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ÖNSÖZ 

 Bütün dillerde varlıkların anlamlarını çeşitlendiren birtakım unsurlar 

bulunmaktadır. Bu unsurların başında da sıfatlar yer alır. Diğer dil bilgisi unsurları 

gibi sıfatları da sadece gramer boyutuyla düşünmek doğru değildir. Çünkü dil 

kullanımı, dolayısıyla da sıfatlar, insanın doğumundan ölümüne kadar her anında 

mevcuttur. 

Dili doğru kullanmak dil bilgisel özellikleri bilmekle mümkündür. Dil bilgisi 

çalışmaları da dilin etkin ve doğru kullanılması amacına hizmet etmektedir. Bu 

doğrultuda Türkiye Türkçesinde sıfatların kullanım özellikleri, Türkçemize anlam 

yönünden etki/katkıları, sıfatların oluşum özellikleri vb. konuları düşününce, 

sıfatların farklı açılardan da ele alınabilir olduğunu görmekteyiz. 

Tezimiz de bu ihtiyacı gidermeye yönelik, bir metin üzerinden gidilerek 

yapılmıştır. Öncelikle sıfatlar hakkında genel değerlendirme yapıldıktan sonra, yazar 

Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” adlı romanından hareketle “Niteleme Sıfatları”nın 

incelemesine yer verilmiştir. Romanda kullanılan niteleme sıfatları ve sıfatların 

kullanım sıklıkları; yapıları, dilsel özellikleri, birlikte kullanıldıkları adlar ve 

kullanım sıklıkları; yine sıfatlar, anlamları bakımından değerlendirmeye alınıp 

detaylandırılarak gösterilmeye çalışılmıştır. 

 Bu çalışmamı hazırlamam için beni yönlendiren, bana bu alanda çalışma 

fırsatı tanıyan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ’A; tez danışmanım 

olarak bana göstermiş olduğu ilgisi ve anlayışı için çok teşekkür ederim. 
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ÖZET 

 

Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” romanında Niteleme Sıfatları 

 

Çalışmamızda, Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” romanında yer alan niteleme 

sıfatları konu olarak alınmıştır. Niteleme sıfatları ile ilgili olan bu çalışma ile birlikte 

Türkiye Türkçesindeki dilbilgisel özellikleri belirlemeye katkı sağlamak temel 

amacımız olmaktadır. 

Yeni Hayat romanı incelememizde 4584 adet niteleme sıfatı tespit edilmiştir. 

Tespit etiğimiz bu sıfatlar, kaynak dillerine, yapılarına, beraber kullanıldıkları 

isimlere ve kullanıldığı cümlelere göre 4 farklı başlıkta incelenmiş, çıkan sonuçlar da 

tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. 4584 niteleme sıfatının, 3970 tanesi sözcük 

halinde, 554 tanesi söz öbeği ve 64 tanesi ise cümlecik halinde kullanılmştır. Yine 

kaynak dillerine göre incelediğimizde 2989 tanesinin Türkçe, 438 tanesinin Arapça, 

158 tanesinin Farsça, 140 tanesinin de Fransızca kökenli olduğu görülmüştür.  

Burada bahsi geçen genel sonuçlara ilişkin daha kapsamlı sayısal bilgiler ve 

oranlar, çalışmanın inceleme kısmında yer almıştır.  
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ABSTRACT 

DESCRIPTIVE ADJECTIVE IN THE “Yeni Hayat” NOVEL OF ORHAN 

PAMUK 

Fulya Pur 

 The subject of our study is the descriptives that take place in Orhan Pamuks 

“Yeni Hayat”. The aim of this research on the descriptive adjectives is tı identify the 

grammatical features of Turkey’s Turkish. 

 There were 4584 descriptive adjectives identified in our research analysis of  

“Yeni Hayat”. The descriptive adjectives which were analyzed under five headings 

they were used with were indicated via graphics and tables. When the descriptive 

adjectives were evaluated according to their syntatic structure 3970 out of 4584 were 

formed in Word form, 550 were in phrase form, and 64 were in clause form. When 

the descriptive adjectives evaluated regarding theiir source language it was observed 

that 2989 had Turkish origin, 438 had Arabic origin, 158 had Persian origin and 140 

French origin. 

 Details about the statistical data and proportions of the general results 

mentioned here were included in the analysis part of the study. 

 

 Keywords: Descriptive Adjectives, Part of Speech, Orhan Pamuk, Yeni 

Hayat 
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GİRİŞ 

Dil bilgisi araştırmacılarının farklı yönlerine temas ederek ele aldığı dil, 

evrensel manada; insanların duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarını aktarmaya 

yarayan, kısaca birbirleriyle etkileşimini sağlayan en önemli araçlardan biridir. 

Kültürün nesilden nesile aktarılması, dolayısıyla milletlerin devamlılığı için gerekli 

olan birincil ve mükemmel unsurdur.  

Dilin tanımlamasını yaparken biraz daha derine indiğimizde ise dil, özelden 

genele giden tabii bir saymaca sistemidir diyebiliriz. İçinde yapı, söz dizimi, anlam 

ve kullanım gibi birbirleriyle çok sıkı bağlantılar bulunan karmaşık bir kurallar 

bütünüdür. 

Dil bilgisi de bu tabii iletişim vasıtasının, doğru ve etkin kullanılması adına 

sahip olduğu özellikleri, dilin varoluşu sebebiyle meydana gelmesi icap etmiş 

kuralları tanımlamayı, göstermeyi ve sistematik bir biçimde tasniflemeyi amaç 

edinmiştir. Buna binaen Türkiye Türkçesindeki söz dizimi öğelerinden sıfatlar, daha 

da özel manada niteleme sıfatları da, anlamları ve yapılarıyla özelden genele bir 

bütün teşkil etmektedir. 

Niteleme sıfatlarının sınırlarını belirlemek pek mümkün değildir. Birlikte 

kullanıldıkları adlarla her seferinde farklı anlamlara kapı açıyor olması, yapılan 

çalışmalarda sıklıkla yer bulmasına sebeptir. 

Bu itibarla Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” adlı romanından hareketle, kitapta 

kullanılan niteleme sıfatlarının; yapılarını, dilsel özelliklerini, kullanım sıklığını ve 

cümle içinde nasıl yer aldığını göstermeye çalıştık. 

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde 

sıfatları tanıtabilmek adına genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde 

niteleme sıfatlarını incelediğimiz kitabın özeti, yazarının hayatı ve eserleri hakkında 

bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm inceleme yaptığımız bölümdür. Sıfatlar ve 

niteledikleri adlar, kullanıldığı cümleler ve sayfa numaralarıyla tablo üzerinde 

gösterilmiştir. Ayrıca kullanılan dil, sıfatların yapısı da örneklendirilerek 

gösterilmiştir. Kullanılan sıfatların özelliklerine göre geçiş sıklığı da grafikler 

yardımıyla gösterilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise değerlendirme ve sonuca yer 

verilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. SIFATLAR HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Dil bilgisi ait olduğu dili her yönüyle tüm detaylarıyla inceler. “Dil bilgisi’nin 

dilin seslerini inceleyen kısmına ses bilgisi (fonetik), kelime ve şekillerin yapısını 

inceleyen kısmına şekil bilgisi (morfoloji), kelime ve şekillerin menşeini araştıran 

kısmına menşe bilgisi yahut türeme bilgisi (etimoloji), kelime ve şekillerin manaları 

üzerinde duran kısmına mana bilgisi (semantik), kelime ve şekillerin birbirleriyle 

olan münasebetlerini ve cümleleri inceleyen kısmına cümle bilgisi (sentaks) adı 

verilir.”1 Bu bölümleri, müstakil olarak değil de birbirleriyle ilişkisi bulunduğunu 

göz önüne alarak incelemek gerekir. Çünkü bölümler arasında bağlantının görüldüğü 

durumlar vardır.  Dolayısıyla bunları kesin ve net bir çizgiyle ayırmak doğru 

değildir. 

Dil, en küçük haliyle seslerden oluşmaktadır. “O halde dil bilgisinin vazifesi 

seslerden cümleye kadar bütün dil birliklerini yapı, mana ve vazife bakımından 

incelemektir.”2 Sesler, tek başlarına kullanıldıklarında bir anlam ifade etmezler ama 

bir araya gelip kelimeleri oluşturduklarında, anlamı ve çeşitli görevleri bulunur.  

Her kelimenin sözlük ve söz dizimlerine göre değerlendirilme açısı farklıdır. 

Sözlükte sözcüklerin anlamları önemliyken, söz dizimlerinde sözcüklerin 

yüklendikleri işlev önemlidir. “Bu yüzden; ad, sıfat, zarf, özel ad vb. türden ayrı ayrı 

söz varlıkları yok; mevcut sözlük ve söz dizimi öğelerinin kullanılış biçimi vardır. 

Ad, sıfat, zarf ve özel ad oluş, sözden cümleye kadar, her düzlemdeki dil birimi için 

geçerlidir. ”3 Sözlüksel manadaki somut ve soyut adlar, renk, zaman gibi adların söz 

diziminde farklı işlevleri vardır. Bunlar da söz dizimindeki işlevlerine göre sıfatlar, 

ad, zarf, zamir, edat vs. şeklinde adlandırılırlar. 

 Adlar tek başlarına anlamlıdırlar. Bir adı duyduğumuzda onunla ilgili bir 

bilgi veya görsel zihnimizde kolaylıkla canlanır. Aynı zamanda sözlüklerde yer alan 

sözcükler ad kullanımındadır. Sıfatlar ve zarflarda ise böyle bir durum söz konusu 

değildir. Onlar tek başlarına olduğunda zihnimizde bir anlam ifade etmezler. 

