, gelgit, gırgır, gezgin, 
gezmek, gevşek, gevrek, garson, germek, gerzek, gergin, gerçek, gelmek, girdap, girmek, 
gitmek, girgin, göçmek, göçmen, gondol, gökmen, göksel, gözlük, gözsüz, gözlem, gölcük, 
gönder, gömlek, gurbet, güçlük, güçsüz, güllaç güllük, gülmek, gümrük, güncel, gündem, 
gündeş, gündüz, günlük, gürbüz, gürgen, geğirmek 

Hadsiz, hakkak, haksız, halhal, hallaç, halter, halvet, hamlaç, hamsin, hançer, hangar, 
hanlık, hantal, hardal, harman, harnup,  hartuç, haslet, hasret, hassas, haşhaş, haşmet, hattat, 
havhav, havyar, hazret, heccav, hektar, hellim, helyum, hendek, hepten, hepyek, herkes, 
hımbıl, hımhım, hınzır, hırçın, hırgür, hırsız, Hırvat, hicran, hicret, hiçbir, hiçlik, hiçten, 
hiddet, hidrat, hidrür, hijyen, hikmet, hilkat, himmet, hipnoz, hissiz, hizmet, hodbin, horhor, 
hormon, hortum, hostes, hoşbeş, hoşhoş, hoşnut, höllük, hörgüç, humma, hunhar, hüccet, 
hükmen, hünkar, hünnap, hürmet, hüsran, hüthüt, hüzzam, haftaym 

Jambon, janjan, jiklet, jorjet, jurnal 
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Kaçgöç, kaçkın, kaçmak, kadran, kaftan, kakmak, kaknem, kaktüs, kalben, kalbur, kalçın, 
kalkan, kalker, kalkık, kalkış, kalleş, kalmak, kalpak, kalsit, kaltak, kalyon, kambur, kampus, 
kamyon, kancık, kandaş, kandil, kangal, kankan, kanmak, kanser, kansız, kantar, kantat, 
kantin, kanton, kanyak, kanyon, kapçak, kapçık, kapkaç, kaplan, kaplık, kapmak, kapris, 
kapsam, kapsız, kapsül, kaptan, karbon, karbür, karcıl, kardeş, kargış, kargir, karkas, karlık, 
karluk, karmaç, karmak, karpit, karpuz, karsak, karşın, karşıt, kartal, kartel, karter, karton, 
kartuj, kasket, kasmak, kasnak, kassız, kastar, kastel, kastor, kasvet, kaşkol, kaşmer, kaşmir, 
katgüt, katmak, katman, katmer, katrak, katran, katrat, katyon, kavlak, kavraç, kavram, 
kavruk, kavşak, kazmak, kazmir, keklik, kekmek, keltoş, kemçik, kemlik, kendir, kengel, 
kenger, kental, kentet, kepmek, kerhen, kermen, kermes, kerpiç, kerrat, kertik, kervan, 
keskin, kesmek, kesmik, kesret, keşkek, keşkül, keşmir, ketçap, kevgir, kevser, kezzap, 
kılcal, kılçık, kılgın, kılmak, kınnap, kıpçak, kıpmak, kırbaç, kırcın, kırçak, kırçıl, kırgın, 
kırgız, kırkar, kırkım, kırlık, kırmak, kırmız, kırnap, kırpık, kırsal, kıskaç, kısmak, kısmen, 
kısmet, kısrak, kıstak, kıstas, kışlak, kıtlık, kıvrak, kıvrık, kıvrım, kızgın, kızlık, kızmak, 
kibrit, kiklon, kimlik, kimyon, kiplik, kirkit, kirmen, kirpik, kirtik, kirtil, kipset, kişmiş, 
kişniş, koçkar, koçmak, kofluk, kokmak, kokmuş, kokpit, kolçak, kolhoz, kolluk, koltuk, 
kolyoz, kopmas, konfor, konkav, konken, konkur, konmak, konser, konsol, konson, konsül, 
kontak, kontes, konyak, kopmak, kordon, korkak, korner, kornet, korniş, korsan, kortej, 
korvet, kostak, koster, kostik, kostüm, koşmak, koşnil, kotlet, kovmak, kozmik, kozmos, 
köfter, köftün, kökçük, kökçül, köknar, köksap, köksüz, kökten, kökteş, kölçer, körfez, 
körlük, kösnük, kösnül, köstek, köşker, kudret, kulluk, kulvar, kumcul, kumluk, kumpas, 
kumpir, kumral, kumsal, kundak, kunduz, kurban, kurgan, kurmak, kurnaz, kursak, kurşun, 
kuskun, kuskus, kusmak, kusmuk, kuşbaz, kuşlak, kuşlar, kuşluk, kuşmar, kutsal, kutsuz, 
kuvvet, kuzgun, küfran, kükrek, külfet, külhan, küllük, kültür, kümbet, kürdan, kürkas, 
kürtaj, kürtün, küskün, küsküt, küsmek, küstah, katliam, karcığar, kırkağaç, kokteyl, 
kördüğüm, koaptör, kuartet   

Losyon, lümpen, lüpten, lütfen, laklak, laktoz, landon, langur, lantan, lapçın, lastik,  lavman, 
lektör, lejyon, lenger, leşçil, levrek, lezyon, lezzet, linyit, lipsos, lityum, lojman, lopçuk, 
lombar, lomboz, longuz, Labros 

Mahcup, mahcur, mahcuz, mahdum, mablak, mafsal, mahmul, mahmur, mahdut, mahfil, 
mahfuz, mahkum, mahlas, mahlep, mahluk, mahlul, mahlut, maksut, maktul, makyaj, 
mahpus, mahreç, mahrek, mahrem, mahsul, mahsup, mahsur, mahsus, mahşer, mahzen, 
mahzun, mahzur, makber, makbul, makbuz, maksat, mahmuz, mandal, maltız, mangır, 
mangiz, Malkar, malkoç, mallak, mangal, mangan, manzum, mantar, mantık, mantin, mantis, 
mantol, manyak, manyat, manyok, manken, mansıp, manşet, manşon, markaj, market, 
markiz, maskot, marpuç, marsık, martak, martin, maslak, masraf, masruf, mastar, mastor, 
mastur, maşlah, maşrık, matkap, matlup, matrah, matrak, matris,  mavzer, mazbut, mazgal, 
mazruf, master, mazhar, mazlum, mazmun, maznun,  
mebzul, mecbur, meclis, meclup, mektep, mektup, meczup, meçhul, meddah, medyum, 
medyun, mefhum, mefluç, mefruş, mefsuh, meftun, mehtap, mehter, mekruh, mecnun, 
mecruh, melhuz, meltem, memnun, mendil, menfez, menfur, menhus, menkul, mensup, 
mensur, mentol, menzil, mehlem, merbut, mercan, mercek, merhem, merhum, mescit, 
merkat, merkep, merkez, Merkür, mermer, mersin, mertek, mevhum, mesken, meskun, 
meskut, meslek, mesnet, mesrur, mestur, meşgul, meşhur, meşhut, meşkuk, meşrep, meşrut, 
methal, metraj, metres, metrik, metris, metruk, mevcut, mırnav, mısdak, mevkut, mevlit, 
mevsim, mevsuk, mevzun, mezgit, mezhep, mezkur, mıhtan, mevkuf, mıstar, mışmış, 
mızmız, mızrak, mızrap, mibzer, migren, mihman, mihnet, mihrak, mihver, mikron, mikrop, 
mikser, miktar, mikyas, mıskal, milyon, minber, minder,  
minnet, minnoş, minval, minyon, miskal, misket, miskin, mister, mistik, misvak, misyon, 
mitral, millet, monden, montaj, morluk, Moskof, mosmor, motris, moflon, morfin, muhbir, 
muhkem, muhlis, muhrip,  muhtaç, muhtar, mutsuz, mukriz, mundar, munzam, murdar, 
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Mushaf, muslin, musluk, mutfak, mutlak, münkir, mübrem, mücbir, mücrim, mücver, 
müddet, müdrik, müdrir, müflis, müflon, müfrit, müfsit, mühlet, mükrim, mümbit, mümkün, 
mümtaz, müncer, müshil, Müslim, müspet, müsrif, müşfik, müşkül, müşrik, müthiş, müzmin, 
mürver, mürşit, mürtet, münhal, milyar, müphem, morfem, matbuat, menfaat, mevduat, 
mevzuat, müstear, muaccel, muaddel, muahhar, muakkip, muallak, muallel, muallim, 
muannit, muattal, muattar, muazzam, muazzez, müebbet, müellif, müesses, müessif, müessir, 
müessis, müezzin 

Normal, nosyon, nötron, nursuz, nobran, nalbur, namzet, nardin, nankör, nansuk, narkoz, 
nasfet, natron, navlun, nemcil, nedret, nefret, nefrit, nektar, nemrut, Neptün, nerden, nergis, 
nimbus, nesnel, neşren, neşter, nevbet, nevmit, nevroz, nevruz, nevton, nıkris, nısfet, nikbet, 
nikbin, nikris, nervür, nisyan, nitrat, nispet, noksan, nakden, namdar, nakkaş, naklen, nakzen, 
nükleer, nükleon, naiplik 

Pantol,  paldım, palyoş, pampal, pancar, pancur, pandül, panjur, panter, papyon, pardon, 
parkur, parlak, parmak, parsel, partal, parter, paskal, paspal, paspas, pastal, pastav, pastel, 
pastil, pastiş, paşmak, parfüm, patlak, patrik, patron, pavyon, pazval, pehpeh, peklik, 
pekmez, peltek, pelvis, pencik, pentan, pepsin, pepton, perçem, perçin, perdah, pergel, 
perhiz, perlit, perlon, perpil, persek, pervaz, perver, pestil, peşkeş, peşkir, peşrev, petrol, 
pırlak, pırnal, pırnat, pırnar, pırpır, pırpıt, pırtık, pırtıl, pısmak, pıtrak, piçlik, piknik, pirlik, 
piryol, pislik, piston, pişdaş, pişkin, pişman, pişmek, piştov, podyum, pohpoh, pinpon, 
ponpon, ponton, poplin, porfir, porsuk, portör, postal, poster, postiş, potkal, potlaç, potluk, 
potrel, pörsük, panzer, pusmak, pusval, putrel, püklüm, pürçek, pürçük, pürtük, püskül, 
pulluk, pulman, panteon, penguen, pisboğaz, puantör, puantaj, puanter 

Radyan, rahman, rahmet, rahvan, rakkas, rapten, rastık, rehber, reklam, rektör, rektum, 
renyum, replik, resmen, ressam, revnak, rıhdan, rıhtım, rikkat, ritmik, rodyum, rokfor, rozbif, 
rölyef, ruhban, ruhsal, ruhsat, ruhsuz, rulman, rüçhan, rüstik, rüşvet, rüzgar, radyum, reaktör 

Saçmak, saçsız, safdil, saffet, safkan, saflık, safran, saklık, sazlık, sancak, sandal, sandık, 
sanmak, sansar, sansür, santim, santur, sapçık, sapkın, sapmak, sapsız, sardun, sarhoş, 
sarkaç, sarkık, sarkıl, sarkıt, sarkom, sarmak, sarmal, sarman, sarnıç, sarraf, sarsak, sarsık, 
sarsım, satmak, satvet, savlet, savmak, savruk, savsak, savsal, savsöz, salgın, salkım, salmak, 
salpak, saltık, seçkin, seçmek, seçmen, sehven, sekban, sendik, sensen, sentez, senyör, 
sepken, septik, serbaz, serçin, serdar, sergen, sergin, serhat, serkeş, sermek, serpuş, sersem, 
servet, servis, seryum, sesçil, seslem, sessiz, sesteş, setliç, sevmek, sekmek, sekmen,  seksek, 
seksen, sekter, sektör, selmak, sembol, sıçmak, sezmek, sezyum, sıhhat, sıkkın, sıklet, sıklık, 
sıkmak, sıncan, sırdaş, sırsız, sırtar, sızgıt, sızmak, siftah, siklon, sikmek, siktir, silmek, 
simsar, sincap, sormuk, sosyal, Sovyet, sismik, sistem, sistit, sistol, sirrus, sohbet, sokmak, 
sokman, solmak, solmaz, sondaj, sonsal, sonses, sonsöz, sonsuz, sorguç, sorgun, sorkun, 
sormak, sinlik, sinmek, sinsin, sinyal, sinyor, sirkat, sirken, solfej, solgun, sökmek, sölpük, 
sönmek, sövmek, sözcük, sözlük, sözsüz, subret, suçsuz, suflör, sultan, sumsuk, sungur, 
sunmak, suskun, susmak, sürtük, süsmek, süssüz, sütsüz, süzgeç, süzgün, süzmek, sütlaç, 
solhaf, sülyen, sümbül, sümsük, sündüs, sünger, süngüç, sübyan, sünmek, sünnet, sünter, 
sürgit, sürgün, sürmek, suspus, sutyen, süpriz, sodyum, sardoğan, saksağan, sıkboğaz, 
seksüel, saatlik, suölçer, sağılmak, seğirdim, seğirmek, sığamsal, sığırcık, sığışmak, 
sığınmak, soğancık, soğukbez, soğukluk, soğurmak, soğuşmak, soğutkan, soğutmak, 
soğulmak, söğütlük, sağalmak, sağaltım, sağanlar, sağımlık, sağınlık  

Şablon, şahbaz, şahlık, şahniş, şahsen, şalgam, şalter, şalvar, şamdan, şaşmam, şandel, 
şantaj, şantör, şantöz, şanjan, şantuk, şarjör, şaplak, şaprak, şapşak, şapşal, şarbon, şaşkın, 
şaşmak, şaşmaz, şebnem, şeffaf, şefkat, şehnaz, şehvet, şeklen, şeşbeş, şıllık, şıltak, şerbet, 
şevket, şevval, şenlik, şeşyek, şeşper, şıvgın, şiddet, şirret, şiryan, şirket, şimşek, şimşir, 
şipşak, şirden, şişman, şişmek, şişlik, şişkin, şöhret, şunlar, şundan, şofben, şükran, şakrak, 
şampuan, şuursuz, şiirsel  



123 
 

Taçsız, taflan, tafsil, tafsih, tahdit, tahfif, tahkik, tahkim, tahkir, tahlil, tahmil, tahmin, 
tahmis, tahnit, tahrif, tahrik, tahrip, tahrir, tahriş, tahsil, tahsis, tahvil, takbih, takdim, takdir, 
takdis, taklak, taklip, taklit, takmak, takrip, takrir, takriz, taksim, taksir, taksit, taktik, taktir, 
takvim, takyit, talkım, talkın, taltif, talveg, talyum, tambur, tamgün, tampon, tamtam, tanker, 
tanmak, tannan, tansık, tantal, tanzim, tapmak, tarçın, tartar, tartım, tasdik, tashih, tasnif, 
tasrif, tasrih, tasvip, tasvir, taşçıl, taşkın, taşlık, taşmak, taştir, tatbik, tatmak, tatmin, tatsal, 
tatsız, tavsif, tavşan, tavsif, tavsih, tebdil, tebrik, tebşir, tecdit, tazmin, tazyik, tebcil, tecrit, 
tecvit, teçhil, teçhiz, tedbir, tedfin, tedhiş, tedris, tedvir, tehyiç, tefsir, teftiş, tehcir, tehdit, 
tefhim, tefrik, tefriş, tekbir, tekdir, tekfur, tekit, teklif, tekmil, teknik, tekrar, tekrir, teksif, 
teksir, tekvin, tekzip, telcik, telhis, telkin, telküf, tellak, tellal, telkih, temlik, temmuz, telmih, 
telsiz, tembel, temkin, tembul, temcit, temdit, tembih, temren, tellür, temrin, temsil, temyiz, 
tender, tenkil, tenkis, tenkit, tensel, tensik, tensip, tentür, tenvir, tenzih, tenzil, tephir, tepken, 
tepmek, tercih, terfih, tergal, terhin, terhis, terkeş, terkin, terkip, terlik, termal, termik, termit, 
termos, tersim, tertip, tescil, tesdis, teshin, teshir, teskin, testis, teşbih, teşhir, teşhis, teşkil, 
teşmil, teslim, teslis, tespih, tespit, teşrif, teşrih, teşrik, teşrin, teşvik, tetkik, tevbih, tevcih, 
tevhit, tevkif, tevkil, tevlit, Tevrat, tevsik, tezlik, tezmek, tezvir, tezyif, tezyin, tezyit, tezgâh, 
tezhip, tıbben, tıkmak, tıknaz, tılsım, tıngır, tınmak, tınnet, tırtık, tırtıl, tırtır, tiftik, tırmık, 
tırnak, tırpan, tırlık, tilmiz, timbal, timsah, timsal, tinsel, tipsiz, tirfil, titrek, titrem, tirlin, 
tirpit, tirşik, tiryak, tokmak, toksin, tombak, tombaz, tombiş, tombul, tomruk, tonton, toplaç, 
toplam, toplum, tornet, torpil, tortop, tortul, toprak, toptan, torlak, toryum, tozluk, tozmak, 
töhmet, tulyum, tummak, tumşuk, Tunguz, turgor, tuzcul, tuzlak, tutkal, tutkun, tutmaç, 
tutmak, tutsak, tuzluk, tuzsuz, tümcül, tümden, tümgün, tümleç, tülyum, tüccar, tümler, 
tümsek, tünmek, tüplük, türban, türbin, türdeş, türsel, tütmek, taslak, tablet, tösmek, tevziat, 
turkuaz, tevdiat, taaccüp, taaddüt, taaffün, taahhüt, taalluk,  taammüm, taammüt, taannüt, 
taarruz, taassup, teeddüp, teehhür, teemmül, teessüf, teessür, teessüs  

Vaftiz, vahdet, vahşet, vakvak, varmak, varlık, vargel, vantuz, Vandal, vampir, varsam, 
varsıl, varyos, vatlık, vatman, vermut, vermek, verkaç, vektör, vernik, vicdan, vinter, virgül, 
viskoz, vombat, voltaj, volkan, vodvil, vitrin, vurgun, vurmak, vurtut, vuslat, virtüoz 

Yakmaç, yallah, yallık, yalman, yakmak, yalçın, yaldız, yalgın, yanlık, yanlış, yanmak, 
yansız, yalnız, yalpak, yalpık, yaltak, yalvaç, yamyam, yamyaş, yancık, yandaş, yandık, 
yangın, yanşak, yapmak, yaprak, yardak, yardım, yargıç, yasmak, yastık, yaşmak, yarmak, 
yarpuz, yarlık, yatkın, yatmak, yavşak, yazlık, yazmak, yazman, yedmek, yeksan, yekten, 
yelken, yellim, yelloz, yelmek, yenmek, yermek, yersiz, yemlik, yengeç, yelpik, yeltek, 
yetkin, yetmek, yetmez, yetmiş, yıkkın, yıkmak, yılmak, yılmaz, yıprak, yırtık, yıllık, yılgın, 
yitmek,  yokluk, yoksul, yolmak, yolsuz, yomsuz, yoksuz, yoldaş, yolluk, yoksun, yongar, 
yonmak, yontuk, yordam, yorgan, yöndeş, yönsüz, yorgun, yormak, yornuk, yortan, yöntem, 
yummak, yumruk, yunmak, yutmak, yüklem, yüklük, yüksek, yüksük, yüzden, yüzgeç, 
yüzler, yüzlük, yüzmek, yüzsüz, yüzyıl, yıldız, yassıağaç, yağışsız, yığınsal, yağılmak, 
yığışmak, yiğitlik, yoğaltım, yoğalmak, yoğunlaç, yoğunluk, yoğurmak, yağölçer, yeğinlik  

Zillik, zillet, zikzak, zirkon, zirzop, ziynet, zilsiz, zimmet, zincir, zumzuk, zorluk, Zodyak, 
zümrüt, zıpkın, zıpzıp, zırlak, zırnık, zındık, zıncar, zımnen, zılgıt, zıkkım, zengin, zeplin, 
zerrin, zevzek,  zemzem, zembil, zecren, zavzav, zahmet, zangoç,  zakkum, zambak, zambur, 
zulmet, zampik 
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züz-züzz 
1-2 (50) 

Bedbaht, barfiks, başkent, başkurt, bilfarz 

Cazbant 

Damping, dansing, derbent, derdest, dipdinç, diftong, dubleks 

Hemcins, hemdert, holding 

Kamping, kırlent, kıskanç, konveks, korkunç, köktürk 

Langırt, langust, lasteks 

Nalbant, nardenk, noktürn 

Pankart, pigment, pöhrenk, pazvant, persenk, panteist 

Rantabl, refleks 

Sentaks, serbest, sermest, satranç, sürşarj 

Şantung, şetlant, şezlong 

Tanjant, tülbent, tiksinç 

Varyant 

Zendost, zapping                              
                                           züzz-zü 
1-1 (3)  

 
Hintyağı 

Neftyağı 

Portföy 
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3-1 (49)  

 
Bahtlı, borçlu  

Cenkçi, ciltçi, ciltli 

Çarkçı, çarpma, çırpma, çiftçi 

Dertli, derzci, dostça, dörtlü 

Hintli, hırslı, halkçı  

Kentli, kertme, köşklü, kulplu, kungfu, kurtlu, kürkçü, kürklü, kürtçe 

Renkçi, renkli, riskli 

Serpme, Sırpça, silkme, seğirtme 

Şanslı, şarklı, şartlı, şistli, şavklı 

Tankçı, tartma, Türkçe 

Yırtma, yontma, yoğurtçu, yoğurtlu 

Zamklı, zarfçı, zarplı, zevkli, zırhlı                              
züzz-züz 

1-2 (82) 

 Banknot, bahtsız, berklik, burkmak, borçsuz, börtmek,  

Cinslik, ciltsiz 

Çarpmak, çentmek, çırpmak, çiftlik,  

Denklem, denkteş, derslik, dostluk, dörtnal, dörtgen, Dörtyol, dörtlük, dürtmek 

Folklor 

Gençlik,  gırtlak 

Hentbol, hortlak 

Kalkmak, kalpsiz, kentsel, kertmek, kırçmak, kırklar, kırkmak, kırpmak, korkmak, kurtçuk, 
kurtçul, kurtboğan  

Partner, pırtlak, pörtlek, portmak, pençgah, parttaym 
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Rençper, renkser, renksiz, renkteş,  röntgen 

Saltlık, sançmak, sandviç, sarkmak, sarsmak, semptom, serpmek, sertlik, sırkmak, sırtlan, 
silkmek, sürtmek, sürçmek  

Şanjman, şanssız, şartsız 

Terslik, tersyüz, Türkmen, Türklük, tekstil 

Yırtlak, yırtlaz, yırtmaç, yırtmak, yurtluk, yurtsal, yurtsuz, yontmak, yortmak, Yurttaş  

Zevksiz, zırtlak 

2-1 (12)  

 
Bağırtkan, bağırtlak, böğürtlen, bağırtmak 

Çoğaltmak, çığırtkan, çağırtmak 

Seğirtmek, sağaltmak, sığırtmaç, sağaltman 

Yoğaltmak    
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3  SESLEM 
                                 

ü-zü-zü 
1-2-2 (170) xxx 

 
Amele, ameli, aroma, arıcı, arife, apoşi, arıcı, arena, arife, aroma, arada, aracı, araka, anane, 
anemi, alıcı, abacı, abalı, abaşo, Abaza, abiye, abone, acaba, acele, açıcı, adale, adalı, acıcı, 
afazi, akaju, akala, akıcı, acılı, avene, avenü, aşılı, aşırı, atama, ataşe, atıcı, atika, afili, afoni, 
analı, arama, araba, amino,  amigo, alaca, acıma, ayıcı, aşevi, afişe, agora, adama, aşama, 
ahize, avize, anaarı, ahali, aşağılı, arazi, akide, acuze, avare, aşure, alaka, apayrı, alaylı, 
alaycı, alaşağı, Alevi, asabi, aleni, acemi 

Ekici, ekose, eleme, emici, emaye, epeyi, etene, elişi, enöte, esami, emare, enayi, esasi, 
eloğlu, ebedi, edebi, ezeli 

Ilıca, ışıma 

İçeri, ikili, ileri, ileti, imece, inici, ipucu, irice, ironi, itici, ivedi, izole, ibare, idame, idare, 
idari, ifade, ihale, ikame, ilave, irade, izafe, izafi, imale, imame, işari, ilahe, ilahi, iguana  

Otacı, oyalı, ovalı, okapi, odalı, olası, oralı, opera, orası, odacı, okuma, obuacı, olaycı, 
onaylı, otoray  
Ötürü, öteki, ötücü, öreke, övünü, öneri, örücü, örülü, öbürü, önoda 

Uçucu, uçarı, ulama, umacı, umucu, uyarı, ucube, ulufe,  umumi, usare, uzaycı, ukala, 
ulema  

Ünite, üreme, üremi, üreti, ütülü, ütücü, üzere, üzeri, ütopi 

2-1-2 (50)  

 
Arıza, arızi, abide, Azeri, adeta, Asuri, asude, aşina, azami, ağababa, ağdalı, ağrılı, ağlatı, 
ağlama, ağrıma, ailece, ailevi, ağılama, ağızotu, aynacı, aynalı, ayrıca, aykırı, ayrılı, aybaşı, 
aydede, aybalığı, ayçiçeği, ayçöreği  

Eğitici, eğreti 

İtina, iğneci, iğneli, iğreti, iadeli 

Oylama, oysaki, oymacı, oymalı 
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Öğütücü, öğreti, öylece, öylesi, öykücü 

Uğraşı, uyduru, uykucu, uykulu, uyducu 

2-3-1 (5) xxx 

 
Azade, amade, aynıyla, abadi, abece 

                               ü-zü-züz  
1-1-4 (250)  

 
Arozöz, arayön, arıkil, arıtım, arayön, arıkil, arıtım, arılar, arılık, asalak, asetat, asetik, 
aseton, apalak, apaçık, apolet, araban, aralık, aramak, ararot, araşit, arasız, arasöz, amazon, 
amatör, ametal, analık, anafor, analiz, anakök, ananas, anasav, anason, anayön, anayol, 
anilin, amilaz, amiral, anacıl, anadil, alenen, alışık, alacak, alaçam, alakok, alaşım, abajur, 
abanoz, abazan, açacak, açılım, açılış, adamak, acıdaş, acısız, acırak, açınım, açısal, afacan, 
azamet, azıcık, azışık, atomik, atonal, acılık, acımak, adenit, ayılık, ayıran, ayıraç, avukat, 
averaj, asuman, aşısız, aşiret, atalet, atalık, atamak, atavik, atılım, afiyet, aforoz, asonans, 
apatit, Arasat, anamal, anemon, anemik, amanın, amitoz, aldırış, abaküs, avanak, atomal, 
aşnılık, atabek, agucuk, anonim, anofel, alümin, alabaş, aneroit, açıkağız, ayıboğan 

Ebonit, edinim, editör, egemen, eleman, ekenek, epifit, erosal, erotik, eriyik, esatir,  etiket, 
etajer, etamin, etobur, eziyet, erigen, erimek, eriten, enemek, emilim,  epizot, erişim, 
ebeveyn 

Ilıman, ılımak, ırasal, ıramak, ısıcam, ısırık, ışınım, ışımak 

İbibik, içecek, içerik, içitim, ikibir, ikilem, ikilik, ikişer, ilinek, ilişik, inanış, ipotek, ipotez, 
iribaş, ironik, isilik, işemek, işitim, italik, ivecen, iyelik, iyicil, iyilik, iyodür, iyonik, izobar, 
izomer, izotop 

Ocumak, odalık, oküler, okumak, okumuş, olacak, olamaz, olanak, olefin, olivin, oluşuk, 
oluşum, onamak, onarım, onejit, opalin, operet, orijin, osuruk, ovalık, otuzar, oturum, 
otoban, otobüs, otogar, otokar, oturak, ozalit, ovogon, ovolit, otamak, otoyol, otolit, otoman, 
otomat, otonom, odacık, otobur  

Ödenek, ödemek, öremek, ökelik, ötürük, özemek, öpücük, özelik, önalım, önoluş, önuyum, 
özışın, özezer 

Uçurum, ufacık, ulamak, ulaşım, ulusal, ulumak, Uranus, urodel, Uratit, uyanık, uyanış, 
uyaran, uyarım, uyuşuk, uyuşum, uzatım, uzanım, uzamak, uyutum, uyumak, upuzun 
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Üçetek, üfürük, üleşim, üreteç, üretim, ürümek, ürolog, üremek, üşümek, ütüsüz, üveyik, 
üyelik, üşütük, ütopik 

1-5-6 (41)   

Asalet, alamet, acayip, adalet, akaret, aşağılık, ateizm, egoizm, apaydın, adaylık, azimet 
Ebabil, efendi, emaret, elalem, esaret,  esasen, eyalet, emanet, esirci, ekeylem  

Isıalan  

İbadet, ibaret, icabet, icazet, ikamet, imamet, imaret, inayet, isabet, işaret, izafet, ithalat, 
ihanet, ideolog  

Otizm, onaysız 

Ufunet, ukubet, uzaysal 

2-1-2  (55) 

 
Ayrışık, ayrışım, ayvalık, aynalık, aynasız, ayniyat, ayrılır, ayrılık, aydemir, ariyet, acilen, 
aferin, akıbet, aşikâr, ağbenek, ağrımak, ağlamak, ağrısız, ailecek, aerobik, ağılamak, asayiş, 
aniden, ağabeylik, Ahilik 

Eylemek, eytişim, eğelemek 

İtibar, itidal, itikat, itilaf, itimat, itiraf, itiraz, itiyat, itizar, iğnecik, iğnelik, imalat 

Oylamak, oynamak, oynatım 

Öyküsel, öğleyin, öğrenim, öğrenek, öğretim 

Uyduruk, uyduruş, uylaşım, uylamak, uykusuz, uykuluk, uğramak 

                          ü-zü-züzz  
1-1-3 (21) xxx 

 
Animist, analist, anakent, anayurt, ametist, arabesk, alakart 
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Ekinoks, epiderm 

İdefiks, izohips, izomorf, izoterm 

Obelisk, olijist, otopark, otosist 

Önavurt 

Ütopist 

1-2-3 (1)  

 
İdealist 

                           ü-züz-zü  
1-2-1 (48)  

 
Amenna, ağkurdu, ağkepçe, aheste, adetçe, Asurca, Asurlu, ağlaşma, ağalanma, ağdırma, 
ayrışma, ayrancı, ayrıklı, ayrıksı, ayrımcı, ayrıntı, ayrımlı, aygıtçı, aydınca, aylıkçı, aylıklı, 
alemci 

Eğlenti, eğlence, eğitimli, eylemli, eylemsi  

İmanlı, İranlı, iğnemsi, iğrenti, iğneardı 

Oğlancı, oydaşma, oylumlu, oybirliği, oyçokluğu 

Öğlenci, öğlende, öğrence, öğrenci, öğrenme, öğleüstü, öykünce 

Uygurca, uyruklu, uydumcu, uydurma 

1-4-2 (227)  xxx 

 
Aratma, aranma, Arapça, arınma, arıtma, aritmi, asılma, asıllı, aparma, apışma, araççı, 
araçlı, arakçı, arasta, anarşi, anırtı, anırma, alesta, alındı, alımlı, alıntı, alınma, alışkı, alışma, 
alivre, almaşlı, akımsı, akıncı, akıtma, akıntı, akörtü, alarga, abanma, aborda, açılma, adaklı, 
açıkta, acımsı, acente, Acemce, acıtma, açınma, adapte,  ajurlu, ajanda, akarca, akasya, 
akasma, akarsu, azalma, azaplı, azelya, azıklı, azimli, azotlu, azatlı, atölye, avanta, acıklı, 
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acıkma, açıkça, ayazma, ayıkma, ayınga, ayıplı, ayarlı, ayartı, ayaklı, avuntu, aşıntı, aşınma, 
aşırtı, aşırma, aşüfte, ateşçi, ateşli, atışma, avarya, ayakçı,  aganta, akılcı, akıllı, amaçlı, 
alevli, ayırtı, avisto, asepsi, asorti, alerji, aleksi, abartı, acırga, amipli, amorti, açalya, 
adamca, acınma, aşılma, atomcu, asıltı, acıelma, ataerki, anaerki, açıortay 

Ecinni, edilgi, edinti, elemge, elemli, elenti, emekli, elerki, enişte, esaslı, esinti, esirme, 
eyerci, ezinti, enerji, erişte 

Ilımlı, ıraklı, ısınma, ışıklı, ışıkçı, ışıltı, ıtırlı 

İçinde, ikinci, ikindi, ikizli, ilarya, iletki, ilinti, ilişki,  inanca, inanlı, inatçı, inilti, inişli, 
ipekçi, ipekli, ipilti, ipince, irinli, işitme, ivinti 

Ocakçı, ocaklı, oduncu, odunsu, otarsi, okuntu, olanca, oluklu, oluksu, olumlu, oluntu, 
omurga, onuncu, onurlu, orakçı, oranla, orospu, oranlı, orantı, oruçlu, otopsi, oyuntu, ozansı, 
oyuncu, oyulga, otakçı, okullu, oturma 

Ödevli, ödüncü, ödünlü, ödence, ödenti, ömürlü, ölümlü, önerge, önemli, önerme, övünce, 
özünlü, özürlü, özenti, özenci, önerti, örümce, öşürcü, ötümlü, özelci, önörgü, özitme  

Uzunca, uzantı, uzatma, uyuntu, uyutma, uyumlu, uyuzlu, uyarma, uyartı, usulca, Ulahça, 
ulusçu, uyaklı, utanma, utanca, ufaklı, ucuzcu, umutlu, uzakdoğu, uluorta 

Üçüncü, üçüzlü, üleşme, üşüntü, üretme, ütopya, üzengi, üzüntü, üzümsü, üzümcü 

                           ü-züz-züz  
1-1-2 (45)  

 
Ağalanmak, ağdırmak, ağlaşmak, aytışmak, ayrışmak, ayrıklık, ayrıksız, ayrılmak, ayrılmaz, 
aylaklık, aylandız, aymazlık, aydınlık, aygırlık, aydınger, ayrımsız 

Eğlenmek, eğrilmek, eğleşmek, eylemsel 

İğrenmek, iğrilmek, iğritmek 

Oynanmak, oynaşmak, oydaşmak, oylumsuz, oynatmak 

Öğrenmek, öğretmen, öğretmek, öykünmek 

Uğraşsal, uğraştaş, uğratmak, uğraşmak, uylaşmak, uyrukluk, uyruksuz, uysallık, uygarlık, 
uygunluk, uygunsuz, uydurmak 

Üğrünmek 

1-2-2 (304)  xxx  
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Alırlık, apansız, aratmak, aranmak, arınmak, arıtmak, asansör, asılmak, asistan, apandis, 
aparmak, apışmak, araçsız, anahtar, anarşik, anırmak, amansız, amalgam, amaçsız, amipler, 
amonyak, alerjik, alımsız, alışkan, alınmak, alıngan, alışmak, akılsız, akıtmak, akışkan, 
akustik, alabros, alarmak, abanmak, abonman, açılmak, açıktan, açıklık, adaklık, adamcıl, 
adamcık, açıkgöz, acıtmak, acınmak, açınmak, adamlık, adamsız, adaptör, akarlar, azalmak, 
azapsız, azıklık, azıksız, azınlık, azizlik, azışmak, azıtmak, avantaj, avantür, ayırtaç, 
acıkmak, ayıkmak, ayılmak, ayırmak, ayıpsız, ayandon, avutmak, ayaklık, avunmak, 
aşılmak, aşılmaz, aşınmış, aşınmaz, aşınmak, aşırmak, ateşkes, ateşbaz, atımlık, atılmak, 
atılgan, atışmak, anormal, anıtsal, aratmak, alemdar, alışkın, amonyum, anekdot, acunsal, 
akamber, ayarsız, aşıktaş, asılsız, alüvyon, akordeon, adamcağız, açıölçer, ataerkil, anaerkil, 
akıölçer, aleyhtar 

Edimsel, edilgen, edinmek, edisyon, ejektör, ekinsel, ekinsiz, ekipman, elastik, emeksiz, 
elenmek, eritmek erozyon, esirmek, eşinmek,  evermek, eyitmek, evirmek, evirtik, ezilmek 
eliptik, eminlik, emirlik, emisyon, emişmek, erinmek, erişkin, erişmek,  esenlik, esassız, 
erişmek, erinmek, emişmek emisyon, emektar, eminlik, eliptik, emirlik, erişkin, eşofman, 
evirgeç, esenlik, esassız 

Ikınmak, ılıkçıl, ılınmak, ılışmak, ıpıslak, ıpıssız, ıraksıl, ıraksak, ırılmak, ısınmak, ısırgan, 
ısırmak, ışıksız, ışıklık, ışıldak, ışılküf, ışıtmak, ısıölçüm, ısıölçer 

İçerlek, içermek, içitmek, idamlık, identik, ikincil, ikircik, ikircil, ikircim, ikizler, ilenmek, 
iletken, iletmek, ilişkin, ilişmek, imamlık, imansız, inaksal, inanmak, inansız, iridyum, 
irinşiş, işitmek, işitsel, İtalyan, itişmek, iyimser 

Otantik, oduncul, odunluk, okunmak, okurluk, okutmak, okutman, olukçuk, olumsal, 
olumsuz, olunmak, olurluk, oluşmak, omuzdaş, onanmak, onarlık, onarmak, onursal, 
onursuz, onulmaz, oturmak, oturmuş, oruçsuz, osurgan, osurmak, oyulmak, otokrat, oyunluk, 
oyuncak, oyunbaz, ovunmak, ocaklık, oransız, otostop, olağanlık 

Ödevcil, ödünsüz, övülmek, önemsiz, önermek, öpülmek, öpüşmek, örenlik, örümcek, 
özenmek, ödeşmek, övüngen, övünmek, ölümcül, ölümlük, ölümsek, ölümsüz, ölünmek,  
ömürsüz, öküzlük,  özensiz, özürsüz, ötüşmek, ötümsüz, ötürgen, özellik 

Ucuzluk, uçantop, uçurmak, ufalmak, ufaklık, uçuşmak, ulaşmak, ulusluk, uranyum, 
umutsuz, umulmak, umarsız, unulmak, unutmak, usanmak, utangaç, uşaklık, usulsüz, 
utanmak, utanmaz, uvertür, uyaksız, uyarmak, uyarlaç, uyanmak, uyuşkan, uyuşmak, 
uyumsuz, uzamsal, uzaklık, uyuzluk, uyutmak, uzanmak, uzatmak, uzundiş, uzunluk, 
uyunmak  

Üçüncül, üfürmek, üretken, üşüşmek, ütülmek, üşürmek, üşenmek, ürüşmek, üretmen, 
üretmek, üşütmek, üzerlik, üleşmek, üşengen, üşengeç, üzülmek 

                              ü-züzz-zü  
1-3-2 (8)  xxx  

 
Akortçu, akortlu, abartma 

İnançlı 
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Oturtma 

Övünçle 

Uçurtma 

Üzünçlü 

                             ü-züzz-züz  
1-4-6 (13)  

 
Asimptot, aranjman, abartmak, ahenksiz, ayartmak, apartman, Antarktik, akortsuz 

İnançsız 

Obartmak, oturtmak 

Özerklik 

Uçurtmak 

                               üz-zü-zü  
1-1-2 (26)   

 
Avrupai, astsubay, akraba, atsineği 

Eskiçağ 

İçbükey, içgüvey, içtima, iftira, iktifa, iktiza, istida, istifa, istika, istila, iştira, intibah, ihtiva, 
içtimai, iptidai, irticai 

Ortaçağ, otlubağa, Ortadoğu, 

Uğurböceği, uhrevi 
1-2-2 (37)  

 
Atkuyruğu, ahlaki, armudi, angudi, altuni 
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Ebruli, eczacı, eczane, entari, endaze 
İbrani, imzalı, insani, intani, İslami, ispari, ispati, iltica, imtina, indifa, inkıta, intiba, intifa, 
inziva, iptida, iptila, irtica, irtifa, irtişa, istiğna, içkievi, istiane, istiare, itfaiye, iddialı 

Özsaygı 

Üryani 

2-1-1 (161)  

 
Akliye, arnika, arpacı, ardiye, argali, ambale, armoni, ardiye, argali, arnika, arpacı, armada, 
arzulu, asgari, askeri, askılı, arbede, angora, angaje, amfibi, algıcı, alfabe, alkali, allame, 
alpaka, alşimi, altılı, aklama, aksama, aksine, albino, albeni, alçıcı, ablacı, abluka, acyocu, 
açkıcı, adliye, ahlama, akbaba, akçalı, akdarı, atlama, atmaca, avlama, Asyalı, anlatı, antika, 
armoni, artoda, aryoso, anlama, amfora, amnezi, alçılı, atkılı, ağartıcı, arkalı, avcıotu, 
ağırlama 

Ecnebi, egzama, efsana, ekseri, ekşime, evliya, eşkıya, elbezi, elbise, eltası, empoze, enberi, 
endişe, enfiye, erbezi,  erdişi, erkete, eskici, esperi, ertesi, esrime, eşleme, etkili, ezkaza, 
engebe, evvela, ermeni, elkızı, elveda 

Iskala, ıskuna, ıttıla, ızgara 

İçderi, içgörü, içgücü, içgüdü, içkici, içkili, içmece, içtepi, ilgili, ilmiye, inmeli, iskele, 
iskete, iskota, isteka, isteme, isteri, işbaşı, işgücü, işgünü, işkolu, işleme, işyeri, izbiro 

Okkalı, oklava, oltacı,  onbaşı, ondüle, ordino, orducu, orkide, ortalı, oltuotu, orduevi 

Örgücü, öglena, ölçülü, önceki, öngörü, öfkeli, övgücü, ökçeli, önsezi, örgülü, örtücü, 
örtülü, özcesi, özdışı, özgeci, özyapı, özveri, östaki, ökseotu 

Uçbeyi, Urduca, usdışı, uskuru, ustura, ustaca, utkulu, uzlaşı 

Üçleme, ülkücü, üzgülü, üşniye, üstüne, üstüpü 

                              üz-zü-züz 
1-2-1 (13)  

 
Asteğmen, akkuyruk, arkaizm, ahdiatik, arkeolog 

Eflatun 

İhracat, ifrazat, imzasız, isnaden, istidat 

Ortaokul 
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Üsteğmen 

2-1-3 (363)  xxx  

 
Allamak, arpacık, artıcıl, arduvaz, argonot, anlayış, arpalık, arterit, Arnavut, armatür, 
armonik, armatör, argonot, arduvaz,  arsenik, arpacık, armador, arzuhal, arzusuz, askarit, 
asmolen, asmakat, aspirin, astasım, ardışık, ambalaj, antitez, antimon, antilop, antikor, 
ankiloz, andırış, andezit, amfibol, amfizem, ampirik, aldehit, alfenit, algısal, alkalik, alkolik, 
almaşık, altılık, altışar, alyuvar, akkavak, akkefal, aklamak, akrobat, akropol, aksedir, 
aksamak, aksırık, aksilik, aksiyom, aksiyon, aktarım, aktinit, akyuvar, akvarel, alçacık, 
albümin, alçalış, ablalık, ablatif, ablavut, adbilim, adcılık, ahlamak, ahtapot, akdamar, 
akdemir, akdiken, aznavur, atlamak, anterit, antidot, antijen,  ansızın, ansefal, annelik, 
anlatım, anlatış, avlamak, anlamak, anzarot, arkadaş, arkagon, arkalık, artırım, ankesör, 
alçıpan, atletik, ansımak, atçılık, altıgen, akbenek, akbalık, arsenik, ağaçkakan, ağaçkesen, 
alkaloit, aksesuar, ağırlamak 