                                                           
1 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2008, s.28 
2 Ergin, s.28. 
3 Günay Karaağaç, Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009, s.31. 
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Günay Karaağaç, adların varoluşu ile sıfatların adlara yüklediği özelliklerin 

varoluşunu birbirinden ayırmıştır. Ona göre varlık müstakil olarak da anlamlı yerini 

korurken; özellik, varoluşunu yalnızca sıfatla sağlayamaz. Sağlayabilmesi için 

muhakkak bir varlığa yani ada ihtiyaç bulunmaktadır. 4 

Bir özelliği ifade etmek konusuna sıfatlar çok uygundur. Sözlüksel manada 

özellik olarak yer alan adlar söz diziminde sıfat olarak yer alır. Nitelemek ve 

açıklamak vazifesinde kullanılan sıfat ve zarflar da varlığın, rengini, niceliğini, 

durumunu, halini, sayısını gösterirler ve tek başlarına kullanıldığında varolamazlar. 

Bu adların vazifesi söz diziminde sıfat ve zarf olmaktır. 

Sıfatlar tüm dillerde olduğu gibi dilimizde de önemli yer tutar. Sıfatlar için 

çeşitli tanımlamalar yapılmıştır: 

Türk Dil Kurumu sıfatı “Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından 

niteleyen, belirten kelime, ön ad” şeklinde açıklamıştır.5 

Tahsin Banguoğlu, Türkçe’nin Grameri’nde “Bir varlığı vasıflayan veya 

belirleyen kelimeye sıfat (adjective) diyoruz.”6 demiştir. 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi’nde “Sıfatlar vasıf ve belirtme isimleridir. 

Nesnelerin çeşit çeşit vasıfları, çeşit çeşit belirtileri vardır.”7 şeklinde sıfatları 

tanımlamıştır. , “nesnelerin ne kadar vasfı varsa o kadar da vasıflandırma sıfatı 

vardır”  diyerek de niteleme sıfatlarının, net bir tanımı yapılamayacağını, sınırlarının 

belirlenemeyeceğini söylemiştir.8 

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri’nde sıfatlar için, “ Adlardan 

önce gelerek onları niteleyen, nasıl olduklarını gösteren veya çeşitli yönlerden 

belirten sözlerdir.”9 demiştir ve niteleme sıfatlarını da “canlı ve cansız varlıkların 

renk, şekil, biçim, tat, koku, mesafe, huy, alışkanlık, yetenek, beceri gibi türlü dış ve 

iç özelliklerini bildiren sıfatlardır” açıklamasını getirmiş hemen sonrasında da, 

“nitelik sıfatlarını kendi içinde eksiksiz ve kapsamlı bir sınıflandırmaya sokmak 

                                                           
4 Karaağaç, s.31. 
5http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5afc6af4acd691.519

46195 [Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2018] 
6 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları: Ankara, 2008, s.341. 
7 Ergin, s.244. 
8 Ergin, s.246. 
9 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, TDK Yayınları: Ankara, 2003, s.333. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5afc6af4acd691.51946195
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5afc6af4acd691.51946195
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kolay değildir” 10 diyerek niteleme sıfatlarının tıpkı Muharrem Ergin’in söylediği 

gibi net bir çizgisi olamayacağını söylemiştir. 

Haydar Ediskun, niteleme sıfatlarını, “varlıkları niteleyen, yani onların nasıl 

olduklarını gösteren sıfatlardır”  şeklinde açıklamıştır.11 

Jean Deny Türk Dil Bilgisi kitabında “nitelediği adla (tamlanan) birlikte bir 

ad cümlesi meydana getirir” diyerek tanımlamıştır.12 

Engin Yılmaz, Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları kitabında tanıma yer 

vermeden önce, “nitelik” ve “özellik” kavramlarının farkları üzerinde durmuştur. 

Ona göre her varlığın birtakım ortak özellikleri bulunmaktadır ve bunlar varlıkların 

değişmeyen genel geçer olmayan yönleri; nitelikse, özellikten farklı olarak; 

varlıkların değişebilen yönleridir.Varlıkların sahip oldukları ve ilk söylendiği anda 

zihnimizde canlanan ortak özellikleri, nitelenmeye elverişli değildir. Yılmaz’a göre 

bizler, varlıkların birbirinden ayrışmasına etken olan nitelikleri belirtmek için 

nitelemeden yararlanırız.13 

Nitelik ve özellik kelimelerinin anlamsal farklılıklarını açıkladıktan sonra, 

niteleme sıfatlarının anlamları bakımından derecelendirilmesi üzerinde durur ve bu 

meseleyi “bu özellik, genel olarak niteleme sıfatlarına özgü olmakla birlikte –az da 

olsa- zarflar için de söz konusudur. Esasen, niteleme sıfatlarının anlam bakımından 

derecelendirilebilmesi; dilde niteleme sıfatının karşıladığı niteliğin benzer, az ya da 

çok olduğunun bildirilmesine yaramaktadır” şeklinde açıklar. 

Türkiye Türkçesinde niteleme sıfatları anlam açısından iki şekilde 

derecelendirilir: 

1) Sözlüksel yolla 

2) Gramatikal yolla14 

Yılmaz, niteleme sıfatlarını semantik içeriklerine göre de iki gruba 

ayırmaktadır: 

1. Duyularımıza/algılarımıza dayalı nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

                                                           
10 Korkmaz, s.362 
11 Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi: İstanbul, 2017, s.132. 
12 Jean Deny, Türk Dil Bilgisi, (Çev: Ali Ulvi Elöve) Kabalcı Yayınları: İstanbul, 2012, s.222. 
13 Engin Yılmaz, Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları, Değişim Yayınları: İstanbul, 2004,s.51 
14 Yılmaz, s.53-55. 
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1.1. Görme duyusu ile ilgili nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

1.1.1. Renk bildiren 

1.1.2. Biçim bildiren 

1.2. Tat alma duyusu ile ilgili nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

1.3. Dokunma duyusu ile ilgili nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

1.4. Koku alma duyusu ile ilgili nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

 2 Bilincimize/sezgimize dayalı nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

  2.1. Ölçü bildiren niteleme sıfatları 

  2.2. Durum bildiren niteleme sıfatları 

  2.3. Özgülük (tahsis) bildiren niteleme sıfatları 

  2.4. İnsanlara özgü karakter özellikleri bildiren niteleme sıfatları 

  2.5. İnsanlara/hayvanlara özgü fiziksel özellikleri bildiren niteleme  

sıfatları15 

 Yukarıda vermiş olduğumuz bilgilerde de görüldüğü gibi araştırmacılar, 

sıfatlar hakkında geçmişten günümüze farklı tanımlama ve sınıflandırmalarda 

bulunmuştur. Bu sınıflandırmalarda dahi birbirinden ayrışan noktalar olmuştur. 

Yapılan bu araştırmalara dayanarak, tezimizde metin üzerinde kullanılan niteleme 

sıfatları incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Yılmaz, s.69-71. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. ORHAN PAMUK’UN HAYATI VE ESERLERİ 

 Orhan Pamuk 7 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Kalabalık bir 

aile apartmanında (Pamuk Apartmanı) Nişantaşı’nda büyümüştür. Yaşamının ilk elli 

yılını o evde geçirmiş ve yazarlığındaki başarısını, yaratıcı kimliğinin oluşmasını o 

evde yaşamış olmaya bağlamıştır.16 

 Eskiden şehzade Yusuf  İzzeddin Paşa Konağı olan Işık Lisesi ve yine 

eskiden Sadrazam Halil Rıfat Paşa Konağı olan Şişli Terakki’de  ilköğretimini 

tamamlamıştır.17 

 Orhan Pamuk röportajında söylemiş olduğu gibi tıpkı Cevdet ve Oğulları’nda 

bahsettiği ev ve ailede, çeşitli insan ve kültürlerin bir arada bulunduğu, her türlü 

imkana sahip zengin bir muhitte büyüme şansına nail olmuştur. 

 Çocukluğundan 22 yaşına kadar geçen dönemde bol bol resim yapmış ve 

ileride ressam olmanın hayaliyle yaşamıştır. Lise öğrenimini Robert Koleji’nde 

tamamlamış, Üniversite hayatına ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 

başlamıştır. 3 yıl mimarlık okuduktan sonra mimar da ressam da olmayacağına karar 

vermiş, okula devam mecburiyeti bulunmadığından yazma işine daha rahat vakit 

ayırabilmek ve askerliği ertelemek  için İstanbul Üniversitesi’nde gazeteciliğe 

başlamış ve oradan 1977 yılında mezun olmuştur.18 Sonrasında yüksek lisans 

eğitimine de başlamış, ancak onu da yarıda bırakmıştır.  

Babası, dedesi ve amcası yüksek mühendistir. Mal varlıkları dedesi tarafından 

inşa edilmiştir. Babası Gündüz Pamuk, IBM firmasında genel müdürlük yapmıştır ve 

Orhan Pamuk’un annesi Şeküre Hanım, 18. Yüzyılda Girit valiliği yapmış İbrahim 

Paşa’nın torunudur. 19 

Orhan Pamuk İle Aylin Türegün 1982 yılında evlenmiş, kızları Rüya 1991 

yılında doğmuş, ama çift 2001 yılında boşanmıştır.  

                                                           
16 Orhan Pamuk, İstanbul; Hatıralar ve Şehir, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul, 2014, s.14. 
17 Pamuk, s.33. 
18 Orhan Pamuk, Öteki Renkler; Seçme Yazılar ve Bir Hikâye, İletişim Yayınları: İstanbul, 2011, s.51. 
19 Zeynep Dağlar, “Modern Türk Romanında Din ve Toplum İlişkileri – Orhan Pamuk Örneği-“, 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 

2015, s.21. 
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20 yaşındayken romancı olmaya karar vermiş, her şeyi bırakmış ve kendini 

eve kapayarak çalışmaya ve sürekli yazmaya başlamıştır. Romancılık ve şairlik 

arasında kaldığı bir dönem yaşamışsa da romancı olarak devam etmiştir. Ailesinin 

ekonomik açıdan kuvvetli olması, onun bu romancılık yolculuğuna çıkması için 

uygun koşulları elde etmesini sağlamıştır. 

İlk romanı Karanlık ve Işık’ı 1974 yılında tamamlamış ve bu romanla 

Milliyet Roman Yarışması’nda birinciliği Mehmet Eroğlu ile paylaşmıştır. Bu 

romanın 1982 yılında Cevdet Bey ve Oğulları ismiyle yayımlanmış ve Bu romanla 

“Orhan Kemal Roman Ödülü”nü kazanmıştır. Romanın yayımlanmasındaki 

gecikmeyi ise; darbeye, dava tehditlerine, kavgalara ve bekleyişlere 

dayandırımıştır.20  

İkinci romanı Sessiz Ev, 1983’te yayımlanmıştır. Romanda yakın tarihe yer 

vermeye başlayan Orhan Pamuk, 1984 yılında Madaralı Roman ödülünü kazanmıştır. 

Bu ödül aynı zamanda Pamuk’un daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamıştır. 

1985-88 yılları arasında Amerika’daki Iowa Üniversitesi’nde “International 

Writing Program” kursuna katılmış ve böylelikle bu yıllarda Amerika hakkında da 

fikirler edinmeye başlamıştır.21 

Üçüncü romanı Beyaz Kale’nin de Pamuk’un kitapları arasında ayrı bir yeri 

vardır. Çünkü bu romanını, İngiliz ve Amerikan edebiyatının eserlerde kullandığı 

“Nuvel” tekniğiyle kaleme almıştır.22 Orhan Pamuk 1990 yılında ABD’nin 

Independent Award for Foreign Fiction ödülünü kazanmıştır. Uluslararası platformda 

ona ün getiren ilk kitap olmuştur. 

Dördüncü romanı Kara Kitap Türk romanında en çok ses getiren romanıdır. 

Kitap daha yayımlanmadan bile tarzıyla, hikaye ve olay örgüsüyle ilgili konuşulmaya 

başlanmıştır. Orhan Pamuk da bu kitabı için, “Tarih parçacıkları, gelecek 

parçacıkları, şimdiki zaman, değişik, birbirine yabancı gibi gözüken hikayelerle bir 

tür kolajdır”23 demiştir. Kara Kitap Orhan Pamuk'un da dediği gibi aralarında bir 

                                                           
20 Pamuk, s.22. 
21 Büşra Şahin, “Orhan Pamuk Romanlarında Oryantalizm”, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2015, s.55. 
22 Dağlar, s.24. 
23 Hami Çağdaş, Röp: “Orhan Pamuk Kara Kitap’ı Anlatıyor”, Hürriyet Gösteri, S:13, Nisan 1990, 

s.27. 
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bağlantı yokmuş gibi duran hikayeler bütünüdür. Romanın sade bir konusu olmasına 

rağmen, uzun cümleleri, ayrıntılı paragrafları sebebiyle ortalama bir okuyucu için 

anlaşılması güçtür. 

Orhan Pamuk romancılığa bir müddet ara vermiş ve 1992 yılında Gizli Yüz 

isminde bir senaryo yazmıştır. Yazmış olduğu bu senaryo Ömer Kavur tarafından 

filme alınmıştır. 

Beşinci romanı Yeni Hayat’ı 1994 yılında yayımlamıştır. Bu kitap 

eleştirmenlerce de beğeniyle karşılanmış ve kitap çok kısa sürede yüzlerce satmıştır. 

Altıncı romanı Benim Adım Kırmızı 1998 yılında yayımlanmıştır. Bu kitapla 

Fransa’da Prix Du Meilleur Livre Etranger,  2002 yılında İtalya’da Grinzane Cavour 

ve  2003 yılında İrlanda’da International Impal-Duplin ödülünü kazanmıştır. 

1999 yılında, yurt içinde ve yurt dışında dergi ve gazetelerde yayımlanan 

yazılarından ve söyleşilerinden seçmelerin ve bir hikâyesinin yer aldığı Öteki 

Renkler adlı kitabı yayımlanmıştır. 

Orhan Pamuk, ABD’nin Time dergisinin 8 Mayıs 2006 tarihli “Time 100: 

Dünyamızı Biçimlendiren Kişiler” adlı kapak yazısında yer almış ve yazıda tanıtılan 

100 kişiden biri olmuştur.  

Orhan Pamuk’un yedinci romanı, 2002 yılında yayımlanan ve kendisinin de 

ilk ve tek olarak nitelendirdiği siyasi romanı Kar olmuştur. Bu kitaptan sonra Orhan 

Pamuk’un hayatında yeni bir sayfa açılmıştır. Ayrıca Kar Amerika’da New York 

Times Book Review tarafından 2004’ün en iyi 10 kitabından biri olarak 

gösterilmiştir.  

Orhan Pamuk, romancılığının yanı sıra insan hakları, düşünce özgürlüğü, 

demokrasi ve benzeri konulardaki düşüncelerini makaleler ve söyleşiler yoluyla 

aktarmaktadır. Şubat 2005 tarihinde İsviçre’de yayımlanan Das Magazin dergisine 

verdiği demeçte Kürt sorunu ve Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili sarf ettiği sözleri 

sebebiyle Türklüğe hakaret suçundan, hapis istemiyle mahkemeye verilmiştir. 

Davanın sonuçlanabilmesi için onayı gereken adalet bakanlığından onay gelmemiş, 

böylelikle 23 Ocak 2006 tarihinde mahkeme yetkisizlik kararı vermiş ve dava 

düşmüştür.  
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Orhan Pamuk 12 Ekim 2006 tarihinde “Nobel Edebiyat Ödülü”nü kazanmış, 

bu ödülü kazanan ilk ve tek Türk olarak tarihe geçmiştir. Ödülün kendisine takdim 

edilmesi sırasında yapmış olduğu konuşma da 2007 yılında Babamın Bavulu ismiyle 

basılmıştır. 

2008 yılında Masumiyet Müzesi adlı kitabı, ardından 2010 yılında 

Manzaradan Parçalar adlı, içinde yazılarından seçmeler olan kitabı ve 2011 yılında 

da verdiği Norton derslerinin derlenmiş hali olan Saf ve Düşünceli Romancı kitabı 

yayımlanmıştır. 

Orhan Pamuk 2012 yılında İstanbul’da “Masumiyet Müzesi”ni açmış ve 

akabinde Şeylerin Masumiyeti adını verdiği müze kataloğu yayımlanmıştır.  

12 ayrı üniversiteden fahri doktora ünvanı da bulunan Orhan Pamuk’un 

Kafamda Bir Tuhaflık adlı son kitabı 2014 yılında yayımlanmıştır. 

 2.1. “Yeni Hayat” 

 2.1.1. Özeti 

 “Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.” cümlesiyle başlar 

roman ve bu cümle okuyacaklarımızın özeti mahiyetindedir. Mühendislik öğrencisi 

Osman’ın bir gün, okulunun (Taşkışla) kantinindeyken, mimarlık bölümü öğrencisi 

bir kız dikkatini çeker. Kız kantinden bir şeyler alırken, çantasından cüzdanını 

çıkartabilmek için diğer elinde tuttuğu kitabı zarifçe Osman’ın masasına bırakıverir. 

Daha sonra Osman kızdan da etkilendiği için akşam eve dönüş yolundaki bir sokak 

sergisinde o kitaba rastlayınca heman alır ve okur.  

 Kitabı okuyunca bütün dünyası değişir, artık bambaşka bir insan olur. Yeni 

hayatına ilk adımını da bu şekilde atar. Ertesi gün okula gidince o kızı bulmak ister. 

Kitabı okuyunca değişen, başkalaşan yeni hayatındaki yalnızlığını paylaşmak için o 

kızla konuşmaya ihtiyacı vardır. Sabırsızlıkla tüm gün beklediği kızı karşısında 

görünce kitabı okurken hissettiklerini tekrar yaşamaya başlar. Adeta kızın yüzünden 

tıpkı kitaptan fışkıran, onu etkisi altına alan ışık gibi bir ışık fışkırmaktadır. Ona aşık 

olmuştur. Kızın yanına gider ve konuşmak için boş bir sınıfa geçerler. Kızın adının 

Canan olduğunu öğrenir. Osman, Canan’a kitabı ilk önce onun elinde gördüğünü ve 

yeni dünyasında yersiz yurtsuz hissettiğini, kendisine rehber olmasını istediğini 
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söyler. Kitap hakkında konuşmaya başlarlar ve Osman’dan duyduklarından memnun 

Canan, Osman’ı öper. Duyduklarını Mehmet’e de anlatmasını ister. Osman’la 

Mehmet’i tanıştırır ama Mehmet kitaptaki dünyanın gerçek olmadığını, bir 

kurmacadan ibaret olduğunu savunur. Daha sonra Osman, Mehmet’in vurulduğunu 

görür. Olay mahalinin etrafındaki birçok kişiye sorsa da, olayı bilen duyan kimseye 

rastlayamaz. Bu olaydan sonra Canan da Mehmet de ortadan kaybolur. Osman, 

kitabın eski dünyasını silmesi; yeni dünyasında da yalnız hissetmesi ve aşkın da 

etkisiyle, Canan’ı beklemeye ve aramaya koyulur. Bu hissettiklerinden anlayabilecek 

ve yardımı dokunacak başka hiç kimse olmayacağına inanır çünkü.  

 Canan’ı, yeni hayatını bulabilmek için otobüs yolculuklarına başlar. 