Egzotik, eksilen, ekvator, eklemek, emniyet, emrihak ergimek, eşlenik, evrişik, evsemek, 
etkimek, evcimen, eldiven, enginar, ensülin, epsilon, erganun, esrimek, estetik, eşgüdüm, 
evlilik, evrilir, ezgisel, elhasıl, emlemek, ellemek, encümen, Enderun, entimem, erguvan, 
eskimek, erselik, esnemek, etnolog, ehemmiyet, ehliyet, eğitbilim, etkisiz 

Ihlamak, ıhlamur, ılgamak, ısfahan, ıslahat, ıspanak, ıstakoz, ıstılah, ıstırap, ıtriyat, 
ığıldamak 

İbnelik, ibrişim, içdeniz, içgöbek, içkisiz, içkulak, içmeler, içmimar, içtihat, içtinap, içtüzük, 
iftihar, iktibas, iktidar, iktisap, iktisat, ilgisiz, ilkokul, illegal, iltibas, iltifat, iltihap, iltimas, 
iltisak, iltizam, imbilim, imbisat, imgelem, imlemek, immoral, imtisal, imtiyaz, imtizaç, 
incecik, inceden, incelik, incesaz,  indirim, indiyum, infilak, infirak, infirat, İngiliz, inkıbaz, 
inkılap, inkıraz, inkısam, inkisar, inkişaf, inlemek, insicam, insiraf, insiyak, intibak, intihar, 
intikal, intikam, intisap, intişar, intizam, intizar, inzibat, inzimam, iplemek, iplicik, ipsiler, 
iptizal, irsiyet, irtibat, irtical, irtifak,  irtikap, irtisam, iskelet, islemek, isliküf, ispinoz, 
ispiyon, istemek, isterik, istibat, istical, isticar, istimal, istinat, işbilim, işgören, işgüder, 
işgüzar, işlemek, işleyim, iştigal, iştikak, iştirak, iştiyak, işveren, itminan, itriyum, ittifak, 
ittihaz, ittisal, izdiham, izdivaç, izdüşüm, izlemek, izlenim, izmarit, istirahat, ihtizaz, ihtiyar, 
ihtifal, ihtilaf, ihtilal, ihtimal, ihtimam, ihtiram, ihtiras, ihtişam, ihtiyaç, ihtiyat, inhisar 

Oksilit, okşamak, okçuluk, okkalık, oklamak, okramak, oksalat, oksalik, oksijen, okyanus, 
olmamış, olmadık, omfazit, oncacık, ondalık, onmadık, opsiyon, omnibüs, ordinat, ordonat, 
organik, orkinos, ornatım, ortalık, otlamak, oflamak, osmiyum, optimum, ordugah 

Öncülük, öfkesiz, öksürük, ökçesiz, ölçüsüz, önceden, öncelik, öncesiz, öndelik, öndeyiş, 
önkoşul, önlemek, önseçim, öntasar, öntasım, örtüsüz, öndamak, özsever, özdevim, özdeyiş, 
özgecil, özgörev, özgüdüm, özgüven, özkesit, özlemek, özleyiş, özyaşam, örtenek, özveren, 
öğütlemek 

Uflamak, ummadık, ulviyet, unlamak, urbasız, ustalık, usçuluk, uzbilim, uzgören, uzgörür, 
uzlaşım, uzyazar, uzyazım, uzviyet, uğuldamak, uğursamak, uğurlamak 

Üçlemek, üçteker, üflemek, ülküsel, ülküdeş, ünlemek, ünsiyet, ürtiker, ürküsüz, üstübeç, 
üzgüsüz, üstelik 
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                            üz-zü-züzz   
2-1-4 (16) 

Artavurt, alşimist, aktivist, apteriks, ampirist, Aryanist, ambülans, amfiteatr 
Entelekt, ekselans, ektoderm, endoderm 

İntelekt 

Optimist, Ortodoks 

Özdirenç 

                            üz-züz-zü  
1-1-3 (14) 

 
Antikçağ, ağızbirliği, ambarcı 

Elbirliği 

İstikra, istimna, istinga, istisna, illallah, inşallah, istifrağ, işbirliği, istihza, istisnai 

1-2-1 (157)  

 
Ardışma, andırma, arşivci, artıklı, ardışma, artıklı, arşivci, aptesli, arlanma, artırma, askerce, 
aslanca, askıntı, astarlı, astımlı, aptalca, ardınca, angarya, anlamlı, ambargo, amberbu, 
aldanma, aldatma, aldırma, alkarna, alkollü, alkışçı, Almanca, almaşma, altıncı, aklınca, 
aklaşma, akmadde, aksetme, aksırma, akşamcı, aktarma, alçakça, alçalma, alçaltı, afsuncu, 
açgözlü, açtırma, adçekme, afsunlu, adlaşma, ahdetme, ahmakça, akdetme, azmetme, 
addetme, Avrasya, aşkıncı, affetme, ahbapça, ahlakçı, ahlaklı, anlaşma, anlatma, anlıkçı, 
Afganlı, anketçi, albastı, arkaüstü, anneanne, ağırbaşlı, ağırlıklı, ağızlıkçı, ağırlaşma, allegro 

Engelli, esnetme, eklenti, eksilti, ekşimsi, eşsesli, evlenme, erkenci, entegre  

Ilgarcı, ıskarta, ıskatçı, ıskonto, ıslıklı, ıstampa 
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İbranca, içbölge, içsalgı, içtümce, ilgeçli, ilkönce, illetli, indinde, indirme, insaflı, insanca, 
insansı, iplikçi, iskarto, iskemle, İskitçe, İskoçça, İslavca, ispalya, ispirto, istadya, istekli, 
istemli, istifçi, İsveççe, İsveçli, işgalci, işkembe, işkence, işlemce, işlemci, işletme, işporta, 
itburnu, izlence, inşaatçı, İsrailli 

Oldukça, olmazlı, organze, otlakçı, Osmanlı, ormancı, ornatma, ortakçı, ortanca, ortaelçi 

Ölçünme, önbilgi, önlemli, önvurgu, önyargı, örgütçü, örgütlü, özlemli, özleşme, örtüşme, 
özdekçi, Özbekçe, özgürce, örtülme 

Uzlaşma, uskumru, usturpa 

Ücretli, ümmetçi, Ürdünlü, ürküntü, ürperti, üstünde, üslupçu, üçkâğıtçı 

                          üz-züz-züz  
1-2-3 (265)  

 
Aptallık, andırmak, anlamdaş, anlıksal, armuttop, armonyum, ardışmak, armonyum, 
armuttop, arsızlık, artıkgün, apteslik, aptessiz, arlanmak, arlanmaz, artırmak, askerlik, 
astarsız, astarlık, astigmat, arbitraj, ardından, angajman, anhidrit, anlaksal, anlamsız, 
akşamlık, aldanmak, aldatmak, aldırmaz, aldırmak, allahlık, allahsız, almaşmak, aşkolsun, 
atfetmek, akkorluk, aklaşmak, akmantar, akpancar, akrepler, akrostiş, aksetmek, aksırmak, 
aksünger, aktarmak, aktavşan, aktinyum, aktörlük, akvaryum, akzambak, albatros, alçaklık, 
ahlaksız, adçekmek, afyonkeş, ahdetmek, akhardal, akgürgen, akdetmek, azmetmek, 
azletmek, atlatmak, atmasyon, atmosfer, addetmek, adlaşmak, açtırmak, affetmek, affetmez, 
anlatmak, anlaşmak, ahbaplık, atgiller, azgınlık, akburçak, ahretlik, agnostik, altınbaş, 
altıklık, altıntop, almanak, alçalmak, artıkgün, artezyen, arsızlık, ardışmak, artıkyıl, artistik, 
asbestoz, artıkdeğer, antienzim, ağırsiklet, ağırlıksız, ağırlaşmak, antifriz 
Eksilmek, egzersiz, ekleşmek, emzirmek, emretmek, enjektör, endoskop, envanter, 
eskitmek, esnetmek, eşlenmek, eşleşmek, evrensel, ettirmek, etlenmek, etkinlik, evrilmek, 
evrilmez, estampaj, elvermek, esrarkeş, eşcinsel, elleşmek, endokrin 

Ilgıncar, ıslatmak, ıskarmoz, ıspazmoz, ızbandut 

İbriktar, içgözlem, içlenmek, içtenlik, iftarlık, ilhanlık, ilkörnek, illüzyon, imrenmek, 
incelmek, incinmek, incitmek, indirgen, indirmek, indükleç, inginlik, inletmek, insafsız, 
insanlık, insansal, irkilmek, isfendan, iskambil, iskarpin, İskender, iskerlet, İskitler, iskorbüt, 
iskorpit, İslamlık, İspanyol, ispendek, istasyon, istavrit, istavroz, isteksiz, istemsiz, istibdat, 
istidlal, istifham, istikbal, istiklal, istikrar, istikraz, istikşaf, istilzam, istimbot, istimdat, 
istimlak, istinkaf, istintaç, istintak, istirdat,  istiskal, istismar, isyankar, işlerlik, işletmek, 
işlevsel, işlevsiz, ihmalkar, istirham, istihbar, istihdam, istihfaf, istihkak, istihkam, istihkar, 
istihlak, istihsal, istihzar, ivmeölçer, integral 

Objektif, okuldaş, oldurgan, oldurmak, olgunluk, olmazlık, ongunluk, ortaklık, organtin, 
ormancıl, ormansız, ormantik, ortakkat, ortoklaz, oryantal, otlanmak, ornatmak 

Öksüzlük, ölçünmek, ölçüşmek, öldürmek, öldürmen, önderlik, öngörmek, önlemsiz, 
önseçmen, örgenlik, örgensel, örgütsel, örgütsüz, örneklem, örneklik, örneksiz, örtülmek, 
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örtünmek, örtüşmek, özdeksel, özdenlik, özdeşlik, özgeçmiş,  özgünlük, özgürlük, özleşmek, 
öksürmek, ölçermek, öptürmek, öğürleşmek 

Uzlaşmak, uzlaşmaz, uslanmak, usturlap, unlanmak, uçkurluk, uçlanmak, ussallık, 
utlanmak, uğursuzluk 

Üstünlük, ücretsiz, üçlenmek, ürkütmek, üslenmek, üstenmek, ünlenmek, üflenmek, 
ürpermek, üstinsan                             
üz-züzz-zü  
1-2-1 (2)  

Asfaltlı 
İstençli 

                           üz-züzz-züz  
1-2-4 (2)  xxx  

 
Enfarktüs 

İstençsiz                        
                             üzz-zü-zü  
2-1-1 (16)  

 
Artsama, artlama, altşube, altlama, altderi, altçene, altyazı, altyapı 

Enstitü 

İlksezi 

Örtmece, örskemiği 

Üstçene, üstderi, üstyapı, üstsubay  
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                           üzz-zü-züz  
1-1-2 (16)   

 
Artdamak, altbölüm, altdamak, altdudak, altgeçit, altlamak, altmışar, altsınıf, alttakım 

Irkçılık 

İlkbahar 

Örklemek 

Üstçavuş, üstdudak, üstgeçiş, üstgeçit 

                          üzz-züz-zü  
2-2-1 (1)  

 
Antlaşma 

                          üzz-züz-züz  
1-2-1 (8)  

 
Antlaşmak, altkarşıt, altmışlık 

İlkdördün, ilkteşrin, ilkyardım 

Üstlenmek, üstbitken 
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                             zü-zü-zü  
1-1-1 (631)  

 
Badana, badıra, balama, bakaya, bakıcı, bakara, bakiye, balayı, balata, balina,  barata, 
baraka, basıla, basılı, basıcı, başarı, başucu, beceri, bazoka, bazuka, batılı, bateri, besici, 
besili, beriki, bereli, bigudi, bikini, biracı, binici, biyeli, boliçe, bolero, borina, boyuna, 
boşuna, boyacı, borucu, boyama, boyalı, bozacı, bölücü, budala, bozucu, bulucu, büfeci, 
buralı, bulama, büyücü, büyülü, burina, bunama, birisi, bilici, bivefa, banotu, bitevi, bitotu, 
boyotu, balözü, Bağdadi, buğdaysı, beyzade, beyhude, batıni, bedeni, bedevi, beşeri 

Cebeci, cebeli, cereme, cıvata, cakalı, cakacı, curacı,  coğrafi, caneriği 

Çotira, çizici, çividi, çivici, çipura, çitari, çinici, çileci, çileli, çıralı, çımacı, çeviri, çetele, 
çelebi, çedene, çekici, çekene, çavela, çatana, çariçe, çapula, çapari, çapacı, çamuka, çaçaça, 
çayevi, Çağatayca 

Dalıcı, damalı, daraba, desise, davacı, davalı, dayalı, dekore, delice, delege, demode, 
deneme, dereke, derici, deveci,  dışarı, dibace, difana, dikici, dikine, dikili, dineri, dinamo, 
döleşi, döşeli, döşeme, dolama, dokuma, dolayı, domino, donatı, durucu, düzine, duyuru, 
depocu, dereci, düşünü, dişeti, dişevi, dişotu, dişözü, darphane, dershane, devalüe  

Façeta, façuna,  falaka, fanila, favori, fatura,  fiyaka, fukara, fileto, faraza 

Galeri, galeta, geçici, gazino, gazete, getiri, göçebe  gidici, görece, görücü, götürü,  güderi 

Hademe, hafiye, hareke, harita, haseki, haşarı, haşere, haşiye, hatime, havacı, havalı, hececi, 
hediye, haliyle, haydari, hayvani, hacıyağı, Hanefi 

Jaluzi, japone, jigolo, judocu, jübile 

Kabara, kabare,  kabine, kadana, kadife, kafalı, kakule, kaleci, kalıcı, kalite, kalori, kamara, 
kamera, kameri, kanara, kanata, kanava, kanepe, kapalı, kapama, kapari, kaparo, kapıcı, 
karaca, karacı, karasu, karate, karina, karine, kasaba, kasara, kaşeli, kavata, kavela, kazıcı, 
kazıma, kaziye, kebere, kefeki, kefere, kefiye, kekeme, kelime, kemere, kerata, kesene, 
kesici, kınalı, kırıcı, kısaca, kıyacı, kıyıcı, kilise, kimisi, kimono, kofana, kokana, kokona, 
kokulu, kolacı, kolera, koloni, komedi, komita, komite, korece, koreli, korucu, koşucu, 
kozacı, körebe, kösele, kösüre, köşeli, kulübe, kurama, kurdele, kurucu, kuzine, kuyucu, 
kübalı, küfeci, künefe, küsülü, kademe, kayısı, kogolu, komuta, koruma, katıyağ, kızılay 

Lösemi, labada, lahana, lapacı,  lapina, lavabo, ledüni,  libero, libido, likide, lipari, lüleci, 
lökeşe 

Maçuna, madama, madara, makara, makine, malaga, malama,  manika, manita, maraba, 
maraza, marina, Maruni, masiko, masura, maşeri, maşuka, matara, matine, mavera, mavuna, 
mayalı, meleke, meleme, melike, melisa, melodi, memeli, mesela, mesele, mesire, meşale, 
meşime, mezeci, mezura, mikado, mimoza, mirici, misina, mızıka, modacı, morina, morula, 
mozole, mukoza, murana, manalı, meyhane, meyveiçi, miralay, marazi, medeni  

Numara, nafaka, natura, nerede, nereli, neresi, neşide, nazari, nebevi 
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Papazi, paçalı, pagoda, pahacı, pahalı, paluze, panama, papara, paradi, parafe, paraka, paralı, 
parite,  parodi, parola, patika, peçeli, peçete, peçuta, peleme, pepeme, perili, peruka, peseta, 
pereme, perese, pırasa, piçuta, pideci, pijama, pikocu, pilili, pireli, pirina, piruhi, piyano, 
piyasa, piyata, piyore, poliçe, poşulu, pusucu, pusula, perido, pekiyi 

Rafine, rakıcı, razakı, reçete, reçine, refika, rehine, retina, rezede, rezene, ricacı, riziko, 
rokoko, Romalı, rölöve 

Sabura, sadaka, safalı, safari, sahabe, salata, saraka, saralı, satıcı, savacı, savunu, sayılı, 
sayacı, seciye, seçici, sefine, selase, selika, senato, semere, sepici, sepili, sevici, seviye, 
sıkıca, sıkıcı, sıraca, sıralı, sıtara, sıvacı, sıvalı, sızıcı, sızılı, sıvama, sılacı, sıraca, silici, 
sinara, sigara, sobacı, solocu, somaki, somata, sömürü, subaşı, suküre, sulama, suluca, 
sunucu, sureta, sutaşı, sutopu, suyolu, süzücü, sünepe, süreli, sürücü, süzeni, seracı, soyadı, 
sütana, sütotu, seyyare 
sayrıevi, sinema, sıradağ, sıvıyağ, suböceği, suböreği, suçiçeği, sukabağı, sutavuğu, 
sacayağı, seferi, senevi 

Şakacı, şalopa, şamama, şamata, şebeke, şecere, şekere, şerefe, şeşidü, şeşüse, şıralı, Şilili, 
şikeli, şömine, şireli, şorolo, şokola, şövale, şuralı, şurası 
Şairane, şüheda, şürekâ, şinanay 

Tabela,  tabure, takaza, takacı, talebe, taraça, tanıma, tanıtı, taralı, tarama, tasalı, tapulu, 
tapucu, tasarı, taşıma, tatula, tefeci, teleme, teneke, tepeli, terapi, tereci, tereke, tıkalı, tıgala, 
tezene, tıraka, tipili, tokacı, torero, toyaka, töreli, töreci, tutucu, tutulu, türedi, türeme, tüzeci, 
taşocağı, taşiliği, tereyağı 

Vajina, varaka, verese, verici, verile, vidolu, vidalı, vidala, vizite, viyola, vurucu, vaveyla, 
vasati, vatani, veresi, vükela, vüzera, vaketa   

Yahudi, yakıcı, yakarı, yakını, yalama, yalaza, yamacı, yamalı, yaralı, yapılı, yapıcı, yarasa, 
yaratı, yarıcı, yatırı, yatılı, yayılı, yavaşa, yazılı, yazıcı, yedici, yedili, yeleli, yeleme, yemeni, 
yenici, yenice, yerine, yerini, yerici, yıkama, yıkıcı, yiyici, yokini, yumulu, yukarı, yuvacı, 
yuvalı, yasalı, yasama, yorucu, yüzücü, yaşama, yağhane, yezidi, Yeşilay, yarımay, yeniçağ   

Zedeli, zıvana, zibidi, zifiri, zulacı, zeytuni, zürefa  

1-2-2 (213)  

 
Bahane, bayati, bedava, biçare, bigâne, Babıâli, bayağıca, buzhane, bireyci, belalı 

Cefalı, cenaze, cilacı, cilalı, cevabi, Celali, cezaevi, cephane 

Çayhane 

Defile, define, deruni, dakika, davudi, divani, divane, deliotu, dereotu, darağacı, deneyci, 
dolaylı, düzeyli, devasa, dubara 

Ferace, firuze, fuzuli  

Gıyabi, güzide 
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Hakiki, halife, hamasi, harabe, harami, havali, havari, hayali, hayati, havale, hurafe, hukuki, 
hitabe, himaye, hikaye, hesabi, hemati, hazine, hususi, heyula, hulasa, hamaylı, hayırlı, 
hüseyni 

Kabile, kazara, kemane, kemani, kepaze, kerime, keşide, kıyasi, kitabe, kitabi, kuşane, 
köpoğlu,  köroğlu, kuloğlu, kamuoyu, kediotu, keneotu, kolağası, kaside, kinaye, kiracı, 
kerhane, kuşhane, karayca, kolayca, kuzeyli, kuzeydoğu 

Latife, limoni, legato, laubali, laleağacı, loğusaotu, lakaydi 

Makale, mecazi, mesabe, mesafe, mesaha, mesame, mesane, meyane, mizahi, minare, 
müdafi, müdavi, müsavi, melaike, modaevi, müsaade, mubayaa, muvazaa, müdafaa, 
murafaa, mütalaa, muvazi, mübalağa, miladi, mimari  

Numune, nazire, nebati, nevale, netice, nisaiye, nişane, nohudi, nizami, nihale, Nogayca 

Pekala, pilaki, piyade, piyale, pireotu 

Ruhani, revani, risale 

Sadalı, samimi, sanayi, sedalı, sefire, sekilli, semavi, siyasi, sipahi, siyahi, siyasa, sülale, 
sürahi, süvari, sükuti, serapa, soyağacı, sütağacı, süthane, Süreyya, savana  

Şarabi, şelale, şerare, şifahi, şifalı, şimali, şiraze, şaşaalı, şitaiye, şişhane, şakuli 

Tecanü, tedavi, telaşe, telafi, temadi, temaşa, terazi, teravi, terane, tevazu, ticari, tikağacı, 
tevali, tüvana, tophane, topluiğne, tufeyli, tayyare, Turani 

Vefalı, vecize, vecibe, vazife, vesika, vesile, vetire, vicahi, vikaye, virane, vesaire 

Yabani, yegâne, yakıotu, yakıağacı 

Zamane, zaruri, zebani, zevali, ziyade, zoraki 

2-1-1 (127) xxx  

 
Bakire, bağlama, bağdoku, buğulama, boğanotu, boğmaca, beyyine, böylesi, beybaba 

Cazibe, cariye, ciğerotu 

Çağdışı, çağsama 

Dahili, doğrulu, düğmeci, doğrama, dağıtıcı, doğaötesi, dairevi, doğadışı, doğumevi, 
duygucu, duygulu, doğruca, doğrucu  

Fahişe, fasıla  

Galiba 

Hadise, hafıza, hakeza, hamile, harici, harika, hasıla, hasılı, hatıra, hançere, hileci, hileli, 
haybeci, hayrola 

Jeodezi, jeoloji 

Kafile, kafiye, kanuni, katibe, kaygılı, kaygana, kaynana, kaynata, kıymalı, kaynama 

Layiha 
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Macera, madeni,  maliki, maliye, manevi, mideci, midevi, mucize, Musevi, musiki, mutena, 
muamele, muaheze, muahede, muayene, meyveli, müeyyide 

Nafile, nahiye, nadide 

Rahibe, rabıta, realite, rayiha 

Sabıka, sadece,  sahici, sahife, salise, saniye, sağlama, sağduyu, soğurucu, soğutucu, 
sayfiye, saygılı, soytarı, söyleni, söyleşi, suaygırı, sadeyağ 

Şahika, şiveli 

Tabiye, tarihi, tarife, taziye, tediye, tuğlacı, tuhafiye, Teoloji 

Vadeli, valide, vasıta, voyvoda 

Yağdalı, yağdoku, yağlıca, yağlama, yağmacı, yağtaşı, yaymacı, yaygara, yaylacı 

Zabıta, zahiri, zahire, zaviye, zayiçe, zooloji                             
zü-zü-züz 

1-1-1 (7) 

 
Buğdaycık, buğdaycıl, bayilik 

Mamafih, manasız 

Seyyanen 

Şafiilik 

1-1-2 (855)  

 
Babacan, babaköş, babalık, bacanak, bahadır, baharat, baharın, bakalit, bakışık, bakışım, 
balaban, barınak, baritin, bariton, bariyer, barones, barikat, basamak, batısal, bebecik, 
belemir, bereket, betisiz, beyaban, bezemek, biberon, bilakis, bigünah, bilemek, bilezik, 
bileşim, bileşik, bileşen, biçimli, bezeyiş, biricik, birikim, birebir, bilumum, bilinen, bilisiz, 
bilişim, bitişik, bitirim, biyolog, biyonik, bölünen, botanik, boşamak, boyamak, boyasız, 
bozunum, borazan, borasit, bölüşüm, budamak, bulaşık, bulanık, bulamak, bulamaç, 
bunamak, buruşuk, bürümek, büyücek, büvelek, balerin, başıboş, barışık, bırakıt, bireşim, 
biyotit, boşalım, bunalım, büyüteç, büyümek, bobinaj, balotaj, başeser, başimam,  babayiğit 

Cabadan, cadaloz, cadılık, camadan, camekân, canavar, cıvımak, civelek, cemiyet, cereyan, 
ceberut, cerahat 
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Çürümek, çuhadar, çökelek, çobanıl, çizenek, çinakop, çilekeş, çilemek, çıralık, çıramoz, 
çıkarım, çevirim, çelişik, çekecek, çekiliş, çatışık, çatapat, çaparız, çapaçul, çamaşır, çalılık, 
çakışık, çabucak, çaçaron, çıtımık, çenebaz, çatalağız 

Dalamak, damıtık, danışık, dekovil, delibaş, denemek, deneyim, denetim, derişik, desibel, 
derişim, deveran, dijital, dinamik, direnek, direnim, direniş, diremek, dinamit, dinazor, 
diriliş, diyaliz, diyalog, diyakoz, diyabet, diyabaz, diyorit, diyalaj, diyecek, diyerek, 
dönemeç, döpiyes, döşemek, dokumak, dokunum, dolamak, dolanım, dolamık, dolaşık, 
dolaşım, doküman, dolomit, dolunay, domalan, domates, donatım, donanım, doyuran, 
dukalık, düpedüz, düzenek, düzemek, düşürüm, düşünüş, düşünür, duruluk, duyulur, 
dekadan, depozit, daracık, dayamak, demagog, devinim, didişim, dilinim, dilemek, dişemek, 
dokunaç, duyusal, divitin, düzayak, dışalım, dönüşüm 

Fanatik, fasikül, federal, fenomen, figüran, filolog, filaman, filozof, fonetik 

Galeyan, gariban, gecelik,  gelişim, gelecek, gelenek, general genetik, girişim, gezegen, 
gerilim,  gerilik, giderek, giyecek görenek,  görünüm, görünür, görünüş, gözenek, gülecen,  
gülücük,  güdüsel, gözetim, genelev 

Hacamat, Hacivat, hafakan, hakuran, halayık, halojen, hamakat, hamarat, hanüman, harekat, 
hareket, haşarat, havadar, havalık, havasız, hazakat, helecan, helezon, helikon, helisel, 
hematit, hemayar, hemofil, hepimiz, hepiniz, heyecan, heyelan, hezaren, hezeyan, hidatit, 
hipotez, holosen, homojen, homonim  

Jelatin, jenerik, Jüpiter  

Kabotaj, kafadar, kafakol, kafasız, kakavan, kalafat, kalamar, kalamin, kalamit, kalemiz, 
kalıtım, kalomel, kamarot, kamusal, kanamak, kapacık, kapamak, kapanık, kapıcık, kapital, 
kapüşon, karabaş,  karadul, karadut, karagöz, karagül, karakış, karakol, karakul, karakuş, 
karamak, karaman, karamuk, karasal, karaşın, karavan, karavaş, karavul, karayel, karayer, 
karekök, kabahat, karımak, karışık, karışım, karides, kariyer, karoser, kasadar, kasılım, 
kasiyer, kaşalot, kaşımak, kataliz, katalog, katılım, katışık, kavuşum, kayalık, kayıtım, 
kazamat, kazanım, kazımak, kazolit, kazurat, kaçamak, kalinos, katafot, katılık, kadayıf, 
kalinis, keçiler, kelebek, kelepir, kelifit, kemiyet, keneler, kenevir, kepenek, kerahat, keratin, 
kerevet, kerevit, kereviz, kesecik, kesenek, kesişen, ketemek, keçilik, kılavuz, kılıbık, 
kınacık, kınamak, kıpışık, kırınım, kırışık, kısacık, kıtırak, kızamık, kikirik, kilojul, kiloluk, 
kiloton, kilovat, kilükal, kinetik, kiremit, kişilik, kiyanus, kişisel, kocabaş, kocalık, kodaman, 
kohenit, kokoreç, kokoroz, kokusuz, kokuşuk, kolaçan, koledok, kolofan, komiser, komodin, 
komodor, komutan, koridor, korugan, koruluk, korumak, korunak, kosinüs, kovucuk, 
kozalak, kocamak, kocaman, kölemen, kösemen, kötürüm, köşegen, köşelik, kötücül, 
kötülük, kuduruk, kurumak, kurutaç, küçücük, küfelik, kümülüs, küpelik, küremek, küresel, 
küriyum, kürümek, küsurat, kütikül, kukumav, külemek, Katolik, kuruluş, karaciğer, 
kokarağaç, kızılağaç, karaboğaz, karasığır, keçisağan 

Lökosit, lebaleb, limonit, levüloz, liberal, limitet, limuzin, linotip, lokatif, lafazan, lanolin, 
layemut 

Madımak, magazin, makadam, makilik, malakit, manikür, maraton, mareşal, maroken, 
matador, mayasıl, mayışık, mayonez, megafon, megaton, megavat, mekanik, melanit, 
melemek, melinit, melodik, memalik, memecik, mecidit, memurin, menemen, meneviş, 
menopoz, merinos, meriyet, meşecik, metalik, metelik, metilen, metilik, metodik, mıcırık,  
mezelik, meziyet, miyosen, milibar, militan, minakop, mineral, minibüs, minimal, minimum, 
mitoman, midibüs, modelaj, mokasen, molekül, monitör, monogam, monolog, monopol, 
monotip, monoton, motorin, muhabir, muhacir, muhafız, muhalif, muharip, muhasip, 
muhatap, müzelik, mızımak, mezozoik, metaloit, mütekait, monotayp  
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Nakarat, nasihat, natürel, nebüloz, negatif, nazenin, Nazilik, nışadır, nikelaj, nikotin, nilüfer, 
nitekim, nitelik, nominal, nörolog, nicelik, neveser 

Paçalık, palalık, palamar, palamut, palisat, panayır, papalık, papirüs, pasavan, parabol, 
paraçol, parafin, paragöz, paralel, paralık, paraşüt, parapet, parasız, paraşol, paravan, parazit, 
parados, patinaj, patojen, patolog, peçenek, peçesiz, pedagog, pedikür, pedolog, peganit, 
pelemir, pelerin, pelikan, pericik, peridot, perilik, periton, periyot, pısırık, piramit, pireler, 
pirüpak, pişirim, pizolit, polimer, poligon, polisaj, politik, polonez, popüler, püsürük, 
Püriten, pusarık, pozitif, poziton, patates, polemik, poligam, pilotaj, podüsüet, polaroid 

Raşitiz, rejisör, resesif, resital, retorik, riyolit, rotatif, rölatif, radikal, rafadan, rafinaj, 
ramazan 

Sadakor, savaşım, savunak, sayeban, sayısal, sayısız, sakarin, sakaroz, sakatat, sakınım, 
salavat, salınım, salisat, sanidin, sarahat, sarıgöz, sarıkız, sarılık, sarışın, sasımak, satılık, 
satirik, sevisel,  seyelan, sekizer, selatin, selofan, selülit, selüloz, semafor, seminer, senatör, 
senozik, sepelek, seramik, serenat, serüven, seselim, sevecen, seçenek, sıçırık, sıkacak, 
sıkışık, sınamak, sıradan, sıralaç, sırasız, sıramak, sırıtık, sıvışık, sıcacık, sıvamak, siyanür, 
siyatik, siyenit, sikalar, sikatif, sırasız, silecek, silikat, silikon, silikoz, sinagog, sinarit, 
Sinolog, sinonim, sinüzit, sipolin, siderit, sideroz, sifilis, sorumak, solaçık, solucan, solumak, 
solunum, somatik, sobalık, sömelek, sulamak, sulanış, sululuk, susamak, suvarım, sülümen, 
sömikok, süresiz, subilim, sürücül, sürümek, süveter, sacayak, soyoluş, selüloit, sinüzoit, 
seloteyp, sabotaj  

Şorolop, şuracık, şıpıdık, şavalak, şakımak, şımarık, şaşılık, şaralop, şakadan, şakasız, 
şakayık, şatafat, şematik, şüphesiz 

Takanak, takısız, takınak, tanımak, tanıtım, tanışık, tanıdık, tapusuz, tapınım, tarator, 
taramak, tarikat, tasarım, taşemen, taşeron, taşımak, taşınır, tapınak, teberik, tebeşir, tefecik, 
telekız, telefon, teneşir, tepelik, tepegöz, tepecik, tepisel, terilen, tetanos¸ tıkamak, tıkanık, 
tıkışık, tıpatıp, topalak, topalan, topatan, toraman, tozumak, töresel, töresiz, tutacak, tutamaç, 
tutamak, tutanak, tutarak, tutarık, tutulum, tuvalet, tüketim, tülemek, tükürük, Tümülüs, 
tünemek, türemiş, türemek, tüzemen,  tamusal, toredor, tamanit, tasasız, tekiden 

Vagonet, vasiyet, vazalak, vazelin, vaziyet, vidosuz, viyadük, vitamin, verecek, vidasız  

Yabanıl, yakalık, yakacak, yakamoz, yakarış, yakasız, yakışık, yalamuk, yalamak, yalabık, 
yalıyar, yamalık, yamalak, yanaşık, yanılım, yapılış, yapışık, yapısal, yapalak, Yaradan, 
yaramak, yaramaz, yaraşık, yarasız, yaratık, yaratım, yarıçap, yarıson, yarıyıl, yasasız, 
yasamak, yaşasın, yaşamak, yatalak, yatırım, yatısız, yayınık, yayınım, yazanak, yazılım, 
yedigen, yedilik, yedişer, yenilik, yeniden, yepelek, yeperek, yetişek, yetişim, yıkamak, 
yılışık, yiyecek, yoşumak, yönelim, yöneten, yöresel, yumuşak, yücelim, yuvasız, yülemek, 
yülümek, yürüyüş, yürütüm, yürüteç, yalıtım, yamamak, yetenek, yönetim, yürümek, yıvışık 

1-2-3 (254) 

 
Bekâret, belagat, beraber, beyanat, birader, Budizm, bayağılık, bediiyat, bireysel, bireylik, 
basiret, becayiş, bedahet 

Cesaret, cevahir, cinayet, cefakâr, cefakeş, cehalet, cenabet 
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Dalalet, delalet, dirayet, diyanet, Dadaizm, deneykap, dolaysız, düzeysiz,  

Feragat, felaket, fedakar, fazilet, fotoğraf 

Ganimet, gıyaben, günaydın 

Habaset, hakaret, halavet, harabat, hararet, hasenat, havadis, hayalet, hezimet, hıyanet, 
hidayet, hilafet, hitabet, hububat, hurufat, husumet, huşunet, hükümet, hümayun, hakikat, 
haziran 

Katiyen, kefalet, kefaret, kehanet, keramet, kesafet, kıyafet, kıyamet, kıyasen, kifayet, 
kiralık, kiyaset, kazulet, Kinizm, kübizm, kolaylık, küheylan, kelaynak, karabet, kasavet 

Levazım, liyakat, letafet, lirizm, laisizm 

Melanet, merasim, metanet, mezalim, mezamir, misafir, mukavim, mugayir, müzahir, 
müşavir, müşahit, murakıp, musahip, mukabil, musibet, mutabık, muvafık, muzahir, 
mübadil, mübarek, mübaşir, mücahit, mücavir, müdahil, müdavim, mükafat, mülakat, 
mülayim, mülazım, münacat, münafık, münasip, müsabık, müsavat, monizm, muhasım, 
meteorit, müteakip, müracaat, muhayyel, muhayyer, müzeyyen, mukayyet, mümeyyiz, 
maharet 

Necabet, nedamet, nebatat, nefaset, nevazil, nezafet, nezahet, nezaket, nezaret, nekahet, 
nihayet, nümayiş, Nazizm 

Perişan, pusarmak, paleotik, paleozik, poliasit, peşinat 

Rutubet, refakat, rehavet, rekabet, rekaket, rezalet, rivayet, riyakar, riyaset, riyasız, Rufailik  

Sadakat, sadaret, sadasız, sahabet, sahavet, sakamet, selamet, selaset, semaver, semazen, 
sedasız, sefalet, sefaret, siyasal, siyaset, sipariş, siperlik, suhulet, sühunet, sükunet, sürümlü, 
sadizm, sinizm, sofizm, sirayet, sitayiş 

Şekavet, şikâyet, şetaret, şifahen, şahadet 

Taharet, talavet, talakat, taravet, tebarüz, tecavüz, tecanüs, tecahül, tedavül, tedarik, tekâsüf, 
tekâmül, tehalük, tegafül, tefahür, tekabül, telefat, temayül, temayüz, tenakuz, tenasüh, 
tenasül, tenasüp, tenazur, teraküm, tesadüf, tesanüt, tevazün, tevatür, tevarüs, tezahür, 
tezayüt, ticaret, tilavet, turizm, taşizm, tababet, tahayyül, tebeyyün, tefeyyüz, temeyyüz, 
tünaydın 

Vahamet, vefasız, veladet, velayet, vesayet, vezaret, veyahut, vicahen, vilayet, vefakâr, 
veraset, videoteyp 

Yakinen, Yediemin, yapaylık, yüzeysel, yöneylem 

Zarafet, zaruret, zevahir, ziyadar, zuhurat, ziyaret, ziyafet 

2-1-2 (164)  

 
Buselik, bağlaşık, bağkesen, bağlamak, bağlanım, bağlanış, beğenisiz, bağdaşık, bağdaşım, 
bağlaşım, bağlılık, buğulamak, bahusus, bihaber, bitaraf, boylamak 
Çaresiz, çiğnemek, çiğbörek, çağlayan, çağrılık, çağrışım, çağlamak, çağsamak 
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Dairesel, deodoran, dağcılık, dağlamak, doğramaç, doğramak, doğrusal, doğrulum, 
doğruluk, doğrudaş, düalizm, doğululuk, değişinim, doğabilim, doğacılık, doğubilim, 
doymamış, duygusuz, duygusal, duygudaş 

Faaliyet 

Hamiyet, hanedan, haricen, hasılat, hatırat, hilebaz, hilekar, hilesiz, hüviyet, haysiyet, 
hayvanat  

Jeofizik, jeolojik 

Kamilen, kanunen, kaydırak, kaygısız, kaymakam, kaynamak, kayşamak, keyfiyet, 
kıymalık, kıytırık, köylülük 

Lalegül, lalezar 
Mavilik, mabeyin, madiden, mahiyet, maliyet, malulen, malumat, manidar, marifet, 
mazeret, midesiz, müzevir, musikar, muteber, mutedil, mutekit, mutemet, muteriz, mağrifet, 
maalesef, Maoculuk, maruzat, muafiyet, muaşeret, muavenet, mağrifet, maydanoz, 
meymenet, meyvehoş, meyvelik, meyvesiz, mamulat 

Natamam, neolitik, nadiren 

Padişah, payidar, puselik, paylamak, paylaşım, peylemek 

Ruhiyat, realizm 

Sadelik, sahiden, salimen, safiyet, suzinak, suzidil, sağcılık, sağlamak, saygısız, sayrılık, 
söyleyiş,  söylemek, söyleniş, soybilim, soykırım, soyluluk, saygıdeğer 

Şivesiz, şaheser, şeytanet 

Tamirat, takibat, talimat, tanecik, tarumar, teminat, tesisat, tuğamiral, talimar, tadilat, 
tabiiyet, tüydöken 

Vadesiz, valilik, varidat, variyet, varoluş 

Yadigâr, yasemin, yağlamak, yağcılık, yağyakıt, yeğlemek, yoğşumak, yaylamak, yayçizer 

Zabitan, zadegân, zafiyet, zahiren                             
zü-zü-züzz  
1-2-3 (52)  

 
Bumerang, baterist 

Diyalekt, dominant 

Helenist, hipoderm, hümanist 

Kalebent, karaturp, katafalk, katakomp, katarakt, kemalist, kilovolt,  köşebent, komünist 

Lunapark, labirent, laborant 

Makinist, motopomp, mikaşist, milivolt, miyokart, moralist, mazoşist, monoteist 

Natürist, nihilist, nihavent 
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Pitoresk, paradoks, paralaks, pasaport, payitaht, pelesenk, perikart, pesimist, pezevenk, 
politeist 

Referans, reverans, rezidans, romanesk, rönesans, rezonans  

Senarist, siyonist 

Tolerans, telefilm, terörist 
Vokalist 

Yörekent 

2-1-3 (2) xxx 

 
Lacivert 

Reasürans 

                             zü-züz-zü  
1-2-3 (19)  

 
Balıkyağı, beziryağı 

Danıştay 

Hayırdua 

Kasıkbağı, kekikyağı, kurultay, küçükbey 

Murabba, murassa, musalla, mısıryağı 

Pamukyağı 

Suörümceği, susamyağı, Sayıştay 

Yanardağ, Yakındoğu, yakınçağ 
1-3-2 (866)  
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Babaçko, baderna,  badıçlı, baharlı, bakırcı, bakırlı, bakımlı, balıkçı, balıklı, bölünme,  
barışçı, başaltı, başaklı, başakçı, başeski, basımcı, barutçu, batarya, batakçı, bedelli, bedelci, 
bedenci, begonya, bebekçe, beleşçi, belirti, belirli, benekli, beşikçi, beşinci, betoncu, bezekli, 
bezelye, bıyıklı, biberli, bıçaklı, bıçakçı, biperva, bininci, birikme, birinci, bitirme, bitimli, 
bitelge, boşalma, borikli, boşanma, boyutlu, bozuntu, bozunma, böcekli, bölümce, bölüngü, 
bölütlü, börekçi, budunsu, buharlı, budaklı, buçuklu, bulantı, bugünkü, buluntu, buluşçu, 
buluşma, bulutlu, bulutsu, büküntü, bükünlü, bütüncü, büyükçe, büyütme, bilanço, bilardo, 
bileşke, biletçi, biçemci, besinli, biçimci, burunlu, butikçi, bunaltı, bölekçi, bilimci, baloncu, 
biyopsi, bizimki, başörtü, başülke, babaanne 

Cızırtı, cebirci, cazırtı, cayırtı, cinaslı, cıvıltı, cevaplı, cırıltı, cıvadra, cicianne 

Çuvalcı, Çuvaşça, çözünme, çözülme, çözelti, çörekçi, çöküntü, çökerti, çökelti, çökelme, 
çorapçı, çizelge, çisenti, çimento, çiçekli, çiçekçi, çıtırtı, çıkıntı, çıkışma, çıkıkçı, çıkartı, 
çıkarma, çıkarcı, çevirme, çeşitli, çerezci, çelişki, çelişme, çelimli, çekişte, çekirge, çekimli, 
çekince, çekilme, çeçence, çatışma, çatışkı, çatırtı, çatallı, çapulcu, çarıkçı, çarıklı, çapaklı, 
çanaksı, çanakçı, çamurlu, çalımlı, çalıntı, çalışma, çakırcı, çadırlı, çadırcı, çokeşli 

Damasko, danışma, daralma, daniska, davulcu, deforme, dekolte, dekorcu, demirci, denetçi, 
denizci, derilme, deruhte, derişme, derinti, deşifre, devirli, dırıltı, dışınlı, dikence, didinti, 
dikenli, dikizci, dikişçi, dilenci, dilekçi, dilekçe, dilinme, dinerki, direngi, dirimli, direnme, 
divançe, dizelge, dönüşme, dönerci, dönemli, dönence, dönelge, dönüşlü, döşemci, dövüşçü, 
döküntü, dokunca, dokuzlu, dokunma, dolapçı, dökümcü, dökümlü, duraklı, dumanlı, 
dümenci, dünürcü, düşünce, düdüklü, düzenci, düzence, düzelti, düşünme, düzenli, duruşma, 
duvarcı, duyarga, duyarlı, derialtı, duyuüstü, dilemma, dizüstü, dilaltı 

Fakülte,  falanca, fiyasko, fasulye, filinta, fısıltı, familya 

Gacırtı, galaksi, garanti,  genelge, gelişme, gerekçe, gerekli gıcırtı, gezinti, girinti, gönüllü, 
görevci, görevli, görüntü,  görüşme, görünge, güneşli, güvenme, güvenli, gürültü, güvence, 
güverte, görümce, günahlı, gereğince  

Haberci, haberli, Halaçça, hamamcı, haraççı, hasetçi, hatırlı, hazarca, hazımlı, hazırcı, 
helalli, hesapçı, hesaplı, hevesli, hırıltı, hırızma, hışıltı, hışırtı, Hititçe, hizipçi, homurtu, 
horultu, hotozlu, hovarda, höpürtü, hükümlü, hüzünlü 

Japonca, jiujitsu 

Kabarma, kabartı, kaburga, kaçakçı, kadavra, kadınsı, kadırga, kakışma, kalımlı, kalıntı, 
kalıplı, kalıtçı, kalipso, kamelya, kamufle, kanarya, kanasta, kanıtlı, kapaklı, kapanma, 
kapantı, kapatma, kapuska, karaltı, kararlı, kararma, karartı, karınca, karıntı, karışma, 
karizma, kasıntı, kasırga, kasıtlı, kaşeksi, kaşıntı, katalpa, katıklı, katılma, katışma, kavalye, 
kavanço, kavasya, kavuklu, kavurga, kavurma, kavuşma, kavuzlu, kayakçı, kayıkçı, kayıntı, 
kayıtlı, kazakça, kazaska, kazıkçı, kazıntı,  kebapçı, kelepçe, kemençe, kemikli, kerempe, 
kereste, kesikli, kesinti, kesirli, kesişme, kemancı, kıkırtı, kıranta, kırıkçı, kırılma, kırıntı, 
kısıntı, kısıtlı, kıtırcı, kıtırtı, kıvamlı, kıyakçı, kıyıntı, kızartı, kızılca, kızıltı, kibirli, kilerci, 
kimesne, kireççi, kirişli, kirizma, kitapçı, kokarca, kolibri, kolonya, komando, komedya, 
konakçı, konalga, konuşma, koparma, korunga, koşukça, koşullu, koşumlu, koyuncu, 
köçekçe, kökenli, kulakçı, kuluçka, kumanca, kumanda, kumandı, kumanya, kumarcı, 
kumukça, kuralcı, kurallı, kuramcı, kurutma, kuşatma, kuyumcu, köpüklü,kömürcü, kuşetli, 
küçükçe, küpeşte, kürekçi, küremsi, küşümlü, kaporta, kısılma, kuruntu, kolordu, kalibre 

Lügatçe, lügatçi, lakırdı, lalanga, Laponca, latanya,  Latince, lavanta, laterna, lepiska, letarji, 
liturya, lobelya, lokanta, lotarya, lakerda, lüzumlu 

Macarca, madalya, madikçi, maganda, mahalle, mahalli, mahunya, majeste, makarna, 
makascı, malarya, manevra, maniple, manişka, manolya, maranta, masajcı, masalcı, matizci, 
mazurka, mecazlı, mecelle, menekşe, meraklı, metalsi, metotlu, meyancı, meyilli, mezonlu, 
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mezarcı, mırıltı, mısırcı,  mısırlı, mızıkçı, midilli, mirasçı, modelci, mobilya, monarşi, 
morartı, motorcu, motorlu, mukavva, mühürcü, müvezzi, musakka, müzikçi, müzikli, 
morumsu, muşamba, masaüstü, 

Nüfusçu, nüfuzlu, nasılsa, nedence, nedense, nedensi, nefesli, nepalli, nirengi, nikahlı, 
nişancı, nişanlı, niyetçi, niyetli, nizamlı, nifakçı, nöbetçi, nalıncı, nişasta 

Paçavra, padavra, palanga, palanka, palaska, palavra, paletli, pamukçu, pamuklu, papatya, 
pabuççu, pabuçlu, papelci, papikçi, parıltı, pasaklı, patalya, patenci, patırtı, patiska, pavurya, 
payanda, pazarcı, pedavra, pekinli, pekitme, petunya, peşinci, perende, pırıltı, pıtırtı, pikajcı, 
piyango, piyazcı, polimci, polargı, polarma, pütürlü, pürüzlü, poturlu, pusatlı, pomakça, 
penaltı, pediatri, pamuğumsu 

Raconcu, radansa, radarcı, rakamlı, rötarlı, rötuşçu, rötuşlu, ratanya, rekolte, remilci, 
resimci, resimli, rimelli, ritimli, romancı, rölanti, raporcu, raporlu, Rumence 

Sabuncu, sabunlu, saçıntı, sabahçı, sabahki, sakınca, sakınma, sakıntı, sakırga, salepçi, 
sanatlı, saparna, saparta, saraylı, sarıklı, sarımsı, satışlı, savaşçı, savatlı, savunca, savunma, 
savurma, sabahlı, sabırlı, sarıkçı, seyirci, seçilme, sedefçi, sedefli, sedefsi, sekinci, sekizli, 
selinti, semerci, sepetli, senaryo, senetli, sepetçi, sanatçı, serince, sevimli, sebepli, sebilci, 
sızıntı, sıfırcı, sıkıntı, sınıkçı, sınırlı, sıvırya,  sızıltı, sıcakçı, sitemli, sivilce, sidikli, sigorta, 
sihirli, silahlı, silinti, silisli, simitçi, sinerji, sinirce, sinirli, sicilli, simetri, soyuntu, soluklu, 
sonurgu, sonurtu, sorumlu, sorunlu, söküntü, suyunca, sönümlü, sulanma, suratlı, susamlı, 
sömürge, süpürge, süratle, süratli, sürekçi, sürekli, sürünme, sürütme, süzülme, süzüntü, 
suyolcu, sülükçü, Sümerce, sümüklü, sümüksü, sürülme, suçüstü, sarıasma 

Şakırtı, şarıltı, şaraplı, şarapçı, şapırtı, şaşırtı, şehirci, şehirli, şekerci, şekerli, şekilci, şerefli, 
şıkırtı, şırıltı, şırınga, şikeste, şişirme, şurupçu, şövalye, şömizye, şuuraltı, şeriatçı 

Tabanlı, taburcu, takırtı, takıntı, talancı, takunya, tamalgı, tanıtlı, tanıtma, tapırtı, taraflı, 
tarakçı, taraklı, taraksı, tarantı, taranga, tarımcı, taşaklı, taşıtçı, tatarsı, Tatarca, taverna, 
tavukçu, tavulga, tavuklar, tazarru, tecelli, teganni, tekelci, telakki, telaşlı, temenni, temenna, 
temettü, temelli, tenisçi, terakki, tereddi, terimce, tetebbu, tetikçi, teyelli, tezatlı, tıkırtı, 
tımarlı, tımarcı, tıpırtı, tıraşçı, tıraşlı, Tibetli, Tibetçe, tinerci, tiyatro, tokatçı, tohumcu, 
tohumlu, tokurtu, topaltı, topuklu, topuzlu, tozuntu, törelci tulumba, Tunuslu, tutarlı, tutarga, 
turuncu, tutumlu, tutulma, tutuklu, tüfekçi, türetme, tütüncü, teselli, teberru, tabanca, tekeşli, 
tuluatçı 

Velense, vakarlı, vakitli, varaklı, vapurcu, vanilya, vareste, varışlı, varisli, vasıflı, veranda, 
veremli, verimli, vezinli, vıcırtı, vızıltı, virajlı, vuruntu, vücutlu, vuzuhlu, varakçı 

Yabancı, yabansı, yadırgı, yakınma, yakıntı, yakarca, yakında, yakıtçı, yalancı, yanarca, 
yanaşma, yanılgı, yanıltı, yanıtlı, yapımcı, yapıntı, yararlı, yarımca, yarıntı, yarışçı, yarışma, 
yaşamca, yaşantı, yasaklı, yasakçı, yataklı, yatımlı, yavuklu, yayılma, yayımcı, yayınma, 
yayıntı, yazıncı, yazışma, yedekçi, yedekli, yedinci, yedirme, Yemenli, yeminli, yemekli, 
yemişçi, yemişli, yenilgi, yenirce, yerinde, yeterli, yeşilli, yeşerti, yezitçe, yıkımcı, yıkıntı, 
yiyimli, yiyinti, yokuşçu, yokuşlu, yoluyla, yönelme, yosunlu, yorumcu, yönerge, yulaflı, 
yörünge, yumurca, yumurta, Yunanca, Yunanlı, yüpürme, yürekli, yükümlü, yürütme,  
yüzüncü, yönelti, yüzüstü, yeraltı, yerüstü  

Zamanlı, zaparta,  zararlı, zebella, zehirli, zırıltı, zavallı, zorunlu, zanaatçı, ziraatçı  
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2-3-1 (84)  

 
Babilli, bademli, bademsi, bağlantı, bağlaşma, bademyağı, bayraklı, boynuzlu, boynuzsu, 
beylikçi, boykotçu, buyrultu, börülce  

Coğrafya 

Çiğköfte 

Değnekçi, dağıtımcı, değişimli, doğrultu 

Geometri 

Haminne, hanende, heykelci  

Jeokimya, jeotermi 

Kaydırma, kaynarca, kaynakça, kaymakçı, kaymaklı, keyfince, kıymetli, köyleşme, 
kuyruklu, kuyrukyağı 

Lahavle 

Mademki, madenci, maarifçi, meydancı, mıymıntı, marazlık, marulcuk 

Namuslu 

Paydaşlı, peynirci, peyzajcı, peyderpey 

Sazende, sağlıkçı, sağlıklı, söylence, söylenti, söylevci, soyluerki, sağlamcı, soyguncu, 
Sudanlı 

Şahinci 

Tamirci, tanenli, Turancı, Turanlı, taahhütlü, toygiller, taygeldi, takipçi, talihli, talimli, 
talipli, tarihçe, tarihçi, tarihli 

Yalelli, Yakutça, yağlıkçı, yağmurca, yağmurlu, yayvanca, yarınki 

Zeytinci, zeytinli, zeytinsi, zeytinyağı 

                                zü-züz-züz  
1-1-1 (123)  

 
Bademcik, bademlik, bağdaşmak, bağlaşmak, bağnazlık, bağlanmak, bağrışmak, boagiller, 
baygınlık, bayraktar, baytarlık, baysungur, bayramlık, Beytullah, boylanmak, boynuzsuz, 
böğürüşmek, buğulaşmak, buğulanmak, bağışıklık 

Çiğleşmek, çığrışmak, çağrışmak, caydırmak, çaygiller, çaydanlık 
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Davetkar, doğrulmak, değdirmek, doygunluk, duymazlık, doğalaşmak, değişiklik 

Feshetmek, fethetmek 

Giydirmek 

Haykırmak, hayvancık, hayvansal, heykirmek, huylanmak, hakanlık 

Jeosismik, jeotermal, jeotermik 

Koalisyon, kaydetmek, kaydırmak, kaydolmak, kaykılmak, kaynaşmak, kaynatmak, 
kaybetmek, kaytarmak, keyfetmek, kıymetsiz, kıymettar, kuyruksuz 

Lazımlık, lağvetmek, leylekler 

Madensel, maşallah, maazallah, maymuncuk, maymunlar, meydanlık, meyletmek, 
memurluk, mimarlık  

Namahrem, namussuz 

Paylaşmak, peygamber 

Riayetsiz, riayetkar 

Sadıklık,  sahipsiz, sağlıksal, sağlıksız, sığlaşmak, şabanlık, sığınıklık, sığınılmak, 
sayrımsak, saydamsız, saymanlık, saymazlık, seyrelmek, seyreltik, sıyrılmak, soysuzluk, 
söykenmek, söylemsel, söylenmek, söylensel, söyleşmek, söyletmek 

Şahitlik, şeytanlık 

Tayyetmek, tıynetsiz, tüylenmek, tüydürmek, tüysıklet, takipsiz, talihsiz, tarifsiz, tarihsel, 
tarihsiz 

Vazetmek 

Yağdanlık, yağdırmak, yağlanmak, yağmurluk, yağmursuz, yoğrulmak, yağışölçer, 
yaylanmak, yarenlik 

Zeybeklik, zeytinlik, zeytinsiz 

1-3-3 (1313)  xxx  

 
Bacaksız, bakanlık, bakımsız, bakınmak, bakımlık, bakarkör, bakışmak, balıkçın, balıkçıl, 
balıksız, balistik, barınmak, barışçıl, barışmak, basıklık, barutluk, baronluk, baroskop, 
başakçık, başatlık, başarmak, batiskaf, batakçıl, bataklık, bayındır, bayılmak, bebeklik, 
bedelsiz, belirsiz, belirgin, bekârlık, bedensel, bedesten, becermek, bekinmek, besermek, 
besinsiz, beyinsiz, beyazcam, belirten, belirtik, biçimsel, biçimsiz, bileşmek, bileklik, 
bilimsel, bilimsiz, bilinmez, binişmek, birazcık, birazdan, bitişken, bitirmek, bitişmek, 
birikmek, bocurgat, bodurpas, boşalmak, boşanmak, boyutsuz, bozuşmak, bozukluk, 
bozulmak, boşaltım, boşaltaç, böcekler, böcekçil, biyosfer, böceksiz, böceklik, bölünmek, 
bölünmez, bölüşmek, böreklik, budanmak, budaksız, budunsal, bugünlük, bulanmak, 
buluşmak, bulunmak, bulaşkan, bulaşmak, buhurluk, buhurdan, bunalmak, bükülgen, 
bürümcük, büyükbaş, büzülmek, büyütmek, büzüşmek, bürünmek, bükülmek, bükünmek, 
bütünler, bütüncül, buzulkar, buzultaş, buyurmak, buyurgan, burukluk, burulmak, buruşmak, 
burutmak, batırmak, berilyum, bezenmek, betimsel, bezirgân, bezermek, bırakmak, bıyıksız, 
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biberlik, bibersiz, biçilmek, birimsel, bitimsiz, bisiklet, birincil, bozarmak, bürokrat, 
büyüklük, büyülteç, belirteç, beyincik, bıçaklık, bıçılgan, bıcırgan, barisfer, binişmek, 
başaktör, basıölçer, büyütmek 

Cebirsel, cevapsız, cıvıtmak, cibinlik, cihangir, cüretkâr, cehennem, cisimcik, cemetmek 

Çürükçül, çuvaldız, çözüşmek, çözümsüz, çözünmek, çözülmek, çöküşmek, çömelmek, 
çökelmek, çocukluk, çilingir, çiçeklik, çiçeksiz, çiçekçik, çıyanlık, çıraklık, çınarlık, 
çıkışmak, çıkarmak, çeyizlik, çevirmek, çevirmen, çevirgeç, çerezlik, çelimsiz, çelişmek, 
çekirdek, çekingen, çekimser, çekinlik, çekilmez, çekimsiz, çekişmek, çekilmek, çayırlık, 
çavuşluk, çatınmak, çarıklık, çanaklık, çamurluk, çamurcuk, çalışkan, çalınmak, çalışmak, 
çakışmak, çakılmak, çimenlik, çekinmek, çatışmak, çakırdoğan, çakalboğan, çakırkeyf 

Dadanmak, damaksıl, damıtmak, damızlık, danışmak, daralmak, danışman, darılmak, 
dayatmak, dayanmak, dedantör, dedektif, dekatlon, dekanlık, delişmen, demirbaş, delirmek, 
delimsek, delinmek, demokrat, denetmen, derilmek, derişmek, derinlik, desister, devirmek, 
devinmek, devingen, devitken, devitmek, deterjan, dışarlak, didaktik, didişmek, dikelmek, 
didinmek, didişken, difüzyon, dilenmek, dikilmek, dikenlik, direklik, direngen, direktör, 
direktif, diriksel, dirimsel, disiplin, dirilmek, direnmek, direşken, direşmek, diretmek, 
diyafram, dizilmek, dizimsel, dökünmek, dönencel, dönenmek, dönüşmek, dönemsel, 
dönülmez, dövüşken, dövüşmek, döşenmek, dövülgen, diyaklaz, diyastaz, dokuzgen, 
dokurcun, dolanmak, dokunsal, dokunmak, dokuztaş, doluşmak, dolambaç, dominyon, 
domalmak, domuzluk, donatmak, dökülmek, doyumluk, dövünmek, dönenmek, doyurmak, 
dudaksıl, duraksız, döteryum, dürülmek, dümensiz, düşeslik, dünürlük, düşündeş, düzenbaz, 
düzelmek, düzeltim, düşünmek, düşünsel, düşürmek, düşüncel, düşüklük, düşümdeş, 
düzensiz, düzenlik, duvaksız, duvaklık, duyarlık, duyarsız, duyumsuz, duyurmak, duyumsal, 
dedektör, deliksiz, devimsel, donanmak, degajman, dişillik, dalaşmak, dilinmek, dinelmek, 
dolaşmak, duyarkat, durulmak, dişiorgan, defolmak, defetmek, diyagram, desigram  

Feriştah, fiziksel, fıkırdak,  fırıldak 

Gebermek, gecikmek, geçilmek,  geçinmek, geçirmek, gelincik, gelinlik  gelişkin, 
gezinmek, getirmek,  gerinmek, gerilmek, gereksiz gerekmek, gidermek,  girişken, girişmek, 
göçürmek, gülüşmek,  gülünmek,  gözetmen, gözükmek, gücenmek, götürmek, görünmez, 
görünmek,  görülmek, gönülsüz, görevdeş, görevsel, görüşmek, güreşmek, güvenlik, 
güvenmek,  güzellik, güzergah, güvensiz, güvercin, gülistan, günahkar, gömülmek 

Haberdar, habersiz, hafiflik, halaskar, haleldar, hamurkar, haremlik, havuzcuk, hayırhah, 
hayırsız, hazımsız, hazırlık, hazırlop, hekimlik, helallik, hesapsız, hesapsız, heveskar, 
hıyarcık, hızölçer, hicazkar, hiperbol, hoparlör, hoşaflık, hoşalmak,  hukuksal, huluskar, 
hücumbot, hükümdar, hükümran, hükümsüz, hipodrom 

Kabarcık, kabarmak, kaçınmak, kaçırmak, kaçışmak, kadehçik, kadınlık, kakışmak, 
kalantor, kalembek, kalemşor, kalender, kalımsız, kalınlık, kalınyağ, kalıtsal, kamaşmak, 
kamışçık, kamışçın, kanalcık, kanatçık, kanıtsız, kanunsuz, kapakçık, kapaksız, kapanmak, 
kapatmak, kapılgan, kapılmak, kapışmak, karakter, karambol, karamsar, karanfil, karanlık, 
karanmak, karargah, kararmak, kararsız, karıkmak, karıncık, karındaş, karışmak, kasaplık, 
kasılmak, kasınmak, kaşanmak, kaşıkçın, kaşıklık, kaşınmak, katıksız, katılmak, katırlık, 
katışmak, kavurmak, kavuşmak, kavuştak, kayırmak, kayışlık, kayıtsız, kazanmak, 
kazınmak,  kanıkmak, kanırmak, kefaller, kelepser, kemircik, kemirgen, kemirmek, 
kepermek, kesatlık, kesenkes, kesiklik, kesiksiz, kesilmek, kesinlik, kesirsiz, kesişmek, 
ketencik, kemankeş, kıkırdak, kılaptan, kılıksız, kılınmak, kıpırdak, kırıklık, kırılgan, 
kırılmak, kırınmak, kırışmak, kırıtkan, kırıtmak, kısalmak, kısılmak, kısınmak, kısırlık, 
kıtalmak, kıvamsız, kıvanmak, kıvılcım, kıvırcık, kıvırmak, kıyılmak, kıyınmak, kıyışmak, 
kızaklık, kızansak, kızarmak, kızılbaş, kızılcık, kızılhaç, kızılkök, kızıllık, kızılmak, kızılşap, 
kızışmak, kibarlık, kibirsiz, kilizman, kireççil, kirişlik, kitaplık, kitapsız, kocalmak, 



154 
 

kocatmak, kokuşmak, kokutmak, kolektif, kolektör, kolodyum, kolokyum, kolonyal, 
komandit, komedyen, komiklik, komisyon, konuşkan, konuşmak, koparmak, korindon, 
koruncak, korunmak, koşulmak, koşulsuz, koyulmak, koşutluk, kotarmak, koşuşmak, 
kökensel, kömürlük, köpeklik, köpürmek, körelmek, kötümser, kubarmak, kuburluk, 
kudurgan, kudurmak, kudümzen, kulakçık, kulaklık, kulaksız, kumandan, kumarbaz, 
kurakçıl, kuraklık, kuralsız, kuramsal, kuramsız, kurulmak, kurutmaç, kurutmak, kuşanmak, 
kuşatmak, kuvarsit,  küçükbaş, küçükdil, küçüklük, küçülmek, küfürbaz, külüstür, küsüşmek, 
küşümsüz, kütüklük, keyifsiz, katetmek, kokimbit, kazasker, kanaatkar, karaardıç, 
kiloamper, karaelmas, kocaoğlan, kokainman, kamuflaj, katedral, kilogram, koreograf 

Larenjit, Levanten, limonluk, linolyum, litosfer, lojistik, lütesyum, lütufkar, lüzumsuz 

Muzaffer, mayışmak, majüskül, makastar, marangoz, masonluk, maşatlık, matafyon, 
materyal, madalyon, melengiç, meleşmek, menüsküs, meraksız, merevcen, meridyen, 
meristem, meserret, meşakkat, metastaz, metotsuz, mezellet, mezarlık, mısırlık, minüskül, 
mizansen, molibden, molozluk, molibdin, monoksit, moralman, morarmak, motorbot, 
mufassal, muhabbet, muhakkak, muhammen, muhammes, muharrem, muharrik, muharrir,  
mukadder, mukaddes, mukallit, mukarrer, muvahhit, muvakkat, müzisyen, müzikhol, 
müvekkil, müverrih, müyesser, mütercim, mütemmim, müşahhas, murahhas, musahhih, 
musallat, mutantan, mutasyon, muvaffak, muvazzaf, mücehhez, mücellit, mücerret, 
mücessem, mücevher, müderris, müdürlük, müfessir, müfettiş, mühendis, mühimmat, 
mühürdar, mükedder, mükellef, mükemmel, mükerrer, mülevves, mümessil, müneccim, 
münekkit, münevver, münezzeh, müreccah, müreffeh, mürekkep, mürettip, mürüvvet, 
müsebbip, müseccel, müseddes, müsekkin, müselles, manastır, mazarrat, menenjit, mizanpaj, 
menetmek, meshetmek, methetmek, müteessir, mutaassıp, müteessif, müteaddit, müteahhit, 
müteallik, miliamper, melodram, megastar, miligram, monoblok, mototren 

Niyobyum, nedensiz, nazarlık, nikahsız, nizamsız, nobelyum, nişangah, nişangeç, 
namazgah, namazlık, nemölçer, nezetmek, nötrlük 

Paladyum, pamukçuk, pamuktaş, pabuçluk, parantez, pekinlik, pekişmek, pekitmek, 
periskop, peroksit, pilavlık, pişirmek, polonyum, polarmak, potasyum, püsürsüz, pütürsüz, 
pürüzsüz, pürenlik, pusatsız, pozisyon, peneplen, petekgöz, pırıldak, piroksen, papağanlar, 
papağanlık, paragraf, pirosfer, pozitron 
Rutenyum, reçellik, redaktör, redingot, reseptör, resimlik, resülmal, revizyon, revolver, 
romantik, rotasyon, römorkör, röportaj, rubidyum, rahatlık, rahatsız, rakipsiz,  raportör, 
raşitlij, repertuar 

Sahaflık, sayışmak, saçakkök, sakatlık, sakıngan, sakınmak, salangan, salaşpur, salıncak, 
salınmak, samanlık, samaryum, sanatkar, sanatsal, sapaklık, sapıklık, sapıtmak, sararmak, 
sarılgan, sarılmak,  sarınmak, sataşkan, satılmak, satımlık, satışsız, savaşkan, savaşmak, 
savulmak, savunmak, savunman, savurgan, savurmak, savuşmak, sayımsal, sabırsız, 
sabunluk, sabunsuz, seçilmek, seçilmiş, seçimlik, sebepsiz, sezilmek, sezinmek, sedefkar, 
sedirlik, seferber, sefillik,  Sekendiz, sekizgen, sekizlik, selamsız, selektör, selenyum, 
semantik, semender, sepetlik, semirgin, semirmek, senetsiz, sabahlık, serencam, serilmek, 
serinlik, sevimsiz, sevinmek, sevişmek, seyirlik, sezaryen, seçiklik, sebatkar, selamlık, 
sıcaklık, sıçırgan, sıvışmak, sıyırmak, sıkılgan, sıkılmak, sıkılmaz, sıkımlık, sıkınmak, 
sıkışmak, sılaşmak, sınıfsal, sınırdaş, sınırsız, sırıtkan, sırıtmak, sıvanmak, sıvaşmak, 
sıvınmak, sikişmek, silahlık, silahsız, siyahlık, silüryen, simetrik, sinekçil, sinekler, sineklik, 
sinirsel, sinirsiz, sihirbaz, silahşör, silahtar, silindir, silinmek, silisçil, silisyum, soyutluk, 
sokulgan, sokulmak, sokuşmak, solaryum, soluksuz, solungaç, solunmak, solüsyon, 
sonuçsal, sonuçsuz, sonuşmaz, sorumsuz, sorunsal, sorunsuz, soruşmak, sorutkan, sorutmak, 
soyunmak, somurtuk, söbelmek, sökülmek, sövüşmek, sönümsüz, sömürgen, sömürmek, 
subaylık, sulanmak, suratsız, susatmak, susuzluk, suvarmak, sülükler, sülünlük, süpürmek, 
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süreçsel, süreksiz, sürerlik, sürülmek, sürümsüz, sürüngen, sürünmek, sürütmek, süzülmek, 
saçılmak, sataşmak, sömestir, serasker, sıfatfiil, sıvıölçer, süreölçer 

Şadırvan, şakıldak, şakırdak, Şamanlık, şarampol, şarapnel, şaşırmak, şebekler, şehitlik, 
şekerlik, şekildeş, şekilsiz, şerefsiz, şeritler, şımarmak, şifonyer, şirinlik, şişirmek, şişinmek, 
şizofren, şıkırdım, şaphane 

Tabaklık, tabansız, tabanvay, tabasbus, tabutluk, tagayyür, tagallüp, tadımlık, tahaccüm, 
tahaccür, tahaffuz, tahakkuk, tahakküm, tahammuz, tahassüs, tahattur, tahavvül, tahassür, 
tahammül, tahammür, takılgan, takarrür, takarrüp, takallüs, takaddüm, takılmak, takınmak, 
takışmak, talazlık, talimgâh, tamahkâr, tamamen, tanıklık, tanımlık, tanımsız, tanınmak, 
tanınmış, tanıtsız, tanıtman, tanıtmak, tanışmak, tapınmak, tapıncak, tarafgir, tarafsız, 
taraftar, taraksız, taranmak, tarımsal, tarassut, tasallut, tasarruf, tasavvuf, tasavvur, taşımlık, 
taşınmak, taşınmaz, taşırmak, taşıtlık, tatarcık, tavazzuh, tavassut, tazallüm, tazammun, 
tebahhur, tebeddül, tebessüm, teberrük, tebellür, tebelleş, teceddüt, tecerrüt, tecessüm, 
tecessüs, tecimsel, tedirgin, tegazzül, tefessüh, tehevvür, tekemmül, tekellüm, tekellüf¸ 
tekeffül, tekebbür, tekerlek, tekerrür, tekevvün, tekinsiz, teleskop, telaşsız, telâffuz, 
temizkan, temessül, temerrüt, temerküz, temennah, temelsiz, temellük, temevvüç, temizlik, 
tenezzül, tenezzüh, tenevvür, teneffüs, tepinmek, tepişmek, tereddüt, terennüm, terekküp, 
teressüp, terettüp, terimsel, tesellüm, teselsül, tesettür, teşebbüs, teşekkül, teşekkür, teşerrüf, 
teveccüh, tevekkül, tevekkel, tevellüt, tevessül, tezikmek, tezekkür, teyemmüm, teyakkuz, 
tıkınmak, tıkışmak, tıkılmak, tıkanmak, tırabzan, tıraşsız, tirendaz, tiroksin, tohumluk, 
titizlik, tokurcun, tomurcuk, tokuşmak, tomurmak, toparlak,  
topograf, topuksuz, tozarmak, tosuncuk, tozutmak, törensel, törelsiz, törellik, tökezmek, 
tulumcuk, tuhaflık, tutarlık, tutarsız, tutuksuz, tutukluk, tutuşmak, tükenmez, tüketmek, 
tükürmek, tüfeklik, tükenmek, tutunmak, tutumsuz, tutulmak, türetmek, tütünlük, türümsel, 
tüzüksel, turistik, tekörnek, tabetmek, tabiatsız, teferruat 

Vakarsız, vakitsiz, vanadyum, varılmak, vatansız, vatandaş, vasistas, vasıfsız 
velespit, verilmek, verimkâr, verimsiz, vezinsiz, vezirlik, vidanjör, voleybol, vikontes, 
virajsız, vurulmak, vurunmak, vuruşkan, vuruşmak, vuzuhsuz, vitellüs 

Yazılmak, yabancıl, yabanlık, yakarmak, yakından, yakınlık, yakınmak, yakınsak, 
yakışmak, yalandan, yalanmak, yalansız, yalapşap, yalıncak, yalatmak, yalıngaç, yalıngöz, 
yalınkat, yalınlık, yalıtkan, yalıtmak, yamaklık, yamanmak, yamulmak, yanaşlık, yanaşmak, 
yanıtsız, yanılmaz, yanılmak, yapıldak, yapılmak, yapıncak, yapınmak, yapışkan, yapışmak, 
yaranmak, yararlık, yararsal, yararsız, yaraşmak, yaratmak, yarılmak, yarımgün, yarımlık, 
yarımşar, yarışmak, yaşarmak, yaşarlık, yaşanmak, yaşamsal, yaşatkan, yaşatmak, yatışmak, 
yatırman, yatırmak, yataklık, yayılmak, yazışmak, yazınsal, yazımsal, yazımdaş, yedilmek, 
yedirmek, yekinmek, yelengeç, yemeksiz, yemeklik, yeminsiz, yemişçil, yenilmek, yemişlik, 
yenilmez, yenişmek, yerinmek, yeşermek, yeterlik, yetersiz, yetiklik, Yeşilçam, yetingen, 
yetinmek, yeşillik, yetirmek, yetişkin, yezitlik, yetişmiş, yetişmen, yetişmek, yıkanmış, 
yıkılmak, yıkışmak, yıkanmak, yılancık, yılancıl, yılışmak, yılışkan, yıvışmak, yitirmek, 
yosuncul, yorumsal, yorulmak, yonulmak, yolunmak, yönelmek, yönelteç, yönetmen, 
yönetmek, yudumluk, yumulmak, yumurcak, yücelmek, yuvarlak, yusufçuk, yüceltim, 
yüpürmek, yürürlük, yürünmek, yürekten, yükünmek, yüreksiz, yürütmek, yüzerlik, 
yüzünden, yüzülmek, yüzertop, yönetsel, Yugoslav, yelölçer, yerölçüm 

Zamansal, zamansız, zariflik, zararsız, zayıflık, zebanzet, zehirsiz, zevalsiz, zıbarmak, 
zibillik, zihinsel, zimamdar, zamandaş, zeminlik, zebercet, ziyansız, ziyankâr, zorunsuz, 
zebunkuş, zanaatkâr 
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zü-züz-züzz 
1-2-3 (9)  

 
Büyükkent  

Civanmert 

Kızılkurt 

Monarşist 

Natürmort 

Rezistans, reformist 

Şekerrenk 

Vekilharç 

2-1-2 (1) 

 
Zatülcenp 

                            zü-züzz-zü  
1-5-3 (21)  xxx  

 
Belirtke, belirtme, büyültme, bilinçli 

Çıkartma, çökertme 

Düzeltme, duyunçlu 

Karartma, kabartma, kısaltma, kıvançlı, küçültme, kızartma 

Lisanslı 

Reformcu 

Sevinçli, suikastçı 
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Şaşırtma 

Tekerkçi 

Yöneltme 

                            zü-züzz-züz  
1-1-1 (5)  

 
Doğrultmak, doğrultmaç, doğrultman 

Seyreltmek 

Yaderklik 

1-2-3 (35)  

 
Bilinçsiz, belirtmek, boşaltmak 

Çökertmek, çökeltmek, çıkartmak 

Düzeltmen, düzeltmek, duyunçsuz, duyunçsal, departman 

Finansman 

Göçertmek 

Karartmak, kabartmak, kanırtmaç, kanırtmak, kısaltmak, kıvırtmak,  küçültmek, kızartmak, 
kopartmak 

Rekortmen 

Sömürtmek, sofistlik, somurtkan, somurtmak, sadistlik 

Şaşırtmak 

Tekerklik,  

Yamultmak, yanıltmaç, yüceltmek, yöneltmek 

Zıbartmak 
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                            züz-zü-zü  
1-1-1 (128)  

 
Basmahane, başlahana, Bektaşi, başsağlığı, balkabağı, beçtavuğu, belkemiği, buzyalağı, 
balköpüğü, basbayağı, bityeniği, bokböceği 

Cerrahi, cismani, ciğerpare, campamuğu, camgöbeği 

Çinleylağı 

Dosdoğru, dostane, damkoruğu, dilbalığı, dölyatağı, dizkapağı, dışbükey 

Felsefi 

Gözkapağı, gözbebeği, güçbela 

Hastane, hengame, hırpani, hummalı, hakkıyla, handiyse, hıfzıssıhha, hindiba 

Karyağdı, kahvehane, kallavi, kalmalı, kerrake, kimyacı, körfare, kuzguni, külhani, kestane, 
kurşuni, karçiçeği, kumbalığı, kızböceği, kolböreği, kurtayağı 

Mefkure, meccani, müstafi, merdane, masmavi, mestane, mihrace, münhani, matbaacı, 
maltaeriği, mumçiçeği 

Nefsani, nirvana, nakkare, nerdeyse, nezleotu, narçiçeği 

Pastane, pervane, pespaye, postane, pufböreği 

Rabbani, rahmani, rakkase, ruzname, radyoevi, rengeyiği  

Simyacı, sincabi, Süryani, salname, sermaye, sevdalı, seylani, soprano, sümbüli, sultani, 
santuri, seccade, sergievi, sıtmaotu, sombalığı  

Şehname, şeftali, şeddadi, şehvani, şehzade, şeytani,  

Tahmini, takribi, tecrübi, tatbiki, telkâri, tezyini, tuzruhu, tamburi, taptaze, tasviri, temriye, 
tersane, tiryaki, tonbalığı, taşpamuğu, taşböceği  

Vaktaki, vallahi, vicdani, vaktiyle 

Yekpare, yelpaze, yavruağzı, yekdiğeri, yerkabuğu 

Zerdali  

2-1-1 (674)  xxx  

 
Bahriye, bakteri, bahçeci, bahçeli, baklava, baltacı, bamteli, bandıra, banliyö, bandocu, 
bankacı, barbata, barbekü, barhana, basmacı, baskıcı, bastika, başlıca, başsuyu, başvuru, 
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başkişi, başköşe, başkaca, başkası, başyazı, bazlama, bekleme, belgeli, belgeci, belgili, 
belleme, benzeti, bermuda, beşleme, bevliye,  besmele, besteci, besleme, besteli, bengisu, 
bıçkıcı, birbiri, bilmece, bilgili, bilgece, bilgici, bildiri, bombacı, bombeli, bonfile, bisküvi, 
bisturi, binbaşı, bukleli, büzgülü, bulmaca, bulgucu, bulgari, balmumu, benmari, berhava, 
Berberi, bittabi, bohçacı, burgulu, burjuva, borsacı, barsama, bağıtlama, bağıntılı, bağıntıcı 

Camsuyu, camyünü, canlıcı, cerbeze, cembiye, coşkulu, cüsseli, cuntacı, curcuna, cinsaçı, 
cilveli, cildiye, cendere, cimcime, ciltevi 

Çullama, çöpleme, çorbacı, çizgili, çizmeci, çingülü, Çingene, çifteli, çırpıcı, çıkmalı, 
çevreci, çeşnici, çerçeve, çergeci, çembalo, çektiri, çekmece, çatlama, çarpıcı, çantacı, 
çalpara, çalyaka, çalçene, çalgıcı, çalgılı, çarpana, çançiçeği, çoğaltıcı 

Daktilo, dalgacı, dantela, darbuka, debdebe, derleme, devriye, devrisi, dışderi, difteri, 
dikleme, diktacı, dindışı, dipdiri, dinleti, diploma, diştacı, dizgici, dobracı, dönbaba, dölyolu, 
dövmeci, doktora, dolgulu, dökmeci, düzgülü, düzmece, düzyazı, dandini, dengeli, düttürü, 
dünyevi, daüssıla, düellocu, değilleme, doğaçlama, değinmece, değişmece, deklare 

Fabrika,  fahriye,  falçete, fantezi, felsefe,  fıskıye,  fırlama, fırtına 

Gargara, gölbaşı, göktaşı, gökyüzü, gönderi, görgülü, gösteri, görmece, gözleme, gözyaşı,  
gülsuyu, gülmece, gensoru 

Hakçası, halbuki, halkacı, halkevi, halkoyu, hampayı, hangisi, harbici, harbiye, harmoni, 
haşlama, havlucu, havsala, helvacı, hemşeri, hemşire, hendese, hergele, hicviye, hiçbiri, 
histeri, hoppala, horgörü, hoşgörü, humbara, hülleci 

Kahkaha, kahveci, kakmacı, kalçete, kalhane, kalsemi, kambiyo, kampana, kancalı, kandela, 
kandıra, kandoku, kanguru, kantaşı, kapkara, kaplama, kantocu, kaplıca, karkara, karşıcı, 
kartela, kartopu, karyola, kasdoku, kaskatı, katkılı, katlama, katsayı, kavkılı, kavrama, 
kazboku, kepkepi, kestere, kethüda, ketleme, kılgılı, kındıra, kıptice, kırmızı, kıtlama, 
kızkuşu,  kimyevi, kimyoni, kişneme, koçbaşı, kolbaşı, kombina, konçina, konfeti, kopkoyu, 
kordone, koskoca, koşmaca, köfteci, kökleme, köprücü, köprülü, körkaya, körkuyu, kösnülü, 
köstere, kumbara, kumtaşı, kundura, kupkuru, kurgucu, kurmaca, kurmacı, kuşbaşı, kuşdili, 
kuşgömü, kuşkucu, kuşkulu, kuşsütü, kuştüyü, kuşyemi, kutlama, küflüce, külleme, külliye, 
küpleme, küstere, kargaşa, karkuşu, karmaşa, kesmece, közleme, kumkuma, kumlama, 
koordine, kapmaca 

Laklaka, laskine, leblebi, lenduha, Libyalı, lumbago 

Maddeci, mahfaza, mahkeme, mahmude, mahrama, mahşeri, maksure, malgama, malzeme, 
Mançuca, mandacı, mandıra, mankafa, mantıki, manyeto, manyezi, manzara, manzume, 
markalı, marsama, martini, maskara, maskeli, mastara, mastika, maşrapa, mazbata, mezbaha, 
mezbele, medrese, mengene, menkıbe, mensure, menteşe, merhaba, merhale, merhume, 
merkezi, mesleki, mesnevi, mesture, meşgale, meşruti, methiye, metruke, mevkute, Mevlevi, 
mecburi, mıntıka, mıskala, mildiyu, milleme, minkale, mirliva,  mortocu, muhteri, muhteva, 
muhtevi, muhtıra, müşteri, müşteki, müşküle, mukteza, muktezi, mumlama, muşmula, 
muştucu, mutlaka, muttali, müfreze, müfteri, mühreci, müjdeci, mülkiye, mülteci, münzevi, 
müptedi, müptela, mürteci, mancana, mıhlama, mersiye, mertebe,  müessese, muallime  

Nükteci, nükteli, nakliye, nargile, nısfiye, noktalı 

Parçacı, parkeci, partici, pastacı, palmiye, palyaço, patlama, patrona, pencere, pencüdü, 
pencüse, pençeli, perdeci, Peştuca, perdeli, peykeci, pırpırı, pırtıcı, pirpiri, pizzacı, pirzola, 
postacı, pudralı, pösteki, potpuri, pardesü, pekdoku 

Rencide, Rabbena, radyocu, rallici, rampacı, randevu, rantiye, rapsodi, raptiye, rasgele, 
raspacı, reddiye, redresör, restore, rüştiye, ruhgöçü, 
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Saymaca, safsata, sahteci, saldırı, samyeli, sancılı, saplama, sapsarı, saptama, sarsıcı, 
satsuma, sanduka, serseri, sezgili, seçmece, seçmeli, selviçe, sempati, sendika, senfoni, 
sergici, sesleni, sevgili, sezdiri, sebzeci, sıtmalı, sıhhiye, sımsıkı, sıçrama, silmece, silsile, 
simgeci, sistire, sintine, sirkeci, sirkeli, sonraki, sormaca, sosyete, sofracı, sövgücü, sözveri, 
sustalı, süblime, sükseli, sümbüle, süngülü, sürfile, sürgülü, sürmeli, süsleme, sütbaşı, 
sütdişi, sütkırı, sütkızı, sütlüce, sütnine, süttozu, sulfata, sığırdili, sığırgözü, soğuklama 

Şambaba, şaptaşı, şapkalı, şantiye, şarkıcı, şathiye, şeddeli, şehriye, şemsiye, şendere, 
şırlama, şimdiki, şifreli, şifreci, şüpheci, şüpheli 

Tahkiye, tahliye, tafracı, Tahtacı, tahtalı, taklacı, takviye, tambura, tamzara, tamsayı, 
tamlama, Tanrıcı, tanrıça, tantana, tapyoka, tanyeri, tanyeli, tarçıni, tardiye, tarhana, tartılı, 
tarziye, tartura, tartışı, tasfiye, taşküre, tatlılı, tatlıcı, taşralı, taşlama, tavsiye,  tebriye, 
tecrübe, tecziye, tedrici, tefrika, tehlike, tekdüze, tekyazı, telyazı, tenkidi, tenkıye, tencere, 
tennure, tentene, tercüme, terbiye, tepkime, tepkili, terleme, tersine, tesmiye, testici, tesviye, 
teskere, tevriye, tıklama, tıbbiye, tezkiye, tezkere, tırpana, tipleme, tolgalı, tombala, toplama, 
tornacı, tortulu, torpido, tornalı, tozboya, töskürü, tömbeki, tömtömü, turnacı, turnuva, 
tuzlama, turşucu, tutkulu, tümsayı, tütsülü, türkücü, turnike, tövbeli, tornado, Teokrasi  

Vardela, vardiya, vatkalı, varyete, velvele, vergici, vergili, vesvese, verniye, vezneci, 
vurgulu 

Yadsıma, yalvarı, yalpılı, yamçılı, yampiri, yangılı, yanlama, yankılı, yankıca, yansıca, 
yansıma, yargıcı, yargılı, yaşlıca, yavrulu, yazgıcı, yazmacı, yelleme, yemleme, yerküre, 
yerkatı, yermeli, yermeci, yeryüzü, yesyeni, yetkeli, yetkili, yevmiye, yılbaşı, yıkmacı, 
yırtıcı, yoklama, yufkacı, yumrulu, yükleni, yükleme, yüzdeci, yüzbaşı, yepyeni, yerberi, 
yergici, yermumu, yüzsuyu, yontucu, yönseme, yurtiçi, yiğitbaşı, yiğitleme, yoğaltıcı 