Günlerce, haftalarca otobüslerde seyahat eder. Kazalar yaşar ve bir gün denk geldiği 

bir otobüs kazasında nihayet Canan’la karşılaşır. Bu olaydan sonra, otobüs 

yolculuklarına birlikte devam ederler. Bir gün otobüsleri kaza yapar, sağ kurtulurlar 

ve çarpıştıkları otobüsün yolcularından biriyle konuşurlar. Eşi kazada ölen ve kendi 

de ölmek üzere olan kız da kitabı okumuştur. Kızdan aldıkları bilgilerle ve ölen kızla 

oğlanın kimlikleriyle Dr. Narin’i bulmak üzere tekrar yola çıkarlar. Canan’la Osman 

kendilerini bu olaydan sonra Ali ve Efsun Kara çifti olarak tanıtır. 

 Dr. Narin Büyük Kumpas’a karşı kurulmuş Kırık Kalpli Bayiler teşikilatının 

baş kişisidir. Yanında her birine bir saat markası ismi taktığı saat gibi dakik adamları 

vardır (Zenith,Serkisof, Omega vs.). Oğlunun da okuduğu, bahsi geçen yeni hayatı 

bulmak uğruna hayatını kaybettiği kitabın da bu Büyük Kumpas’ın bir parçası 

olduğunu düşünür. 

 Canan’la Osman’ı farklı bulan ve seven Dr. Narin, onları evinde misafir eder. 

Canan’la Osman’a; oğlunun, ölümünden sonra müzeleştirdiği odasını gösterir. Orada 

Osman, çocukluğunda okuduğu, Demiryolcu Rıfkı Amca’nın resimli romanlarını 

Nahit’in de okuduğunu; Yeni Hayat romanının yazarının Rıfkı Amca olduğunu ve 

Nahit’in aslında Mehmet olduğunu anlar. 

 Dr. Narin Osman’a güvenir ve Osman’dan, ölen oğlunun yerine geçmesini 

ister. Bunun için de oğlu hayattayken, oğlunun peşine taktığı saatlerinin kendisine 

gönderdiği raporları, araştırmalarının bulunduğu arşivi, Osman’a gösterir. Osman o 

arşivden, Canan’la Mehmet’in planının kurbanı olduğunu; Mehmet’i kitapla kasten 
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tanıştırdıklarını, hayatını değiştiren kitabın yazarı Demiryolcu Rıfkı Amca’yı Dr. 

Narin’in saatlerinden birinin öldürdüğünü, Dr. Narin’in ihbarcılarının sebep oldukları 

olayları öğrenir. 

 Canan hastalanıp yatağa düşer. İstirahat etmesi gerektiğini öğrenen Osman, 

fırsattan istifade Mehmet’i bulmak için (araştırmalarında Mehmet’in ölmediğinden 

emin olmuştur), Dr. Narin’den aldığı silahla tekrar otobüs yolculuklarına çıkar. Köy 

köy dolaşarak kitabı okuyan bütün Mehmet’leri bulur ve onlarla görüşür. Her birinin 

farklı bir hayatı ve iç huzuru vardır. En sonunda aradığı Mehmet’i bulur. Ama o artık 

ne Nahit’tir ne de Mehmet, her şeyi geride bırakarak kendine yeni bir hayat kuran 

Mehmet diye bildikleri Nahit, adını Osman olarak değiştirmiştir. Yaşadığı yerdeki 

işi; kitabı istinsah etmek, tekrar tekrar yazmak olan biri olarak karşımıza çıkar, 

Mehmet. Kitabı, tekrar tekrar yazıp okumakla huzuru bulduğunu söyler. Onunla 

uzunca konuşurlar ve sonunda Osman, Mehmet’i öldürür.  

 Osman, Canan’ın yanına döner ama Canan’ı bulamaz. Canan’ın hasretiyle 

günlerini, yıllarını geçirir. Okula devam eder, mezun olur, askere gider, evlenir ve bir 

de kızı olur. Seneler sonra ortak bir arkadaşlarından Canan’ın Samsunlu bir doktorla 

evlenip Almanya’ya gittiğini öğrenir. (Samsunlu doktor, Osman’ın Mehmet’i aradığı 

sıralarda karşısına çıkan kitabı okumuş huzur dolu Mehmet’lerden biridir).  

 Her şey olup bitmesine rağmen Osman’ın içinde bir yerde hâlâ yeni hayatın 

sırrını çözmek arzusu vardır. Günlerden bir gün, kitabı okumak isteği tekrar içine 

düşer ve okumaya başlar. Ama bu defa ayaklarının yerden kesildiğini hissetmez ya 

da kitaptan yüzüne ışık fışkırmaz. Eski günlerdeki gibi Demiryolcu Rıfkı Amca’nın 

evine ziyarete gider. Ratibe Teyze ile konuşur. Ratibe teyze ona gümüş şekerlik 

hediye eder. Osman küçükken, Ratibe Teyze’nin kendisine o şekerlikle yeni hayat 

karamelası ikram ettiğini hatırlar ve yaşadığı hiçbir şeyin tesadüf olamayacağına 

inanarak Yeni hayat karamelalarında neden melek figürü olduğunu öğrenmek için 

Karamelaların yaratıcısı Süreyya Bey’le konuşmak, cevaplarını alabilmek için tekrar 

yola çıkar. Onu bulur ama karamelalarda kullandığı melek figürlerinin hiçbir anlamı 

olmadığını öğrenir. Bunun yarattığı hayal kırıklığı, aradığını bulamamanın verdiği 

hüzün, ailesine kavuşmaya duyduğu istek ve özlemle çıktığı dönüş yolculuğunda 

yaşadığı trafik kazasında hayatını kaybeder. 
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2.1.1. Roman Hakkında 

 Orhan Pamuk popülaritesi yüksek bir yazardır ve tüm romanları ses getirmiş 

olmasına rağmen Yeni Hayat’ın, Pamuk’un romanları arasında ayrı bir yeri vardır. 

Orhan Pamuk’un ilk romanlarında rastlanan klasik roman anlayışı bu kitabında 

tamamiyle oratadan kalkmış ve Kara Kitap’la yöneldiği postmodern anlayış Yeni 

Hayat’la zirve yapmıştır.  Anlatımında kullandığı teknikler, metaforik öğeler; henüz 

yayımlanmadan önce dahi büyük bir merakla beklenen ve yayımlandığı andan 

itibaren de satış rekorları kıran ama satıldığı ölçüde okunamayan, dolayısıyla 

yeterince anlaşılamayan bir kitap olmasını da beraberinde getirmiştir. Çünkü kitabı 

anlamak, kitabın içine girmekle bu da dikkatli, nitelikli ve çağdaş bir okuyucu 

olmakla mümkündür. 24 

 Konusu itibariyle Yeni Hayat, bir arayışın ve bu arayış uğruna yapılan 

yolculukların romanıdır. Romandaki  kahramanın, hem aşık olduğu Canan’ı; hem de 

okuduğu romanda karşısına çıkan ve tüm hayatını değiştiren “Yeni Hayat”ı bulma 

arzusunun hikâyesidir.  

 Pamuk’un romanlarında sık sık karşımıza çıkan ikiz kahramanlar Yeni 

Hayat’ta da bulunmaktadır. Romandaki Osman ile Mehmet karakterleri, bu ikizlik 

meselesini temsil eder. Ayrıca romandaki yazma/yaratma ve gerçek/üstkurmaca 

ikilemleri romanı içinden çıkılması güç bir labirent haline getirir.25 

  

 Orhan Pamuk, kitabındaki en önemli unsurun “sezgi” olduğunu, dolayısıyla 

kitabının şiire yaklaştığını ve lirik olduğunu söyler.26 Yeni Hayat, Pamuk’un da 

belirttiği gibi lirik ve şiirsel bir kitap olsa da ülkenin o dönemde yaşadığı siyasal ve 

kültürel bocalamanın etkisinde kalarak şekillenmiştir. Dönemin siyasal çıkmazı, 

İslam kültürünü benimseyenlerin de batılılaşmayı temsil edenlerin de kendilerine 

çıkar yol arayışı; romanda hakim olan gergin ve endişeli halin, kaçış arzusunun, her 

şeyin daha kötü bir vaziyet alacağına dair paranoyakça düşüncelerin kaynağı 

niteliğindedir. 27  

                                                           
24 Yıldız Ecevit, Orhan Pamuk’u Okumak, İletişim Yayınları: İstanbul, 2008, s.70-71. 
25 Ahmet Oktay, “Yeni Hayat Üzerine”, Orhan Pamuk’u Anlamak, Engin Kılıç, İletişim Yayınları: 

İstanbul, 2006, s.231. 
26 Pamuk, s.156. 
27 Engin Kılıç, Orhan Pamuk’u Anlamak, İletişim Yayınları: İstanbul, 2006, s.225. 
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 Jale Parla, Yeni Hayat’ı Bildungsroman ve sanatçı roman geleneğiyle 

bağdaştırır. Ona göre bu romanda Alman neo-romantizminin, dışavurumculuk 

estetiğinin izleri vardır.28 Kitapta göze çarpan metinlerarası unsurlar vardır. Dante, 

Rilke, Jules Verne gibi yazarların eserlerine göndermeler mevcuttur. Bunların yanı 

sıra Jale Parla, Orhan Pamuk’un etkilendiği yazarlara, Stendhal’i ve onun Aşk 

Üzeri’ne adlı romanını da eklemektedir.29 

 Zeynep Ergun ise romanda kullanılan dil için, “Kahramanın içinde olduğu 

içsel ikilem ve karmaşa, dilinde yankılanır. Biz dili anlamakta zorlanırken, o da, 

Canan’ın yüzündeki kederin kendinden kaynaklandığını, yüzüne düşen çiğ ışığın 

kendi bencil bakışları olduğunun ayrımına varamaz. Romanın anlatıcısı, söylemine 

güven duymamamız gereken yanıltıcı bir sestir bu açıdan”30 yorumunu getirmiş ve 

ayrıca yirminci yüzyılın buhranlı etkisinden kaçarak, sanat eserlerine sığınan 

okuyucuların sığınağını elinden aldığını düşünmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
28 Jale Parla, “Sanat ve Yaşam Paradoksunda Bir Genç Adamın Sanatçı Olarak Portresi: Yeni Hayat”, 

Orhan Pamuk’u Anlamak, Engin Kılıç, İletişim Yayınları: İstanbul,2006, s.266. 
29 Parla, s.267. 
30 Zeynep Ergun, “Yeni Hayat Üzerine Bir Deneme: Sanatı Yitirme Kaygısı”, Orhan Pamuk’u 

Anlamak, Engin Kılıç, İletişim Yayınları: İstanbul, 2006, s.251. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. İNCELEME 

3.1. “Yeni Hayat” Romanında Kullanılan Niteleme Sıfatları 

Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” adlı kitabında toplam 4584 adet niteleme 

sıfatı tespit edilmiştir. Bu sıfatların birlikte kullanıldığı adlar, geçtiği cümle ve sayfa 

numaralarıyla alfabetik olarak aşağıda gösterilmiştir. 