Zaplama, zaptiye, zartacı, zargana, zelzele, zenneci, zerdeva,  zemheri,  zephiye, zımpara, 
zımbalı, zırdeli, zihniye, zorbela, zorgulu, zorlama, zurnacı, zurnapa, zührevi, zampara 

                             züz-zü-züz  
1-1-1 (75)  xxx  

 
Başyaver, başkâtip 

Cengâver, ciddilik 

Dünyalık, dikkuyruk, devrialem 

Hinduizm, harcıalem  

Kurbağacık, kurbağalar, kılkuyruk, kimyager, kimyasal, kurbağaadam, karşıolum 

Lahmacun 

Mahfuzen, mahsuben, mefruşat, meşrubat, mecburen, meccanen, minnacık, müşkülat, 
müstamel, müstacel, mensucat, meşruten, mevkufen  

Pervasız, panteizm 

Resmilik 
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Sadrazam, simyager, Sünnilik, sapsağlam 

Tazminat, tenzilat, tenvirat, tensikat, tenkisat, teslimat, teşkilat, teşrifat, tafsilat, tahkikat, 
tahkimat, tahrikat, tahrifat, tahribat, tahminen, tahrirat, tahsilat, tahsisat, tahvilat, takriben, 
taksimat, taksirat, Tanzimat, teçhizat, temsili, tedricen, tenhalık, tertibat, tevfikan, tezyinat, 
tebligat, tedrisat, tatbikat 

Velhasıl, vurguncu, vicdanen, varsaymak 

Zırcahil 

3-1-4 (927)  xxx  

 
Bildirim, bahçelik, bahçesiz, bahçıvan, balkımak, baklalık, bakliyat, bahtiyar, baldudak, 
baldıran, barbakan, baltabaş, baltalık, balyemez, bardacık, baskılık, başbakan, başçavuş, 
başhakem, başhekim, başlayış, başlamak, başkesit, başkalık, başmüdür, başpapaz, bavlımak, 
başyapıt, başvekil, başyazar, baştaban, beklemek, belgisiz, bencilik, benzetiş, benzeşim, 
benzeşen, benzemek, bembeyaz, belgesiz, belgelik, belgesel, belkili, bengilik, benzeyen, 
berhudar, berdevam, berkimek, bergamot, bergüzar, bermutat, baştabip, başşehir, beslemek, 
bestekâr, beynamaz, beşbıyık, besbeter, bilgelik, bilgilik, bilgisiz, birleşen, birleşik, birleşim, 
bitkicil, Bolşevik, birleşek, birlemek, birtakım, bizlemek, bitkisel, boklamak, boşlamak, 
bozyürük, börkenek, bölgesel, bircilik, büsbütün, büzgüsüz, buzkıran, buzlucam, buldozer, 
bumburuş, bölgeci, barkarol, baskısız, buncağız, burgusuz, bungalov, buzçözer, 
beğenmemek, boğazkesen, boğazlamak, bağımlılık, bağışlamak, bağıtlamak 

Camcılık, camlamak, cartadan, cartadak, canhıraş, canlılık, cavlamak, ciddiyet, coşkusal, 
cümlecik, cümleten, coplamak, cırlamak, cızlamak, cırtatan, cıvlamak, cırlayık, cinsiyet, 
coşkusuz, cırdaval 

Çullamak, çöpçatan, çoktasım, çokramak, çoksamak, çoksatar, çokçuluk, çizgisiz, çişlemek, 
çitlemek, çimlemek, çıtlamak, çınlamak, çıngırak, çıkramak, çeşnilik, çetrefil, çatlamak, 
çarçabuk, çarçaput, çarnaçar, çapraşık, çemremek, çekmekat, çarpılan, çoğullamak, 
çağıldamak, çoğumsamak, çoğulculuk  

Dalgacık, dalkavuk, dalkıran, dalkılıç, daltaban, dangalak, damlalık, damlamak, damlataş, 
davranış, debriyaj, dazlamak, deflemek, dehlemek, demlemek, dengesiz, derkenar, derlemek, 
desturun, dızlamak, diklemek, dilbilim, diksiyon, diktafon, diktatör, dışkulak, dışlamak, 
dışsatım, dışkılık, dinlemek, diplomat, diplemek, diskotek, dişbudak, dişlemek, dizgesel, 
döllemek, dolmalık, dolduruş, dogmatik, durmadan, düşbilim, düşlemek, düşsever, düzçizer, 
düzgüsüz, düzgüsel, dümbelek, derbeder, düzlemek, düztaban, dırlamak, dilbasan, dilsever, 
devridaim, düğümlemek, değerbilir, doğalcılık, darmadağın  

Fitlemek,  fişlemek, festival 

Garnitür, garnizon,  gardiyan, gemlemek, gencecik, gökbilim, gökdelen, gizlemek, 
görgüsüz, gösteren, gürlemek, gündelik, gümlemek, gergedan, gösteriş, gösterim, günbegün, 
gözlemek 

Haçlamak, hafniyum, hafriyat, haftalık, haklamak, haksever, hakşinas, haktanır, halkiyat, 
hamhalat, hamlamak, handikap, hapşırık, harcamak, harcırah, harfiyen, harlamak, hasbıhal, 
haskefal, hassaten, hastalık, haşlamak, havlamak, havlıcan, havluluk, hazcılık, helyodor, 
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hemfikir, hemzemin, hıçkırık, hırdavat, hırlamak, hışlamak, hiççilik, hidralar, hidrasit, 
hidrofil, hidrofor, hidrojen, hidrolik, hidroliz, hidrolog, hijyenik, hissedar, histerik, hodbehot, 
hohlamak, hokkabaz, holmiyum, hoplamak, horlamak, höşmerim, hurdahaş, hürriyet, 
hüsnühal 

Jartiyer 

Kabzımal, kadmiyum, kahraman, kaldıraç, kaldıran, kaldırım, kalgımak, kalkojen, kalpazan, 
kalsiyum, kaltaban, kamyonet, kanbilim, kanbiyit, kancabaş, kançılar, kanlamak, kantaron, 
kantonit, kaplamak, kapsamak, karbonat, karbonik, karbonil, karbonit, kardelen, kardinal, 
kargılık, kargımak, karlamak, karmaşık,  karnaval, karşılık, karşısav, kartotek, kaşkaval, 
katkısız, katlamak, kavgımak, kavlamak, kavmiyet, kavramak, kavrayış, kehkeşan, kendilik, 
kerkenez, kerpeten, kestirim, keşmekeş, kılburun, kılgısal, kılkıran, kındıraç, kınkanat, 
kıpkızıl, kırcımak, kırtıpil, kışlamak, kıvlamak, kıvramak, kıvrışık, killemek, kitlemek, 
kimsecik, kimsesiz,  kirlikan, kodlamak, koklamak, kollamak, kompetan, koncolos, 
kondüvit, konkasör, konsolit, konsolos, kordiyal, korkuluk, kornişon, kortizon, kotlamak, 
kovlamak, kozmetik, kozmonot, köhnemek, kökbilim, köklemek, köprücük, körpecik, 
köryılan, kösnücül, kösnümek, köstebek, közlemek, kuklalık, kumkazan, kumlamak, 
kunnamak, kurdeşen, kurgusal, kurtuluş, kuşbilim, kuşkusuz, kutlamak, kutsamak, kutsiyet, 
kuttören, kükremek, kazmadiş, kerteriz, kehribar, kompütür, köftehor, kırkayak, koordinat 

Labrador, laflamak, lantanit,  lavrovit, lavsonit, lenfatik, lenfosit, liflemek, lokmagöz, 
löklemek, lehimlemek, laytmotif 

Mahviyet, maksimal, maksimum, malkıran, mancınık, mandagöz, mandarin, mandater, 
mandolin, manganez, manganin, mansiyon, mantıvar, manyamak, manyetik, manyetit, 
manyezit, margarin, marjinal, markizet, marmelat, marsıvan, martaval, maskesiz, maslahat, 
matmazel, maddesel, maddeten, maddiyat, madrabaz,  mırlamak, mehteran, mendebur, 
menderes, mendirek,  Menşevik, mercimek, merdiven, merhamet, merlanos, meşveret,  
metronom, metropol, mıhlamak, mıknatıs, memleket, migmatit, mikrobik, mikrofon, 
mikrokok, mikrolit, milliyet, milyoner, mimlemek, minyatür, misyoner, montafon, muhtasar, 
muhtekir, muhtelif, muhtelit, muhtemel, muhterem, muhteris, muhteriz, muhteşem, müttehit, 
müttefik, müşterek, müstenit, müsterih, müsteşar, müstezat, müstebit, müstecir, muktedir, 
mumlamak, muntazam, muntazır, mustarip, mutçuluk, mutluluk, muttasıl, müctehit, 
müfredat, müftehir, müktesep, mülkiyet, münferit, münfesih, münhasır, müntehir, müptezel, 
mürdümük, müstakil, Müslüman, müstahak, mündemiç, mültefit, markasız 

Nüktedan, naldöken, nallamak, nakliyat, narkotik, nasyonel, neşriyat, nemçeker, nevropat, 
nevresim, nispeten, nitramit, nitratin, nitrojen, noktasız, normatif, naftalin 

Pahlamak, paklamak, palmitat, palmitik, palmitil, palmitin, palyatif, pandomim, pansiyon, 
pansuman, pantolon, panzehir, parlamak, parmıcan, parşömen, partikül, partisip, partizan, 
pastoral, patlamak,  patlıcan, patronaj, pattadak, pattadan, pehlivan, peksimet, pembelik, 
pembezar, pencüyek, perdedar, permiyen, personel, peştamal, pırlamak, pimpirik, pinpirik, 
pirpirim, pisbıyık, piskopos, pislemek, pişpirik, porfirik, porselen, porsiyon,  porsumak, 
portatif, posbıyık, potlamak, postulat, püskürük, püflemek, pudralık, puflamak, pörsümek, 
parçacık, pantomim, pegmatit, perdelik, perdesiz, pullamak, pudriyer, puanlamak 

Radyatör, radyolog, randıman, rasyonel, resmiyet, restoran, ruhbilim, rappadak, reaksiyon 

Sahtekar, sahtiyan, saklamak, saksılık, saksofon, salkımak, sallabaş, sallamak, salmalık, 
saltanat, sancımak, sancısız, sandalet, sanrısal, saplamak, saprofit, saptamak, saptanım, 
sarfiyat, sarmaşan, sarmaşık, sarmısak, satlıcan, savcılık, savlamak, savsamak, saçkıran, 
saçmalık, safderun, sezgisel, sekreter, seksapel, seksiyon, seksolog, sembolik, sempatik, 
sendikal, senfonik, sentetik, serdümen, sergilik, sersefil, servilik, serzeniş, sesbilim, sesbirim, 
seslenim, sesyazar, sebzelik, sertabip, seslitaş, sevkıyat, seksener, sızlamak, sıhriyet, 
sıklamak, sıkmalık, sırlamak, sırmakeş, sırnaşık, sıtmalık, sıçramak, sirkelik, simgesel, 
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simsiyah, sindirim, siftimek, siklamen, sıhriyet, sirküler, sözbilim, solfatar, sollamak, 
sonbahar, sondeyiş, sonradan, sonrasız, sorgusuz, sosyetik, sosyolog, sölpümek, solculuk, 
sonralık, suçluluk, suntıraç, supleman, susmalık, suçbilim, suçlamak, sütbeyaz, sütçülük, 
sütliman, süslemek, südremek, sürdürüm, sürmedan, sürmelik, sürmenaj, suistimal, suiniyet, 
soğanlamak, soğuklamak, söğüşlemek, sevdiceğim 

Şahnişin, şahsiyat, şahsiyet, şakramak, şaklaban, şakkadak, şampiyon, şaplamak, şanzıman, 
şapşalak, şarkiyat, şarlatan, şarlamak, şaşkaloz, şavkımak, şathiyat, şeşcihar, şırlamak, 
şırpadak, şiflemek, şimdiden, şimdilik, şişlemek, şorlamak, şehnişin, şutlamak, şappadak, 
şipşirin 

Tahtaboş, taklavat, tamlanan, tamlayan, tamtakır, Tanrılık, Tanrısal, Tanrısız, tansiyon, 
tarlatan, tarlakoz, tartısız, taşbilim, taşbebek, tastamam, taslamak, taşlamak, tavsamak, 
tavlamak, tatlılık, tekbiçim, tekçilik, tekniker, tektonik, teldolap, tellemek, tepkimek, 
tercüman, terbiyum, tepkisiz, tepkisel, terlemek, terminal, termofor, tersiyer, tersinir, 
tersimek, tertemiz, tıklamak, tıksırık, tırlamak, tınmamak, tınlamak, tıslamak, tirbuşon, 
tirpidin, tirpitil, toksigen, titreşim, titremek, tombalak, tonlamak, topçeker, topçuluk, 
toplamak, topyekün, topluluk, tornasız, tortusuz, toslamak, tozsabun, tozşeker, tövbekâr, 
töslemek, tumbadız, tumturak, turbalık, turnusol, tutkusuz, tutturaç, tümlemek, tutkusal, 
tuzlamak, turşuluk, tümleşik, türbedar, Türkiyat, türkuvaz, tütsülük, takkadak, tallılar, 
tartarat, tartarik, tıknefes, tilkilik, tinbilim, tözcülük, Türkolog, taallukat, taammüden, 
teokratik 

Velfecir, vehleten, varyemez, varsayım, vakfiye, vaklamak, vergisiz, vestiyer, vesselam, 
veznedar, vınlamak, vurgusuz, vızlamak, vibriyon, volkanik 

Yadsımak, yahnilik, yaklaşık, yaklaşım, yaldırak, yangısız, yanlamak, yankısız, yankıcıl, 
yapmacık, yaptırım, yarkurul, Yargıtay, yargısal, yarmalık, yaslamak, yavrucak, yavrucuk, 
yavrusuz, yazgıdaş, yazgısal, yazlamak, yeknesak, yelkesen, yelkovan, yellemek, yelleniş, 
yemlemek, yelyutan, yersular, yerkürer, yergisel, yerbilim, yerleşim, yeryaran, yetkisiz, 
yetmişer, yıpramak, yirmilik, yırlamak, yirmişer, yoklamak, yoksamak, yolsular, yollamak, 
yolgeçen, yoldüzer, yolculuk, yılkılık, yoncalık, yumrucuk, yufkalık, yüklemek, yükselim, 
yüzdelik, yüzlemek, yamçısız, yansımak, yansıtaç, yanşamak, yapracık, yatçılık, yemyeşil, 
yerleşik, yıldırak, yıldırım, yivlemek, yıllamak, yavrucağız 

Zamkinos, zartalak, zemberek, zencefil, zennelik, zerdeçal, zerzevat, zıhlamak, zıddiyet, 
zıngadak, zıplamak, zıppadak, zırtapoz, zırlamak, zihniyet, zomlamak, zorlamak, zorbalık, 
züppelik, zülfaris, zürriyet, zanzalak, zülfaris, zillilik, züğürtlemek                            

züz-zü-züzz 
1-1-2 (19)  

 
Hercümerç, hıncahınç 

Konferans, konsonans, konsonant 

Marketing, mühresenk, mürdesenk 

Putperest, permanant 

Radyolink, rengarenk 
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Sembolist, sergüzeşt, sosyalist, sansüalist, sekteikalp, sürrealist   

Yavrukurt 

                             züz-züz-zü  
2-1-1 (475)  

 
Baklamsı, balçıklı, balgamlı, balrengi, basketçi, barbunya, barbarca, baskıncı, başlıklı, 
başmakçı, başsavcı, beklenti, bazlaşma, bellekli, benbenci, bencilce, benzinci, benzetme, 
benzeşme, beslenme, beşpençe, benlikçi, bilcümle, bildirge, bildirme, bindallı, bindirme, 
billursu, billahi, bilhassa, binlerce, bitkince, bitkimsi, birlikte, boncuklu, bombarda, bostancı, 
Boşnakça, burgaçlı, bozmadde, bozguncu, böbreksi, bambaşka, birleşme, baştarde, Balkarca, 
boncukçu, Bulgarca, boğumlanma, belsoğukluğu 

Cümbüşlü, cümbüşçü, cumburtu, civcivli, capcanlı, ciğerdeldi   

Çölleşme, çömlekçi, çokyüzlü, çoktürlü, çırpıntı, çıngırtı, çevrinti, çevrinme, Çerkezce, 
çengelli, çeltikçi, çektirme, çarşamba, çarşaflı, çarpılma, çarpıntı, çarpışma, çalkantı, çakşırlı, 
çakmaklı, çakmakçı, çinçilya, çoksesli, çıkrıkçı, çamfıstığı 

Dalbastı, dalyancı, damperli, daldırma, dehşetli, destekçi, destansı, destancı, devletli, 
devşirme, devrimci, dımbırtı, dırdırcı, dikbaşlı, dızdızcı, dikkatli, dışrakçı, dışkımsı, 
dinlence, dinlenme, diplarya, döllenme, dördüncü, doldurma, dolmuşçu, dublajcı, dükkancı, 
düzbaskı, depreşme, düzleşme, dondurma, devralma, Dağıstanlı, değirmenci, değiştirge 

Fırlatma 

Genleşme, gönlünce, gösterge, gösterme,  gurbetçi, gürleşme, gözlükçü, gümbürtü, 
güçbirliği  

Hakkında, halterci, haşmetli, herhalde, herhangi, Hırvatça, hikmetli, hizmetçi, hizmetli, 
hortumlu, hörgüçlü, haşhaşyağı, hintirmiği, hammadde 

Jandarma, janjanlı, jurnalcı 

Kahvaltı, kalkınma, kampanya, kamyoncu, kandilci, kanserli, kantarcı, kantarma, kantinci, 
kapkaççı, kapriçyo, kapsamlı, kaptırma, kargışlı, kartallı, kasnakçı, kastarlı, kaşbastı, 
kaşkorse, katmerli, kepbastı, kestirme, kılçıklı, kıpçakça, kırgızca, kırpıntı, kışkırtı, kızkalbi, 
kıvrılma, kıvrıntı, kirpikli, kirpiksi, koklaşma, koltukçu, komposto, konçerto, kongövde, 
konserto, konserve, konsulto, kornetçi, kozhelva, kökkurdu, kudretli, kullukçu, kumpanya, 
kundakçı, kurşuncu, kuşburnu, kuvvetli, külbastı, külhancı, külrengi, kendinde, kubbealtı, 
kaplumbağa, katranyağı 

Lastikli, largetto, lezzetli, libretto, Lübnanlı 

Mahzurlu, makyajcı, Malkarca, mandepsi, mantıkçı, mantıklı, masraflı, matrakçı, 
mektupçu, menzilci, mermerci, mızraksı, mihnetli, mikroplu, montajcı, müstesna, müstevli, 
müsvedde, müstehzi, muslukçu, mıhsıçtı 

Narkozcu, nesnelci, nevralji, nispetçi, nitratlı, Norveççe, Norveçli, nostalji, nispetli 



165 
 

Pantufla, parmakçı, pancarcı, paskalya, paspartu, pasrengi, pastelci, pastırma, paşmakçı, 
pekmezci, pekmezli, perçemli, perdahçı, petrolcü, Perşembe, peşkeşçi, peşkirci, peştahta, 
pırlanta, pullanma, püskürtü, püsküllü, pürtüklü, pürçekli, pürçüklü, pohpohçu, pejmürde, 
pembemsi 

Rüşvetçi, rüzgarlı, rastıklı, reklamcı, rikkatli, ruhsatlı, rulmanlı, rahmetli, rakkaslı 

Savsözcü, saltıkçı, salyamsı, sandalcı, sandalye, sandıklı, sansürcü, sansürlü, santurcu, 
saplantı, sardalye, sardunya, sarkıntı, sarkıtma, sarkomsu, sarsıntı,  
saksonya, salkımsı, sallantı, Selçuklu, sentegma, seslenme, serlevha, serpinti, sırkıntı, 
sırtarma, sıhhatli, sıklıkla, sistemli, sipsivri, silkinti, sözlükçü, sorguçlu,  
sondajcı, sözleşme, sultanlık, sundurma, sunturlu, süzgeçli,  sündürme, süngerci, süngerli, 
süngersi, sünnetçi, sünnetli, süprüntü, sürtüşme, sübyancı, sürtünme, sırtüstü, sözbirliği, 
sözvarlığı, soğukkanlı  

Şamdancı, şampanya, şakşakçı, şangırtı, şansölye, şantajcı, şehvetli, şempanze, şefkatli, 
şenlikli, şerbetli, şıpsevdi, şıngırtı, şıltakçı, şiddetli, şırfıntı, şevketli, şişköfte, şirpençe, 
şöhretli, şipkakçı, şamfıstığı 

Tahrikçi, taksirli, taktikçi, tahsisli,  takdimci, taklitçi, tangırtı, tansıksı, tartımlı, tartışma, 
tasdikli, taşbaskı, taslakçı, tatlımsı, taşpudra, tedhişçi, tekgövde, tekdilli, teklifli, teknikçi, 
tekparça, teksesli, tekvando, telsizci, tembihli, tenkitçi, terlikçi, terliksi, tenrengi, temkinli, 
telhisçi, telkurdu, temsilci, tescilli, tertipli, tertipçi¸teşhirci, teşvikçi, tırmanma, tırhallı, 
tırtılsı, tırtıllı, tırtıklı, tırtıkçı, tırpancı, tıngırtı, tılsımlı, tırnaksı, tırnaklı, tırnakçı, tirşemsi, 
toplantı, tiksinti, tokmakçı, tokgözlü, toplumcu, torpilli, topraklı, toksözlü, toptancı, 
tozlaşma, töhmetli, tozpembe, türbanlı, türbinli, turfanda, Tunguzca, taçyaprağı, taşlevreği 

Vaktinde, varlıklı, vernikçi, vicdanlı, vırvırcı, Vietnamlı 

Yaldızcı, yaldızlı, yalnızca, yaltakça, yamyassı, yanbastı, yansıtma, yardakçı, yardımcı, 
yapraksı, yapsatçı, yapraklı, yantümce, yardımcı, yaşmaklı, yeldirme, yelkenci, yelkenli, 
yellenme, yazlıkçı, yelpikli, yıldırtı, yıldızlı, yıldızsı, yılgınca, yıllıkçı, yıpranma, yıllıklı, 
yoksunlu, yordamlı, yorgancı, yükselti, yüzsüzce, yükselme, yusyumru, yöntemli, yaklaşma, 
yetmişli, yerfıstığı, yoğunlaşma 

Zahmetli, zangırtı, zarfında, zıngırtı, zıpçıktı, zımbırtı, zincifre, zilzurna, zincirli, ziksaklı, 
zindancı, zorlukla, Zerdüşti, zıpkıncı                            

züz-züz-züz 
1-1-1 (700)  

 
Bahsetmek, bahşetmek, bandırma, bandırmak, barbarlık, baskınlık, bastırmak, başgarson, 
başkanlık, başlangıç, başlıksız, başmaklık, başparmak, başsızlık, başvurmak, batkınlık, 
bekleşmek, belginlik, belleksiz, bellemek, belleten, benzersiz, benlenmek, benzeşmek, 
benzeyiş, benzinlik, benzetmek, berkelyum, besbelli, berkitmek, beşparmak, beytülmal, 
bezdirmek, bildirmek, bıktırmak, bıkkınlık, bıldırcın, bıngıldak, bindirmek, bilmezlik, 
bilmişlik, birdirbir, birleşmek, bismillah, bitlenmek, boklaşmak, bollanmak, bollaşmak, 
bombardon, bonservis, bozdurmak, bozbakkal, bozgunluk, bönleşmek, bulgurluk, bulgurcuk, 
burkulmak, bumbarlık, buzlanmak, bencillik, beslenmek, beşyüzlük, basketbol, bilgiçlik, 
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başyıldız, binyaprak, boğuklaşmak, boğazlaşmak, beğenmezlik, böğürtlenlik, bilgiişlem,  
boşboğazlık, boğumlanmak, bağımsızlık 

Cellatlık, camlaşmak, canlanmak, cascavlak, cambazlık, cazgırlık, cinlenmek, cinsellik, 
civcivlik, centilmen, cerrahlık, Cizvitlik, cennetlik, cebretmek 

Çullanmak, çöplenmek, çölleşmek, çokbilmiş, çitlembik, çillenmek, çıtlatmak, çırpışmak, 
çırpınmak, çıplatmak, çıplanmak, çıldırmak, çevrinmek, çemkirmek, çektirmek, çatlatmak, 
çatlaklık, çarşaflık, çarşafsız, çarpışmak, çarpıtmak, çarpılmak, çarliston, çapraşmak, 
çamgiller, çaldırmak, çimlenmek, çalkanmak 

Dahletmek, daldırmak, damdazlak, dallanmak, darbetmek, darlaşmak, demlenmek, 
destursuz, despotluk, devrilmek, devretmek, devşirmek, devleşmek, dikkatsiz, diklenmek, 
dikleşmek, dışkutsal, dingildek, dincelmek, dillenmek, dinlenmek, dispanser, dirseklik, 
dişlenmek, döllenmek, döndürmek, döllenmiş, doksanlık, doktorluk, doldurmak, döktürmek, 
düşgelmek, dürtünmek, düşkünlük, 
dürtüşmek, düşmanlık, dutgiller, davlumbaz, defnetmek, davranmak, denşirmek, dondurmak, 
dımdızlak, defterdar, düzlemdeş, düzlemsel, dirliksiz, devralmak, doğurganlık, 
düğümlenmek, değişkenlik, değiştirmek, değiştirgeç, doğallaşmak, deklanşör, deflasyon, 
depresyon, deprenmek, deplasman, depreşmek, defroster 

Fantastik, fışkırmak, fingirdek, formasyon  

Gezdirmek, gizlenmek, göndermek, güçleşmek, güçlenmek 

Haccetmek, haczetmek, hakketmek, hallenmek, halleşmek, halletmek, hallolmak, 
hamburger, hamlaşmak, hamletmek, hapsetmek, hapşırmak, harharyas, harmonyum, 
hasretlik, hasretmek, hatmetmek, hattatlık, havlanmak, hazfetmek, hazmetmek, hazzetmek, 
hıçkırmak, hıdrellez, hıfzetmek, hırlaşmak, hırsızlık, hızlanmak, hicvetmek, hiçleşmek, 
hidroksil, hidroksit, hidrosfer, hislenmek, hissetmek, hizmetkar, hoşlaşmak, hoşnutsuz, 
hoşsohbet, hükmetmek, hürmetkar, hainleşmek, hektogram, helyograf 

Jimnastik 

Kabristan, kahretmek, kahrolmak, kaldırmak, kalkınmak, kalkışmak, kamburlık, kandırmak, 
kanlanmak, kansızlık, kaptırmak, karboksil, karmaşmak, karşıtlam, karşıtlık, kartallar, 
kartalmak, kastanyet, katlanmak, katletmek, katrilyon, kavlaşmak, kavramsal, kavranmak, 
kavrulmak, kelleşmek, kercetmek, keskenmek, kestirmek, keşfetmek, kıllanmak, kırdırmak, 
kırlangıç, kırlaşmak, kırpışmak, kıskanmak, kıskıvrak, kıstırmak, kıtlaşmak, kıvraklık, 
kıvranmak, kıvratmak, kıvrılmak, kıvrışmak, kızdırmak, kimliksiz, kinlenmek, kirlenmek, 
kirletmek, koçlanmak, koçlaşmak, koflaşmak, koklaşmak, koklatmak, koltukluk, kondisyon, 
kondurmak, kondüktör, kontenjan, konvektör, korkutmak, korlanmak, korsanlık, koşturmak, 
köklenmek, kökleşmek, kökmantar, körkandil, körlenmek, körleşmek, körletmek, 
közleşmek, kösnüllük, kudretsiz, kullanmak, kurbanlık, kurtarmak, kurtulmak, kuşkonmaz, 
kutsallık, kuvvetsiz, kuzguncuk, küflenmek, küfretmek, küllenmek, kürdanlık, kütleşmek, 
konsensüs, kentilyon, kiklotron, konturbas, kırkambar, kastetmek, körbağırsak, kaplanboğan 

Leffetmek, lezzetsiz,  liflenmek, lütfetmek, loşlaşmak, lüpletmek, lingüistik 

Magnezyum, mahmuzcuk, mahsuldar, mahvetmek, mahvolmak, makferlan, mallanmak, 
mantarlar, mantıksal, mantıksız, marşandiz, maskanyin, masrafsız, massetmek, matlaşmak, 
Mehmetçik, mercanlar, merkezcil, merkezkaç, merzenguş, meslektaş, methaldar, mevlithan, 
mevsimlik, mevsimsiz, mıhlanmak, mezcetmek, mihmandar, mikropluk, mikropsuz, 
millenmek, milyarder, milyarlık, milyonluk, minnettar, mitleşmek, mitralyöz, monsenyör, 
morlaşmak, morsalkım, müstenkif, müsteşrik, müstehcen, mumlaşmak, mutlanmak, 
muzgiller, müstahdem, müstahkem, müstahsil, müstahzar, müstakbel  
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Nezretmek, narsislik, nasbetmek, nargiller, nazlanmak, nefyetmek, nevraljik, neptünyum, 
nesnellik, nemlenmek, nemrutluk, neşretmek, nispetsiz, nostaljik, noksansız, nurlanmak, 
nüksetmek, nakşetmek, nakşolmak, nakzetmek, nakletmek 

Palladyum, pandantif, parkinson, parlaklık, parlatmak, parmaklık, partisyon, paslanmak, 
paslaşmak, patlangaç, patlangıç, patlatmak, pavkırmak,  pekleşmek, pekmezlik, pentatlon, 
pertavsız, peryavşan, pesleşmek, pırlangıç, pırlanmak, piçleşmek, pislenmek, pisletmek, 
pişkinlik, polyester, potlanmak, perhizkar, püskürmek, püskürteç, puslanmak, putlaşmak, 
pullanmak, patriarkal, penguenler 

Resmetmek, rahmetlik, recmetmek, reddetmek, reflektör, ruhsatsız, rüzgarlık, rüzgarsız, 
rehberlik, radyasyon, raksetmek, raptetmek, renkölçer, radyoaktif 

Saflaşmak, saklambaç, saklanmak, saldırgan, saldırmak, saltıklık, salyangoz, sancaktar, 
sansasyon, sapkınlık, saplanmak, sarkıtmak, sarmaşmak, sarsılmak, sattırmak, savrulmak, 
sabretmek, seyretmek, sezdirmek, sektirmek, seldirmek, sempozyum, sentaktik, serdetmek, 
serpantin, serpilmek, sertelmek, seslenmek, sessizlik, setretmek, seçkinler, sırkıtmak, 
sırnaşmak, sırrolmak, sırsıklam, sırtarmak, sızlanmak, sistemsiz, siktirmek, silkinmek, 
sislenmek, sismograf, siftinmek, sözlüksel, sondördün, sonsuzluk, sonteşrin, söndürmek, 
sözleşmek, sokranmak, simpozyum, suçlanmak, sümkürmek, sündürmek, süngerler, 
sünnetlik, sünnetsiz, sürdürmek, sürtünmek, sürtüşmek, süslenmek, sütkardeş, sütlenmek, 
sütsüzlük, sindirmek, sübjektif, susturmak, sardırmak, sivrilmek, santırfor, santırhaf, 
salkımsöğüt, sağırlaşmak, soğuklaşmak, söğütgiller, sığıştırmak, santigram, santigrat 
Şahlanmak, şahmerdan, şakketmek, şefkatsiz, şehbender, şehrengiz, şenlenmek, şenliksiz, 
şıklaşmak, şirretlik, şişkinlik, şükretmek 

Taçlanmak, taçsızlar, tahsildar, takdirkâr, tartılmak, tartışmak, tasdiksiz, taşlaşmak, 
tatlanmak, tatsızlık, tatminsiz, tatminkâr, tavşancıl, teklifsiz, teknokrat, teknisyen, 
teknetyum, temkinsiz, tepsermek, terletmek, termostat, termosfer, termitler, terselmek, 
tersinmek, tertipsiz, tescilsiz, teşvikkâr, tezleşmek, tezgâhtar, tıklatmak, tıksırmak, tırlatmak, 
tırmanmak, tırnaksız, tırnaklık, tiksinmek, tirkenmek, tirhandil, timsahlar, titreşmek, 
tizleşmek, titretmek, toplanmak, toplaşmak, toplumdaş, toplumsal, topraksız, tornistan, 
tozlaşmak, tozlanmak, toslaşmak, töskürmek, tutsaklık, tutkallı, tutturmak, tümselmek, 
türdeşlik, tüttürmek, tahripkâr 

Vakfetmek, vardırmak, Vandallık, varlıksal, varlıksız, varyasyon, vazgeçmek, vehmetmek, 
vicdansız, veryansın 

Yaklaşmak, yalbırdak, yalnızlık, yaltakçı, yalvarmak, yamrulmak, yandırmak, yamyamlık, 
yansıtmak, yanşaklık, yanlışsız, yapraktaş, yapraksız, yaptırmak, yapyalnız, yardırmak, 
yaslanmak, yassılmak, yaşlanmak, yaşmaksız, yeldirmek, yatkınlık, yellenmek, yemlenmek, 
yeltenmek, yerdeşlik, yersizlik, yerleşmek, yetmişlik, yetmezlik, yıpranmak, yıpratmak, 
yırtıklık, yıllatmak, yıldızlık, yıldızsız, yıllanmak, yırtılmak, yırtınmak, yollanmak, 
yolsuzluk, yoldüzler, yoksunmak, yontukdüz, yontulmak, yordamsız, yorgunluk, yöntemsel, 
yöntemsiz, yozlaşmak, yozlaşmış, yumrulmak, yüklenmek, yükseklik, yükselmek, 
yutkunmak, yüzleşmek, yüzdürmek, yüksünmek, yüzlenmek, yüzyıllık, yükselteç, 
yiğitlenmek, yoğunlaşmak, yağızlaşmak, yiğitleşmek, yeğinleşmek 

Zahmetsiz, zammetmek, zannetmek, zehretmek, zemmetmek, zevzeklik,  zıncarlık, 
zımnında, zıtlaşmak, zıtlanmak, zikretmek, zirkonyum, zincirlik, zomlaşmak, zorlaşmak, 
zulmetmek, zorlanmak, zehrolmak, züğürtleşmek 
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                           züz-züz-züzz  
1-1-2 (3)  

 
Kontaklens 

Mercanköşk 

Performans 

                           züz-züzz-zü  
1-2-1 (7)  

 
Başkurtça 

Köktürkçe, kışkırtma 

Püskürtme 

Renkölçme 

Satrançlı, serbestli 

                           züz-züzz-züz  
1-1-1 (8)  

 
Bozdurtmak  

Dikdörtgen 

Konjonktür, kırdırtmak, kışkırtmak 

Püskürtmek 

Yükseltmek, yükseltgen 
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                           züzz-zü-zü  
2-1-3 (2)  

 
Kentsoylu 
Şartname 

5-1-5 (13)  xxx  

 
Çiftküme, çiftsayı 

Dörtnala, dörtleme 

Hintfulü 

Kurtluca 

Renkkörü, rastgele 

Sertdoku 

Türkçeci 

Yurtdışı, yurtsama, yontkuşu                         
züzz-zü-züz 

4-1-3 (55)  

 
Bantlamak  

Cartlamak, ciltlemek, ciltçilik, cırtlamak 

Çiftlemek, çiftteker 

Derzlemek, dinklemek, dörtlemek, dörtkenar, dörtcihar, denklemek 

Fonksiyon 

Halkbilim, halkçılık, hortlamak 
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Kırkbayır, kırkgeçit, kırklamak, kurtbilim, kartvizit, kentbilim, kentçilik, kürkçülük 

Linklemek 

Marksçılık, marnlamak, mortlamak, Marksizm 

Pörtlemek, postnişin, pırtlamak, ponksiyon 

Rastlamak, renkbilim, renklemek, renksemez 

Saltçılık, sırtlamak, sulhsever 

Şartlamak, şistlilik 

Türkbilim, Türkçülük, terslemek, tanksavar 

Yurtsamak, yurtsever, yoğurtlamak 

Zamklamak, zarfçılık, zarflamak, ziftlemek, zonklamak 

                          züzz-züz-zü  
2-2-1 (17)  

 
Dörtkaşlı, dörtyüzlü 

Hintfıstığı 

Kurtlanma, kentleşme, kurttırnağı 

Lüksmetre 

Portmanto 

Röntgenci, rastlantı, renkkörlüğü 

Sandviççi 

Şartlaşma 

Türkmence, tekstilci 

Voltmetre 

Yırtmaçlı                            
züzz-züz-züz 

1-1-1 (43)  

 
Borçlanmak 
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Cinsliksiz, cılklaşmak, cenkleşmek 

Çiftyıldız, çiftleşmek, çarptırmak 

Dertlenmek, dertleşmek, dinçleşmek, denkserlik, denkleşmek 

Hırslanmak 

Kistleşmek,  kurtlanmak, kalplaşmak, kartlaşmak, kartpostal 

Morsgiller 

Perspektif 

Rastlaşmak, rastlatmak, renklenmek, renkteşlik 

Sarplaşmak, selfservis, sertlenmek, sertleşmek, sulhperver 

Şartlanmak, şartlaşmak, şistleşmek 

Türkleşmek, tunçlaşmak, tersleşmek, terslenmek, turpgiller 

Yurtlanmak, yurttaşlık, yırtmaçsız 

Zevklenmek, zırhlanmak, ziftlenmek 
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4  SESLEM 
ü-zü-zü-zü 

1-1-1-2 (13)  xxx  

 
Ahududu, ademotu, arızalı, abidevi, ağlatıcı, ağtabaka, öğretici, ayrıkotu, aynısefa, 
ayvadana 

Öylesine, öyküleme 

Uygulama 

1-1-2-1 (8)  xxx 

 
Azerice, amiyane, arifane, âşıkane, aşikâre, itibari, ihtiyati, ademoğlu 
1-2-1-1 (9) 

 
Alakalı, anaokulu, ayıüzümü, alaysama  

İdareci, idareli, ideoloji, ideopati 

Ulufeci 
1-2-2-2 (77)   

 
Alegori, arılama, ananevi, anapara, anılama, arıtıcı, arılama, asimile, asabiye, anomali, 
arabacı, arayıcı, arıbeyi, arıkuşu, arısütü, anayasa, anatomi, ameliye, anadili, anakara, 
anakonu, analoji, alabora, alacalı, alamana, alalama, alavere, aceleci, acıyıcı, adaçayı, azıdişi, 
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ayıgülü, ayırıcı, avutucu, aşılama, aşırıcı, aşıtaşı, atasözü, aterina, agulama,  akademi, 
açılama, adamotu, ayakucu  

Ekonomi, elisıkı, enikonu, epidemi 

Isıtıcı, ısırıcı 

İkebana, ikileme, ileride, inadına, irikara, iriyarı, işadamı, ivedili 

Otorite, olasılı, orojeni, odabaşı, otonomi, okuyucu, odunözü 

Ödemeli, ölesiye, ötanazi, öteberi, ötekisi, öteleme 

Uyutucu, uyarıcı, uyuzotu 

Üretici, üzerine, üroloji 

1-2-3-2 (9) 

 
Alelade, avokado, aranağme, adasoğanı, alıkoyma, araeşeyli 

İkieşeyli 

Uyaroğlu, umumhane 

2-2-2-1 (1) 

 
Öğleüzeri 

ü-zü-zü-züz 
1-1-1-2 (102)  xxx 

 
Asetilen, anayasal, aperitif, arabeyin, arabozan, aradeniz, aragonit, arakesit, aromatik, 
alizarin, alikıran, anavatan, anabilim, anadeniz, anafikir, analitik, atıcılık, akonitin, alabalık, 
alageyik, alaminüt, alalamak, alegorik, abecesel, acıcılık, acıbalık, acıhıyar, acımarul, 
acımasız, acınacak, atomizör, aşılamak, aşırılık, ataşelik, atacılık, agaragar, agulamak, 
akıcılık, akademik, aracılık, arılamak, Amerikan, anatomik, akuzatif, ameliyat, aşinalık 

Ebelemek, edebiyat, edememek, efilemek, eleveren, eşelemek 
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Irabilim, ıralamak, ısıyayım, ısıyayar, ısıveren, ısıtutar 

İçasalak, içebakış, içedönük, içedönüş, ikicilik, ikilemek, ilelebet, iletişim, ipilemek, 
ipotetik, irikıyım, itelemek, itüzümü, ivedilik, izolatör 

Otoriter, ozokerit, olagelen, oligosen, olasılık, ovalamak,  oyalamak, oturacak, otomobil, 
otomotiv, otomatik, otalamak, orijinal, operatör, olabilir, omurilik, oramiral, onikigen 

Ötücülük, önesürüm, örelemek, önoluşum 

Ufalamak, ululamak, uzaduyum, uzadevim, uzuneşek, uğralamak 

Ütülemek 

1-1-2-2 (11)   

 
Acemilik, Alevilik, acıçiğdem, animizm, atavizm, acıbadem, alıkoymak 

Erotizm  

İsevilik, itibaren  

Onanizm 

1-2-1-2 (1) 

 
İdealizm  

1-3-1-3 (14)  xxx 

 
Asaleten, alakadar, alakasız, aşağısamak, aşağılamak, idaresiz, ilahiyat, ideolojik 

Olaycılık, olaybilim, onaylamak 

Özöğrenim 

Uzaybilim, uzaycılık 
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2-2-1-3 (20) 

 
Arızasız, abıhayat, ağlatısal, ayşekadın, aynabakar, ayrıcalık, ayrıbasım, 
ayrıcasız 

İğnelemek, iğneliler 

Öğretisel, öykücülük, öykülemek 

Uğrulamak, uydusavar, uygulamak, uygulayım, uykuculuk, uymacılık, uyduculuk 

                             ü-zü-züz-zü 
1-3-4-2 (60)  xxx 

 
Araçizgi, asimetri, aracümle, aratümce, arılaşma, anamalcı, anavasya, anacadde, anaforlu, 
anaforcu, alabanda, alakarga, alaturka, acıbakla, acıkılma, acılaşma, acıyonca, azametli, 
ayakaltı, avadancı, atılımcı, aforozlu, akabinde, aralıklı, alacaklı, ataraksi, amatörce, 
ayaküstü, atomaltı, areometre, açıkağızlı 

Epilepsi 

Işınımlı 

İkidilli, ikifazlı, ikitelli, ikiyüzlü, ipotekli, irileşme, iyilikçi, iyilikle, izometri,  

Oracıkta, onarımcı, oturaklı, otobüsçü, oratoryo, okunaklı, olanaklı, oligarşi,  

Ödenekli, ötelenme, ötürüklü, özezimci 

Uyarınca, usavurma, ulusalcı 

Üfürükçü, üniforma, üzerinde 

1-5-4-4 (3)  xxx  

 
Adaletli 

İsabetli 

Olağanüstü 
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2-1-3-2 (10) 

 
Ağdalaşma, ağdalanma, ağlamaklı, ayrılanma, ayrılaşma 

Oynatımcı, oymabaskı 

Öğrenimli, öylelikle 

Uydurukçu 

                             ü-zü-züz-züz 
1-1-4-3 (70)  xxx 

 
Alüminyum, animasyon, anayönler, apaçıklık, aralıksız, arayönler, arılaşmak, alimallah, 
alicengiz, amerikyum, amerisyum, alagarson, aberasyon, acılaşmak, acıkılmak, ayıgiller, 
asimetrik, acıkavruk, avadanlık, akaramber, avukatlık, asitölçer, azotölçer 

Ebelenmek, ekeleşmek, elemanter, epilasyon, epitelyum 

Işıkölçer, ışıkölçüm, ışınetkin, ışınölçer 

İkileşmek, ikizanlam, ilineksel, inanılmaz, irileşmek, iyileşmek, iyelenmek, izolasyon, 
izometrik, izomorfik 

Oditoryum, okaliptüs, okunaksız, okunulmak, olagelmek, olanaksız, oligoklaz, onomastik, 
oturuşmak, oturulmak, ovalanmak, oyalanmak, otomasyon, operasyon, ozonosfer, ozonölçer 

Ödeneksiz, öleyazmak, öcüleşmek, özezerlik 

Usavurmak, uyarılgan, uyuşukluk, uyuşurluk, uyutumsal 

Üniversal, üretimlik, üretimsel 

1-6-3-7 (5)  xxx  

 
Adaletsiz, aşağılaşmak 

İbadullah, ikametgah, isabetsiz 
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2-1-2-3 (15) 

 
Asileşmek, adileşmek, ağdalaşmak, ağdalanmak, ayrılaşmak, ayrıtürden, aylıkölçer 

Eğleşilmek 

İğdegiller, iğnelenmek, iğneyaprak, ihtiyatkar 

Öğrenimsiz 

Uydulaşmak, uykusuzluk 

                            ü-zü-züzz-zü 
1-1-3-2 (2)  xxx 

 
Arabeskçi, Atatürkçü 

                            ü-züz-zü-zü 
1-2-2-2 (77)  

 
Anestezi, arapsaçı, araklama, arıtlama, Aristocu, asesbaşı, alıştırma, amaçlama, alantopu, 
alazlama, abandone, abartılı, abartıcı, acarlama, açıklama, açınsama, azımsama, afallama, 
ayıngacı, ayıplama, ayartıcı, ayakteri, ayarlama, ayakyolu, ayaklama, ayakkabı, avantalı, 
avantacı, akıldışı, akıldişi, akıllıca, akıntılı, avuçlama, anımsama, akarcalı, analjezi, 
adamkökü, azotlama, ayıklama, akaçlama, açıkçası, ayaktopu 

Ekalliye, eleştiri, emekleme 

Iraklama, ışıltılı, ışıkküre 

İçişleri, ikizleme, ilerleme, ipekmatı, iriltici, ishakkuşu 

Ozonlama, olumlama,  otokrasi, orantılı, onurluca, orandışı, omurgalı, olağandışı 

Ödünleme, övendire, özümleme, özentili, özendiri, özekdoku, öküzdili, öküzgözü, özitmeli  

Uzatmalı, uçankale, uyarlama 

Ütopyacı, üvendire, üzüntülü 
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1-3-1-3 (11)   

 
Ateşbalığı, ateşkayığı, ateşçiçeği, ateşböceği 

Epigrafi 

İpekböceği, ipekçiçeği 

Öküzbalığı 

Uçuçböceği, uyuzböceği, uyuzsineği 

1-3-4-2 (4)  xxx 

 
Asilzade  

Emirname  

Uçandaire, Uzakdoğulu 

2-2-2-1 (4)  

 
Ayrımlama, ayrıntılı, afetzede 

Öykünmeci 

                             ü-züz-zü-züz 
1-3-4-3 (2)  xxx 

 
Anarşizm 
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Uzunkuyruk 

1-4-2-4 (118) 

 
Apandisit, apansızın, avuçlamak, anımsamak, anestezik, analjezik, aritmetik, anıtkabir, 
araklamak, arıtlamak, amaçlamak, atışbilim, alazlamak, acarlamak, açıklamak, açımlamak, 
açınsamak, azımsamak, acunbilim, ayazlamak, ayıplamak, ayaklamak, atomculuk, 
ateşlemek, atardamar, atarkanal, afallamak, akaçlamak,  alışveriş, abullabut, açıklayan, 
azotlamak, azarlamak, ayıklamak, ayarlamak, aşındıran, akılcılık, akaryakıt, akıllılık, 
amortisör, acımtırak, atombilim, araççılık, anorganik 

Efildemek, eleştirel, elindelik, emaylamak, esirgemek, esinlemek, eşantiyon, eyerlemek 

Iraksamak, ırakgörür, ışıkkesen, ışıklılık, ışınbilim, ışıldamak, ışınlamak, ışınlılar, ışıldamak 

İçerlemek, içevlilik, ikincizar, ikizkenar, ilaçlamak, ilerlemek, iliklemek, inakçılık, inancılık, 
ineklemek, inorganik, ipekçilik, iteklemek, iterbiyum, ikieşlilik 

Odaklamak, olimpiyat, omurgasız, omuzlamak, oyulgamak, oyunbozan, oyunculuk, 
oranlamak, onurluluk, orangutan, ozansılık, ozonlamak, orostopol, orantısız, onaltılık, 
okuryazar 

Ödevbilim, ödevsever, ödünlemek, özentisiz, özümsemek, özümlemek, ötümlülük, 
önemsemek 

Ucuzlamak, uçaksavar, uçuklamak, uçarkefal, ulusçuluk, ulussever, umursamak, 
umursamaz, uyarlamak, uyuklamak, uyurgezer, uyuşturan, uzaksamak, uzakgörür, uzunçalar, 
uşakkapan 

Üleştirim, üzüntüsüz 

2-1-1-2 (6)  

 
Aygıtçılık, ayrımcılık, ayrıntısız, ayrımsamak 

Oylumlamak 
Öğrenmelik 
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ü-züz-zü-züzz 

1-2-1-4 (2) 

 
Ateşperest 

Oportünist 

ü-züz-züz-zü 
1-3-3-2 (45) 

 
Açıksözlü, arapzamkı, araştırma, amansızca, anaçlaşma, anahtarcı, atıştırma, alengirli, 
alevlenme, alıklaşma, abandırma, acemkürdi, acındırma, açıklaşma, açındırma, ayaklanma, 
ayakbastı, akıllanma, akılsızca, anıştırma, avantajlı, anıtlaşma, acayipleşme, akordeoncu, 
aşındırma, alafranga 

Iraksılcı 

İkircikli, ikircimli, ikizleşme, iyonlaşma, ikianlamlı, ikievcikli 

Oyuncakçı, olupbitti, onurlanma, odunlaşma, otostopçu 

Örümceksi, örümcekli, özellikle, öküzburnu 

Uçantopçu, ulaştırma 

Üleştirme 

2-1-1-2 (5)  xxx  

 
Aydınlanma, aydınlatma, ayrımlaşma, ayrıştırma, aygırlaşma 
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ü-züz-züz-züz 
1-2-4-1 (78)  

 
Anıtlaşmak, araştırmak, alıştırmak, alışkanlık, amortisman, anaçlaşmak, anahtarlık,  
atıştırmak, akıllanmaz, alevlenmek, alıklaşmak, abandırmak, acındırmak, açıklaşmak, 
açındırmak, adaptasyon, ayaksızlar, ayaklanmak, aşındırmak, akıllanmak, akanyıldız, 
akılsızlık, alışkınlık, aristokrat, anıştırmak, avantajsız, ataerkillik, acayipleşmek 

Esindirmek, enüstünlük 

Iraklaşmak, ılıklaşmak, ıraksıllık, ıraksınmak, ısındırmak, ışıklanmak, ışılküfler, ışınlanmak 

İliştirmek, inandırmak, inatlaşmak, irinlenmek, İtalyanca, itiştirmek, iyimserlik 

Oburlaşmak, odaklanmak, odaklaşmak, okullaşmak, oluklaşmak, olumsuzluk, ovuşturmak, 
oyulganmak, oyunlaşmak, onurlanmak, olağanlaşmak 

Ödünleşmek, örümcekler, ötümsüzlük, özekleşmek, özelleşmek, özendirmek, ölümsüzlük, 
örenleşmek 

Ucuzlatmak, uluslaşmak, umutlanmak, umutsuzluk, uyaklanmak, uyandırmak, uyuşturmak, 
uyuşmazlık, uyumsuzluk, uyuzlanmak, uyuzlaşmak, uzaklaşmak, uzunlevrek 

Üleştirmek 

2-4-1-4 (13)  xxx  

 
Aydınlatmak, aygırlaşmak, aydınlanmak, ayrımlaşmak, ayrılmazlık, aymazlaşmak, 
ayrıştırmak 

Oylumlanmak 

Uğraştırmak, uydurmasyon, uygarlaşmak, uygunsuzluk, uysallaşmak 

ü-züz-züzz-zü 
1-2-2-2 (1) 

 
Açıkkalpli 
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                             ü-züzz-zü-zü 
1-5-4-3 (2)  xxx  

 
Abartmacı 

Ödünçleme 

                             ü-züzz-züz-züz 
1-4-3-3 (1) 

 
Özerkleşmek 

                             üz-zü-zü-zü 
1-1-1-1 (1)  xxx 

 
İddianame 

1-1-1-2 (2)  xxx 

 
Akyabalığı, asmakabağı 
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1-2-1-1 (10)  xxx  

 
Addeğişimi 
Islahevi 

İbranice, ikramiye, imsakiye, intaniye, irsaliye 

Ortaoyunu, osteoloji 

Ukraynalı 
2-1-1-2 (87)  xxx 

 
Aktarıcı, antinomi, antipati, antoloji, arkalama, asmabiti, antikite, antikacı, akliyeci, 
akrofobi, akrobasi, akromazi, aktariye, aktivite, albenili, aldatıcı, alçıtaşı, alçılama, algarina, 
algılama, aşamalı, aşçıbaşı, adliyeci, apreleme, armonika, armudiye, armonize, armadura, 
ardiyeci, arpalama, alkarısı, aşnılama, andızotu, arkeoloji, aktüalite, Afrikalı, altınotu, 
ağaçkavunu, ağaçminesi 

Egzogami, ekseriye, elkitabı, endogami, ergonomi, ezgileme 

Ispatula 

İçgüdülü, içtüreme, idrisotu, imgeleme, inceleme, incitaşı, incitici, indirici, ipnotize, 
işbölümü, işlemeci, ithıyarı, izdüşümü, izleyici 

Organize, okyılanı, ontoloji, onkoloji, oltutaşı, otlakıye, ortopedi, ortalama, ortaderi, 
okşayıcı 

Önceleri, önleyici, önseçici, önbilici, önsezili, ökçeçene, özverili, öntüreme, ödkesesi, 
öldürücü, öngörülü 

Ustabaşı, uzlaşıcı, uğurlayıcı 

Üflemeli, üstalize, ürkütücü 

2-1-4-2 (23)  xxx 

 
Amcazade, aslanağzı, amberağacı, apteshane 
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Emrivaki 

Islahhane 

İktisadi, iltihabi, iltisaki, iltizami, insiyaki, inzibati, istifade, istilacı, istimara, istinabe, 
istişare, insanoğlu, iplikhane, istihale, istihare 

Üstüvani, üstüvane 

                               üz-zü-zü-züz 
1-1-2-3 (11)  xxx 

 
Ampirizm, Aryanizm, alkolizm, aktivizm, atletizm, akrabalık 

Estetizm 

İrticalen, istikamet, istinaden 

Optimizm 
2-2-1-2 (2) 

 
Aktüalizm 

Apriorizm 

2-2-1-3 (7)  

 
Akseylemek 
İmzalamak, insaniyet, İslamiyet, ilköğretim 

Ortaöğrenim, ortaöğretim 
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3-2-1-5 (83)  xxx  

 
Arkalamak, aprelemek, arzulamak, artıkemek, akkelebek, akromatik, akreditif, akromatin, 
aksülümen, albenisiz, alçılamak, alfabetik, ablacılık,  adrenalin, akçakavak, Ahdicedit, 
aklıselim, allamelik, artakalan, aspiratör, artıçeker,  anlaşılır, antikalık, antikatot, antipatik, 
algıcılık, algılamak, anlaşılan, antiatomik, arkeolojik 

Enteresan, enselemek, etkileşim, ertelemek, evveliyat 

Izgaralık, ıskalamak, ırgalamak 
İçgüdüsel, içyarıçap, ilmühaber, imgecilik, imgelemek, imparator, incelemek, indikatör, 
irdelemek, istimator, ivmeyazar, izdüşüren 

Okkalamak, okşamalık, olguculuk, ortopedik, orgeneral, ortakulak, ortadirek, orsalamak, 
ordubozan, orduculuk, ortayuvar, ortogenez, ontogenez, ortadamar 

Öncebilim, öncecilik, öncelemek, ölçübilim, önbileşen, öngörüsüz, örselemek, özdenetim, 
özyapısal, özgecilik, özgülemek, öznitelik, özyönetim, özdevinim 

Uçkurutan 

Ülkesever, ülkücülük, ültimatom, üstelemek 

                           üz-zü-zü-züzz 
1-2-1-2 (1)  xxx  

 
Erkanıharp 

                            üz-zü-züz-zü 
2-1-2-1 (56)  xxx 

 
Adbilimci, albüminli, aksileşme, aksırıklı, akkarınca, ambalajcı, altimetre, altıyüzlü, 
andavallı, artakalma, arzuhalci, anlaşılma, asmabahçe, Arnavutça, antisepsi, arkalıklı, 
andırışma, arkadaşça, algoritma, anlayışlı, akşamüstü, aksesuarcı 

Elverişli 
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İçlidışlı, içliköfte, iktisatçı, iltizamcı, incelikli, indirimli, İngilizce, insanüstü, ipnotizma, 
ispiralya, ispiyoncu, istiridye, ihtiyatlı 

Odyometre, oldubitti, ondalıkçı, oklukirpi, oksijenli, organizma, optimetri 

Özgüdümlü, özdevimli, öncelikle, öncelikli, önçalışma, ödyometre, öksürüklü, önbelirti 

Ustalıkla, ustalıklı, usturuplu 

Üçboyutlu, ünlüleşme 

                            üz-zü-züz-züz 
1-1-1-1 (4) 

 
Asrileşmek 
Esrarengiz, ehlileşmek 

İddialaşmak 

2-1-1-3 (53)  

 
Arkadaşlık, asmagiller, anlamazlık, antisiklon, antitoksin, antiseptik, arkalıksız, aplikasyon, 
artakalmak, anlayışsız, anlaşılmak, anlaşılmaz, andırışmak, altıpatlar, altıparmak,  
aksileşmek,  azgelişmiş, armatörlük, antiloplar, akrobatlık, adbilimsel, aldırışsız, akbalıkçıl, 
alkolölçer, amperölçer 

Egzotermik, endotermik, engizisyon 

Ispanaklar, ıstakozlar 

İlgilenmek, ilkeleşmek, imgeleşmek, incecikten, indirimsiz, intibaksız, istatistik, işleyimsel, 
izdüşümsel, incebağırsak 

Ordinaryüs, ordovisyen, ortaparmak, ortasıklet, ommatidyum 

Öncesizlik, öfkelenmek, özdevimsel, öndamaksıl, öngörülmek, özseverlik 

Ustalaşmak, uzlaşımsal 
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üz-zü-züzz-züz 
2-1-3-2 (1)  xxx 

 
Ortodoksluk 

üz-züz-zü-zü 
1-1-1-1 (59)  xxx  

 
Ahlakdışı, akçöpleme, afyonlama, aldırmama, aldatmaca, alçaltıcı, aktarmalı,  aktarmacı, 
akşamlama, altınsuyu, alkışlama, Almancacı, altınkökü, arşınlama, artıklama, ardıçkuşu, 
anlaşmalı, angaryacı, akşamları, aksırtıcı, ağaçsansarı, afyonruhu 

Eklemleme 

Istampacı, ısmarlama 

İçtersaçı, iklimleme, inceltici, incirkuşu, indükleme, iskarpela, İskoçyalı, iskorçina, 
ispirtocu, ispirtolu, istemseme, İsviçreli,  işkembeci, işletmeci, ihbarname, ihtarname, 
ithamname 

Ortaklaşa, Osmanlıca 

Öksürtücü, ölçümleme, önyargılı, örnekleme, önyüzbaşı, ördekbaşı, örnekseme  

Uzlaşmacı, uzlaşmalı, uslamlama, usturmaça 

Ürküntülü, üstünkörü, ürpertici, ürpertili 

2-2-1-2 (8)  xxx 

 
Amberbalığı, amberçiçeği, atlasçiçeği, ağustosböceği 

Ormantavuğu 

Öksüzbalığı, ördekbalığı 

Üzgünbalığı 
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                            üz-züz-zü-züz 
1-1-1-2 (1)  xxx 

 
İstihbarat 

1-2-1-2 (82) 

 
Ahlakbilim, ahlakçılık, afsunlamak, afyonlamak, affetmemek, atraksiyon, atmosferik, 
aşkıncılık, avcarlamak, akşamlamak, akşamleyin, alkışlamak, alternatör, arşınlamak, 
anlaşmasız, aptesbozan, anlambilim, anlıkçılık, alternatif, aktarmasız, astarlamak, 
aldırmamak, akciğerliler 

Endüksiyon, enfeksiyon, enjeksiyon, enformatik, etkincilik, evrenbilim, ezberlemek 

Ilgarlamak, ıslıklamak, ısmarlamak, ışkınlamak 

İçkincilik, içrekçilik, iklimbilim, ilkelcilik, ilmiklemek, indirgemek, indüklemek, 
indüksiyon, informatik, insanbilim, insancılık, insansılar, interkinez, iplikçilik, irrasyonel, 
İskandinav, İslamcılık, ispanyolet, ispatlamak, ispermeçet, istanbulin, istifçilik, istiflemek, 
işlevcilik 

Ormancılık, ongunculuk, ortakyaşar, ortambilim, ortakyapım, ortakçılık, oksitlemek 

Ölçümlemek, önselcilik, önvarsayım, önyargısız, örgencilik, örgütlemek, örneklemek, 
örneksemek, özbeslenen, özdekçilik, özdeşlemek, öznelcilik, özdeşleyim 

Uslamlamak 

Ümmetçilik, üstünyapım, üçkâğıtçılık 

                           üz-züz-zü-züzz 
2-2-1-3 (3) 

 
Emperyalist 

İllüzyonist 

Oryantalist 
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                           üz-züz-züz-zü 
1-1-1-1 (1)   

 
Antepfıstığı 

1-1-2-1 (26)  xxx  

 
Ahmaklaşma, akçıllaşma, atmasyoncu, ahlaksızca, alçaklaşma, akkorlaşma, ampermetre, 
arsızlaşma, aptallaşma, arlanmazca, allegretto, ağaçlandırma, aşkınlaşma, azgınlaşma, 

İnsanlaşma, intermezzo, iplikkurdu, İspanyolca 

Olgunlaşma, oksitleşme 

Önsözleşme, özbeslenme,  özdeşleşme, özgürlükçü 

Uzlaştırma 

Üçdüzlemli 

                           üz-züz-züz-züz 
1-1-1-2 (59)   

 
Aptallaşmak, aslangiller, anlaşmazlık, arsızlaşmak, akkorlaşmak, alçaklaşmak, aşkınlaşmak, 
adlandırmak, agrandisman, ahmaklaşmak, adsızparmak, akçıllaşmak, ahlaksızlık, 
azgınlaşmak, amfibyumlar, ağaçlandırmak, akçaağaçgiller, ağırlıksızlık 

Enformasyon, envestisman, evcilleşmek, evlendirmek, etkinleşmek, entegrasyon 

Ilgıngiller, ıssızlaşmak 

İlkelleşmek, incikboncuk, indirgenmez, insangiller, insanlaşmak, insektaryum, ipliklenmek, 
isteklenmek, iştahlanmak, işkillenmek, integrasyon 

Organlaşmak, olgunlaşmak, ortaklaşmak, ormanlaşmak, oftalmoskop, odunlaşmak 
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Ölçüştürmek, ölmezleşmek, örgenleşmek, örgütlenmek, özdeşleşmek, özgülleşmek, 
özgünleşmek, özgürleşmek, öznelleşmek, özleştirmek, ördekgiller 

Uzlaşmazlık, ussallaşmak, uzlaştırmak, uzmanlaşmak 

Ürkekleşmek 

                           üz-züzz-zü-zü 
2-2-1-2 (2) 

 
Asfaltlama 

İstençdışı 

                           üz-züzz-zü-züz 
2-3-1-2 (2)   

 
Asfaltlamak 

İstenççilik 

                           üzz-zü-zü-züz 
5-2-1-5 (1)  xxx  

 
Üstyapısal 
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                           üzz-zü-züz-zü 
4-1-5-3 (4)  xxx  

 
Artzamanlı, altfamilya, altmışıncı, altmışaltı 

                             zü-zü-zü-zü 
1-1-1-1 (319)  xxx 

 
Badanacı, badanalı, bahariye, başarılı, baterici, belediye, besidoku, besisuyu, bezeyici, 
biberiye, bijuteri, biyoşimi, biyoloji, bulaşıcı, burinata, buyurucu, bileyici, biteviye, beriberi, 
bazilika, boruyolu, balıketi, balıkotu, bakımevi, Büyükayı, burunotu, basımevi, balarısı 

Çalapaça, çalapala, çalıkuşu, çeribaşı, çevirici, çeteleci, çikolata, çivileme, çopurina, 
çivitotu, çirişotu, çörekotu, çayırotu 

Dalavere, damacana, damıtıcı, dayıbaşı, dedikodu, demagoji, denetici, denemeci, dışarılı, 
dışarısı, dokumacı, doyurucu, doyasıya, depozito, derebeyi , devedişi, devekuşu, döşemeci, 
dejenere, devetüyü, delidolu, diyatome, dalakotu, denizatı, dikimevi, dökümevi, dumanotu, 
derimevi,  devanası 

Filoloji 

Gözetici 

Habanera, hamamotu, hanımeli, harakiri, hasırotu, havacıva, havagazı, havaküre, havaneli, 
havayolu, hemofili, heyamola, homoteti, huzurevi  

Kabadayı, kafatası, kalifiye, kalubela, kameriye, kanadalı, kanamalı, kanaviçe, kanotiye, 
kapasite, kapıkule, kapıkulu, kapitone, karabina, karaboya, karaçalı, karakeçi, karakuşi, 
karalama, karamela, karavana, karavela, karavide, karayaka, karayazı, karayolu, kakofoni, 
kasatura, kategori, kayabaşı, kayalifi, kayatuzu, kayırıcı, keçiyolu, kedibalı, kedidili, 
kedigözü, kemirici, kınakına, kıyasıya, kızılısı, kocakarı, komütatör, konuşuçu, koramira, 
koruyucu, kuzudişi, köşeleme, kukuleta, kurukafa, kurusıkı, kurutucu, kareleme, kasıkotu, 
kaşıkotu, kavuniçi, kılıçotu, kitabevi, kuduzotu, küçükayı, kuşüzümü, köyodası 

Lületaşı, lesepase,  likidite, limonata, litoloji, lafebesi 

Mamaliga, makineli, malıtaşı, manitacı, manivela, masarika, masatepe, masatopu, matafora, 
metazori, mekanize, miraciye, minimini, mitoloji, mikoloji, mitomani, mızıkacı, monogami, 
mugalata, muhabere,  muhafaza, muhakeme, muharebe, muhasara, muhasebe, muhatara, 
muhavere, melekotu, morötesi 

Numaracı, nazariye, niteleme, nöroloji,  numaralı 
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Paçagünü, paraketa, Panamalı, panorama, papalina, parafazi, parakete, paranoya, paratifo, 
paravana, patoloji, pedoloji, politika, polisiye, polifoni, poligami, polijini, polimeri, polarite, 
polarıcı, pişirici, pisipisi, pötikare, pedagoji, pamukotu 

Rumelili, rafineri 

Savunucu, salamura, sarıçalı, seremoni, seciyeli, semereli, seviyeli, sıracalı, sıtaralı, 
sinemacı, sinerama, Somalili, sömürücü, suboyası, sudolabı, sukamışı, sukeleri, sukemeri, 
suketeni, supiresi, susamuru, suyuvarı, suyosunu, suyılanı, suşeridi, suteresi, süpürücü, 
sitoloji, sinoloji, suluboya, sabunotu, sanatevi, sedefotu,  selamotu, sıçanotu, sinirotu, 
semizotu, sözümona, sıhhiyeci 

Şamatacı, şamatalı, şaşılası, şerefiye, şilebezi 

Tabelacı, takatuka, tarakişi, tanıtıcı, tarayıcı, taşımacı, taşıyıcı, telesine, telepati, telefoto, 
tepecamı, tepeleme, tırıvırı, tırakalı, tipoloji, tiramola, tonalite, topoloji, töredışı, tüketici, 
türetici, tabakalı, tecimevi, tutukevi, tarakotu, takımada, türüzotu 

Varagele, vazifeli, vesikalı, viyolacı, vurasıya, veresiye, veronika 

Yapıtaşı, yapışıcı, yaratıcı, yarıküre, yasadışı, yaşatıcı, yanıkara, yalıtıcı, yalayıcı, yakalama, 
Yahudice, yakınıcı, yazılama, yemenici, yeniçeri, yıkayıcı, yineleme, yönetici, yumuşama, 
yasamalı, yarımada, yayınevi, yapımevi 

Zararına, zıvanalı 

1-1-1-3 (18)   

 
Çadıruşağı 

Domuzayağı, denizineği 

Horozibiği 

Kayabalığı,  kedibalığı, kuzugöbeği, kuzukulağı, küpeçiçeği, keditaşağı, kınaçiçeği 

Jaketatay 
Makineyağı, mineçiçeği 

Pisibalığı 

Suyatağı, susineği 

Yabaneşeği 

1-2-1-2 (57) 

 
Bedavacı, bilahare 
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Dubaracı, dolaylama, devaynası 

Hikayeci, havaalanı 

Kazazede, kurabiye, köpoğlusu, kuloğlanı 

Mecidiye, mihaniki, mukabele, mukavele, mukayese, murakabe, musahabe, muvazene, 
mübadele, mübahese, mücadele, müdahale, mükaleme, mutezile, muvacehe, mülahaza, 
mümarese, münakaşa, münavebe, münazara, müsabaka, müsademe, müsadere, müsamaha, 
müsamere, müşahede, müşavere, mütareke, müzakere, müzayede, murabaha, muhayyile 

Netameli, nizamiye, nisaiyeci 

Riyaziye 

Sabuniye, sanayici, sebayüdü, sinameki, siyasacı, sunanesi, süreaşımı 

Tekaüdiye, teleoloji 

Zücaciye 

1-2-2-1 (4) 

 
Kıraathane 

Semahane 

Tamamıyla, tabiatıyla 

2-1-1-1 (29)  xxx 

 
Bağbozumu, bağlamacı, bağlayıcı, bağrıkara, basurotu 

Caydırıcı 

Dahiliye, davetiye, dağsıçanı, dağkeçisi, doğrulama, doğramacı 

Hariciye 

Maliyeci 

Rabıtalı 

Sabıkalı, Suriyeli, sağduyulu, sağgörülü, soykırımı, söyleşici 

Şöylesine 

Tarifeli, tuhafiyeci 

Vasıtalı 
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Yağlıboya, yağlayıcı, yaygaracı, yaylakıye 

2-2-1-2 (6) 

 
Buğdaypası, buğdaybiti 
Dağnanesi, dağlalesi 

Meyhaneci 

Tayyareci 

3-1-3-2 (14) 

 
Hakimane, halisane 

Layıkıyla 

Mahirane, malikane, mapusane, masumane 

Nazikane, naneruhu, naçizane 

Peynirağacı, peynirhane 

Teyzezade 

Zalimane 

3-1-5-2 (73)  xxx 

 
Babayani, beberuhi, birahane, boyahane, balıkhane, baruthane, böcekhane, batakhane, 
balalayka 

Çubukağacı, çelikhane, çapanoğlu 

Dokumahane, demirhane, dikimhane, divanhane, dökümhane, deveboynu 

Fakirhane  

Halazade, helezoni, horasani, hadımağası, haremağası, hayatağacı, hahamhane, hapishane, 
hasebiyle, heyetiyle 
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Karafaki, karalahana, kesekağıdı, kuşekağıdı, karacaotu, kayıkhane, keşişhane, kılıçhane, 
kütüphane, kumarhane, kişizade, kanalıyla, karaduygu 

Moderato, mütevali, mütevazı, mütemadi, mütebaki, memişhane 

Nedeniyle, neredeyse 

Paşazade 

Rasathane 

Sarıhani, sakızağacı, sarayağası, sabunhane, saraçhane, şaraphane, sırasıyla, sofiyane 

Terütaze, tonilato, Tatarağası, talimhane, tabakhane, tamirhane, tüfekhane, tımarhane 

Yazıhane, yemekhane, yetimhane, yatakhane, Yeşilaycı 

                             zü-zü-zü-züz 
1-1-1-2 (43)  

 
Dinamizm, derebeylik 

Feminizm  

Hanefilik, Hurufilik, hedonizm, Helenizm, hümanizm 

Komünizm, kemalizm 

Mütecanis, mütecaviz, mütekabil, mütekamil, mütekasif, mütesanit, mütemayil, mütenakız, 
mütenasip, mütenazır, monoteizm, mekanizm, monadizm, mazoşizm, müteheyyiç 

Nativizm, natürizm, nihilizm 

Pesimizm, paganizm, popülizm, politeizm 

Sapasağlam, siyonizm, sıradağlar 

Şamanizm, şovenizm 

Tropizm, terörizm, totemizm 

Yezidilik, yarısaydam 

Zürefalık 

1-2-1-2 (3)  

 
Malikilik, Musevilik 

Neolojizm 



196 
 

1-2-1-3 (40) 

 
Buzağılamak, bayağıkesir 

Cilalamak 

Hakikaten, halifelik, harabelik, hususiyet 

Kefaleten, kiralamak, kiralayan, kulağakaçan, kaşağılamak, kalaylamak,  
kolaylamak 

Mesuliyet, muhalefet, mukavemet, muhaceret, mutabakat, muvafakat, muzaheret, 
mübayenet, müdüriyet, münasebet, müteakiben, meteorolog 

Nezaketen, nişaburek 

Polietilen, poliüretan 

Salahiyet, samimiyet, süvarilik 

Tezahürat, tesadüfen, teleolojik 

Vekâleten, vesikasız, vesikalık, viranelik 
1-2-2-2(306) 

 
Badanasız, babacılık, balinalar, başarısız, batılılık, beselemek, beşeriyet, betoniyer, 
berelemek, bilinemez, bilicilik, binicilik, boyalamak, bocalamak, budalalık, bukalemun, 
büyülemek, bozuculuk, bölücülük, başıbozuk, başıkabak, biyofizik, biyolojik, behemehal, 
bireyoluş, balıkadam  

Cibiliyet, ceketatay 

Çabalamak, çalakalem, çalakaşık, çalakılıç, çalakürek, çalıbasan, çapalamak, çıkılamak, 
çekememek, çekelemek, çekidüzen, çenilemek, çiselemek, çitilemek, çinicilik, çilecilik, 
çivilemek, çalıkavak 

Deşelemek, dilüviyum, dadacılık, dekoratör, delibozuk, delifişek, dekoratif, dışavurum, 
devoniyen, dikilitaş, dizibilim, diyetetik, diyapazon, diyabetik, diyagonal, dokubilim, 
dönelemek, döşemelik, derecesiz, dericilik, deribilim, desikatör, desinatör, dömifinal, 
duralamak, durulamak, dışasalak, dışadönük 

Federatif 

Gagalamak, gerilemek, gevelemek, gezelemek 

Halıcılık, havabilim, havacılık, hazinedar, hecelemek, hediyelik, heterojen, hipopotam, 
hipotenüs, hipotetik, homotetik 
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Jeneratör, jinekolog 

Kababurun, kabakulak, kakalamak, kalabalık, kalıcılık, kalorifer, kapalılık, karabacak, 
karabasan, karabasan, karabatak, karabiber, karabulut, karaçayır, karakaçan, karakafes, 
karakalem, karakavak, karakavuk, karakucak, karakulak, karalamak, karamusal, karasinek, 
karataban, karayanık, karayemiş, karayılan, karelemek, karatavuk, karikatür, kasalamak, 
katalitik, katalizör, kategorik, kazıbilim, kaliborit, kameraman, keçisakal, kefelemek, 
kekelemek, kerevides, keselemek, keseliler, kesicidiş, kınalamak, kıtıpiyos, kıyılamak, 
kinematik, kişelemek, kocayemiş, kolalamak, kolemanit, kolibasil, kopolimer, köşelemek, 
kötülemek, kuruyemiş, kurulamak, kutulamak, kuzulamak, kümebulut, kümelemek, 
kümeleşim, kürelemek, kovalamak 

Lülecilik, latilokum, lekecilik, lekelemek, likorinoz, literatür, lokomobil, lokomotif 

Malalamak, maşalamak, matematik, mayalamak, megaloman, memeliler,  
metafizik, mitolojik, minelemek, mineralog, moleküler, müzikolog 

Napoliten,  nazariyat, neticeten, nicelemek, nitelemek, nominatif, numarasız, numaratör 

Palazımak, parabolik, pahalılık, palabıyık, paralamak, paranoyak, patolojik, peçelemek, 
pedagojik, polifonik, periyodik, peritonit, peridotit, pejoratif, penisilin, pepelemek, 
paratoner, piramidal, pirekapan, pürüzalır 

Roketatar, regülatör,  rezelemek 

Saçalamak, salatalık, sarıbalık, sarıbenek, sarıkanat, sarısabır, satıcılık, sayıbilim, seviyesiz, 
seciyesiz, sekilemek, selülozik, semeresiz, semiyotik, sepelemek, sepilemek, seracılık, 
sevicilik, sebebiyet, sıkıdüzen, sıvalamak, sıralamak, sıkılamak, sigaralık, silolamak, 
sinematek, sinematik, siyanojen, sobelemek, sopalamak, Sümerolog, süreduran, süredurum, 
süregelen, süreyazar, soyaçekim, sayılamak 

Şaşalamak, şişelemek 

Tapulamak, tapalamak, tanılamak, tamasalak, teleferik, tepelemek, telesimek, tıpalamak, 
totaliter, tökezimek, törebilim, törecilik, tutuculuk, turalamak, tümevarım, tipilemek, 
tipolojik, topolojik, tokalamak, tümamiral 

Vejetalin, venilemek, veteriner, vidalamak, vokabüler, visamiral 

Yabalamak, Yahudilik, yakalamak, yamalamak, yapıcılık, yapıbilim, yaralamak, yarasalar, 
yaratısal, yarıfinal, yarılamak, yediveren, yenibahar, yinelemek, yönetilen, yuhalamak, 
yörelemek, yuvalamak, yumuşamak, yaradılış, yakılamak, yalabımak, yarılamak, 
yüzükoyun, yazıbilim, yenigümüş, yumuşacık, yapıbirim, yalınayak, yenilemek 

Zıvanasız, zulalamak 

1-3-4-4 (4)  xxx 

 
Binaenaleyh 

Müsamahakar 

Samimilik 
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Velinimet 

2-1-1-2 (43)  xxx 

 
Bağlılaşık, bağlılaşım 

Düğmelemek, doğadışılık, duygululuk, duygulanım, duyguculuk, doğrulamak,  
doğruculuk, diapozitif 

Galibiyet 

Hakimiyet, halihazır 

Jeobotanik, jeodinamik, jeopolitik 

Kabiliyet, kanuniyet, kooperatif, kaydıhayat, kaynanalık, kayracılık, köygöçüren 

Maneviyat, masumiyet, memuriyet, maluliyet, mezuniyet, mağarabilim, mağlubiyet, 
muhafazakar, muvafakiyet 

Rabıtasız 

Sabıkasız, sağduyusuz, seyrüsefer, sağgörüsüz 

Tazelemek 

Vasıtasız, voyvodalık 

Yeğnisemek, yağmalamak, yaylacılık 

2-2-1-3 (1)  xxx 

 
Ruhaniyet 

                             zü-zü-zü-züzz 
1-1-1-3 (9) 

 
Kapitalist, keselikurt 

Militarist 
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Natüralist, nominalist 

Pozitivist 

Rölativist 

Solidarist 

Viyolonist 

1-2-1-3 (1)   

 
Divanıharp 

                              zü-zü-züz-zü 
1-1-2-1 (171)   

 
Babacanca, babafingo, bakışımlı, baharatçı, basamaklı, baratarya, bereketli, bireşimli, 
birikinti, botanikçi, borazancı, biyokimya, bitirimci, bilişimci, bulaşıkçı, bunalımlı, 
barometre, beyazımsı, betonarme, bırakışma, bilezikli, bolometre, becerikli, büyükanne, 
büyükelçi, bireyüstü, beyefendi, beniçinci, başoyuncu  

Camekânlı, Cenevizli 

Çalakamçı, çepeçevre, çamaşırcı, çokuluslu 

Danışıklı, darıdünya, dayanışma, dayanıklı, dekalitre, dekametre, delibalta, delikanlı, 
direnişçi, dokunaklı, donatımcı, dönemeçli, dönüşümlü, devedöşlü, desilitre, desimetre, 
danaburnu, düşeyazma, dışalımcı, denizaltı, deneyüstü 

Gecekondu, görenekçi 

Hakikatli, hanımanne, hareketli, hegemonya, hiyerarşi, hümanizma 

Kaçamaklı, kafeterya, kamarilla, karaborsa, karaburcu, karafatma, karagözcü, karahanlı, 
karahumma, karakarga, karakavza, karasevda, karatahta, katakofti, katakulli, katalepsi, 
katavasya, katılaşma, kesenekçi, kınalanma, kızamıklı, kiremitçi, kilometre, kişilikli, 
kolalanma, kolalatma, koloridye, kötülükçü, kurukahve, kuruköprü, kızılaltı, kızılelma  

Logaritma,  laminarya 

Mayalanma, Makedonca, manifesto, manometre, metalurji, melanurya, mekanikçi, 
mekanizma, minimetre, milimetre, mililitre, mütevelli, mütereddi, müteselli, müterakki, 
müteveffa  

Nitelikli 
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Palamarcı, panayırcı, parafinli, paradigma, parametre, paraşütçü, parazitli, peçenekçe, 
pedikürcü, pirometre, püsürüklü, pusarıklı, palikarya, pırıldakçı 

Romatizma 

Sabotajcı, salamanje, salapurya, savaşımcı, seçenekli, seramikçi, serüvenci, siyahımsı,  
subilimci, sularında 

Şatafatlı, şuracıkta 

Takimetre, tasarımcı, tasarımlı, tarikatçı, tasalanma, terementi, terelelli, telemetre, töredışçı, 
tutaraklı  

Verecekli, vitaminli 

Yazılımcı, yayılımcı, yatırımcı, yarıgölge, yaraşıklı, yarayışlı, yalıtımcı, yakışıklı, 
yeniyetme, yenilikçi, yenidünya, yeşilimsi, yeterince, yetenekli, yumuşakça, yumuşatma 

Zamazingo 

1-2-3-1 (20) 

 
Beraberce, bayağılaşma, bireyleşme, basiretli 

Cevahirci, cesaretli 

Kararınca, kayaörümceği 

Levazımcı 

Merasimli 

Perakende 

Refakatçi 

Siyasetçi, sükunetli 

Şikâyetçi 

Tedarikli, takeometre, tabiatüstü  

Voleybolcu 

Ziyaretçi 

2-1-2-2 (15)  

 
Bağlanımlı, böylelikle 

Çağrışımcı 
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Duygulanma 

Jeofizikçi 

Mabeyinci, mucibince   

Nanemolla 

Padişahçı 

Sağlıcakla, sağdüşünce, soykırımcı 

Tesisatçı 

Varoluşçu, varidatçı 

2-1-3-3 (7)   

 
Denizördeği 

Keçitırnağı, kenarortay 

Paradarlığı 

Sarıhumma, sayıboncuğu 

Yabanördeği 

                             zü-zü-züz-züz 
1-1-1-1 (29)   

 
Bağlanımsız, bağlılaşmak, 

Doğululaşmak, duygulanmak, duygudaşlık, duygusallık 

Harelenmek, halelenmek  

Kaygılanmak, kaymakamlık, kanunuevvel 

Meymenetsiz, meyveyaprak 

Padişahlık, paylaşılmak 

Reisicumhur 

Sadeleşmek, sahileşmek, sayrılanmak, soylulaşmak 

Şivesizlik, sağcılaşmak, Şeyhülislam 

Tanelenmek, tazeleşmek 
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Varoluşsal 

Yerbilimsel, yerlileşmek, yağmurölçer 
1-2-2-2 (232)  xxx 

 
Babalanmak, bakakalmak, beceriksiz, bırakışmak, bereketsiz, bakışımsız, bunalımsız, 
büyülenmek, başasistan 

Cadılaşmak 

Çekiniklik, çelişiklik, çamaşırlık, çıkagelmek, çekemezlik, çekimölçer 

Dayanıksız, dayılanmak, dayanışmak, debelenmek, dekorasyon, dokulaşmak, dokümanter, 
donatımlık, donakalmak, dönemeçsiz, dönüşümsel, doludizgin, durulanmak, düşeyazmak, 
delegasyon, dökülüşmek, dezavantaj, devalüasyon, devimölçer, duyumölçer 

Federasyon 

Geleneksel, göreneksel 

Hacıyatmaz, hakikatsiz, hanigiller, hareketsiz, harılanmak, havalanmak, Helenistik, 
helikopter, hiyeroglif, hörelenmek, homoseksüel 

Jenerasyon 

Kabalaşmak, kabataslak, kaçınılmaz, kafasızlık, kalıtımsal, kapılanmak, kapatılmak, 
kapışılmak, karabaldır, karaballık, karabinyer, karaburçak, karakalpak, karakılçık, 
karakusmuk, karaleylek, karayandık, karılaşmak, karışıklık, kataleptik, katılaşmak, 
katışıksız, katileşmek, katoliklik, kalakalmak, keçeleşmek, keçileşmek, kedigiller, 
kelebekler, keselenmek, kınalanmak, kızamıkçık, kişiliksiz, kiremitlik, kolagiller, 
kolalanmak, kolalatmak, konuşulmak, koyulaşmak, koyuvermek, köleleşmek, kötüleşmek, 
kurulanmak, kümeleşmek, korelasyon, kivigiller, kıvamölçer 

Liberasyon, likidasyon 

Mayalanmak, makigiller, meditasyon, maçolaşmak, metalurjik, metamorfoz, meteliksiz, 
metamorfik, mediyastin, memorandum, milimikron, motivasyon, motosiklet, moratoryum, 
modülasyon, muhasiplik, mutasarrıf, mutasavvıf, mutavassıt, mutazarrır, mütebessim, 
mütecessis, mütefekkir, müteferrik, mütehakkim, mütehammil, müteharrik, mütehassıs, 
mütehassis, mütehavvil, mütereddit, müteselsil, müteşebbis,  müteşekkil, müteşekkir, 
mütevakkıf, mütevekkil 

Nemalanmak, neşelenmek, nitelenmek, niteliksiz 

Pahalanmak, parabellum, paralanmak, paralellik, parametrik, patavatsız, polimerlik, 
polariskop, pirelenmek, peşinatsız, Püritenlik, pişirimlik, posalanmak, pozitiflik, poliyester, 
pozitonyum, polarölçer 