 

SIFAT  AD EK-YAPI 
TÜREM

E 
SÖ  DİL 

KULLA

NIM 
 GEÇTİĞİ CÜMLE 

Syf.

Nu.  

abartılı şekil /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...abartılı bir şekilde 

saçlarımı 

koklayarak…" 

209 

abla 

görünüşlü 
memure /+lI/ SÖ 

BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...şefkatli abla 

görünüşlü bir 

memure…" 

153 

abuk sabuk şeyler Ø SÖ İkileme T. Gerçek 
"... abuk sabuk 

şeyleri…" 
225 

acayip şal Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... bir atkı ya da 

acayip bir şal 

sandığım şeyin de…" 

172 

acele iş Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...çok acele bir işim 

varmış gibi,…" 
25 

acele iş Ø Basit   Ar. Gerçek "Acele bir işim,…" 151 

aceleci bulut /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bazı aceleci 

bulutlar…" 
48 

aceleci bulutlar /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kuzeyden gelen 

aceleci bulutlara 

bakarak …" 

150 

aceleci kalabalık /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ön sıralardaki 

aceleci kalabalıkla 

birlikte..." 

48 

aceleci oğlan /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...aceleci ve hızlı 

oğlan …" 
44 

acemi [kişi] /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"… alışmaya çalışan 

bir acemi gibi…" 
11 

acemi katil /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...özerkliklerini ilan 

etmiş acemi prens 

katillerle…" 

236 

acemi oyuncu /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... unutuveren acemi 

oyuncu gibi 

hissettim... " 

143 

acemi prens /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...özerkliklerini ilan 

etmiş acemi prens 

katillerle…" 

236 
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acı hatıra Ø Basit   T. Üst 
"... unutulmayacak acı 

hatıranın…" 
87 

acı söz Ø Basit   T. Üst 
"... bir iki acı söz 

söylemenin …" 
213 

acı verici sessizlik /-IcI/ SÖ Cc T. Üst 
"...o çekici ve acı 

verici sessizlikte,…" 
205 

acıklı coğrafya /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... görmek 

istemedikleri acıklı 

bir coğrafyaya 

dönüşmüştü…" 

235 

acıklı film /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...anılarını elediğim 

acıklı filmi..." 
241 

acıklı hikaye /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... okuduğu romanın 

acıklı hikâyesini …" 
238 

acıklı katil /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... kendi 

zavallılıklarına batmış 

acıklı katillerin 

hüznünü…" 

184 

acımasız [baba] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"... filozof babanın 

...ne kadar da 

acımasız olduğunu 

…" 

133 

acımasız [deniz] /+sIz/  Türemiş   T. Üst 
"...denizin ...acımasız 

olduğunu…" 
14 

acımasız [melek] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"Melek...o kadar da 

acımasızdı. " 
246 

acımasız [melekler] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"Siz melekler,"..."Ne 

kadar da 

korkunçsunuz! Ne 

kadar da acımasız,…" 

74 

acımasız hafıza /+sIz/  Türemiş   T. Üst 
"...üzücü ayrıntılarını 

acımasız hafızam  …" 
202 

acımasız 
kabuk 

yığınları 
/+sIz/  Türemiş   T. Üst 

"...hantal ve acımasız 

kabuk yığınlarına 

dönüşmüştüler. " 

31 

acımasız kararlılık /+sIz/  Türemiş   T. Üst 

"... 

Arabasını...kalabalığı

nın üzerine acımasız 

bir kararlılıkla 

sürdüğünü…" 

168 

acımasız oyun /+sIz/  Türemiş   T. Üst 

"...acımasız "bari 

adımı hatırla" 

oyunuma kapılıp…" 

154 

acımasız 
reklam 

panosu 
/+sIz/  Türemiş   T. Üst 

"... acımasız reklam 

panolarıyla sarılan…" 
201 

acımasız saatler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"... Dr. Narin'in 

acımasız saatlerini 

tanıdıktan …" 

149 

acımasız saçmalıklar /+sIz/  Türemiş   T. Üst 

"... acımasız bir 

saçmalıklar zinciri 

…" 

226 

acımasız sokak /+sIz/  Türemiş   T. Üst 

"... karanlık sokaklar, 

ne kadar da acımasız! 

" 

36 
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acımasız sonuç /+sIz/  Türemiş   T. Üst 
"...bu acımasız 

sonucu, …" 
242 

acımasız tecavüzcü /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sabırlı postacı, 

acımasız 

tecavüzcü,…" 

70 

acıyla karışık öfke /-(I)k/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Üst 

"... acıyla karışık bir 

öfke duydum;" 
109 

acil hasta Ø  Basit   Ar. Gerçek 
"... acil bir hasta 

gibi…" 
31 

aç köpek Ø  Basit   T. Gerçek 

"...külle kaplı ölü 

parklarındaki aç 

köpeklerin …" 

28 

aç vatandaş  Ø  Basit   T. Gerçek 
"...aç vatandaş 

gövdesi üzerinde… 
142 

açık [kitap] /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...hâlâ açık olarak 

duran kitabın …" 
11 

açık 
[televizyon

] 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek "Televizyon açıktı,... 11 

açık ağız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Açık ağızlarındaki 

pisliği…" 
42 

açık defter /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sanki açık bir 

defterin tertemiz 

sayfasıydı." 

37 

açık defter /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Üzerinde açık bir 

defterle kitabı 

gördüm. " 

185 

açık dil /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"…memnuniyete 

yaklaşan açık bir dille 

belirtmiş, …" 

127 

açık göz /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Açık gözü yolda, 

kapalı gözü rüyalarda 

gezen…" 

52 

açık kapı /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Açık kalmış 

kapıdan,…" 
136 

açık kitap /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Masanın üzerinde 

açık duran kitap,…" 
19 

açık kitap /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Üzerinde açık bir 

defterle kitabı 

gördüm. " 

185 

açık oturum /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... şu konularda açık 

oturumlar 

düzenledim:…" 

184 

açık pencere /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sonra açık 

pencereye gidip …" 
85 

açık pencere /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Açık pencereden 

kederli bir kasaba 

ışığı …" 

85 

açık pencere /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Açık bir pencereden, 

bir masanın 

çevresinde…" 

240 

açık perde /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yarı açık perdeler 

arasından …" 
17 
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açık perdeler /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"…yarı açık 

perdelerinin 

arasından…" 

208 

açık Peter /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...daha açık ve daha 

iyimser olan Peter'e 

kızı sessizce bırakır 

…" 

192 

açık radyo /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bazan açık radyoyu 

dinler, …" 
177 

açık sayfa /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Kitap...sayfaları açık 

öyle bir duruyordu ki 

korktum ondan." 

32 

açık sayfa /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... açık sayfasına 

sedef kakmalı bir 

açacak…" 

141 

açık televizyon /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...oğulla kızın açık 

bir televizyonun 

karşısında…" 

11 

açık televizyon /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...açık bir 

televizyondan siyasi 

bir nutkun sesi 

geliyordu;…" 

34 

açık televizyon /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... sürekli açık 

televizyondaki 

kadınlara, ,…" 

50 

açık televizyon /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...açık televizyonun 

karşısında…" 
211 

açık televizyon /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... açık duran 

televizyonu 

yansıtan…" 

219 

açık ülke /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...açık, sessiz ülke 

bize sırlarını teslim et! 

" 

96 

açık yer /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Açık bir yerde biraz 

kafayı çekip…" 
89 

açık seçik ağaç /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Üst 
"...ağaçlar açık seçik 

birer ağaçtılar. " 
96 

açık seçik şey /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"...sigara paketinden 

başka açık seçik 

hiçbir şey yoktu. " 

75 

açıklamalı 
Rüya 

tabirleri 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Resimli ve 

Açıklamalı Rüya 

Tabirleri gibi el 

kitapları,…" 

215 

açıksözlü [kişi] /+lI/ Birleşik   T. Üst 

"... beni kutlayanlarla, 

açıksözlü diye 

kucaklayanlarla;…" 

82 

açılmaya 

eğilimli 
kız /+lI/ SÖ 

YliKıs

Öb 
T. Üst 

"Kız belki 

arkadaşlarına daha 

çok açılmaya, 

...eğilimli,..."  