Ramazanlık, referandum, revalüasyon 

Salıvermek, sarılaşmak, sarılışmak, sarısalkım, sanatoryum, sekilenmek, semeleşmek, 
seçeneksiz, sevecenlik, sıvılaşmak, sıkılaşmak, sinemaskop, sofulaşmak, solucanlar, 
sululaşmak, süregelmek, sulusepken, sugeçirmez, sıcakölçer 
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Şakacıktan, şakalaşmak, şaşılaşmak, şatafatsız, şaşakalmak, şıralanmak 

Tabulaşmak, tanımazlık, tanısızlık, tasalanmak, tasarımsız, tazılaşmak, tepegözler, 
tepetaklak, tıkanıklık, tıkışıklık, tokalaşmak, töreleşmek, tutamaksız, teneşirlik, televizyon, 
terebentin 

Vejetaryen, vitaminsiz, viyolonsel 

Yakalanmak, yakarılmak, yakınılmak, yakışıksız, yapılanmak, yapılaşmak, yaramazlık, 
yaraşıksız, yaratılmak, yarılanmak, yarılanmak, yasalaşmak, yaşanılmak, yenileşmek, 
yeteneksiz, yirmişerlik, yönetimsel, yuvalanmak, yumuşaklık, yapadurmak, yapayalnız, 
yapıvermek, yumuşatmak, yuvarölçer, yanışölçer, yenidendoğuş 

Ziyaretgâh 

1-3-2-4 (19)  

 
Basiretsiz, beraberlik, başöğretmen, bayağılaşmak, bireyleşmek, bireysellik 

Cesaretsiz 

Kobaygiller, kolaylaşmak 

Muhayyerlik, merasimsiz 

Nihayetsiz, nümayişkar 

Tabiileşmek, tedariksiz 

Vedalaşmak 

Yapaylaşmak, yataylaşmak, yüzeyleşmek 

                            zü-zü-züzz-züz 
1-1-2-1 (1) 

 
Komünistlik 
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                            zü-züz-zü-zü 
1-2-1-2 (48)  xxx 

 
Böcekkabuğu 

Cehennemi 

Çayırtavuğu, çekiçkemiği, çelikpamuğu, çiçekbozuğu, çobandüdüğü, çekiçbalığı, 
çadırçiçeği, çobantarağı 

Denizköpüğü, domuzbalığı, deniztarağı, denizkulağı 

Hamamböceği, hanımböceği, hanımgöbeği 

Köpekbalığı, kelerbalığı,  kavalkemiği, kürekkemiği, kayışbalığı, kamerbalığı, kılıçbalığı, 
kuduzböceği, kadıngöbeği, koreografi 

Latinçiçeği 

Muhammedi, mayısböceği, monografi 

Nomografi 

Papazbalığı, pamukbalığı, paleografi 

Sabanbalığı, sabankemiği, sidikkavuğu, sıçankulağı, susarmısağı,  sumercimeği, serigrafi 
Tatarböreği, tomografi 

Yayınbalığı, yılanbalığı, yunusbalığı, yabantavuğu 

1-3-1-2 (4)  

 
Kuyrukkemiği 

Maymunbalığı 
Nisanbalığı 

Yağmurkuşağı 
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1-3-1-3 (5) 

 
Katırkuyruğu, köpekkuyruğu, kireçkaymağı 

Sıçankuyruğu 

Tasavvufi 
2-1-2-1 (7)  xxx 

 
Davetname 

Kaymakkağıdı, kanunname 
Taahhütname, tabirname, talimname 

Zeytinyağlı 

2-2-1-1 (221)  

 
Bakırtaşı, balıkgözü, balıklama, belirleme, belirtili, biçimleme, bilimdışı, biyografi, 
bodoslama, böcekbaşı, bunaltıcı, bürokrasi, büyükbaba, bayıltıcı, bayırkuşu, batonsale, 
binektaşı, bilirkişi, bütünleme, başörtüsü 

Cumartesi 

Çıkarsama, çavuşkuşu, çiçekbiti, çiçektozu, çiçeksuyu, çayırkuşu, çekişmeli, çeşitleme, 
çobanlama, çözümleme, çatışkılı 

Darılmaca, demirkapı, demokrasi, demirkırı, demiryolu, demografi, denektaşı, denetleme, 
denizdişi, denizkızı, dikendutu, diyakroni, dizanteri, divansazı, dolantaşı, domuzbaşı, 
döküntülü, duraklama, düşünceli, düşünceci, düzeçleme, düzeltici, düzenleme, denizyolu, 
devimleme, domuzdamı,  dışişleri, dinöncesi,  

Filarmoni 

Görüntülü, genelleme, gözetleme 

Hahambaşı, hamurboya, hebenneka, horozbina, horozgözü 
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Japongülü 

Kadınbudu, kalenderi, kalensöve, kalıtyazı, kaligrafi, kapantılı, kaportacı, kaputbezi, 
karantina, kararlama, karınzarı, kasıkbiti, kasımpatı, kasıntılı, kayınbaba, kayışdili, 
kazandibi, kazantaşı, kemikdoku, kenarsuyu, keresteci, keşişleme, ketenkuşu, ketenpere, 
kılıçlama, kızılyara, kilermeni, kinestezi, kireçsütü, kireçtaşı, kirişleme, komandite, 
köpekdişi, kulaktozu, kulakzarı, kulampara, kumanyacı, kuraldışı, kuruntucu, kuzeybatı, 
keşikleme, koçaklama, koyungözü 

Lotaryacı, lakırdıcı, Laponyalı, limonküfü, limontuzu, lokantacı  

Meteortaşı, mahallebi, mahalleli, makarnacı, meyanbalı, melankoli, meyankökü, mizanpili, 
mısırfulü, misilleme, modernize, muhallebi, musandıra, mürebbiye, müzekkere 

Neceftaşı, nikelleme, nöbetleşe 

Palangalı, palavracı, pazartesi, pazaryeri, pazarbaşı, pazarlama, patırtılı, Polonyalı, 
piyangocu, pırazvana, papağanyemi 

Resimyazı, Rodezyalı, Romanyalı 

Satırbaşı, sabuklama, sabuntaşı, sakıncalı, Samanyolu, sabahları, sayımlama, sepettopu, 
sefertası, sıkıntılı, sıçandişi, sıçanyolu, sızıntılı, sivilceli, sigortacı, sigortalı, silintili, 
simetrili, sinekkuşu,  sinestezi, sinirceli, sinirdoku, sidikyolu, sidikzoru, soyutlama, 
sömürgeci, suyelvesi, sümükdoku, süpürgeci, sürümceme, sumermeri 

Şekerleme, şaşırtıcı, şamandıra, şişirmece, şıkırtılı, şizofreni 

Takunyalı, tabancalı, tanıtlama, tanıtmacı, tanıktepe, taraklama, takıntılı, temizleme, 
tiyatrocu, tulumbacı, tüzelkişi, tekerleme 

Vanilyalı 

Yapıntılı, yabankazı, yanılsama, yanıltıcı, yarımküre, yarışmacı, yaşartıcı, yazarkasa, 
yazındışı, yetersayı, yılanbaşı, yılantaşı, yumurtacı, yutargöze, yakınsama, yönelmeli, 
yabangülü, yüzölçümü, yerelması 

Zayıflama 

2-2-2-1 (15) 

 
Beyanname, buluşmaevi 

Kararname, kanaryaotu, kapanduygu 

Nizamname 

Pederşahi 

Samankağıdı, süpürgeotu, sinekkaydı 

Şekerpare 

Tavukgöğsü, talepname 

Vakıfname 
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Zabıtname 

2-3-1-2 (23)  xxx 

 
Bağlantılı, bayramyeri, beylerbeyi 

Coğrafyacı 

Dağservisi 

Kanundışı, kaymaktaşı, kaynaçtaşı 

Lanetleme 

Madensuyu, madenyünü, mimarbaşı, mirasyedi, meydansazı 

Narenciye 

Peynirdişi 

Sayrımsama, seylantaşı 

Şeytankuşu, şeytansaçı 

Yağmurlama, yağmurkuşu, yağbezleri 

                              zü-züz-zü-züz 
1-2-1-1 (2) 

 
Darülfünun 

Lalettayin 

1-2-1-2 (8) 

 
Beyazpeynir 

Kılıçkuyruk, kızılkuyruk 

Modernizm, monarşizm 
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Romantizm, reformizm 

Yalancıayak 

1-3-1-3 (485)  xxx 

 
Belirlenim, balıkbilim, balıkçılık, baldırsokan, balonculuk, barışsever, barışçılık, 
bayatlamak, belinlemek, belirlemek, belirlilik, belirtisiz, belirtilen, benimsemek, betonkarar, 
betimlemek, beyazkömür, beyazsinek, bezirlemek, bıçaklamak, biberlemek, biçembilim, 
biçemcilik, biçerdöver, biçimbilim, bilimsever, bilinmeyen, bireycilik, bitümlemek, 
biyografik, boyunduruk, bozumtırak, bozukdüzen, böcekbilim, bölekçilik, böcekkapan, 
bölümlemek, budunbetim, budunbilim, bulutluluk, bütünlemek, burunsalık, bütüncülük, 
büyükşehir, büyükhanım, büyümsemek, biçimbirim, burunlamak, buzulbilim, bürokratik, 
bilimcilik, biçimbozum, biçimcilik, biçimlemek, birincizar, birincasıf, başörtüsüz 

Cazırdamak, cıyaklamak, cıvıldamak, cırıldamak, cıbırlamak, cayırdamak, cızırdamak, 
cücüklemek 

Çakırdiken, çakırkanat, çalımlamak, çamurlamak, çapullamak, çatırdamak, çıkınlamak, 
çıtırdamak, çiçeksimek, çayırlamak, çekimlemek, çekirdecik, çekiçlemek, çeliklemek, 
çelikçomak, Çekoslovak, çirişlemek, çivitlemek, çocukbilim, çuvallamak, çözümlemek, 
çemenlemek, çeşitkenar, çiçekçilik, çeşitlemek, çokeşlilik 

Dayaklamak, delikliler, demirkapan, demetlemek, demirkazık, demokratik, demirlemek, 
denetlemek, denizbilim, dedüksiyon, deyişbilim, dilimlemek, dikizlemek, didiklemek, 
direksiyon, dizimbilim, dişindirik, dirimbilim, dönerbasar, dumanlamak, duraklamak, 
duraksamak, duşaklamak, duyumsamak, dürümlemek, düşüncesiz, düzenteker, düzenleşim, 
düzenlemek, devimbilim, devimduyum, durumculuk, duyulmamış, duyumculuk, 
duyulmamak, dışevlilik 

Fısıldamak 

Görülmemiş, genelgeçer, gıdıklamak 

Hafiflemek, hafifsemek, harıldamak, hasırlamak, haşıllamak, hatırlamak, hatırşinas, 
hayırsever, hazırcevap, hesaplamak, hırıldamak, Hıristiyan, hışıldamak, hışırdamak, 
hiperbolik, hizipçilik, horuldamak, hazırlamak 

Kabuklular, kadercilik, kadirşinas, kakırdamak, kalaşnikof, kalemtıraş, kalıplamak, 
kamışkulak, kanatlılar, kanıksamak, kanıtlamak, kararlamak, karıncalar, karışlamak, 
karizmatik, kasetçalar, kasıntısız, kaşıklamak, kavuzlular, kayaçbilim, kayarlamak, 
kayınpeder, kayışkanat, kayışkıran, kayıtlamak, kazıklamak, kefenlemek, kesitlemek, 
kemikbilim, kenetlemek, kerizlemek, kesinlemek, keleplemek, kıkırdamak, kılıçlamak, 
kılıflamak, kımıldamak, kıpırdamak, kırıkkırak, kısıtlamak, kıtırdamak, kıyaslamak, 
kızaklamak, kızansamak, kızılkanat, kızılyörük, kilitlemek, kireçlemek, kirişlemek, 
kitapçılık, kitapsever, kodeslemek, koleksiyon, kolombiyum, konaklamak, konargöçer, 
konuksever, korungalık, koşullamak, koşutçuluk, kovumsamak, kökenbilim, körüklemek, 
köşeklemek, kötümsemek, kucaklamak, kulaçlamak, kulunlamak, kumanyalık, küçükhanım, 
küçüksemek, küçümsemek, küfürdemek, küşümlemek, kütürdemek, komanditer, kolesterin, 
kireçyeren,  kanaktarım 
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Lorentiyum, lütercilik, lıkırdamak,  limanlamak, lodoslamak, lopurdamak  

Mayınlamak, makaslamak, malaklamak, marizlemek, matizlemek, mazotlamak, melankolik, 
melezlemek, metalbilim, miyavlamak, mitillemek, mırıldamak, morumtırak, monatçılık, 
molozlamak, müziksever, mükemmelen, muvakkaten, mücevherat, mühimsemek, 
mühürlemek, mürettebat, müzikbilim, mukadderat, mukaddesat  

Nedenbilim, nefeslemek, nikahlamak, nişanlamak, nüfusbilim, nakışlamak,  
nodullamak, nötrlemek 

Palandöken, palangasız, palanlamak, palazlamak, paniklemek, potansiyel, pataklamak, 
pazarlamak, paketlemek, parıltısız, pofurdamak, piyazlamak, pıtırdamak,  pineklemek, 
parıldamak, patırdamak 

Rahatlamak, rakamlamak, romancılık, redüksiyon, resepsiyon, resimlemek, rimellemek, 
redaksiyon 

Sabahlamak, sabahleyin, sabankıran, sabunculuk, sabunlamak, saçakbulut, sakatlamak, 
sakıncasız, sakırdamak, samankapan, sanatsever, sarımtırak, savaşbilim, savatlamak, 
savunmalık, savunmasız, sayıklamak, sayımbilim, sepetlemek, sezinlemek, sedefçilik, 
sekincilik, selamlamak, serinlemek, sevimlilik, semizlemek, sıfırlamak, sıvazlamak, 
sırıklamak, sınıflamak, sınıklamak, sınırlamak, sıkıntısız, sinirbilim, sifonlular, sigortasız, 
silindiraj, silindirik, sinekkapan, sinekyutan, sibernatik, simetrisiz, sonuçlamak,  sorumluluk, 
soyutçuluk, suyukçuluk, süpersonik, süyeklemek, süreklilik, sürüklemek, süpürgelik, 
soyutlamak, sölomlular, sönümlemek 

Şafaklamak, şamarlamak, şakırdamak, şapırdamak, şarıldamak, şarapçılık, şavullamak, 
şekerlemek, şekilcilik, şıkırdamak, şırıldamak, şıraklamak, şıpırdamak, şilepçilik, 
şimendifer, şiniklemek, şövalyelik, şeriatçılık 

Takırdamak, takozlamak, tabaklamak, teraslamak, takıntısız, talaşlamak, talanlamak, 
tamamlamak, tanıklamak, tanımlamak, tanıtlamak, tanıtmalık, tapanlamak, tapırdamak, 
taraklılar, taraklamak, tapışlamak, taraşlamak, tarazlamak, tarımbilim, tarımcılık, tarihçilik, 
tasarçizim, tasarlamak, taşılbilim, tavuksular, tekelcilik, tekerlemek, temizlemek, 
tepiklemek, tepirlemek, terimbilim, teyellemek, tıkırdamak, tıkaçlamak, tırıllamak, 
tıpırdamak, tıraşlamak, tirildemek, tohumlamak, tokaçlamak, tokatlamak, tomarlamak, 
tokurdamak, toparlamak, toparlacık, topallamak, topaklamak, totemcilik, tökezlemek, 
törelcilik, tulumsular, tulumlular, tutamlamak, tutuklamak, tüberkülin, tüberküloz, tüfekçilik, 
tüneklemek, tütüncülük, türümcülük, tıpışlamak, tozaklamak, topuklamak, tekeşlilik 

Vapurculuk, varaklamak, vatansever, vıcıklamak, vıcırdamak, vızıldamak, viyaklamak, 
venildemek 

Yabantırak, yadırgamak, yadınkurun, yadımlamak, yabancılık, yabansımak, yakınsamak, 
yalanlamak, yalancılık, yalazlamak, yalınkılıç, yalıncılık, yanıtlamak, yapıntısal, yararlılık, 
yararcılık, yaşambilim, yaşantısal, yavaşlamak, yavuklamak, yayımlamak, yazınbilim, 
yazınsever, yazıtbilim, yedeklemek, yeleklemek, yerindelik, yetiştirim, yokumsamak, 
yorumlamak, yudumlamak, yumaklamak, yönetmelik, yumurtalık, yumurtacık, yuvarlamak, 
yüzergezer, yüreklilik, yasaklamak, yanardöner 

Zamanbilim, zamandizin, zamanlamak, zayıflamak, zehirlemek, zorunluluk, zırıldamak, 
zedelemek, zorunluluk 
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2-3-1-4 (26)  xxx 

 
Bağlantısız, boynuzlamak, beynelmilel 

Hayvanbilim, hayvancılık, heykelcilik, heykeltıraş 

Kuyrukkakan, kuyruklular 

Lanetlemek, leyleksiler 

Macunlamak, madencilik, maymunsular 

Poyrazlamak, peydahlamak 

Sakinlemek, sağlamlamak, saykallamak, sayrımsamak, söylenbilim, söylencesel, söylevcilik 

Turancılık, toynaklılar 

Yağmurlamak 

                             zü-züz-zü-züzz 
1-2-1-3 (6)  xxx 

 
Determinant 

Hayalperest 

Mutasyonist 

Panislamist 

Revizyonist 

Şekilperest 

                             zü-züz-züz-zü 
1-1-1-1 (6)  xxx 

 
Buğulaştırma 

Kaynaştırma 
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Pakistanlı 

Soysuzlaşma 

Şeytantersi 

Tahinrengi 

1-2-1-1 (98) 

 
Buzullaşma, bakırrengi, bakımyurdu, balıksırtı, bayırturpu, beyazperde, birevcikli, 
bilimkurgu, boyarmadde, bozundurma, bölütlenme, buharlaşma, bisikletçi, bilinçaltı, 
bilaistisna 

Çakırpençe, çekirdekli, çivitrengi, çiçeklenme, çokanlamlı 

Dekatloncu, demirhindi, demirperde, dezenfekte, dışarlaklı, dolambaçlı, dolandırma, 
domuzlaşma, duyarlıklı, düzeltimci, dumanrengi 

Habersizce, hazırlopçu 

Karakterli, ketenhelva, kesinlikle, kısırdöngü, kireçlenme, kolaylıkla, komisyoncu, 
konuşmacı, kotonperle, kovuşturma, kütinleşme, kurumlaşma 

Likenleşme, litografya , lisansüstü 

Mürüvvetli, mücevherci 

Nişanlanma 

Pazarlıklı, papazkaçtı, paramparça, pekiştirme, pazarlıkçı 

Redingotlu, revizyoncu, röportajcı 

Samanrengi, salıncakçı, salıncaklı, sabunlaşma, serinkanlı, sekizyüzlü, sepetkulpu, 
sıcakkanlı, sitoplazma, silindirli, silahlanma, sulandırma, soruşturma 

Şaraprengi 

Tabaklanma, tapıncakçı, tasarruflu, tereddütle, tereddütlü, tevellütlü, temizlikçi, toparlakça, 
tomurcuklu, tütünrengi, titizlikle, tipografya, topografya, tekanlamlı 

Yakıştırma, yakınlarda, yabanturpu, yayındırma, yetiştirme, yüreksizce, yükünleşme, 
yapıştırma, yuvarlakça 

Zehirlenme 

1-2-1-2 (10)  
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Çiçekyaprağı 

Domuztırnağı 

Genelkurmay 

Hanımparmağı 

Katırboncuğu,  karanfilyağı, katırtırnağı  

Vezirparmağı 

Yeşilkurbağa, yüzükparmağı 

2-1-1-2 (1) 

 
Şeytantırnağı 

                          zü-züz-züz-züz 
1-2-2-2 (398) 

 
Bakırlaşmak, balıkçıllar, bebekleşmek, becelleşmek, bayındırlık, bayırlaşmak, belirlenmek, 
belirsizlik, beneklenmek, bıyıklanmak, biçimsizlik, betonlaşmak, beyazlaşmak, bileştirmek, 
biriktirmek, bitiştirmek, bitişkenlik, böbürlenmek, boyutlanmak, boyutsuzluk, bozundurmak, 
bodurlaşmak, böceklenmek, böcekçiller, budunlaşmak, bulandırmak, bulutlanmak, 
bunaklaşmak, buruşturmak, buzullaşmak, buyurganlık, bütüncüllük, bütünleşmek, 
bulundurmak, buharlaşmak, bulaşılmak, budaklanmak, bütünletmek, büyüklenmek, 
basitleşmek, başaklanmak, basınçölçer 

Cebelleşmek, cehennemlik, cıvıldaşmak, cüretlenmek, cücüklenmek, cisimlenmek, 

cıvıklaşmak, cevizgiller, celallenmek, cılızlaşmak, cisimleşmek, Çerezlenmek, 
çöreklenmek, çabuklaşmak, çalıştırman, çalıştırmak, çamurlaşmak, çanakyaprak, 
çapaklanmak, çatallaşmak, çatallanmak, çevikleşmek, çınargiller, çırılçıplak, çiçeklenmek, 
çekirdekçik, çekimsizlik, çekimsenmek, çayırlaşmak, çekirdeksel, çekirdeksiz, çelikleşmek, 
çekiştirmek, çelişmezlik, çipilleşmek, çirozlaşmak, çocuklaşmak, çoraklaşmak, çopurlaşmak, 
çözündürmek, çukurlaşmak, çiziktirmek, çetinleşmek, çakıştırmak, çıkıştırmak 

Demokratlık, deformasyon, deyimleşmek, dokundurmak, dolandırmak, domuzlaşmak, 
domuzgiller, donuklaşmak, dönüştürmek, derinleşmek, dolambaçsız, dumanlanmak, 
duşaklanmak, dünürleşmek, düşümdeşmek, düşüncellik, düşündürmek, devindirmek, 
devingenlik, dezenfektan, durağanlaşmak 

Fakirleşmek, filizlenmek 

Gerektirmek, görevlenmek, gönüllenmek 
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Haberleşmek, hafifleşmek, hafifmeşrep, hafifsıklet, hamurlaşmak, haraplaşmak, 
harınlaşmak, hayıflanmak, hazımsızlık, hesaplaşmak, heveslenmek, hıyarşembe, 
hipermetrop, hizipleşmek, hodangiller, homurdanmak, horozlanmak, horozsıklet, 
höpürdetmek, hüzünlenmek 

Kabakgiller, kabullenmek, kakıştırmak, kalınlaşmak, kalıplaşmış, kanatlanmak, 
kapaklanmak, karaktersiz, kararlaşmak, karıştırmak, kaşandırmak, kaşarlanmak, kayıngiller, 
katırlaşmak, katıştırmak, kanatsızlar, kederlenmek, kefalgiller, kelergiller, kemikleşmek, 
kemirgenler, kenetlenmek, kepeklenmek, kesinleşmek, keşikleşmek, ketengiller, 
keyiflenmek, kımıldanmak, kıpırdanmak, kıpırdaşmak, kıpıştırmak, kıraçlaşmak, kırıştırmak, 
kısırganmak, kısırlaşmak, kıvamlanmak, kıyaklaşmak, kızılbaşlık, kızıllaşmak, kızılyaprak, 
kızıştırmak, kibarlaşmak, kibirlenmek, kifaflanmak, kilitlenmek, kireçlenmek, kireçleşmek, 
kitaplaşmak, komikleşmek, köpeklenmek, konumlanmak, konurlanmak, konuşlanmak, 
konuşturmak, koşullanmak, koşuşturmak, kovuşturmak, kömürleşmek, köpekgiller, 
köpekleşmek, köpüklenmek, kötümserlik, kucaklaşmak, kurallaşmak, kurumlaşmak, 
kurumlanmak, küçükşalgam, küçükleşmek, kutuplanmak, kutuplaşmak, karaağaçgiller, 
kalınbağırsak 

Marazlanmak, meraklanmak, melezleşmek, mırıldanmak, mızıklanmak, mızıldanmak, 
mızırdanmak, mitillenmek, molozlaşmak, mürüvvetsiz, müneccimlik,  mühendislik  

Nöbetleşmek, nedensellik, nikahlanmak, nişanlanmak, niyetlenmek, nasırlanmak, 
nasırlaşmak, nasiplenmek, nötrleşmek 

Palazlanmak, palazlaşmak, pamuklanmak, papiklenmek, pasifleşmek, pazarlaşmak, 
pekiştirmek, pütürlenmek, pusatlanmak, pürüzlenmek, piyazlaşmak, pozitronyum, 
perestişkar, papağanlaşmak 

Rahatsızlık, rezervasyon, robotlaşmak 

Savuşturmak, sazangiller, sabunlanmak, sabunlaşmak, saçaklanmak, saçıştırmak, 
sakallanmak, sakarlaşmak, salaklaşmak, salepgiller, salıklanmak, sapıklaşmak, sabırsızlık, 
sapotgiller, sebeplenmek, sevimsizlik, seçikleşmek, seferberlik, seğirdişmek, selamlaşmak, 
semizleşmek, senetleşmek, serinlenmek, serinleşmek, sıcaklaşmak, sıçırganlık, sınıflaşmak, 
sınırlanmak, sırılsıklam, sıvaştırmak, sıvındırmak, sızıldanmak, sıçangiller, sibernasyon, 
silahlanmak, silikleşmek, sineklenmek, sineksıklet, sinirlenmek, siperlenmek, sivilleşmek, 
siyahlanmak, siyahlaşmak, silindirsel, sokuşturmak, soluklanmak, somurdanmak, 
somutlaşmak, sonuçlanmak, sorumsuzluk, sorunlaşmak, soruşturmak, soyutlanmak, 
soyutlaşmak, sözelleşmek, sucuklaşmak, sulandırmak, susamgiller, sülüngiller, süpermarket, 
süratlenmek, sürüklenmek, süründürmek, sürüngenler, sürüngenlik, sürüştürmek, sesengiller, 
sezindirmek, sıkıştırmak, süreğenleşmek 

Şekillenmek, şeritgiller, şekerleşmek, şekerlenmek, şehirleşmek 

Tarazlanmak, talazlanmak, tabaklanmak, tabansızlık, takımyıldız, takıştırmak, tapirgiller, 
tarafsızlık, taşıllaşmak, tavukgiller, tekelleşmek, tedirginlik, tekilleşmek, telaşlanmak, 
temizlenmek, temelleşmek, tereddütsüz, tetikleşmek, tıkırdatmak, tıkızlaşmak, tıkıştırmak, 
teziktirmek, tiritlenmek, tiritleşmek, titizlenmek, titizleşmek, tohumlanmak, tokatlanmak, 
toparlanmak, tökezlenmek, tozaklanmak, törelleşmek, tuhaflaşmak, tutuşturmak, 
tutundurmak, teleobjektif 

Vatanperver, veriştirmek, vızıldanmak, vuruşturmak, vasıflanmak 

Yalaklaşmak, yalaklanmak, yakıştırmak, yakınlaşmak, yalancıktan, yalazlanmak, 
yamanlaşmak, yapıklanmak, yapıştırmak, yararlanmak, yabancıllık, yalımlanmak, 
yalınlaşmak, yaraştırmak, yasallaşmak, yatıştırmak, yavanlaşmak, yavuzlanmak, 
yavuzlaşmak, yavuklanmak, yazıklanmak, yazımlanmak, yerelleşmek, yetersizlik, 
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yeşillenmek, yezitleşmek, yetiştirmek, yumaklanmak, yosunlanmak, yobazlaşmak, 
yüreklenmek, yükümlenmek,  yuvarlanmak, yumuklaşmak, yapışkanlık 

Zamansızlık, zehirlenmek, zıpırlaşmak, zarıldanmak 

2-1-2-2 (54) 

 
Buğulaştırmak, bağdaşmazlık, bağnazlaşmak, bağdaştırmak, baygınlaşmak, baykuşgiller, 
bayraklaşmak, bayraktarlık, bayramlaşmak, boynuzlanmak 

Çağdaşlaşmak, çağcıllaşmak, çağrıştırmak 

Huysuzlanmak, huysuzlaşmak, hayvanlaşmak 

Kayganlaşmak, kaynaklanmak, kaynaştırmak, kaypaklaşmak, kayganlaşmak, 
kaynaklanmak, kaynaştırmak, kaypaklaşmak, kıymetlenmek, kuyruksuzlar, kanunlaşmak 

Leylekgiller 
Macunlaşmak, mağrurlanmak, maymunlaşmak 

Nazikleşmek 

Peygamberlik, peynirleşmek, peydahlanmak, paylaştırmak 

Sağlamlaşmak, saydamlaşmak, saygınlaşmak, seyrekleşmek, sıykallaşmak, soysuzlaşmak, 
söylenleşmek, sakinleşmek, sabitleşmek 

Şabanlaşmak 

Tarihlenmek, takipsizlik 

Yaylandırmak, yayvanlaşmak, yaygınlaşmak 

Zalimleşmek, zıypaklaşmak, zeytingiller 

                          zü-züzz-zü-zü 
1-5-1-4 (6)  xxx 

 
Bilinçdışı  

Kefenktaşı, kısaltmalı 

Şaşırtmaca 

Yanıltmaca, yanıltmacı 
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                          zü-züzz-zü-züz 
1-3-1-3 (4)  xxx 

 
Bilinçlilik 

Kükürtlemek 

Tekerkçilik 

Yumurtlamak 

                          zü-züzz-züz-züz 
1-2-2-2 (6)  xxx  

 
Bilinçsizlik, bilinçlenmek 

Cömertleşmek 

Modernleşmek 

Turunçgiller 

Yalınçlaşmak 

                           züz-zü-zü-zü 
1-1-1-1 (18)  

 
Battaniye,  bakkaliye, billuriye 

Dişbademi, dilpeyniri 

Harmaniye 

Kurbağalama, kırtasiye, koçboynuzu 

Pişmaniye 

Sarrafiye, simsariye, şehnameci, Süryanice, sermayeci 
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Taşbademi, tellaliye, tersaneli 

1-1-1-2 (11)   

 
Balkelebeği, baklaçiçeği, bohçaböreği 

Mürdümeriği, muskaböreği, mastıçiçeği 

Sirkesineği 

Turnabalığı, taklaböceği 

Vişneçürüğü 

Yufkaböreği 

2-1-2-1 (26) 

 
Başmakale, bıçkıhane 

Cambazhane 

Çiftehane, çiftenağra 

Defterhane, devlethane 

Fevkalade 

Katranağacı, kartalağacı, kancalıiğne 

Mantarağacı, mercanağacı, mahpushane, mehterhane, miskinhane, mumcilası 

Porsukağacı, patrikhane 

Randevuevi 

Sivrifare, sultanoğlu 

Terzihane, tevkifhane, teşrihhane, tilkikuyruğu 
3-1-2-1 (206)  
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Bakteridi, baklavacı, baklakırı, bahriyeli, balgümeci, balyalama, bandıralı, ballıbaba, 
başkilise, başlatıcı, başlayıcı, Belçikalı, besleyici, bevliyeci, bezdirici, benzetili, böylesine, 
bulgulama, burjuvazi, baltalama, başvurucu, Bavyeralı, bıktırıcı, birgözeli, bitpazarı, 
buzdolabı, bağışlayıcı 

Camgüzeli, cildiyeci, cimbakuka, cerbezeli, cindarısı, cinmısırı 

Çamsakızı, çevriyazı, çınlamalı, çerçeveci, çokgözeli, çokkocalı, çokkarılı, çulhakuşu, 
çingenece,  

Dikkafalı, dipkoçanı, diplomasi, dinleyici, dondurucu,  derleyici, deontoloji, değişmeceli 

Formalite 

Gözlemevi 

Haploloji, Harbiyeli, hidrofobi, hidroloji, histoloji, hoşgörücü, hoşgörülü, humbaracı 

Kaldırıcı, kambiyocu, kandırıcı, kantariye, kaplamacı, kapsayıcı, kardikeni, katyuvarı, 
kaydedici, kaytarıcı, külkedisi, kaşkariko, kazkanadı, kızmemesi, kokkömürü,  konsolide, 
kozmogoni, kozmoloji, kökboyası, köprübaşı, kumbaracı, kurtarıcı, kusturucu, kuşbakışı, 
kuşkanadı, kuşkirazı, kuşlokumu, kuşpalazı, konfedere, kunduracı, küstümotu 

Malmüdürü, mandagözü, mandalina, mahfazalı, maltataşı, manyetize, manzaralı, Meksikalı, 
merserize, meyvedışı, morfoloji, mumboyası, mantarözü, mercanotu 

Nevruzotu, nakliyeci, nalburiye, nevroloji, noktalama 

Pandomima, papyekuşe, parfümeri,  patlamalı, patlayıcı, pastörize, ponzataşı, parlatıcı, 
parlayıcı 

Radyofoto, randevucu, radyofoni, radyoloji  

Saldırıcı, salgıbezi, sallapati, saptayıcı, saptırıcı, safsatacı, seksoloji, sembolize, sendikacı, 
sendikalı, sertifika, sergileme, septisemi, sırtıkara, siktirici, susturucu, süslemeci, sürdürücü, 
sondalama, sonraları, sosyoloji, söndürücü, sözdizimi, sözgelimi, sözgelişi, sismoloji 

Şahdamarı, şarküteri, şampiyona, şambabası, şişkebabı 

Tahtabiti, tahlisiye, tantanalı, tasfiyeci, taskebabı, tarlakuşu, taşkömürü,  taşlamacı, 
taşyuvarı, tecrübeli, tekgözeli, teknoloji, terbiyevi, terbiyeli, terbiyeci, terletici, tesviyeci, 
tıbbiyeli, tezkereci, tırmanıcı, tombalacı, topkadife, tornavida, tümleyici, Türkoloji 

Vardiyacı, vesveseli, velveleci, viskozite 

Yansıtıcı, yansımalı, yankesici, yansılama, yaşdönümü, yerçekimi, yermeşesi, yersakızı, 
yeryuvarı, yevmiyeli, yevmiyeci, yıpratıcı, yoklamacı, yorgalama, yüklenici, yükleyici, 
yüznumara, yüzlemece, yıldönümü, yüzkarası, yavşanotu, yüksükotu 

Zembilotu 

                         züz-zü-zü-züz 
2-1-1-2 (17) 

 
Cumhuriyet, cephanelik 
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Hakkaniyet, hastanelik 

Mahcubiyet, mahkumiyet, memnuniyet, mensubiyet, meşguliyet, meşrutiyet, mevcudiyet, 
muhtariyet 

Ruhbaniyet, radyoizotop 

Sermayedar 

Teslimiyet 

Vahdaniyet 
2-2-1-2 (278)   

 
Bahtabakan, baklavalık, bakterisit, balyalamak, bandırasız, baltalamak, bankacılık, 
basmacılık, basmakalıp, bastıbacak, başkalaşım,  başkomutan, barparalel, basbariton, 
bencileyin, benzetilen, beslemelik, besmelesiz, bestelemek, bibliyoman, bibliyofil, 
bildirişim, bilgicilik, bilgibilim, bilgisayar, bilgiyazar, belgecilik, belgelemek, belgilemek, 
bonfilelik, bombacılık, bombalamak, bordalamak, bitkibilim, bumburuşuk, bölgecilik, 
burgulamak, burjuvalık, bulgulamak, bohçalamak, bağıntıcılık, bağıntılamak, bestenigar 

Canlıcılık, cuntacılık, cukkalamak 

Çalkalamak, çarkıfelek, çevrecilik, çevrelemek, çevreteker, çevrilemek, çelmelemek, 
çevrebilim, çiftelemek, çözgülemek 

Dalgakıran, damgalamak, darbelemek, dapdaracık, darmaduman, dillidüdük, diplomatik, 
dogmacılık, dolmakalem, duldalamak, dalkurutan, darbımesel, dengelemek, dolmabiber, 
dosyalamak, dermatolog, destelemek, dışkılamak, dıştalamak, dışyarıçap, doğaüstücülük 

Fabrikatör, farzımuhal, fırçalamak 

Gölgelemek, gösterilen 

Haddelemek,  hakkıhuzur, hakkısükut, halkalamak, halkalılar, herzevekil, hırpalamak, 
hidrosefal, hissiselim, hoşbilezik, hoşgörüsüz, hücrebilim, hüsnükabul, hüsnüniyet, 
hüsnüyusuf 

Kalkolitik, kamçılamak, kamçılılar, kancalamak, kankurutan, karbonifer, karbüratör, 
kardiyolog, kargaburun, kargabüken, kargadelen, kargaşalık, kargılamak, karmacılık, 
karnabahar, karnıyarık, karşıcılık, karşılamak, karyokinez, kepçekulak, kepçelemek, 
kepçesurat, kertelemek, kesmeşeker, kılgıcılık, kombinezon, kompozitör, kopçalamak, 
kordalılar, korgeneral, korporason, kozmolojik, kozmopolit, körlemeden, kurgulamak, 
kurmacılık, kutlulamak, kuşkuculuk, kurcalamak, kozmogonik, koskocaman,  koordinatör 

Lastikotin, leksikolog, lehçebilim, loncacılık, listelemek 

Markalamak, maddecilik, mahremiyet, mahrumiyet, makrosefal, manzarasız, maskelemek, 
mazhariyet, merkeziyet, metropolit, mevzubahis, mezbelelik, mikrofonik, mikrosefal, 
morfinoman, morfolojik, mührelemek, muhtemelen, muhteviyat, mumyalamak, muştalamak, 
muştulamak, müjdelemek, mutlakiyet, müktesebat, münhasıran, müphemiyet, müştereken, 
mikrofilm, müessiriyet 

Noktalamak, noktacılık  
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Postalamak, parpılamak, parçalamak, parkecilik, ponzalamak, pirzolalık, perdelemek, 
pençelemek, pudralamak, pudraşeker, pansiyoner, pompalamak 

Rampalamak, raspalamak, rendelemek, radyoculuk, radyofonik 

Saçmalamak, sanrılamak, sarfınazar, sargılamak, sarmalamak, sarsalamak, salgılamak, 
sahnelemek, sendikasız, sergilemek, serpelemek,  seçmecilik, sempatizan, sendelemek, 
sıtmabilim, siklememek, simgecilik, simgelemek, sistematik, sivrisinek, sivribiber, 
sirkelemek, silkelemek, sondalamak, sorgulamak, süngülemek, sezgicilik, sürgülemek, 
sürmelemek, süryanilik, sansüalizm, sürrealizm  

Şifrelemek 

Tahtırevan, tahtapamuk, Tanrıbilim, Tanrıcılık, tecrübesiz, tekmelemek, teknolojik, 
tellikavak, telkadayıf, terbiyesiz, tepkileşim, tepkebilim, termosifon,  tıpkıbasım, tıpkıçekim, 
tırmalamak, toksikolog, torbalamak, torpidobot, tornalamak, toplukıyım, tozkoparan, 
turfalamak, tümgeneral, tütsülemek, türkülemek, tohmalamak, topludurum, tümcebilim, 
törpülemek, teknikokul 

Vantilatör, vurgulamak vergilemek, voltalamak 

Yalpalamak, yankılanım, yansılamak, yankıbilim, yankılamak, yansımasız, yargılamak, 
yarlıgamak, yavrulamak, yazgıcılık, yırtıcılar, yorgalamak, yurdulamak, yuvgulamak, 
yüksekokul 

Zırvalamak, zımbalamak 

3-1-2-2 (25)  xxx 

 
Başmüşavir, başmurakıp, bolşevizm, barbarizm 

Dogmatizm, despotizm, daltonizm, darmadağınık 

Formalizm 

Mevlevilik, murdarilik, müsteniden, müştemilat, müttefikan, müttehiden, mongolizm, 
mistisizm 

Narkotizm, narsisizm 

Sembolizm, septisizm, sosyalizm, sivrikuyruk, sürçülisan 

Vandalizm 

                          züz-zü-zü-züzz 
3-1-1-4 (5) 
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Kancalıkurt, kırmızıturp 

Nasyonalist 

Rasyonalist 

Sendikalist 

                           züz-zü-züz-zü 
2-1-2-1 (123) 

 
Başdenetçi, başgedikli, belgelikçi, bellibaşlı, belladonna, bengileşme, birçenetli, 
başkalaşma, başkonakçı, ballıbasra, birterimli  

Çıngıraklı,  çokterimli 

Dalgalanma, dansimetre, dışsatımcı, dilbilimci, dümbelekçi, dışplazma, defneyaprağı  

Haftalıkçı, haftalıklı, hastalıklı, hektolitre, hektometre, hırdavatçı, hidrometre, higrometre, 
hipnotizma 

Kavrayışlı, kanbilimci, kançılarya, kaptıkaçtı, kargaburnu, karşılaşma, karşılıklı, 
kahverengi, kellifelli, kerliferli, kınkanatlı, konşimento, kortizonlu, kullanışlı, karborundu, 
konsolitçi, külliyetli,  kırkikindi, kalburüstü 

Mancınıkçı, maddiyatçı,  manyetizma, memleketli, merhametli, mıknatıslı, mikrodalga, 
mikrokimya, mikrometre, milliyetçi, minyatürcü, malmüdürlüğü 

Normalaltı, nesneleşme 

Pansiyoncu, pansumancı, pantoloncu, parlamento, pıhtılaşma, peştamalcı, petrokimya, 
Portekizce, Portekizli, perdelenme, porselenci, pelteleşme, pulkanatlı 

Radyatörcü, ruhçözümcü, randımanlı, radyokimya, radyometre, radyometri, ruhbilimci 

Saptırımcı, saksofoncu, santilitre, santimetre, saltanatlı, sarmaşıksı, senlibenli, sebkihindi, 
suçbilimci, sürdürümcü 

Şahsiyetli 

Tahtakurdu, taksimetre, Tanzimatçı, taşbilimci, taşyürekli, telliturna, teşkilatçı, tersevirme, 
termokimya, termometre, tıksırıklı, teşrifatçı, tortulaşma, tumturaklı, tatlılıkla, toprakaltı 

Vardakosta, varsayımlı, vestiyerci, varsılerki, voltametre 

Yapmacıklı, yaptırımlı, yerbilimci, yumrulaşma, yüzgörümlüğü, yeryuvarlağı, yerçekirdeği 

Zemberekçi, zerzevatçı 
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                          züz-zü-züz-züz 
1-1-1-1 (10) 

 
Ciddileşmek  

Maddileşmek, mevzilenmek, millileşmek, meşrulaşmak 

Sevdalanmak, suphanallah, süflileşmek 

Tenhalaşmak 

Vahşileşmek  

2-1-2-2 (172)  xxx 

 
Baklagiller, baldıranlık, başçavuşluk, başdanışman, başdenetmen, başhekimlik, başbakanlık, 
başkumandan, başkalaşmak, başmüfettiş, başmüdürlük, başmuharrir, başmühendis, 
başpapazlık, bilgilenmek, bilgiliksel, bilmemezlik, bildirişmek, bibliyograf, bombelenmek, 
Bolşeviklik, bengileşmek, bağımlılaşmak 

Cimrileşmek, cilveleşmek, coşkulanmak, cilvelenmek, cepheleşmek 

Çıtkırıldım, çeşnilenmek, çeşmibülbül, çifteleşmek, çiftetelli 

Dalgalanmak, diktatörlük, dilbilimsel, dogmalaşmak, defnegiller, daktilograf, deklarasyon 

Fabrikasyon 

Hamsigiller, helmelenmek, hidrokarbon, hidrokarbür 

Kardiyograf, kançılarlık, kahramanlık, kapkaranlık, kardiyogram, kardiyoskop, kargagiller, 
karşıdevrim, karşılaşmak, karşılıksız, kavrayışsız, kendibeslek, kirpigiller, kobragiller, 
koftileşmek, kompozisyon, konsolosluk, konsomasyon, konsomatris, köhneleşmek, 
kullanışsız, kurçatovyum, kuşkulanmak, külçeleşmek, kavranılmaz, kendiliğinden, 
koordinasyon, koordinatlar, kuvvetölçer 

Laçkalaşmak 

Martıgiller, maddeleşmek, madreporlar, merhametsiz, Müslümanlık, misyonerlik, 
milliyetsiz, mendelevyum 

Nesneleşmek 

Piskoposluk, portakallar, portakallık, pudralanmak, pençeleşmek, perdelenmek, 
pelteleşmek, pembeleşmek, pıhtılaşmak, parselasyon, peltelenmek, pintileşmek, pıhtılanmak, 
parçalanmak, parlamenter 
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Radyometrik, ruhbilimsel, ruhçözümsel, restorasyon 

Saklanılmak, sancılanmak, santimantal, sahnelenmek, serçegiller, serçeparmak, servigiller, 
sesbilimsel, sesbirimcik,  sıskalaşmak, sıtmalanmak, silkelenmek, simgeleşmek, sindirimsel, 
sirkelenmek, sirkeleşmek, sinsileşmek, sirkülasyon, sivrileşmek, sözdizimsel, solculaşmak, 
sözbilimsel, susturulmak, süngüleşmek, softalaşmak  

Şüphelenmek, şişkolaşmak, şampiyonluk, şahsiyetsiz 

Tartışılmaz, Tanrılaşmak, tatlılaşmak, tepkileşmek, terkileşmek, tersinirlik, tirşeleşmek, 
tiksinilmek, tilkileşmek, titreşimsiz, toplatılmak, toplanılmak, torbalanmak, tortulanmak, 
tortulaşmak, tostoparlak, tömtüleşmek, tutkulaşmak, tuzlubalgam, turnagiller, turşulaşmak, 
tütsülenmek, Türkiyatçı, türküleşmek, termonükleer, teşrinievvel 

Varsayılmak, veznedarlık, varsayımsal, voltalanmak 

Yıllanılmak, yusyuvarlak, yontulaşmak, yıldırımlık, yassılaşmak, yapmacıksız, 
yankılanmak, yangılanmak, yoğunlukölçer 

Züppeleşmek 

                           züz-züz-zü-zü 
2-1-1-1 (112)   

 
Balgamtaşı, başhemşire, başkaldırı, baştankara, belgitleme, benzekleme, benzetmeli, 
beygirgücü, birdenbire 

Cennetkuşu 

Çakmaktaşı, çalkantılı, çaprazlama, çevrikleme, çırpıntılı, çoktanrıcı, çoktanrılı, çinkografi 

Devrikleme, dilbilgisi, dondurmacı, dördülleme, destekleme, destekdoku, dalgıçkuşu, 
düşmansama, düğünçorbası 

Gerçekdışı 

Halkevleri, harmandalı, hasbelkader, hidroskopi, hintarmudu, hintinciri, Hollandalı, 
kağıthelvası 

Kandırmaca, kafkasyalı, kalkanbezi, kaptanpaşa, karbürleme, kardeşkanı, karmanyola, 
karşıtlama, kartografi, kastanyola, katrançamı, katrantaşı, kavmantarı, kestirmece, 
kıpkırmızı, kışkırtıcı, kongövdeli, kozhelvası, kökbilgisi, kudretnarı, külhanbeyi, 
korkutmaca, kertenkele, konturfile 

Leşkargası 

Müstemleke, mantıkdışı, mehterbaşı, moskofcamı 

Pasmantarı, pastırmacı, pekmezkefi, pantuflacı 

Rüzgargülü, radyoskopi 

Sancakbeyi, saplantılı, sarsıntılı, sesbilgisi, sintigrafi, sittinsene, sürgendoku, sözlendirme, 
sözleşmeli, süngertaşı, süngerdoku, süprüntücü 
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Şakrakkuşu  

Tartışmalı, tartışmacı, Tanzanyalı, taşbasması, tavşankanı, tekhücreli, tektanrıcı, telküflüce, 
tektanrılı, titremleme, topraklama, toprakboya, toplumdışı, tümtanrıcı, turfandacı, 
tayfölçümü 

Yelkenleme, yaprakbiti, yıldıztaşı, yıldızyeli, yermantarı, yaldızlama, yastıklama, yılhalkası, 
yumruktopu, yutturmaca, yüzleşmece 

Zincirleme 

2-1-2-1 (13)  xxx 

 
Çengelliiğne 

Katranruhu, konkordato, karşıtduygu 

Lokmanruhu 

Mermerşahi 

Ruhsatname 

Şerbetçiotu   

Takdirname, tandırname, tasdikname, temlikname 

Yerfesleğeni 

2-2-1-2 (29)  xxx 

 
Cırcırböceği 

Çerkeztavuğu, çitsarmaşığı, çarpanbalığı 

Dilberdudağı, dülgerbalığı 

Kalburkemiği, katranköpüğü, kandilçiçeği, kunduzböceği, kervansaray 

Mersinbalığı, mahmurçiçeği, mercanbalığı 

Pekmezköpüğü, petrografi, pornografi 

Radyografi 

Sentigrafi 

Torpilbalığı, tavşanbıyığı, tespihböceği, tavşankulağı, tavşandudağı, teknokrasi 
Vantuzbalığı 
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Yersarmaşığı, yıldızçiçeği, yıldızböceği 

                           züz-züz-zü-züz   
1-1-1-2 (3) 

 
Konformizm 
Vurdumduymaz 

Yıldızpoyraz 

2-2-1-3 (215)  

 
Başkonsolos, başpiskopos, başpehlivan, başsavcılık, balyozlamak, benlikçilik, bılgıldamak, 
billurcisim, birliktelik, bombardıman, bozgunculuk, belgitlemek, başgardiyan, burgaçlamak 

Cankurtaran, cinselbilim, cımbızlamak, cumbuldamak 

Çaprazlamak, çarşaflamak, çıngırdamak, çırçırlamak, çemberlemek, çıtçıtlamak, 
çimdiklemek, çokseslilik, çengellemek 

Devrimcilik, devletçilik, difraksiyon, dilbilgisel, dipçiklemek, dingildemek, dingincilik, 
dizginlemek, dirseklemek, deprembilim, desteklemek, depremyazar, döllenmesiz, 
durmaksızın, dürtüklemek, dürtüşlemek, dışbeslenen, doğuştancılık 

Gözlemlemek, göstermelik 

Haldırdamak, hançerlemek, harmanlamak, haşlamlılar, hırsızlamak, hortumlular, 
hüngürdemek, hidrostatik, higroskopik 

Kangallamak, kanserbilim, kantarlamak, kaplanböcek, karboksilik, kavrambilim, 
kavramcılık, kargışlamak, karşıtçılık, karşıtlamak, kartonpiyer, kasnaklamak, katmerlemek, 
katranlamak, karbonlamak, kertiklemek, kervankıran, kestirmeden, kırbaçlamak, 
kışkışlamak, kirpikliler, kültürfizik, kondansatör, konfeksiyon, konkurhipik, konservatör, 
konsorsiyum, konvansiyon, konveksiyon, konvertisör, köktencilik, kösteklemek, 
kundaklamak, kurşunkalem, kurşunlamak,  kurtulmalık, kutsalcılık, koltuklamak, 
kompartıman 

Lavrensiyum 

Mahmuzlamak, mandallamak, mantarbilim, mantıkçılık, mastorlamak, mantarlamak, 
merdümgiriz, merhemlemek, mıncıklamak, montajcılık, müsveddelik, mikroskobik 

Nesnelcilik, neşterlemek 
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Paspaslamak, pastırmalık, parmaklamak, parsellemek, pohpohlamak, perdahlamak, 
permanganat, pergellemek, perçinlemek, pehpehlemek, pornografik 
Raslantısal, rüşvetçilik 

Sansasyonel, sansürlemek, sarkıntılık, sarsıntısız, savsaklamak, sandıklamak, sarkaçlamak, 
sesbilgisel, sersemlemek, seçkincilik, sentegmatik, sirkencebin, siftahlamak, sonsalcılık, 
sözleşmesiz, sözlükbilim, suksuklamak, sübvansiyon, süngercilik, sünnetlemek, süprüntülük, 
süspansiyon, sümbülteber, saltıkçılık, soğukkanlılık  

Şangırdamak, şaplaklamak, şerbetlemek, şıngırdamak, şişmanlamak 

Tamponlamak, tangırdamak, tartaklamak, tartışmasız, tekdillilik, tekmillemek, tekbencilik, 
tekrarlamak, tembihlemek, tentürdiyot, testosteron, tertiplemek, tırmıklamak, tinselcilik, 
tırtıklamak, tırpanlamak, tırnaklamak, tıngırdamak, tezgâhlamak, titremlemek, toplumbilim, 
torpillemek, tokmaklamak, toplardamar, toplumculuk, topraklamak, tortulbilim, turfandalık, 
tutkallamak, tutturmalık, tümdengelim, tümbaşlılar, tekseslilik, toprakbilim 

Vahvahlamak, vakvaklamak, varlıkbilim, verniklemek 

Yaklaştırım, yaldızcılık, yaldızlamak, yalnızcılık, yardakçılık, yardımsever, yaşmaklamak, 
yelkenlemek, yelkencilik, yelbirdemek, yermezcilik, yıldızlamak, yıldızbilim, yestehlemek, 
yordamlamak, yumruklamak, yöntembilim 

Zangırdamak, zenginlemek, zincirlemek, zıngırdamak, zindandelen, zıngıldamak, 
zumzuklamak 

                           züz-züz-zü-züzz 
2-2-1-5 (5) 

 
Merkantilist,  müşkülpesent, menfaatperest 

Sübjektivist 

Şehvetperest 

                           züz-züz-züz-zü 
2-2-1-1 (39) 

 
Bilgiişlemci, beşparmaklı, başyardımcı, benmerkezci, billurlaşma, bulgurlanma, birleştirme, 
bonservisli, boşluklaşma 

Canlandırma, centilmence 

Çaprazlaşma, çırpıştırma, çokdüzlemli 
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Dışbeslenme, dillendirme 

Hünkarbeğendi, harrangürra 

Kurşunrengi, katmerlenme, kırbaçkurdu, karboksilli, kontrbasçı 

Mermerleşme 

Nitratlaşma 

Pandispanya, pesleştirme 

Seslendirme, serdengeçti, Sırbistanlı 

Tortullaşma, toprakbastı, toprakrengi, teklifsizce 

Yontuklaşma, yermerkezli, yapraklanma, yansızlaşma, yanlışlıkla 

                        züz-züz-züz-züz 
2-1-2-2 (222)  

 
Ballandırmak, barbarlaşmak, başkaldırmak, bencilleşmek, bedbinleşmek, benzeşmezlik, 
bıçkınlaşmak, bezginleşmek, bilmezlenmek, billurlaşmak, birleştirmek, boncuklanmak, 
berraklaşmak, bağımsızlaşmak 

Cavlaklaşmak, cansızlaşmak, canlandırmak, centilmenlik 

Çakmaklaşmak, çapkınlaşmak, çaprazlaşmak, çarpıklaşmak, çıplaklaşmak, çırpıştırmak, 
çimlendirmek, çirkefleşmek, çirkinleşmek, çullukgiller, çılgınlaşmak, çoğullaştırmak 

Dalgınlaşmak, dallandırmak, dargınlaşmak, dazlaklaşmak, defterdarlık, dımbırdatmak, 
dırdırlanmak, dillendirmek, dinginleşmek, dinlendirmek, dışmerkezlik, destanlaşmak, 
dernekleşmek, durgunlaşmak, düşkünleşmek, densizleşmek, dürtüştürmek, değerlendirmek, 
doğurganlaşmak 

Fermantasyon 

Görselleşmek, gerçekleşmek 

Hantallaşmak, harmanlanmak, hırçınlaşmak, hiddetlenmek, hünnapgiller 

Kaktüsgiller, kalkerleşmek, kamburlaşmak, kandilleşmek, kanserleşmek, kansızlaşmak, 
karbonhidrat, karbonlaşmak, karşıtlaşmak, kartalgiller, kartelleşmek, katmanlaşmak, 
kendirgiller, keskinleşmek, kaktüsgiller, kalkerleşmek, kamburlaşmak, kandilleşmek, 
kanserleşmek, kansızlaşmak, karbonhidrat, karbonlaşmak, karşıtlaşmak, kartalgiller, 
kartelleşmek, katmanlaşmak, kendirgiller, keskinleşmek, kırçıllanmak, kırçıllaşmak, 
kırpıştırmak, kıvraklaşmak, kıvrandırmak, kızgınlaşmak, kıvrımlanmak, konsültasyon, 
kostaklanmak, kökleştirmek, köklendirmek, kurşunlaşmak, kutsallaşmak, kuvvetlenmek, 
küstahlaşmak, karbondioksit 

Levrekgiller, lezzetlenmek, laikleştirmek 

Mahmurlaşmak, mastorlaşmak, mastürbasyon,  mantarlaşmak, mektuplaşmak, 
merkezlenmek, mersingiller, mezgitgiller, mızmızlanmak, mikroplaşmak, mikroplanmak, 
miskinleşmek, morfinlenmek, mutsuzlaşmak 
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Nergisgiller, nesnelleşmek, normalleşmek 

Peşrevlenmek, pesleştirmek, pestilleşmek, perçinleşmek, pürtüklenmek, porsukgiller, 
pürçeklenmek, peltekleşmek, partallanmak, pekleştirmek, parlaklaşmak, putlaştırmak 

Saldırmazlık, salgınlaşmak, saltıklaşmak,  sapkınlaşmak, sarmallaşmak, sarsaklaşmak, 
sarsılmazlık, savsözleşmek, saldırganlık, sarhoşlaşmak, sandalgiller, sansargiller, 
seçkinleşmek, sembolleşmek, serpiştirmek, sersemleşmek, seslendirmek, sessizleşmek, 
sistemleşmek, sincapgiller, sıklaştırmak, solgunlaşmak, sonsuzlaşmak, sosyalleşmek, 
sözlendirmek, süblimleşmek, sümsükgiller, sümsükleşmek 

Şapşallaşmak, şeffaflaşmak, şaşkınlaşmak, şiddetlenmek, şıllıklaşmak, şimşeklenmek, 
şimşirgiller, şirretleşmek, şişkinleşmek, şişmanlaşmak 

Tansıklaşmak, tatsızlaşmak, tellendirmek, tembelleşmek, tezgâhtarlık, tıngırdatmak, 
tiftiklenmek, tiksindirmek, tırtıllanmak, titreştirmek, tirfillenmek, tombullaşmak, 
tontonlaşmak, toplumlaşmak, tortullaşmak, tozlaştırmak, türdeşleşmek, tavşangiller 

Varsıllaşmak 

Yatkınlaşmak, yaşmaklanmak, yansızlaşmak, yaltaklanmak, yalnızlaşmak, yalçınlaşmak, 
yaklaştırmak, yaşlandırmak, yassılanmak, yardımlaşmak, yapraklanmak, yerleştirmek, 
yetkinleşmek, yıldızlaşmak, yetmezleşmek, yoksullaşmak, yoksunlaşmak, yönlendirmek, 
yumruklaşmak, yumruklanmak, yüzsüzleşmek, yüzleştirmek 

Zambakgiller, zevzeklenmek, zımbırdatmak, zıkkımlanmak, zirzoplaşmak, zincirlenmek, 
zümrütlenmek, zümrütleşmek, zakkumgiller, zenginleşmek 

                           züz-züzz-zü-züz 
3-3-1-2 (3)   

 
Serbestlemek, serbestçilik 

Zerdüştçülük 

                                    züz-züzz-züz-züz 
1-1-1-1 (4)  xxx 

 
Diftonglaşmak 

Holdingleşmek 

Korkunçlaşmak 

Serbestleşmek 



228 
 

                            züzz-zü-zü-zü 
3-2-1-2 (11)  

 
Çarkçıbaşı 

Hintdarısı, hintdomuzu, hintgüreşi, hinthıyarı, hintkamışı, hintkirazı, hintsarısı,  

Kurtmasalı, kurtkapanı 

Renkyuvarı 

6-5-1-5 (4)  xxx 

 
Hintbademi, halkbilgisi, hinthurması, hintsafranı 

                          züzz-zü-züz-zü 
4-1-3-2 (2) 

 
Hintpirinci 

Türkbilimci 

                          züzz-züz-zü-zü 
3-2-1-2 (2) 

 
Kurtmantarı, kurtpençesi 
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                          züzz-züz-zü-züz 
3-3-1-3 (4) 

 
Çiftdişliler 

Kırkmerdiven 

Röntgencilik, röntgenlemek 

                          züzz-züz-züz-zü 
3-2-1-2 (2) 

 
Maltlaştırma 

Renklendirme 

                          züzz-züz-züz-züz 
1-1-1-1 (9) 

 
Denkleştirmek 

Nötrleştirmek 

Renklendirmek 

Sırtlangiller 

Şartlandırmak 

Türkleştirmek, tunçlaştırmak 

Yurtlandırmak 

Zevksizleşmek 
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5 SESLEM 
ü-zü-zü-zü-zü 

1-2-2-2-2 (24)  

 
Aşırıbesi, aşırıduyu, anatomici, anasınıfı, arabozucu, arabulucu, asabiyeci, arıkovanı, 
alelacele, Amerikalı, Anadolulu, alacalama, aşıboyası, aşıboyalı,  
agorafobi, akademici, anayasacı, arıtımevi, ayaküzeri, aşırıdoyma, aracılığıyla  
Isıyuvarı 
Uzayadamı   

Üretimevi 

1-5-2-2-3 (2)  xxx 

 
Alaysamalı 

Uzaygemisi 

1-5-2-4-2 (4)  xxx 

 
İbadethane, imalathane, imarethane, idarehane 

2-1-1-1-2 (8)  xxx  

 
Ağrıkesici 

İğneleyici, iğretileme 

Öğretimevi, öyküleyici, öylemesine 



231 
 

Uygulamalı, uygulayıcı 

2-1-3-2-2 (1)  xxx   

 
İtibarıyla 

                             ü-zü-zü-zü-züz 
1-1-1-2-2 (3)   

 
Acemaşiran, amoralizm 

Otomatizm  
1-1-2-2-1 (1) 

 
Açıköğretim  
1-2-1-1-3 (9)  xxx 

 
Alacalamak, akümülatör 

İçekapanık, içekapanış, içeyönelik, ilericilik  

Olasıcılık, operakomik 

Üreticilik 
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                            ü-zü-zü-züz-zü 
1-1-2-2-1 (2)  xxx 

 
Alenileşme, acemileşme  
1-2-1-2-2 (9)  xxx  

 
Ameliyatlı,  anadüşünce,  anabolizma, acımasızca, adamakıllı 

İkiboyutlu, ikiçenetli, ikiterimli  

Onikitelli 

1-4-1-3-1 (3)  xxx 

 
Alakalanma 

Umumiyetle, uzaybilimci 

2-1-1-2-1 (2)  xxx  

 
Ayrıcalıklı 

Uygulayımcı 
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ü-zü-zü-züz-züz 
1-2-2-3-3 (9)  xxx 

 
Asimilasyon, aliterasyon, aşırıbellem 

Işınımölçer 

İvedilenmek, ivedileşmek, iletişimsel, iletişimsiz 

Otomatikman 

1-3-2-3-4 (3)  xxx  

 
Alenileşmek, acemileşmek, asabileşmek 

2-2-1-2-2 (3)  xxx 

 
Avareleşmek, alakalanmak 

İdealizasyon 

3-1-3-3-6 (1)  xxx  

 
Arızalanmak 
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ü-zü-züz-zü-zü 
1-3-3-3-3 (8)  

 
Alaturkacı, adatavşanı, ataraksiya 

Okulöncesi, oşinografi 

Özeleştiri 

Üniformalı, üniversite  

3-1-2-2-3 (1)  xxx 

 
Ademelması 

                          ü-zü-züz-zü-züz  
1-1-4-2-3 (15)  xxx 

 
Asalakbilim, anaforlamak, anamalcılık, aforozlamak 

İkidillilik, ilinekçilik, işitilmemiş, iyilikbilir, iyiliksever 

Onarımcılık, otogestiyon, onayaklılar 

Özeleştirel, özezimcilik 

Ulusalcılık  

1-7-4-3-7 (2)  xxx 

 
Aleykümselam 

İşaretlemek 
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2-1-3-1-3 (1)   

 
Ayrılıkçılık 

                         ü-zü-züz-züz-zü 
1-1-3-2-2 (6)  xxx 

 
Abanozlaşma, afacanlaşma       

İkidüzlemli, ikileştirme, ikizanlamlı, izomerleşme 

1-5-3-4-5 (1)  xxx 

 
İşaretparmağı 

                        ü-zü-züz-züz-züz 
1-1-3-4-4 (9)  xxx 

 
Ananasgiller, abanozgiller, abanozlaşmak, afacanlaşmak 

Işınetkinlik 

İkicimlenmek, iyilikbilmez 

Ulusallaşmak, uyarılganlık 
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1-2-1-2-2 (1)  xxx  

 
Asayişsizlik 

1-5-3-4-4 (1)  xxx 

 
İşaretleşmek 

2-1-2-2-3 (1)  xxx 

 
Öyküleştirmek 

                         ü-zü-züzz-zü-züz 
1-2-2-2-2 (1)  xxx 

 
Atatürkçülük                        
                         ü-züz-zü-zü-zü  
1-2-1-1-1 (3) 

 
Ayrıştırıcı, aydınlatıcı 

Öğretmenevi 
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1-2-2-1-2 (1)  xxx 

 
Acemlalesi 

1-8-2-4-4 (27)  xxx  

 
Açıklayıcı, araştırıcı, alınyazısı, arapsabunu, alıntılama, ateşleyici, açımlayıcı, adamcasına, 
ayıplayıcı, ayaktakımı, ayakkabıcı, akıldışıcı, acemborusu 

Işınlayıcı, ışıkyuvarı 

İlerleyici, inandırıcı, iyonyuvarı 

Odunkömürü 

Ödevbilimi, özendirici 

Usandırıcı, unutmabeni, uzunkafalı, uyuşturucu, uyarlayıcı 

Üzengitaşı 

                        ü-züz-zü-zü-züz 
1-2-2-1-1 (1)  xxx 

 
Oportünizm 

1-3-1-2-3 (7) 

 
Ayakkabılık, alıntılamak, Aristoculuk 

Omurgalılar, oyulgalamak 

Ödencelemek 

Üzengilemek 
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                        ü-züz-zü-züz-zü 
1-5-1-5-2 (4)  xxx 

 
Açıkyürekli, aritmetikçi 

İmambayıldı   

Üleştirimli 

                        ü-züz-zü-züz-züz 
1-3-2-4-3 (7) 

 
Atombilimsel 

Ilımlılaşmak 

Omurgasızlar, olumlulaşmak 

Ötümlüleşmek 

Uyurgezerlik, umursamazlık 

                        ü-züz-züz-zü-zü 
1-4-2-2-3 (11)  xxx 

 
Anıştırmalı, araştırmacı, adamsendeci, aristokrasi 

Işılküflüce 

Okulsonrası 

Ödevbilgisi, örümcekkuşu 

Ulaştırmacı 

Üleştirmeli 

Kutupyıldızı  
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                        ü-züz-züz-züz-zü 
1-3-5-2-3 (4)  xxx 

 
Akışkanlaşma, alevlendirme 

İkirciklenme 

Uydurmasyoncu 

                        ü-züz-züz-züz-züz 
1-3-6-3-7 (17) 

 
Alevlendirmek, akışkanlaşmak 

Isırgangiller 

Odaklaştırmak, oyunlaştırmak, olumsuzlaşmak  

Örümceklenmek, ödüllendirmek, ölümsüzleşmek, önemsizleşmek, özelleştirmek 

Uluslaştırmak, umarsızlaşmak, uzaklaştırmak, umutsuzlanmak, umutsuzlaşmak, 
uyaklandırmak 

                        ü-züzz-züz-züz-züz 
1-4-3-1-3 (1) 

 
Özerkleştirmek 

                        üz-zü-zü-zü-zü 
1-1-1-2-1 (10)   
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Algılayıcı, akşamüzeri 

İmmünoloji, incelemeci, inceleyici, iskelekuşu, işbitirici, işbırakımı 

Öldüresiye, öksürükotu                         
üz-zü-zü-zü-züz 

2-2-1-1-3 (7)  xxx  

 
Antibiyotik, aşrıkasılım 

İzzetinefis 

Organizatör  

Önbilicilik 

Usdışıcılık  

Üstüpülemek 

                        üz-zü-zü-züz-zü 
1-3-1-2-1 (1)  xxx 

 
İnsaniyetli 

2-1-1-2-1 (5)  xxx 

 
Alkalimetre, akromatopsi, atlıkarınca, artanoranlı 

İspiritizma 

                        üz-zü-zü-züz-züz  
1-1-1-1-3 (2)  xxx 
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Aglütinasyon 

İnsaniyetsiz 

2-1-1-2-2 (6)  xxx 

 
Ayrıcalıksız, akbabagiller, akselerograf, antibiyogram 
İmparatorluk 

Organizasyon 

                         üz-zü-züz-zü-zü 
1-1-2-3-1 (1)  xxx 

 
Arnavutciğeri 

2-1-2-1-2 (3)  

 
Ambalajlama  

İngiliztuzu, ipnotizmacı 

                         üz-zü-züz-zü-züz 
3-1-4-2-4 (10)   

 
Ambalajlamak, anlatımbilim, akkarıncalar 

İhtiyarlamak, incehastalık, inhisarcılık, insanımsılar, ispiyonlamak, izlenimcilik 

Oksijenlemek 
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üz-zü-züz-züz-zü 
1-1-2-1-1 (3)  xxx 

 
Algılaştırma 

İstatistikçi  

Önsoruşturma 

üz-zü-züz-züz-züz 
1-1-2-2-2 (9)  xxx 

 
Algılaştırmak, anlayışsızlık, arnavutlaşmak 

Ihlamurgiller, ıspanakgiller 

İzmaritgiller, ispinozgiller, ilgilendirmek 

Ülküleştirmek 

üz-züz-zü-zü-zü 
1-3-2-2-2 (2) 

 
Akşamsefası 

İncirsimeyve 

2-2-2-1-2 (1)  xxx 

 
Atkestanesi 
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2-2-2-2-1 (10) 

 
Ansiklopedi, aptalcasına, aklaştırıcı,  almangümüşü,  

İçsalgıbezi, indirgeyici 

Oftalmoloji, ortakyaşama 

Ördekgagası 

Uzlaştırıcı 

                          üz-züz-zü-zü-züz 
1-2-1-1-2 (7)  xxx 

 
Aktarmacılık, ansiklopedik 

İçbaşkalaşım, içsalgıbilim, işletmecilik 

Ortakyönetim 

Uzlaşmacılık  

1-2-1-2-2 (5)  xxx 

 
Agnostisizm, astigmatizm 

İllüzyonizm            

Oryantalizm, objektivizm 

                          üz-züz-zü-züz-zü   
2-4-1-2-2 (4) 

 
Alçakgönüllü, anlambilimci 
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İskandinavca, İskandinavya 

                          üz-züz-zü-züz-züz 
1-2-1-2-2 (4) 

 
Ahlakbilimsel, anlambilimsel 

İnsanbilimsel 

Uskumrugiller 

                          üz-züz-züz-zü-zü                                                
2-2-2-1-2 (3)     

 
Aslanpençesi, Akşamyıldızı 

Uzlaştırmacı 

                         üz-züz-züz-zü-züz 
1-5-2-1-1 (1) 

 
Allahaısmarladık 

                         üz-züz-züz-züz-züz 
1-2-2-1-3 (4)  xxx 

 
İskorpitgiller 

Örneklendirmek, özdeşleştirmek  

Üsluplaştırmak 
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                         zü-zü-zü-zü-zü 
1-1-1-1-2 (10)   

 
Birahaneci 

Çobaniğnesi 

Deniziğnesi 

Havadeğişimi 

Kedinanesi, karaduygulu, kadıköytaşı, keçiboynuzu 

Suterazisi 

Yaşamöyküsü 

1-1-1-2-2 (9)  xxx   

 
Bitirimhane 

Çamaşırhane  

Dolayısıyla 

Misafirhane 

Sefarethane 

Ticarethane, teneffüshane 

Vasıtasıyla 

Ziyadesiyle 

1-2-2-2-2 (3)  xxx 

 
Müdafaaname 

Nezarethane 

Vakayiname 
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1-2-2-2-3 (72) 

 
Büyüleyici, besidokusu 

Çalıdikeni, çalıhorozu, çiviyazısı, çavuşüzümü 

Devetabanı, devetımarı, devedikeni, dedikoducu, darülaceze, denizalası, denizanası, 
denizaşırı, denizayısı 

Havalimanı, hamamanası, hariciyeci, hematoloji, hikayeleme, Hititoloji 

Jinekoloji 

Kelebekotu, karabaşotu, kalemaşısı, kızılötesi, kılıçoyunu, köpekayası, köpeküzümü, 
karasuları, karavanacı, karayazılı, karayosunu, kayahorozu, keçiyemişi, keçisakalı, 
keçisedefi, kısakafalı, kınagecesi, kilokalori, kovalamaca, köseletaşı, kösüretaşı 

Masatenisi, mineroloji, manifatura, müzikoloji, müzikalite, metodoloji, muhasebeci, 
megalomani 

Niceleyici 

Peribacası, pasaparola, paşaçadırı, perimasası, politikacı 

Rölativite 

Semiyoloji, sıvacıkuşu, somatoloji, Sümeroloji, solucanotu 

Telesinema, telekinezi, tekesakalı, tükürükotu 

Veresiyeci 

Yinelemeli, yönetimevi, yabanarısı 

Zamanaşımı 

2-1-1-1-1 (4)  xxx 

 
Dahiliyeci 

Kaynanadili 

Naneşekeri 

Sayrılarevi 
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2-1-1-2-1 (4)  xxx 

 
Harikulade 

Kanunuesasi 

Namütenahi 

Muayenehane 

2-2-1-1-1 (4)  

 
Devindirici 
Meteoroloji, mukabeleci, mübarekotu 

                          zü-zü-zü-zü-züz 
1-1-1-1-2 (45)  xxx 

 
Badanalamak, bölünebilir, büyükamiral 

Cıvatalamak 

Çeviribilim 

Dayanamamak, derecelemek, dokumacılık  

Gelişigüzel 

Korumacılık, harekelemek, hemodiyaliz, karinalılar, kemiriciler, kösürelemek, kapitalizm 

Laboratuvar, liberalizm 

Manipülatör, metodolojik, militarizm, musikişinas 

Numaralamak, nemeyönelim, natüralizm, nominalizm 

Paralelizm, paralojizm, pozitivizm 

Radikalizm, rölativizm 

Sayılabilir, sıkıyönetim, sıkıdenetim, sinemacılık, sinemasever, solidarizm 

Taşınabilir, tepelitavuk, töretanımaz 
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Yereyönelim, yapılabilir, yaratıcılık, yeniçerilik, yarımasalak 

1-2-1-1-2 (9)  xxx 

 
Hayalifener, himayecilik 

Kuranıkerim, kelamıkadim 

Müruruzaman, meteorolojik 

Sanayicilik 

Terazilemek 

Vazifeşinaz 

2-1-4-1-2 (3)   

 
Mütemadiyen 

Tımarhanelik  

Yaşamöyküsel 

                           zü-zü-zü-zü-züzz 
1-1-2-1-4 (1)  xxx  

 
Karikatürist 

2-1-2-1-3 (1)  

 
Maceraperest 
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                            zü-zü-zü-züz-zü 
1-1-2-2-1 (1)  xxx   

 
Nemelazımcı 
1-1-2-3-2 (23)  xxx  

 
Bilinemezci, bölünebilme 

Dinamometre, duyulurüstü 

Hanımefendi 

Katabolizma,  kalorimetri, kapalıçarşı, karikatürcü, kaloriferci, kalorimetre  

Metabolizma,  matematikçi 

Nemegerekçi 

Palabıyıklı, polarimetre 

Sakarimetre, sayıbilimci, sinirbilimci, süredurumlu 

Tümevarımcı, törebilimci 

Yapıbilimci 

2-2-1-2-1 (7)  xxx  

 
Mukavemetçi, Medinekurdu, mesuliyetli, Misakımilli, münasebetli 

Samimiyetle 

Yabaniyonca 
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                         zü-zü-zü-züz-züz 
1-2-1-2-2 (10)  xxx 

 
Mesuliyetsiz, münasebetsiz 

Sanayileşmek, samimileşmek, samimiyetsiz 

Şûrayıdevlet 

Viraneleşmek 

Yabanileşmek, yabanikimyon 

Ziyadeleşmek 
2-2-1-3-2 (33)  xxx  

 
Budalalaşmak, başıbozukluk, batılılaşmak, bukalemunluk  

Cibiliyetsiz  

Çekicileşmek, çotiragiller 

Dişotugiller 

Haşarılaşmak, hafazanallah, holotüritler 

Karakabarcık, kanalizasyon, kapitülasyon, kazıbilimsel, kekemeleşmek, komünikasyon 

Makineleşmek, matematiksel, medikososyal, modifikasyon,  

Pahalılaşmak, polarizasyon 

Sayıbilimsel, sıracagiller, sinematograf, soyaçekimsel 

Törebilimsel, tepelidalgıç, tutuculaşmak, tümevarımsal 

Yapıbilimsel, yaradılıştan                       
zü-zü-züz-zü-zü 

1-1-3-2-2 (3)   

 
Seyahatname 
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Vasiyetname 

Nışadırruhu 

1-2-2-1-2 (1)   

 
Perakendeci 

1-2-2-2-2 (4)  xxx   

 
Kefaletname, kıyafetname 

Şahadetname 

Vekâletname 

2-1-2-1-2 (28) 

 
Balabankuşu, bilezikleme, babatatlısı, borazanbaşı, beyinüçgeni 

Çalıbülbülü 

Havabilgisi 

Japonhurması 

Kavakinciri, kirazelması, karaborsacı, kelebekcamı,   keçimantarı 

Makedonyalı, murabutkuşu, müteferrika, mütegallibe 

Pamukelması, polinezyalı 

Solanahtarı, sukaranfili, suyosunları, suyılanları 

Tarihöncesi 

Yabaninciri, yabanasması, yalıçapkını, yazıbilgisi 
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2-1-2-2-2 (1)  xxx 

 
Talimatname 

3-1-2-1-1 (3)  xxx 

 
Bademezmesi 

Sağdüşünceli 

Tahinhelvası 

                            zü-zü-züz-zü-züz 
1-1-2-1-2 (44) 

 
Bilinircilik, beyazımtırak, büyükelçilik 

Çokayaklılar, çokoluşçuluk 

Delikanlılık, didişimcilik, dinamitlemek, diferansiyel, dönüşümcülük, deneyselcilik 

Hipotansiyon 

Kalafatlamak,  kalıtımbilim, kalıtımcılık, karakehribar, kafatasçılık 

Menevişlemek, mineralbilim, mekanikçilik 

Palamutlamak, palamutlular, paralelkenar, paraşütçülük, paradigmatik, parasempatik, 
pelikansılar 

Seramikçilik, sıçanımsılar, siyahımtırak 

Tarikatçılık, tasarımlamak, tükürüklemek, töredışçılık, telesekreter 

Yaradancılık, yapısalcılık, yaratımcılık, yayılımcılık, yazılımcılık, yeniyetmelik, 
yeşilimtırak, yumuşatmalık, yumuşakçalar 
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1-2-2-2-2 (2) 

 
Selametlemek 

Tedariklemek 

3-1-3-2-3 (3)  xxx 

 
Çağrışımcılık 

Sayrılıkbilim 

Varoluşçuluk 

                            zü-zü-züz-züz-zü 
1-1-2-1-2 (2)  xxx 

 
Muhayyerkürdi 

Şahadetparmağı 

1-1-3-1-2 (11) 

 
Beşibiryerde  

Havalandırma 

Karakullukçu, kavuşumdevri, keratinleşme, kiremitrengi, kişileştirme 

Polimerleşme 

Televizyoncu, tebeşirleşme 

Yunanistanlı 
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                           zü-zü-züz-züz-züz 
1-1-2-1-3 (47) 

 
Bulanıklaşmak, bileşikgiller, bileşikleşmek, bereketlenmek, maydanozgiller 

Cadalozlaşmak, canavarlaşmak 

Dinamikleşmek, dokunulmazlık, duygusallaşmak 

Hareketlenmek, havalandırmak, helecanlanmak, heyecanlanmak 

Kamulaştırmak, kelebekgözlük, kişiselleşmek,  kokulandırmak, kötürümleşmek, 
küreselleşmek 

Liberalleşmek 

Magazinleşmek, mutasarrıflık, mütehassıslık 

Nitelendirmek, nilüfergiller 

Papirüsgiller, pelikangiller, pısırıklaşmak, pirelendirmek, polimerleşmek 

Sarışınlaşmak, sedimantasyon, sevecenleşmek, sıradanlaşmak 

Şımarıklaşmak,  şavalaklaşmak, şıralandırmak, saygısızlaşmak 

Telefonlaşmak, tasarımsızlık 

Vitaminsizlik, varoluşsallık 

Yakamozlanmak, yaramazlaşmak, yasalaştırmak, yöreselleşmek 

1-2-3-1-3 (13) 

 
Bireyleştirmek, bireyselleşmek 

Cezalandırmak, cesaretlenmek 

Düzeylendirmek, düzeysizleşmek 

Hararetlenmek 

Misafirperver 

Nihayetlenmek 

Siyasallaşmak 

Taharetlenmek 

Yapaylaştırmak, yüzeyselleşmek 
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                            zü-züz-zü-zü-zü 
1-2-1-2-2 (2)  xxx 

 
Muzafferane 

Sanatkarane 

1-3-2-1-1 (4)  xxx 

 
Çayırpeyniri 

Denizmaymunu 

Kaşarpeyniri 

Tulumpeyniri 

2-2-1-1-2 (81) xxx  

 
Belirleyici, betimleyici, bütünlemeli, buzulmasası, bulandırıcı, bileştirici, bademşekeri, 
bağdaştırıcı, boynuzluteke 

Çalıştırıcı, çayırgüzeli, çayıryulafı, çayırteresi, çayırsedefi, çekirgekuşu, çekiştirici 

Denizçakısı, denizhıyarı, denizkedisi, denizyılanı, denizpelidi, dolandırıcı, domuzdikeni, 
düşündürücü, düzenleyici, denizmarulu, dönüştürücü 

Horozşekeri, horozcukotu, hayvankömürü  

Jeomorfoloji 

Kızılderili, karakterize, karıştırıcı, kaşıkçıkuşu, katıryılanı, kayınvalide, kılıçgagalı, 
ketentohumu,kitapsarayı, kulakdavulu, kulakdemiri, kulakmemesi, köpekmemesi, 
korundokusu, kuyruksokumu 

Leylekgagası 

Menekşegülü, muhallebici, madenkömürü 

Nöbetşekeri 

Pazarlamacı, paleontoloji, peynirşekeri 
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Sayımlamacı, samansarısı, sevindirici, sınırlayıcı, sidikborusu, subaldıranı, sulandırıcı, 
sürükleyici 

Şekerkamışı 

Tamamlayıcı, talaşkebabı, temizleyici, topukdemiri, tavukkarası 

Vapurdumanı 

Yabandomuzu, yabanhavucu, yabanketeni, yabankedisi, yabanpazısı, yadırgatıcı, 
yabanteresi, yapıştırıcı, yatıştırıcı, yayındırıcı, yetiştirici, yapışkanotu 

Zayıflatıcı 

2-2-1-1-3 (3)  xxx 

 
Denizkozalağı, denizşakayığı 

Lavantaçiçeği 

                           zü-züz-zü-zü-züz 
1-2-1-1-2 (25)  xxx 

 
Belirtibilim, bıyıklıbalık 

Çimentolamak 

Dışındalamak, dikenlibalık, dizelgelemek, duyargalılar, düşüncecilik, demirlibeton 

Kararlamadan, karıncayiyen, kelepçelemek,  kolonyalamak 

Mükellefiyet, makaslıböcek, muzafferiyet  

Payandalamak 

Sigortalamak,  selentereler, sömürgecilik, sümüklüböcek 

Tiyatrosever, tulumbacılık 

Yabancılamak, yapıntıcılık 

1-2-1-2-2 (9)  xxx 
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Determinizm  

Volontarizm  

Kolektivizm 

Mutasyonizm, materyalizm  

Paternalizm, Panislamizm, panislavizm  

Revizyonizm 

2-2-1-1-2 (1) 

 
Söylencebilim 

                           zü-züz-zü-züz-zü 
1-2-1-3-2 (21)  xxx 

 
Belirlenimci, böcekbilimci, budunbetimci, budunbilimci, boyundurukçu, buzulbilimci  

Devimbilimci 

Kazıklıhumma, koleksiyoncu, kökenbilimci 

Müzikbilimci, mukaddesatçı, menekşerengi 

Sayımbilimci, sulandırılma 

Tasarçizimci 

Yalancıdolma, yabancılaşma, yaşambilimci, yazınbilimci, yazıtbilimci 

                         zü-züz-zü-züz-züz 
1-2-1-2-3 (37)  xxx 

 
Biçimbilimsel, budunbetimsel, budunbilimsel, begonyagiller 

Çatışkılaşmak 

Determinasyon, dolandırılmak, duyarlılaşmak,  duyumsamazlık 

Hıristiyanlık 
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Karakteristik, karıncalanmak, kolibrigiller, kökenbilimsel, kasılduyumlar, kayınbirader 

Metalbilimsel, menekşegiller, magandalaşmak, manolyagiller 

Nedenbilimsel 

Sevimlileşmek, sıkıntılanmak, sömürgeleşmek, sulandırılmak, sıcaklıkölçer 

Terakkiperver, terimbilimsel 

Vuruşturulmak 

Yetiştirilmek, yazıtbilimsel, yaşambilimsel, yanardönerlik, yalancısafran, yabancılaşmak 

Zamanbilimsel, zamandizinsel 

3-3-1-4-2 (4)  xxx 

 
Boynuzlugiller 

Heykeltıraşlık 

Kuyrukluyıldız 

Söylenceleşmek 

                           zü-züz-züz-zü-zü 
1-3-3-1-3 (4)   

 
Marangozbalığı, muhabbetçiçeği, mürekkepbalığı 

Japonsarmaşığı 
2-3-2-1-1 (34) 

 
Balıkkartalı, bezirganbaşı, bilimkurgucu 

Cehennemtaşı, civanperçemi 

Çobançantası, çobanmerhemi, çobanpüskülü, çobansüzgeci, çayırmantarı, çobanyıldızı 

Denizdanteli, denizyıldızı, deniztavşanı 

Horozmantarı 
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Katılgandoku, kıkırdakdoku, kulakkepçesi 

Muhabbetkuşu, mısırturnası 

Papazyahnisi, pekiştirmeli 

Sidiktorbası, soruşturmacı, susamhelvası 

Şekerpancarı 

Topografyacı 

Yabandefnesi, yabanpancarı, yabanyoncası, Yugoslavyalı, yakıştırmaca, yabanmersini, 
yabansümbülü 

4-3-3-1-3 (3)  xxx 

 
Peynirtatlısı 

Sağlıkbilgisi 

Şeytanşalgamı 

                         zü-züz-züz-zü-züz 
1-2-1-1-2 (15) 

 
Bisikletçilik, bilimkurgusal  

Çokanlamlılık 

Devimselcilik, dirimselcilik, düzeltimcilik 

Hipertansiyon. 