138 

aday [kişi] Ø Türemiş   T. Gerçek 
"... mantıklı mühendis 

adayı…" 
28 
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aday [kişi] Ø Türemiş   T. Gerçek 
"…süklüm püklüm bir 

katil adayı gibi …" 
184 

aday [kişi] Ø Türemiş   T. Gerçek 

"... katil adayının kirli 

ve buruşuk gömleğini, 

…" 

184 

adil 
dünya 

umudu 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...adil bir dünya 

umudu verirse,…" 
196 

afyonlu [çiklet] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... çikletlerini, 

ağabey çok 

çiğnemeyin, çünkü 

afyonludur, …" 

148 

ağaçlı 
mahalle 

meydanları 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ağaçlı, kedili, 

kahveli mahalle 

meydanlarında 

gezindim. " 

229 

ağaçlıklarla 

kaplı 
düzlük /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"Çevresi ağaçlıklarla 

kaplı genişçe bir 

düzlüğün ortasındaydı 

…" 

119 

ağaçlıklı [sokaklar] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...gördüğüm onca 

kasaba içerisinde 

sokakları en ağaçlıklı 

olanıydı." 

175 

ağaçsız arazi /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

".. ağaçsız, kayasız, 

sapsarı kıraç bir 

arazide …" 

160 

ağaçsız sokaklar /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"... ağaçsız sokakları 

boyunca yürürken …" 
56 

ağır [hayat] Ø Basit   T. Üst 

"...hayat böylesine 

ağır ve pervasız sürüp 

gidemezdi." 

12 

ağır [lokanta] Ø Basit   T. Üst 

"...Demiryol 

Lokantası ağırdır ve 

içkilidir. " 

178 

ağır acı Ø Basit   T. Üst 
",... daha da ağır bir 

acı çektim,…" 
118 

ağır çekim Ø Basit   T. Üst 

"...hantal 

kahramanlara 

oynatılmış ağır çekim 

yerli taklitlerini 

seyrettik." 

70 

ağır çekim Ø Basit   T. Üst 
"...golü ağır çekimle 

bir daha izlerken, …" 
244 

ağır çekim Ø Basit   T. Üst 
"... ağır çekimle hayal 

ettim." 
245 

ağır çekim Ø Basit   T. Üst 

"Kaza sonralarında 

ağır çekimle 

yaşadığım geçiş 

duygusunu:" 

247 

ağır grip Ø Basit   T. Üst 

"...Karım üşütmüş, 

ağır bir grip 

geçiriyormuş;" 

150 

ağır hüzün Ø Basit   T. Üst 

"...Magirus'un 

tavanını döven 

yağmur içimdeki ağır 

hüznü…" 

241 
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ağır ilaç Ø Basit   T. Üst 

"Ona ağır ilaçlar 

verdim," dedi doktor. 

" 

151 

ağır masa Ø Basit   T. Gerçek 

"araçtan aynalı 

dolaplar, ağır masalar, 

…" 

10 

ağır Mehmet Ø Basit   T. Üst 
"Bu ağır ve yorgun 

Mehmet,…" 
154 

ağır 
motor 

uğultusu 
Ø Basit   T. Üst 

"...toprağın ruhundan 

gelen ağır bir motor 

uğultusuyla,…" 

221 

ağır mutluluk Ø Basit   T. Üst 

"... her şey, ne ağır, ne 

yavaş mutlulukla 

patladı…" 

72 

ağır nesne Ø Basit   T. Gerçek 

"...ağır ve cansız bir 

nesne gibi hareket 

ederdi." 

217 

ağır palto Ø Basit   T. Gerçek 

"... babamın o ağır ve 

eski paltosunu giyiyor 

olmak…" 

19 

ağır sıvı Ø Basit   T. Gerçek 

"...zaman, ağır, 

karanlık ve sıcak bir 

sıvı gibi …" 

65 

ağır yük Ø Basit   T. Gerçek 

"...bir ömür boyu 

taşınmayacak kadar 

ağır bir yük…" 

190 

ağır üvey ağabey  /+ey/ SÖ ST T. Üst 

"... oturaklı ve ağır 

üvey ağabeyi gibi: 

…" 

61 

ağırbaşlı genç /+lI/  Birleşik   T. Üst 

"...ağırbaşlı ciddi ve 

tutkulu bir gençtim 

ben …" 

134 

ağlamaklı ses /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... annenin ağlamaklı 

bir sesle 

dillendirdiği,…" 

35 

ağzı açık ölüler /-(I)k/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"..., ağzı açık ölülerin 

gökyüzünü 

seyretmesi,…" 

54 

ahlaksız [kişi] /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... haydutlar, 

ahlaksızlar, 

hırsızlarla, ... " 

158 

ahşap ev Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...eski kasaba 

konaklarından birine 

benziyordu ahşap ev, 

…" 

97 

ahşap 

kahve 

sandalyeler

i 

Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Ahşap kahve 

sandalyeleri arasından 

çıkarken,…" 

172 

ahşap köşk Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Eski ahşap köşklerin 

yıkılıp beton 

apartman binalarına 

dönüştürüldüğü…"  

231 
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ahşap küllük Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... ahşap küllükleri, 

mandalları, 

yelpazeleri, daha neler 

neleri-…" 

111 

akılcı lamba /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"... aklımın akılcı 

uzak lambalarını 

çevirir kendimi 

toparlarım,…" 

241 

akıllı amca /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Bu akıllı ye sakallı 

amca ya camiye 

gidiyordu ya da 

birisini boğazlamaya. 

" 

167 

akıllı büyükler /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Akıllı çocuklar bunu 

anlar,... " 
214 

akıllı çocuk /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Akıllı çocuklar bunu 

anlar,... " 
214 

akıllı dost /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... akıllı anlayışlı 

dostların bile pek 

seyrek yapacağı 

gibi,…" 

164 

akıllı dost /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... akıllı dostuma son 

bir kere daha 

içtenlikle …" 

192 

akıllı kız /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ne şeker kız, 

yarama oksijenli su 

döktü, ne akıllı kız." 

62 

akıllı kuş /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... akıllı, huzurlu 

kuşlar ve kelebekler 

gibi …" 

96 

akıllı oğlan /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Akif, çok akıllı bu 

senin oğlan!" 
224 

akıllı 
Türk 

çocuğu 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... her akıllı Türk 

çocuğu ezbere 

bilmelidir …" 

222 

akıllıca 
vakit 

geçirmek 
/+CA/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...akıllıca -her zaman 

da akıllıca sayılmaz 

ya- vakit geçirmek 

için,…" 

204 

aksırıklı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Çünkü öksürüklü, 

aksırıklı da olsa…" 
152 

aksi amca /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"Bütün o aksi 

amcalar,…" 
198 

aksi 
çevirmenle

r 
/+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... aksi profesörlere, 

çevirmenlere sorular 

sordum,…" 

219 

aksi profesörler /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"Üniversitelere gittim, 

beni amatör bulup 

tersleyen aksi 

profesörlere,... " 

219 

akvaryumlu yer /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"... akvaryumlu, 

saksılı ve iyi niyetli 

bir yerdi." 

81 

alacalı 

bulacalı 
kedi /+lI/…/+lI/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Alacalı bulacalı bir 

kedi güneşte tembel 

tembel yalanıyordu." 

153 
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alâmetifarika

sı 
melek Ø SÖ FarTm 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Herbirinin üzerinde 

alâmetifarikası bir 

melek, …" 

225 

alaturka şarkı Ø Basit   İt. Gerçek 
"Bir alaturka şarkı 

duyduk,…" 
171 

alaycı laf atma /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...alaycı bir laf atma 

üzerine…" 
127 

alaycı okur /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... benim zekâmdan 

kuşkuya düşen 

saldırgan ve alaycı 

okura…" 

238 

alaycı öfke /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bir sarhoşun 

keyfiyle tadını 

çıkardığım alaycı 

öfkenin…" 

179 

alaycı yeğenler /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... alaycı yeğenlerle 

yaptığım telefon 

konuşmalarından …" 

198 

alçak 
bahçe 

duvarı 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... sonra da alçak 

bahçe duvarının 

üstünden dikizleyen 

…" 

124 

alçak bulut /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Karanlık ve alçak 

bulutlar aklıma 

çökerken, …" 

171 

alçak duvarlar /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şehrin alçak 

duvarları, karanlık 

binaları, …" 

56 

alçakgönüllü akşam /+lI/ Birleşik   T. Üst 

"... mahallenin 

üzerindeki 

alçakgönüllü 

akşam…" 

223 

alçakgönüllü çaba /+lI/ Birleşik   T. Üst 

"... böyle 

alçakgönüllü çabaya 

bütün hayatını veriyor 

olması…" 

179 

alçakgönüllü ense /+lI/ Birleşik   T. Üst 

"Bir ense vardı 

aklımda,..., 

alçakgönüllü ensesi." 

173 

alçakgönüllü 
gaddarlıkla

r ülkesi 
/+lI/ Birleşik   T. Üst 

"...garabetler ve 

alçakgönüllü 

gaddarlıklar 

ülkesinden…" 

232 

alçakgönüllü harfler /+lI/ Birleşik   T. Üst 

"... rüzgârda ileri geri 

sallanan alçakgönüllü 

neon harfleri …" 

175 

alçakgönüllü kasaba /+lI/ Birleşik   T. Üst 

"... bu alçakgönüllü, 

huzurlu kasabayı 

kendi haline bırakıp… 

154 

alçakgönüllü kirpi /+lI/ Birleşik   T. Üst 

"...yanımızdan hışır 

hışır geçip giden 

alçakgönüllü bir 

kirpinin…" 

195 
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alçakgönüllü Rus /+lI/ Birleşik   T. Üst 

"Çehov'a, o yetenekli, 

veremli ve 

alçakgönüllü Rus'a 

…" 

203 

alev renginde bulutlar Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Far.+

T. 

Gerçek 
"Alev renginde 

bulutlar gördüm." 
36 

alınsız 
kahveci 

çırağı 
/+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...ortalarda bir yerde 

ahnsız kahveci 

çırağını gördüm." 

159 

alkollü içki /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...ve "Dışarıdan 

Alkollü içki 

Getirilmez" dedi …" 

43 

alkollü mai /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"Çünkü bira, …, rakı 

gibi alkollü bir mai 

değildi,..." 

89 

Alman 
mektup 

arkadaşı 
Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...sorduğum Alman 

bir mektup arkadaşım, 

…" 

220 

Alman Walther Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...Alman Walther ile 

onların yerli taklidi 

..." 

142 

altı katlı apartman /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"...ı altı katlı bir 

apartman vardı. " 
228 

altın diş Ø Basit   T. Gerçek 
"altın dişli bir tombul 

teyze."  
65 

altın renk Ø Basit   T. Üst 
"...altın renkli üzüm 

kâsesinin yanına…" 
196 

altın ülke Ø Basit   T. Üst 

"...anneme ne Altın 

Ülke'nin peşinden 

koştuğumu 

söyledim,…" 

196 

altın yaldızlı Ø Basit   T. Gerçek 
"...altın yaldızlı, mine 

kadranlı,…" 
136 

altın dişli teyze /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"...demişti bir 

keresinde altın dişli 

bir tombul teyze. " 

65 

altın renkli 
üzüm 

kasesi 
/+lI/  Türemiş   

T.+ 

Far.+

T. 

Gerçek 

"... altın renkli üzüm 

kâsesinin yanına 

bıraktım." 

196 

altın sarısı harfler Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...üzerindeki altın 

sarısı harfler, …" 
244 

altın yaldızlı 
İngiliz 

Prior saati 
/+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"altın yaldızlı, …ve 

bülbül sesli bir ingiliz 

Prior saati …" 

136 

altından ışık Ø Basit   T. Üst 
"... sokaktaki altından 

ışığın içinde ..." 
233 

altından ülke Ø Basit   T. Üst 

"...bütün yüzünde o 

altından ülkeyi 

görürdüm…" 

61 

altından yıl Ø Basit   T. Üst 

"Sürümün inanılmaz 

boyutlara ulaştığı o 

altından yıllarda..." 

237 
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alüminyum kağıt Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...sapı alüminyum 

kâğıttan OPA tıraş 

sabunu var." 

49 

alüminyum parça Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... alüminyum ve 

cam parçalarına 

çarptım, …".  

45 

amaçsız aylak /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...amaçsız bir aylak 

gibi saatlerce 

dolanıyor, …" 

127 

amaçsız gezinti /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"... amaçsız 

gezintilerin renklerine 

içten tanıklık...:" 

128 

amaçsız gezintiler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...gencimizin 

amaçsız 

gezintilerinden,…" 

128 

amaçsız kalabalık /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sokaklardaki 

amaçsız kalabalıklar 

arasında …" 

231 

amansız güneş /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"..., amansız bir 

güneş,…" 
160 

amatör 
dedektif 

ruhu 
Ø Basit   Fr. Gerçek 

"..., bundan sonra 

amatör bir dedektif 

ruhuyla gideceğim 

,…" 

160 

amatör küme Ø Basit   Fr. Gerçek 
"... amatör kümede 

futbol oynayan…" 
13 

amatör yazar Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...amatör yazarın 

kimliğini matbaadan 

belirlemişler…" 

126 

Amerikan filmler /+n/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...gangsterleri 

aldattığı Amerikan 

filmlerini,…" 

70 

ana fikir Ø Basit   T. Üst 
"...isteklerimin ana 

fikrini benden alıp…" 
141 

ana mahalleler Ø Basit   T. Üst 
"...ana mahallelerde, 

dar sokaklarda…" 
153 

anaç dikkat /+ç/ Türemiş   T. Gerçek 

"... hareketlerindeki 

anaç dikkati, 

zerafeti…" 

75 

anaç teyze /+ç/ Türemiş   T. Gerçek 
"...anlayışlı anaç 

teyze…" 
70 

Anglosakson mankenler Ø Birleşik   Fr. Gerçek 

"...Anglosakson 

mankenlerin uzun 

bacaklarının …" 

230 

anısız [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...anısız ve geçmişsiz 

yepyeni biriyim 

ben…" 

46 

ani karar /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"... ani bir kararla geri 

dönmüştü." 
195 

anlamlı gevezelik /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...suskunluğun en 

anlamlı gevezelik 

olduğunu düşündük." 

190 
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anlamlı hayat /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Hepimiz anlamlı bir 

hayat yaşamaya 

çalışıyoruz,…" 

85 

anlamlı şey /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sert ve anlamlı bir 

şey yapmak isterdim. 

" 

71 

anlamsız sessizlikler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"Aralarında oluşan 

sessizlikleri anlamsız 

bulup…" 

190 

anlaşılabilir 
teselli 

dünyası 
/-Ar/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...anlaşılabilir bir 

teselli dünyası 

yaratmaya kalkar,…" 

206 

anlayışlı bakışlar /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...dost kasabalıların 

anlayışlı bakışları 

alırdı." 

163 

anlayışlı dost /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... akıllı anlayışlı 

dostların bile pek 

seyrek yapacağı 

gibi,…" 

164 

anlayışlı kadın /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...güzel, nazik, 

yumuşak ve anlayışlı 

bir kadındı." 

11 

anlayışlı okur /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sabırlı okur, 

anlayışlı okur, duyarlı 

okur, …" 

200 

anlayışlı 
öğretmen 

sesi 
/+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...anlayışlı öğretmen 

sesiyle gülümsedi 

sonra:…" 

77 

anlayışlı teyze /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... gür sesli hakim, 

anlayışlı anaç 

teyze…" 

70 

anlayışsız kız /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...anlayışsız kızını 

bekleyen hassas 

adam." 

204 

anlık hayal /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bir anlık bir hayal 

değil,…" 
19 

antiseptik koku /anti+/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...içlerini antiseptik 

bir kokunun sardığını, 

…" 

200 

antiseptik zehir  /anti+/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"Otel odalarını 

antiseptik bir zehir 

kokusuyla,…" 

229 

apaydınlık vadi *p/+lIk/ SÖ PekşSf T. Gerçek 
"Bu yemyeşil ve 

apaydınlık vadide…" 
102 

aracı ortak /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Kiloyla mal alan 

aracı ortağıyla kavga 

etmiş, …" 

122 

araştırmacı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bağırdığı için 

araştırmacı ne yazık 

ki,…" 

125 

araştırmacı Zenith /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"ilk araştırmacı 

Zenith, …" 
120 
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Arnavut futbolcu Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni transfer 

Boşnak ve Arnavut 

futbolcuları 

gördüm,…" 

231 

arsız [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Misafir olduğunu 

unutan bu arsızlara, 

…" 

91 

arsız herif /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... arsız bir herifle 

dans ediyordu." 
83 

arsız saka /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...arsız sakalardan 

rahatsız olan bülbüller 

gibi, …" 

111 

asabi kendisi /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... önce gölgesi sonra 

asabi kendisiyle 

karşılaştım." 

147 

asabi teyze /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... tıkınan asabi 

teyzenin kız 

kardeşine…" 

51 

asfalt yol Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...iki yanından asfalt 

yolla kesilen…" 
28 

asfalttan kalp Ø Basit   Fr. Üst 

"...bizi bozkırın 

asfalttan kalbine 

sürükleyen …" 

227 

asık surat /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... kadife pantolon ve 

asık bir suratla 

çıktım,, …" 

163 

asıl ad Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Süreyya Bey asıl adı 

Professor Unrat olan 

romanı da okumuştu." 

238 

asıl anlam Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... hayat dediğimiz 

kargaşanın asıl anlamı 

…" 

69 

asıl marifetler Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... kısır karıları çocuk 

sahibi yapmak 

dışındaki asıl 

marifetlerini,…" 

153 

asıl oyun Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Arkasından asıl 

oyununu zevkle 

oynamıştı" 

140 

asılı tavalar /-I/ Türemiş   T. Gerçek 
"Mutfak duvarına asılı 

tavalara …" 
199 

asimetrik lamba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"... tek tük geçen 

kamyonların asimetrik 

lambalarında olurdu." 

64 

asimetrik rastlantı /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...hangi büyük 

düzenin ve hangi 

asimetrik 

rastlantının… 

195 

askılı pantolon /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...askılı kısa 

pantolonu. " 
101 

aşağılık üçkağıtçılar /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... Hırsızlar, aşağılık 

üçkağıtçılar,…" 
161 
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aşırı 
duyarlılık 

gösterisi 
/-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"... aşırı duyarlılık ve 

öfke gösterisine 

metelik 

vermeyecek… 

192 

aşırı 
öfke 

gösterisi 
/-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"... aşırı duyarlılık ve 

öfke gösterisine 

metelik 

vermeyecek… 

192 

aşkla 

sevdiğim 
rastlantı  /-DIK+/ SÖ SıFiÖb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... aşkla sevdiğim 

rastlantı bir 

başkasının 

kurgusuymuş..."  

140 

Atatürkçü  nutuk /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...  bir Atatürkçü laik 

nutukla yatıştırıyor. " 
104 

ateşler içinde vatan Ø SÖ 
BsizİT

m 

Far.+

T. 
Üst 

"...Ateşler, ateşler, 

ateşler içinde vatan," 

şarkısını…" 

162 

ateşli sevişmeler /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"...tabanca sesleri, 

ateşli sevişmeler, …" 
211 

avukat baba Ø  Basit   Fr. Gerçek 

"Yoksulların 

davalarını parasız alan 

avukat baba …" 

165 

ayaklı lamba /+lI/  Türemiş   T. Üst 

"...araçtan... ayaklı 

lambalar indirilmiş, 

…" 

10 

ayaklı lamba /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"Başı eğilmiş ayaklı 

bir lambayı yakınca... 

" 

214 

aydınca özentiler /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ama aydınca 

özentilere de 

kapılmadım." 

204 

aydınlanmacı çaba /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...demiryolcuların 

aydınlanmacı çabasını 

baltalamaya..." 