Kitaplıkbilim, kızılkantaron 

Mürekkeplemek 

Revizyonculuk 

Süleymancılık  

Tapıncakçılık, tarihselcilik, tükenmezkalem 
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                         zü-züz-züz-züz-zü 
1-1-2-1-1 (5)  xxx 

 
Belirlenmezci 

Damaksıllaşma, dudaksıllaşma 

Silahsızlanma 

Yuvarlaklaşma 

                                zü-züz-züz-züz-züz 
1-3-5-8-10 (68)  xxx 

 
Belirsizleşmek, balıkçılgiller, bayındırlaşmak, belirginleşmek, biçimlendirmek, 
biçimsizleşmek 

Cıvıkmantarlar, cevaplandırmak 

Çabuklaştırmak, çekilmezleşmek, çekimsizleşmek, çekingenleşmek, çekirdeklenmek, 
çelikleştirmek, çözümsüzleşmek 

Demokratlaşmak, devingenleşmek, duyarsızlaşmak, duyumsuzlaşmak, dişilleştirmek 

Hadımlaştırmak. 

Karamsarlaşmak, karanfilgiller, kalenderleşmek, kilogramkuvvet, kısırlaştırmak, 
kıvılcımlanmak, kıvırcıklaşmak, kızılcıkgiller,  konuşlandırmak, koşullandırmak, 
kötümserleşmek, kuramlaştırmak, kuruşlandırmak, külüstürleşmek 

Lüzumsuzlaşmak 

Pasifleştirmek 

Rahatsızlanmak, rahatsızlaşmak, resimlendirmek, romanlaştırmak 

Sabırsızlanmak, semendergiller, sevimsizleşmek, sınıflandırmak,  sınırlandırmak, 
sıfatlandırmak, sıfatlaştırmak, silahlandırmak, silahsızlanmak, sürüngenleşmek, 
sonuçlandırmak, sorumsuzlaşmak 

Şereflendirmek 

Temellendirmek, tomurcuklanmak, tutarsızlaşmak 

Verimsizleşmek, vasıflandırmak 

Yazınsallaşmak, yasallaştırmak, yararsızlaşmak,  yanıtlandırmak, yakınlaştırmak, 
yetersizleşmek, yüreklendirmek, yüreksizleşmek, yuvarlaklaşmak 
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2-1-1-2-2 (2) 

 
Sağlıksızlaşmak 

Yaygınlaştırmak 

                        zü-züzz-züz-züz-züz 
1-2-3-4-6 (1)  xxx 

 
Bilinçsizleşmek 

                         züz-zü-zü-zü-zü 
2-1-1-1-4 (1)  xxx 

 
Teşrikimesai 

2-1-2-1-1 (2)  xxx 

 
Bilmukabele 

Tarlafaresi 
2-1-2-1-2 (43)  xxx   

 
Baldırıkara, baltalayıcı, bibliyomani, başlıbaşına  
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Çerçeveleme, çeşnicibaşı, çıldırasıya 

Dermatoloji, damlasakızı, diklemesine, diskalifiye 

Hastabakıcı, helvacıkökü, helyoterapi, hidrosefali, hidroterapi 

Kanseroloji, karşılayıcı, kardiyoloji, kardiyopati 

Leksikoloji 

Mikrosinema 

Panzehirotu 

Radyoterapi, rantabilite, rasyonalite 

Safrakesesi, saksıgüzeli, sarmısakotu 

Tahtakurusu, tarlasıçanı, tebdilihava, terminoloji, toplutaşıma, turnagagası, turnageçidi, 
toksikoloji 

Yerpırasası, yerpalamudu, yanlamasına, yersolucanı, yaprakarısı, yumrukoyunu 

2-2-1-1-1 (2)  xxx 

 
Halkoylaması 

Kırtasiyeci 

2-2-1-3-2 (4)   

 
Konsoloshane 

Piskoposhane 

Tasfiyehane, tavsiyename 

                         züz-zü-zü-zü-züz 
1-2-1-1-1 (2) 

 
Tekniköğretim  

Yükseköğretim 
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3-1-1-1-3 (35)  xxx 

 
Bakteriyolog, birgözeliler 

Çerçevelemek, çokgözeliler, çokkarılılık, çokkocalılık 

Dikkafalılık 

Halkalıdamar, hattıhareket, hidrodinamik, hidrosiyanik.  

Kardiyotonik,  kargaşacılık, karmakarışık, konfederatif, kırmızıbiber 

Mikrobiyolog, metropoliten, makromolekül 

Nakliyecilik, nonfigüratif, nitroselüloz 

Radyotelefon, raptiyelemek 

Safsatacılık, sendikacılık, süslemecilik, sistirelemek 

Termodinamik, tatlısülümen, Tanrıtanımaz, topluçalışım 

Yadsımacılık, yassıkadayıf  

Zımparalamak 

3-2-1-2-3 (5)  xxx 

 
Makyavelizm 

Nasyonalizm 

Panturanizm 

Rasyonalizm 

Sendikalizm 

4-3-2-1-3 (3) 

 
Kestanecilik 

Sosyoekonomik 

Yelpazelemek 
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züz-zü-zü-zü-züzz 

2-1-1-1-3 (2)  xxx 

 
Radyoterapist 

Sürnatüralist 

                          züz-zü-zü-züz-zü 
2-2-1-2-2 (5)  xxx 

 
Cumhuriyetçi  

Kaptanıderya, kestanerengi 

Memnuniyetle 

Teslimiyetçi 

3-1-3-5-2 (13)  xxx 

 
Bitkibilimci, bilgisayarlı, bilgisayarcı, bilgibilimci  

Hüsnükuruntu 

Kargatulumba, karşıgerilla 

Manyetometre 

Tahterevalli, tansiyometri, toplugörüşme, tansiyometre, tanrıbilimci 

                          züz-zü-zü-züz-züz 
2-1-2-3-2 (1)  xxx 
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Merkezileşmek 

2-2-1-2-2 (2) 

 
Körfaregiller 

Yelpazelenmek 

3-1-1-4-3 (20)  xxx 

 
Bakterigiller, bilgibilimsel, burjuvalaşmak, başkomutanlık  

Çevrebilimsel 

Kangurugiller,  kırmızılaşmak,  konsolidasyon, konfederasyon 

Maskaralaşmak, müesseseleşmek 

Palmiyegiller 

Randevulaşmak, reorganizasyon 

Sendikalaşmak, serserileşmek, sinyalizasyon, sosyalizasyon 

Tekdüzeleşmek 

Yampirileşmek 

                        züz-zü-züz-zü-zü 
2-1-2-1-3 (12) 

 
Bibliyografi  

Daktiloskopi 

Kardinalkuşu, kızböcekleri, koçyumurtası, köprücükkemiği, kardiyografi, kardiyoskopi 

Leksikografi 

Manyetizmacı  

Sözbölükleri 

Tümcebilgisi 
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2-1-2-2-2 (2) 

 
Maltahumması, mezzosoprano 

                        züz-zü-züz-zü-züz 
3-1-4-1-2 (30) 

 
Birçenekliler 

Camkanatlılar 

Çiftayaklılar 

Dışsatımlamak, davranışçılık, davranışbilim 

Hidrokarbonat. 

Karbonatlamak, kerterizlemek,  kınkanatlılar, kökbacaklılar 

Makyavelcilik, maslahatgüzar, Menşevikçilik, mıknatıslamak,  
minyatürcülük 

Nakşibendilik 

Porselencilik, pulkanatlılar 

Ruhbilimcilik, röprodüksiyon 

Saptanımcılık, saptırımcılık, sindirimbilim, sosyokültürel 

Teşrifatçılık, tallıbitkiler, tekdelikliler 

Yıldırımsavar   

Zarkanatlılar 

                       züz-zü-züz-züz-zü 
2-2-3-1-2 (6)  xxx 

 
Bilgilendirme, Bulgaristanlı, bibliyografya 

Karşılaştırma 
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Portakalrengi 

Toplusözleşme 

                        züz-zü-züz-züz-züz 
2-1-4-1-4 (25) 

 
Bilgilendirmek 

Çapraşıklaşmak, çetrefilleşmek 

Dalkavuklaşmak 

Karşılaştırmak, kavranılmazlık, köryılangiller,  köstebekgiller, karmaşıklaşmak 

Marjinalleşmek, milliyetperver, mıknatıslanmak 

Patlıcangiller, pimpirikleşmek 

Sarmaşıkgiller 

Şarlatanlaşmak 

Tanrılaştırmak, tepkisizleşmek, teşkilatlanmak, türküleştirmek 

Vergilendirmek 

Yetkisizleşmek, yangüzergiller, yelkovangiller 

Zencefilgiller 

2-2-2-1-3 (2)  xxx 

 
Millileştirmek 
Resmileştirmek 

                         züz-züz-zü-zü-zü 
2-2-1-2-1 (1) 

 
Milletvekili 
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2-2-2-1-1 (1)  xxx 

 
Çerkezpeyniri 

2-3-1-1-2 (32)  xxx 

 
Başkaldırıcı, bostancıbaşı, bülbülyuvası, birleştirici, beşparmakotu 

Canlandırıcı 

Çengelsakızı  

Dinlendirici, düşkünlerevi 

Helmintoloji 

Katmanbulutu, kengelsakızı, kengersakızı, kişnişşekeri, kökkırmızısı, kuzgunkılıcı, 
karşıtlamalı, kertenkeleler, kırlangıçotu 

Maltızkeçisi, mangalkömürü, mercanyılanı, mumpalmiyesi, müstemlekeci 

Nemlendirici 

Radyoaktivite 

Sübjektivite, sözlendirici 

Tiksindirici, tandırkebabı, tertipleyici 

Yönlendirici 

                           züz-züz-zü-zü-züz 
1-2-1-1-2 (12)  xxx 

 
Belgitlenemez  

Çoktanrılılık, çoktanrıcılık 

Dışbaşkalaşım 

Konservatuvar,  konvansiyonel, kordiplomatik 

Tümtanrıcılık, turfandacılık, tektanrıcılık 

Yıldızkarayel, yükseltiyazar 
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3-3-1-2-3 (3) 

 
Konservatizm 

Merkantilizm 

Sübjektivizm 

                         züz-züz-zü-züz-zü 
3-4-1-3-2 (2) 

 
Mikroorganizma, milletvekilliği 

                         züz-züz-zü-züz-züz 
2-2-1-1-2 (14)   

 
Barbunyagiller, başkonsolosluk, başpiskoposluk 

Dalgıçböcekler 

Kaplanböcekler, karbonmonoksit 

Sardunyagiller, seslendirilmek 

Şırfıntılaşmak 

Tümdengelimsel, toplumbilimsel 

Varlıkbilimsel 

Yöntembilimsel, yükseklikölçer 

                         züz-züz-züz-zü-zü 
2-2-2-1-1 (8)  xxx 

 
Cumhurbaşkanı 
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Çavdarmahmuzu 

Dalgıçkuşları 

Katmanbilgisi,  kervanyıldızı 

Sözlükbilgisi 

Yersarsıntısı, yaprakbitleri 

                         züz-züz-züz-zü-züz 
2-2-2-1-2 (4) 

 
Benmerkezcilik 

Çokgerçekçilik 

Tümkirpikliler, tekparmaklılar  

                         züz-züz-züz-züz-züz 
2-3-3-1-4 (13) 

 
Devletleştirmek 

Karbonlaştırmak, kimliksizleşmek, kırlangıçgiller,  
kutsallaştırmak 

Saldırganlaşmak, sosyalleştirmek, süblimleştirmek 

Taksitlendirmek, toplumsallaşmak, topraklandırmak 

Yansızlaştırmak, yöntemleştirmek 

                         züzz-zü-zü-zü-zü 
3-1-1-1-1 (1) 

 
Hintkeneviri  
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                         züzz-zü-züz-züz-züz 
2-1-2-1-2 (1)   

 
Türkçeleştirmek  
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               6 SESLEM  
                       ü-zü-zü-zü-zü-zü 
1-2-2-3-3-2 (1)  xxx 

 
Ameliyathane 

                       ü-zü-zü-zü-züz-züz 
1-2-1-2-2-4 (3)  xxx 

 
Alacakaranlık, alacabalıkçıl, arıkuşugiller 

                       ü-zü-zü-züz-zü-zü 
1-2-2-4-1-3 (2) 

 
Amerikanbezi 

Otobiyografi 

                       ü-zü-zü-züz-züz-züz 
1-1-2-2-3-3 (4)  xxx 

 
Alabalıkgiller, aceleleştirmek, acımasızlaşmak 

Otomatikleşmek 
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                       ü-zü-züz-zü-züz-zü 
1-3-4-2-3-3 (1) 

 
Asalakbilimci  

                       ü-zü-züz-zü-züz-züz 
1-2-2-1-3-3 (1)  xxx 

 
Olağanüstüleşmek 

                       ü-zü-züz-züz-züz-züz 
1-1-4-4-2-4 (2)  xxx 

 
Olanaksızlaşmak  

Ulusallaştırmak 

                       ü-züz-zü-zü-zü-zü 
1-2-1-2-2-2 (2)  xxx 

 
Uzunlamasına, uluslararası  

                       ü-züz-zü-zü-zü-züz 

1-2-1-2-1-2 (1)  xxx 

 
Aposteriorizm 
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2-4-1-3-2-3 (1)  xxx 

 
Akıldışıcılık 

                       ü-züz-zü-zü-züz-züz 
2-6-1-3-4-4 (1)  xxx 

 
Olağandışılaşmak 

                       ü-züz-zü-züz-zü-zü 

1-2-1-2-1-3 (4)  xxx 

 
Ateşböcekleri  

İpekböcekçiliği 

Uyuşturanbalığı, uyuzböcekleri 

                       ü-züz-zü-züz-zü-züz 

1-3-1-3-1-3 (3)  xxx 

 
Açıktohumlular, atardamarbilim 

Uzunbacaklılar 

                       ü-züz-züz-zü-zü-zü 
1-3-4-1-2-2 (3)  xxx 

 
Onurlandırıcı 

Ödüllendirici 
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Umutlandırıcı  

                       ü-züz-züz-zü-züz-zü 
1-2-4-1-3-3 (1) 

 
Onurlandırılma 

                       ü-züz-züz-zü-züz-züz 
1-3-4-1-2-5 (1)  xxx 

 
Onurlandırılmak 

                       üz-zü-zü-zü-zü-zü 
2-1-1-1-1-2 (4)  xxx 

 
İmparatoriçe, imparatorotu 

Ortalamasına 

Ülkelerarası 

3-1-2-3-1-3 (1)  xxx 

 
Özyaşamöyküsü 

                       üz-zü-zü-züz-zü-zü 
2-1-1-2-1-1 (1)  xxx 

 
İspiritizmacı 
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                       üz-zü-zü-züz-zü-züz 

2-1-1-1-1-2 (7)  xxx 

 
Antidemokratik 

İçebakışçılık, ikiçenekliler, ikiçenetliler, ikikanatlılar, insaniçincilik 

Uygulayımbilim 

                       üz-zü-züz-zü-zü-zü 
2-1-2-1-1-1 (2)  xxx 

 
Arnavutbiberi 

Organaktarımı 

                       üz-zü-züz-zü-zü-züz 
1-1-2-2-1-2 (1)  xxx 

 
İntelektüalizm 

                       üz-züz-zü-zü-zü-züz 
2-2-1-2-1-2 (3) xxx   

 
İndirgenebilir, ilkelmemeliler 

Ortaklaşacılık 

2-3-1-2-2-2 (1)  xxx 

 
İrrasyonalizm  
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                       üz-züz-zü-züz-zü-zü 
2-3-1-2-1-2 (1)   

 
İskandinavyalı  

                       zü-zü-zü-zü-zü-zü 
2-1-1-2-1-1 (1)   xxx 

 
Haletiruhiye 

                       zü-zü-zü-zü-zü-züz 
1-1-1-1-2-2 (1)  xxx 

 
Totalitarizm 

2-2-1-1-2-2 (1)  xxx 

 
Selamünaleyküm 

                       zü-zü-zü-zü-züz-zü 
2-2-1-2-2-2 (1) 

 
Sıkıdenetimci  
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                       zü-zü-zü-zü-züz-züz 
1-2-2-3-2-3 (5)   

 
Horozibiğigiller 

Kayabalığıgiller, kedibalığıgiller, kınaçiçeğigiller 

Mineçiçeğigiller 

4-2-2-1-4-4 (14)  xxx 

 
Dejenereleşmek    

Hanımeligiller, hasırotugiller 

Kabadayılaşmak, kınalıyapıncak 

Rehabilitasyon 

Sedefotugiller, semizotugiller, sinirotugiller, sukamışıgiller, suyılanıgiller 

Töretanımazlık, tarakotugiller 

Yapılabilirlik 

                       zü-zü-zü-züz-zü-zü 

1-1-1-2-1-2 (7)  xxx 

 
Batılılaşmacı  

Cadısüpürgesi 

Çalıfasulyesi 

Karayosunları, kayagüvercini, kılıçoyuncusu 

Telefotografi 

                       zü-zü-zü-züz-zü-züz 

1-3-2-3-2-3 (3)  xxx 
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Bilinemezcilik            

Dışavurumculuk 

Kürekayaklılar 

3-1-2-3-2-3 (1)  xxx 

 
Duygulanımcılık 

                       zü-zü-zü-züz-züz-züz 

1-1-1-2-2-3 (10) 

 
Bukalemungiller, bukalemunlaşmak  

Derecelendirmek 

Hipopotamgiller 

Karabatakgiller, karabibergiller, karatavukgiller 

Samimiyetsizlik, seviyesizleşmek 

Vazifelendirmek 

                       zü-zü-züz-zü-zü-zü 

2-2-4-1-2-2 (7)  xxx 

 
Diyalektoloji 

Havalandırıcı 

Kokulandırıcı, kulakaltıbezi 

Sedimantoloji, sumuhallebisi 

Yabanenginarı 

                      zü-zü-züz-zü-zü-züz 
2-1-3-2-2-3 (3)  xxx 
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Dayanışmacılık, deneyüstücülük 

Kamutanrıcılık 

                      zü-zü-züz-zü-züz-zü 
1-1-3-1-2-1 (2)  xxx 

 
Mineralbilimci 

Yarıbaşkalaşma 

                      zü-zü-züz-züz-zü-zü  
1-1-2-2-2-1 (1)  xxx 

 
Molotofkokteyli  

                      zü-zü-züz-züz-züz-züz 
1-2-3-3-2-3 (1)  xxx 

 
Bireyselleştirmek 

2-1-2-4-1-3 (7)  xxx 

 
Beceriksizleşmek  

Hareketsizleşmek 

Kişiselleştirmek, kişisizleştirmek 

Mineralleştirmek 

Polimerleştirmek 

Sayısallaştırmak 
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                     zü-züz-zü-zü-zü-zü 
2-2-1-1-1-2 (9) 

 
Denizkadayıfı, denizpalamudu, derinlemesine, denizrezenesi 

Karakteroloji 

Süpürgeçalısı, süpürgedarısı 

Şehirlerarası, şekerciboyası 

                     zü-züz-zü-zü-zü-züz 

1-1-1-1-1-2 (3)  xxx 

 
Betimleyicilik  

Çalıştırıcılık 

Düşündürücülük 

                     zü-züz-zü-zü-züz-züz 
1-3-2-2-2-3 (4) 

 
Hamamböceğigiller 

Kılıçbalığıgiller 

Yayınbalığıgiller, yılanbalığıgiller 

                     zü-züz-zü-züz-zü-zü 
1-2-1-2-2-2 (7) 

 
Denizhıyarları, denizmenekşesi 

Köpekbalıkları, kuduzböcekleri 

Latinçiçekleri 

Mayısböcekleri 
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Şekerfasulyesi 

                     zü-züz-zü-züz-zü-züz 

2-6-1-4-2-4 (5) 

 
Belirlenimcilik              

Dirimbilimcilik 

Sinirkanatlılar 

Yaşambilimcilik, yarımkanatlılar                     
zü-züz-zü-züz-züz-züz 

1-3-2-2-3-3 (3)  xxx 

 
Bazitlimantarlar 

Demokratikleşmek, dikenlisalyangoz 

                     zü-züz-züz-zü-zü-zü 

1-2-3-1-1-2 (5)  xxx 

 
Biçimlendirici, bataklıkketeni  

Denizgergedanı 

Kemerpatlıcanı 

Yüreklendirici 

1-3-3-2-1-2 (2)  xxx 

 
Bataklıkbaykuşu 

Denizkestanesi 
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                     zü-züz-züz-zü-züz-zü 
2-2-3-1-3-2 (1)   

 
Kitaplıkbilimci 

                     zü-züz-züz-züz-zü-zü 

1-2-2-3-1-1 (3)  xxx 

 
Deniztavşancılı, denizkırlangıcı, denizyıldızları 

                     zü-züz-züz-züz-züz-züz  
1-1-2-2-1-2 (3)  xxx 

 
Duyumsuzlaştırmak 

Silahsızlandırmak 

Tarafsızlaştırmak  

                     züz-zü-zü-zü-zü-zü 

2-1-1-1-1-2 (5)  xxx 

 
Bakteriyoloji 
Durmamacasına 

Kırmızılahana  

Mikrobiyoloji 

Radyobiyoloji 
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                     züz-zü-zü-zü-zü-züz 
2-2-1-1-1-2 (1)  xxx 

 
Velhasılıkelam 

4-2-1-1-2-3 (2)  xxx 

 
Kozmopolitizm 

Sürnatüralizm 

                     züz-zü-zü-zü-züz-züz 

3-2-2-1-3-3 (7)  xxx 

 
Ballıbabagiller  

Kökboyasıgiller, kürdilihicazkar 

Rasyonalizasyon        

Tanrıtanımazlık, tarlakuşugiller 

Yassısolucanlar                     
                     züz-zü-zü-züz-zü-zü 
2-1-2-2-1-3 (2)  xxx 

 
Çingenepembesi           

Yumrukoyuncusu 
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                     züz-zü-zü-züz-zü-züz 
2-1-1-2-1-2 (3)  xxx 

 
Çiftekanatlılar 

Merkeziyetçilik              

Yüzgeçayaklılar 

                     züz-zü-zü-züz-züz-züz 

2-1-2-3-3-3 (3)  xxx 

 
Bilgisayarlaşmak 

Çarkıfelekgiller 

Terbiyesizleşmek  

                     züz-zü-züz-zü-zü-zü 

2-1-3-1-1-1 (3) 

 
Böbreküstübezi             

Pıhtılaştırıcı 

Radyoteknoloji 

                  züz-zü-züz-zü-zü-züz  
2-1-3-2-2-3 (1)  xxx 

 
Parlamentarizm 
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3-1-3-2-2-3 (1)   

 
Çıngıraklıyılan 

                    züz-zü-züz-züz-zü-zü 
2-1-2-2-1-2 (1)  xxx 

 
Karşılaştırmalı  

                     züz-zü-züz-züz-züz-züz 
3-1-3-3-2-4 (3)  xxx 

 
Müslümanlaştırmak  

Yetkisizleştirmek  

                    züz-züz-zü-zü-zü-zü 
2-2-1-1-1-3 (3)  xxx 

 
Devletlerarası  

Milletlerarası 

Toplumlararası 

                    züz-züz-zü-zü-zü-züz 
3-2-1-2-1-2 (2)  xxx 

 
Çengelçeneliler 

Mantıkdışıcılık 
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                    züz-züz-zü-züz-zü-zü 
2-2-1-2-1-1 (2)  xxx 

 
Kalkanböcekleri 

Tespihböcekleri 

                    züz-züz-zü-züz-zü-züz 
2-3-1-2-2-3 (2) 

 
Toplumbilimcilik  

Varlıkbilimcilik 

                    züz-züz-züz-zü-zü-zü 

2-2-2-1-1-2 (3)  xxx 

 
Bostanpatlıcanı 

Hindistancevizi 

Kırlangıçdönümü 

                    züz-züz-züz-züz-züz-züz 
2-2-3-3-1-3 (3)  xxx 

 
Mikropsuzlandırmak, mikropsuzlaştırmak 

Toplumsallaştırmak   
 
 
 
 
 
 
 



288 
 

                                7 SESLEM 
                    ü-zü-zü-zü-zü-züz-züz  
3-2-2-3-1-3-5 (1)  xxx 

 
Uygulanabilirlik  

                     ü-zü-zü-züz-züz-züz-zü 
1-2-2-2-3-3-5 (1)  xxx 

 
Onikiparmakbağırsağı 

                     ü-zü-züz-züz-züz-züz-züz 
1-1-2-2-3-2-3 (1)  xxx 

 
Olanaksızlaştırmak  

                     ü-züz-zü-zü-züz-zü-züz 
1-3-2-1-3-2-3 (1)  xxx 

 
Aristotelesçilik  

                     üz-zü-zü-zü-züz-zü-zü 

2-1-1-1-2-2-2 (2)  xxx 

 
Afrikamenekşesi 

İngilizanahtarı  
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                     üz-zü-züz-züz-zü-zü-zü 

2-2-2-4-1-1-2 (1)  xxx 

 
Arnavutkaldırımı  

                     üz-züz-zü-zü-zü-züz-züz 

2-2-2-1-1-2-2 (1)  xxx 

 
Atkestanesigiller  

                     zü-zü-zü-zü-zü-züz-züz 

2-2-1-1-3-2-4 (4)  xxx 

 
Canavarotugiller 

Sıvacıkuşugiller 

Telekomünikasyon  

Yabanarısıgiller 

                     zü-zü-zü-zü-züz-zü-zü  
2-2-1-2-2-1-3 (1)  xxx 

 
Kaynanazırıltısı 

                     zü-zü-zü-zü-züz-zü-züz 
1-1-2-2-2-2-3 (2)  xxx 

 
Derisidikenliler 

Kapalıtohumlular  
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                     zü-zü-zü-züz-zü-zü-züz 
2-2-2-3-2-1-4 (2)  xxx 

 
Batılılaşmacılık  

Yakalıkamçılılar          

                              zü-zü-zü-züz-züz-züz-züz 

1-1-2-2-3-2-3 (1)  xxx 

 
Karikatürleştirmek  

                    zü-züz-zü-zü-züz-zü-zü 
1-2-3-1-1-2-2 (1)  xxx 

 
Denizşakayıkları  

                    zü-züz-zü-zü-züz-züz-züz 
1-2-1-1-2-2-2 (2)  xxx 

 
Dikenlibalıkgiller  

Karıncayiyengiller    

                     zü-züz-züz-zü-zü-züz-züz 
1-2-2-2-1-2-2 (2) xxx 

 
Çobanpüskülügiller 

Yuvarlaksolucanlar 
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                     züz-zü-zü-zü-zü-zü-zü 
3-1-2-2-1-2-1 (1)  xxx 

 
Çingenepalamudu  

                     züz-zü-zü-zü-zü-züz-züz 
2-1-1-1-2-1-3 (2)   

 
Kurdelebalığıgiller 

Testerebalığıgiller                     

                     züz-züz-züz-zü-zü-züz-züz 
1-1-2-1-2-2-2 (1) 

 
Kırlangıçbalığıgiller     
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                 8 SESLEM 
ü-züz-zü-zü-zü-zü-zü-züz 
1-2-2-1-2-2-2-3 (1)  xxx 

 
Uluslararasıcılık  

ü-züz-zü-zü-zü-zü-züz-züz 
1-2-2-1-1-2-4-3 (1)  xxx 

 
Uluslararasılaşmak  

züz-zü-züz-zü-zü-züz-züz-züz 

2-1-3-1-1-3-3-3 (1)  xxx 

 
Çıngıraklıyılangiller                                                                                                                           

           9 SESLEM 
ü-zü-züz-zü-zü-zü-zü-zü-zü 
1-3-4-4-2-3-3-3-5 (1)  xxx 

 
Üniversitelerarası
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    ÜNSÜZ YIĞILMASI TAŞIYAN YABANCI    
             KÖKENLİ SÖZCÜKLER 
 

               1 SESLEM 
zzü 
Ski 
zzüz 
Blok, blöf, blum, bluz, breş, briç, brom, broş, brüt 
Klan, klas, klik, klip, klor, kloş, klüz, kral, krem, krep, kreş, kriz, krom 

Priz, prim, pres, plaj, plak, plan 

Skeç, spor, spot, staj, star, stat, sten, step, ster, stok, stop, stil, snop, stor, slayt, Skoç, skor, 
Slav 

zzüzz 
Bronş, bronz, branş 
Kraft, kramp, klips 

Prens  

Spazm, stant, start 

Tvist, trans, tranş, trend, trink, tromp, tröst 

zzüzzz 
Sfenks  

zzzüz 
Stres 

               2 SESLEM 
üz-zzü 
Antre 

Espri 

üz-zzüz 
Amblem, aktris 

Eskrim 

üz-zzüzz 
Antrakt 

üzz-zzü 
Abstre 

Ekstra 
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üzz-zzüz 
Ekstrem 

züz-zzü 
Bordro 

Filtre 

Komple, komplo, kongre, konkre, kontra 

Lostra 

Maestro, mostra 

Portre, pastra 

Santra 

Tundra 

züz-zzüz 
Bandrol 

Doktrin, dipfriz 

Kangren, kontrat, kontrol, kompres 

Pankreas 

Santral, sendrom, senkron 

Telgraf 

züz-zzüzz 
Kompleks, kontrast 

züzz-zzüz 
Sanskrit 
züzzz-zzüz 
Kontrplak 
zzü-zü 
Bloke, bröve, bravo 

Draje, drama 
Flama 

Klapa, klape, klima, klişe, kroki, krema, kriko, kredi 

Plaka, plase, pruva, prova, proje, prese, plato, prafa 

Statü, steno, stilo, stereo 

Triko, trake, trafo, triyo 

zzü-züz 
Broşür, brülör, bromür, brokar, briket, Brezil, blucin, blokaj 

Drezin, drenaj 

Frapan 
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Granit, granül, gramaj, grafik, grafit, greyder 

Klasör, klasik, klinik, klorat, klorik, kloroz, klorür, kriter, kritik, kronik, ksenon, kromaj, 
krater, kravat, krepon, kreten, kreton, krezol, kriket, kreatör, kreozot 

Plaket, planet, planör, pratik, Plüton, psikoz, psişik, protez, proses, prolog, profil, prelüd, 
platin, proton,  primat, pleybek 

Skavut, slogan,  Slovak, Sloven, smokin, spiker, spiral, spiril, stator, steril, statik, sterol, 
stopaj 

Trafik, trahom, trajik, trakit, trapez, tribün, tropik, triyas, triton, trişin, trotuar,  treyler 

zzü-züzz 
Brifing 
Greyfurt 

Travers 

zzüz-zü 
Blöfçü, branda 

Drahmi 

Klavye, klikçi, kripto 

Plaçka, planlı, planya, pranga, prizma, presto, presçi, plazma, plevra 

Sperma, stokçu, Slavca, sporcu, stadya, stepne, stüdyo 

Tramvay, travma, trolcü, trança, trampa 

zzüz-züz 
Bloknot, Brahman, bronşit,  brovnik 

Kripton, kristal, krallık, krampon, kreplin, klakson, klarnet, klasman, klavsen, kreasyon 

Plansız, plasman, plaster, plastik, prostat, plonjon, program, problem, printer, prestij, 
presbit, prenses, prensip, prestiş 

Skandal, spastik, sportif, stajyer, steyşın, sterlin, stadyum 

Traktör, trampet, transit, trilyon, triptik, trityum, trombon, troplar, trompet 

zzüz-züzz 
Platform 

Standart 

Tripleks 

zzüzz-züz 
Bronşçuk  

Plankton, prenslik 

Sportmen  

Tramplen, transfer, trençkot 

zzüzz-züzz 
Transport 



296 
 

zzzüz-züz 
Striptiz 

                3 SESLEM 
ü-züz-zzü 
Asamble 
Elektro 

ü-züz-zzüz 
Apostrof, asenkron, akımtrak 

Elektrik, elektron, elektrot 

ü-zzü-zü 
Agrafi, aplike, agnosi 

üz-züz-zzü 
Endüstri 

Orkestra 
üz-zzü-zü 
Antrepo 

Entrika, emprime 

üz-zzü-züz 
Andropoz, astragan, antrenör, antrasit, astralon, astrolog, astronot, astronom  

üz-zzüz-züz 
Antrenman 

Empresyon, enflasyon 

Ültrasyon 

üzz-zzü-züz 
Enstrüman, ekstrafor 

zü-züz-zzü 
Kadastro, kalastra 

zü-züz-zzüz 
Jeosantrik 

Kolostrum, kolestrol 

Supanglez, süperstar 

züz-zü-zzüzz 
Termoplast  

züz-züz-zzü 
Konsantre 
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züz-zzü-zü 
Komprime, komplike 

Portreci 

züz-zzü-züz 
Destroyer 

Kontratak, kompliman, kambriyen, komprador, kompresör, kontrolör 

Mostralık 

Senkronik, santrifüj, santrozom 

züz-zzüz-zü 
Kontralto 

Santralcı 

Telgrafçı 

züz-zzüz-züz 
Basklarnet 

züzz-zzüz-zü 
Sanskritçe 

zzü-zü-zü 
Klişeci, kraliçe, kretase, kruvaze, krupiye 

Platika, plakalı, pratika, prozodi 

Statüko 

Trajedi, triloji, tropika, tripoli, trikocu 

zzü-zü-züz 
Dramatik 
Floresan 

Klorofil, klitoris, kliniker, krizalit, krokodil, kromatik, kromatin, krizolit, kromatit, 
kromozom, ksilofon, kruvazör, klasizm, kraliyet 

Platonik, plebisit, pliyosen, plakasız, primitif, profesor, proleter, prosedür, prototip, 
protokol, planerit, prömiyer, psikopat, psikolog 

Stenotip, spesiyal, spesifik, statolit, stoacılık 

Trikotaj, tremolit, trotinet, truvakat, tropikal 

zzü-zü-züzz 
Dramaturg 

Kloroform 

Plüralist, psikiyatr 

zzü-zü-zzüzz 
Kloroplast  

zzü-züz-zü 
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Brezilya, briketçi 

Plasenta, planörcü, protesto, protezci 

Slovakça, Slovence, slogancı 

Tragedya, trakunya, trafikçi, trapezci, trilogya 

zzü-züz-züz 
Briyantin 

Plutonyum, presesyon, pratisyen, prefabrik, primatlar, prodüktör, projektör, prometyum, 
promosyon, provizyon, Protestan 

Skolastik, stalagmit, stalaktit, steradyan, stetoskop, stenograf, stereoskop 

Traverten, triportör, troleybüs, troposfer 

zzüz-zü-zü 
Presleme, planlama, plaçkacı, plançete 

Spontane, sporloto, sportoto 

Trakyalı 

zzüz-zü-züz 
Blöfçülük 

Kleptoman, klorlamak, kremlemek, kriptolog 

Planlamak, preslemek, prizmatik, plaçkadan, pragmatik 

Skandinav, skandiyum, sporlular, sporsever 

zzüz-züz-zü 
Klarnetçi, klavsenci 

Preslenme, plastikçi, programcı, programlı, problemli 

Trampetçi, trompetçi, tromboncu 

zzüz-züz-züz 
Bronkoskop, Brahmanlık 

Klikleşmek, klorhidrat, klorhidrik 

Plastiklik, plantasyon, presbitlik, programsız, problemsiz, prospektüs 

Transistor 

zzüz-zzüz-züz 
Spektroskop 

zzüzz-züz-züz 
Bronzlaşmak   

Transfüzyon 

zzzü-zü-zü 
Strateji 

zzzü-zü-züz 
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Stratejik 

zzzü-züz-züz 
Stratosfer 

zzzüz-züz-zü 
Striptizci 

                4 SESLEM 
ü-zü-züz-zzüz 

Otokontrol 

ü-zü-zzü-züz 
Anakronik 

Otokritik 

ü-züz-zzü-züz 
Elektrofon, elektrojen, elektrolit, elektronik 

üz-züz-zzüz-züz 
Orkestrasyon 

İllüstrasyon 

üz-zzü-zü-zü 
Astroloji,  astronomi, antrepocu 

üz-zzü-zü-züz 
Astrofizik, astronotik, astronomik, antropolog, astropikal 
üz-zzü-zü-züzz 
Ültramodern 

üz-zzü-züz-zü 
Astrometri 

Emprezaryo 

üz-zzüz-züz-zü 
Antrenmanlı 

zü-zü-zzü-züz 
Diyakronik 
Metapsişik 

Pirogravür, poliklinik 
 

züz-zü-züz-zzüz 
Hidroelektrik 

Radyoelektrik, radyotelgraf 

Termoelektrik  
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züz-züz-zzüz-züz 
Konsantrasyon 

züz-zzü-zü-zü 
Telgrafhane 

züz-zzü-zü-züz 
Distribütör 

züz-zzü-züz-zü 
Bangladeşli 

züz-zzü-züz-züz 
Komplikasyon 

züz-zzüz-züz-züz 
Kangrenleşmek 

zzü-zü-zü-zü 
Dramatize 

Kronoloji 
Psikoloji, psikopati, prematüre 
Stabilize, sterilize, statükocu 

zzü-zü-zü-züz 
Kronolojik, kriminolog, kretenizm, kritisizm 

Provokatör, psikopatik, psikolojik, psikanaliz, plüralizm 

Spekülatör, spekülatif 

Trajikomik 

zzü-zü-zü-züzz 
Psikanalist 

Spesiyalist, spiritüalist 

zzü-zü-züz-zü 
Dramaturgi  

Kronometre 

Propaganda, primadonna, proleterya, psikometri, psikiyatri,  

Trikotajcı 

zzü-zü-züz-züz 
Klişeleşmek, krematoryum 

Provokasyon, psikonevroz 

Spekülasyon 

zzü-zü-züz-züzz 
Propagandist 
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zzü-züz-zü-zü 
Plutokrasi, prefabrike 

Slovenyalı, stenografi 

zzü-züz-zü-züz 
Platonculuk, prehistorik, projeksiyon, prodüksiyon, profesyonel, prezervatif 

zzü-züz-züz-züz 
Klasikleşmek,  

Pratikleşmek,  Protestanlık, prevantoryum, provizyonsuz 

zzüz-zü-zü-zü 
Kleptomani, kriptoloji 

Sporkesesi 

zzüz-zü-zü-züz 
Brahmanizm 

Problematik, pragmacılık, pragmatizm 

zzüz-züz-zü-züz 
Programlamak 

zzüz-züz-züz-zü 
Transistorlu 

zzüz-züz-züz-züz 
Kristalleşmek 
Transandantal, transatlantik 

zzüz-züzz-züz-züz 
Standartlaşmak 

zzüz-zzü-zü-zü 
Klostrofobi 

zzüz-zzüz-zü-zü 
Spektroskopi 

zzüzz-züz-zü-züz 
Transformatör, transformizm 

zzüzz-züz-züz-züz 

Transformasyon 

zzüzz-zzüz-zü-züz 
Transkripsiyon 

zzüzz-zzüz-züz-züz 

Transplantasyon 
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                  5 SESLEM 
üz-züz-zzü-zü-zü 

Orkestralama 

üz-zzü-zü-zü-zü 
Antropoloji 

Ültraviyole  

üz-zzü-zü-zü-züz 
Antropolojik, amplifikatör 

züz-zü-zzü-zü-züz 
Nitrogliserin 

züz-zzü-zü-züz-züz 
Senkronizasyon 

zzü-zü-zü-zü-zü 

Klimatoloji, kriminoloji 

Psikoterapi 

Spesiyalite 

zzü-zü-zü-zü-züz 
Primitivizm, probabilizm, psikolojizm, psikanalitik 

Stabilizatör, spiritüalizm 

zzü-zü-zü-züz-zü 
Psikanalizci 

Trigonometri 

zzü-zü-zü-züz-züz 
Sterilizasyon 

Trigonometrik 

zzü-zü-züz-zü-zü 
Propagandacı 

zzü-zü-züz-züz-zü 
Proleterleşme 

zzü-züz-zü-zü-zü 
Prodüktivite 

zzü-züz-zü-züz-züz 
Prefabrikasyon  

zzü-züz-züz-züz-zü 
Klorürleştirme 
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zzü-züz-züz-züz-züz 
Klorürlendirmek 

zzüz-zü-zü-zü-zü 
Travmatoloji 

zzüz-züz-züz-züz-züz 
Programlaştırmak 

zzüz-züzz-züz-züz-zü 
Standartlaştırma 

zzüz-züzz-züz-züz-züz 
Standartlaştırmak 

                6 SESLEM 
ü-zü-zzüz-zü-züz-züz 
Alafrangalaşmak  

zzü-zü-zü-zü-zü-zü 
Psikopatoloji  

zzüz-züz-zü-zü-zü-zü 
Brüksellahanası 
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ÖZET 

 

Ölçünlü Türkiye Türkçesindeki sözcüklerin dizemsel yapısının betimlenmesiyle ilgili 

olan bu çalışmada, dizem ve kendisiyle çok sık karıştırılan tartım (İng. meter) ve 

dönemsellik (İng. periodicity) gibi terimler genel bir şekilde tanımlandıktan sonra 

Türkiye Türkçesinde var olan yaklaşık 28 000 sözcük, önce harf başlıklarına göre 

bilgisayar ortamına geçirilmiş daha sonra her harf başlığı altındaki,  seslem sayıları 

aynı olan sözcükler bir araya toplanmıştır. Daha sonra bir araya toplanan bu gruplar 

seslem yapılarına göre sınıflandırılmış ve dizemsel açıdan incelenmişlerdir. Birbirine 

benzeyenlerin oluşturduğu gruplardan alınan örnekler, stüdyo ortamında bir TRT 

spikeri tarafından sesletilmiş ve yine stüdyo ortamında, sözcüklerin her bir seslemi 

süre, frekans ve desibel açısından ölçülmüştür. 

 

Sonuç olarak Ölçünlü Türkiye Türkçesindeki sözcüklerin dizemsel yapısının 

betimlenmesiyle ortaya çıkan kalıplar ve bunların ne sıklıkta kullanıldığı ortaya 

konulmuş ve tartımsal yapısından yola çıkarak Türkçenin aksak vurgu zamanlı diller 

grubuna girmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

In this study, which is related to the description of the rhythmic structure of words in 

standard Turkish, spoken in Turkey, after  rhythm and terms, such 

as meter and periodicity for which it is very often mistaken, are defined in general, 

about 28,000 words which exist in standard Turkish have been grouped on computer 

alphabetically and then words with the  same number of syllables have been 

regrouped under each letter. These groups with the same number of syllables have 

then been classified according to their structure of syllables and examined in terms of 

rhythm. Examples taken from groups which consist of similar ones have been 

vocalized in a studio by a reader/ rhetorician/speaker from Turkish Radio Television 

(TRT) and each syllable of the words has been measured in terms of duration, 

frequency and decibel in a professional studio environment. 

 

In conclusion, in this study,the patterns which emerge with the description of the 

rhythmic structure of words in standard Turkish and how often they are used have 

been determined  and as far as meter is concerned, it has been concluded that Turkish 

is supposed to be grouped under  aksak stress-timed languages. 

 