105 

aydınlanmacı nutuk /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... aydınlanmacı bir 

Atatürkçü laik nutukla 

yatıştırıyor. " 

104 

aydınlık pencere /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Orada, aydınlık 

penceresini gördüğüm 

odamda,…" 

40 

aydınlık pencere /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kendi odasının 

aydınlık 

pencerelerine…" 

41 

aydınlık pencere /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...delikanlının sürekli 

baktığı aydınlık 

pencerenin…" 

124 

aydınlık pencere /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ikinci katın 

aydınlık pencerelerini 

önce karşı 

kaldırımdan, …" 

124 

aydınlık pencereler /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...aydınlık 

pencereleri, 

bahçelerindeki 

ağaçları,…" 

13 
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aydınlık pencereler /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...penceremden 

gözüken aydınlık 

pencerelerin 

sayılarını…" 

39 

aydınlık salon /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bilinmeyen bir 

geminin aydınlık ve 

soğuk salonunda…" 

71 

ayıp söz Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...ne kadar da ayıp, 

kötü sözler söyleyen 

…" 

215 

aylı saat /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Aylı, tarihli bir 

Universal marka 

saatin…" 

135 

aynalı dolap /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...araçtan aynalı 

dolaplar, ağır masalar, 

sehpalar,…" 

10 

aynalı dolaplar /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... kapağı açık aynalı 

dolapların raflarında 

…" 

99 

ayranla dolu sürahi /-I/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...ayranla dolu 

sürahi, Evren Paşa'nın 

portresi, …" 

80 

ayrı dünya /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ondan ayrı bir 

dünyaya girdiğim için 

suçluluk duydum." 

11 

ayrıntılı bilgi /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... iki cinayet 

hakkında ayrıntılı 

bilgi vardı: .." 

132 

ayrıntılı kıvrımlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ayrıntılı 

kıvrımlarını 

hayranlıkla inceleyip 

…" 

203 

azgın bulutlar /-GIn/ Türemiş   T. Üst "…azgın bulutlar…" 245 

azılı katil /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Geceyi azılı bir 

katilin yalmzlığıyla 

değil,…" 

175 

azimli asker /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kurmay olmaya 

azimli bir askerin …" 
157 

aziz [kişi] Ø Basit   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...hırsızlarla, azizleri 

ve evliyaları …" 
158 

aziz [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... azizlerin ve siyasi 

önderlerin yardımına 

koşan …" 

150 

baba ses Ø Basit   T. Üst 

"... "Yarın hava gene 

bozacak!" dedi baba 

sesiyle." 

99 

bacasız arazi /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...evsiz, bacasız, …, 

kıraç bir arazide …" 
160 

badem göz Ø Basit   Far. Üst 

"...meraklandığını 

belli eden badem 

gözleri vardı." 

155 

bağnaz demiryolcu /+az/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bağnaz bir 

demiryolcu olan 

ihtiyarın teki, …" 

190 
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bahçeli 
Nefaset 

Lokantası 
/+lI/ Türemiş   

Far.+

T. 
Gerçek 

"...Bahçeli Nefaset 

Lokantası'nda…" 
164 

bahtsız [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Aldatılmış 

bahtsızların intikam 

ateşi…" 

76 

bahtsız kahraman /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...hayatın anlamını 

bulmaya çalışan 

bahtsız ve budala 

kahramana…" 

231 

bahtsız Nahit /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...saplantılı ve 

bahtsız Nahit'i" …" 
130 

bahtsız otobüs /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"...geceyi geçirecek 

kadar bahtsız bir 

otobüs varsa eğer,…" 

156 

bahtsız 
seslendirm

e sanatçısı 
/+sIz/  Türemiş   

Far.+

T. 
Gerçek 

"Mırıldandım ben 

de,... bahtsız bir 

seslendirme sanatçısı 

gibi." 

93 

bahtsız telefon /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"... bahtsız bir 

telefonun çıkaracağı 

cinsten,..".  

99 

bahtsız yolcu /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... sordu bir kere 

daha bahtsız yolcu, 

…" 

237 

bakımlı hal /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bakımlı, kendine 

güvenli halinden mi, 

…" 

168 

bakımsız topraklar /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yeşillikleri 

kokladığı bakımsız 

topraklardan geçtik. " 

107 

bakkal [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...bakkalın önünde 

dertsiz bakkal, …" 
233 

bal rengi göz Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Far Gerçek 
"...bal rengi gözleri 

bir an ışıldadı. " 
23 

bal rengi gözler Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Far Gerçek 
"Canan'ın bal rengi 

gözleri…" 
136 

bal rengi omuzlar Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Far Gerçek 
"...bal rengi omuzları 

pencerede…" 
171 

bal renkli göz /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Far Gerçek 
"...Canan'ınkiler gibi 

bal renkli gözleri …" 
35 

bar sahibi [kişi] Ø SÖ 
BsizİT

m 

İng.+

Ar. 
Gerçek 

"...bar ve otel sahibi 

zenginin ölümüyle 

…" 

102 

barışçı 
kızılderilile

r 
/+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Barışçı kızılderilileri 

sarhoş edip,…" 
102 

basit [iş] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Yaptığım iş basit 

gözükür insana,…" 
178 

basit 
buzdolaplar

ı 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... basit buzdolapları, 

en iyi keçeden 

külahlar, …" 

108 

basit her şey Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Aslında her şey çok 

basitti. " 
190 
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basit iş Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...herkesin yaptığı bu 

en basit işin…" 
233 

basit kaşık Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Eşyalardan, basit bir 

kaşıktan …" 
111 

basit kopya Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...ama basit bir kopya 

işinden ötedir …" 
178 

basit mantık Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... bu basit mantığa 

boyun eğerek…" 
53 

basma elbise /-mA/ Türemiş   T. Gerçek 
"...vişne rengi basma 

elbisesinden, …" 
119 

bastonlu ihtiyar /+lI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"Sokakta gördüğümüz 

eli bastonlu 

ihtiyarın,…" 

66 

başarısızlık yılları /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Adamlarına 

öldürttüğü Rıfkı 

Amca'nın, başarısızlık 

yıllarında…" 

141 

başı takkeli çocuk /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"Başı takkeli iki 

yaşındaki bir 

çocukla…" 

30 

başıboş görüntü Ø Birleşik   T. Gerçek 

"... hiçbir şeyi ima 

etmeyen başıboş 

görüntüler …" 

240 

başörtülü ana /+lI/ Birleşik   T. Gerçek 

"... küçük kız 

başörtülü iri anasının 

eteği dibinde…" 

80 

başörtülü teyze /+lI/ Birleşik   T. Gerçek 
"Başörtülü teyzelerle 

sohbete dalar, …" 
64 

başörtülü yenge /+lI/ Birleşik   T. Gerçek 
"...başörtülü yorgun 

bir yengeyle kızı …" 
160 

başparmağım 

büyüklüğünd

e 

Kuran-ı 

Kerimler 
Ø SÖ 

BsizİT

m 
T. Gerçek 

"... başparmağım 

büyüklüğünde Kur'an-

ı Kerim'ler satan "… 

56 

batılı seyyah /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Batılı seyyahların 

kitaplarında 

anlatılan…" 

166 

batılılaşmacı nutuk /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... Batılılaşmacı,…, 

Atatürkçü laik nutukla 

yatıştırıyor. " 

104 

bay coca cola Ø Basit   T. Gerçek 
"... hakiki Bay Coca 

Cola gelince …" 
111 

bayağı cümle Ø Basit   T. Gerçek 

"...bu türden bayağı 

cümleler yazmaya, 

…" 

233 

bayağı 

olmayan 
görüntü /-An/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...çok fazla bayağı 

olmayan bir dizi 

görüntüde …" 

202 

becerikli [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

 "...erdem gibi 

gösterebilen becerikli 

kişilerden..."  

138 

becerikli hafiye /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... her dönemeçten 

sonra becerikli bir 

hafiye gibi,…" 

160 
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beceriksiz [katil] /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"Ama katilim 

beceriksiz çıktı, ..." 
187 

beceriksiz atış talimi /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"... beceriksiz bir atış 

talimi yapmış oldum." 
150 

beceriksiz eller /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bacaklarımda 

blucinim, beceriksiz 

ellerim,,..." 

171 

beceriksiz gangster /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...siyahi bir 

kahramanın beceriksiz 

zenginleri,…" 

70 

beceriksiz polis /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...beceriksiz 

zenginleri, 

polisleri,,…" 

70 

beceriksiz zengin /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...beceriksiz 

zenginleri, 

polisleri,,…" 

70 

bedava çay Ø  Basit   
Far+

Ar 
Gerçek 

"...bir çocuğun 

sunduğu bedava çayın 

yanında …" 

64 

beğendili döner /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... beğendili ve kekik 

kokulu nefis bir döner 

yedim." 

164 

bekçi [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sokakta bir adam 

yürüyor olurdu,..., bir 

bekçi." 

62 

bekçi [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yaygınlığı, kırk 

yıldır ordudan 

bekçilere, …" 

142 

beklenmedik mutluluk /-DIK/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...bundan sonraki 

beklenmedik 

mutluluğun…" 

51 

beklenmedik  şekil /-DIK/ SÖ Cc T. Gerçek 

"..., beklenmedik bir 

şekilde ısınan 

kaloriferi…" 

199 

beli tabancalı adamlar /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"..., beli tabancalı, 

yüzü donuk ,... 

adamlar…" 

58 

belirgin özellik /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ve benim gibi 

heriflerin en belirgin 

kişisel özelliği …" 

177 

belirgin vakar /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... yüzüne belirgin bir 

zarafet ve vakar 

geliyor." 

138 

belirgin zarafet /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... yüzüne belirgin bir 

zarafet ve vakar 

geliyor." 

138 

belirsiz [yön] /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"Ama gittiğim yön 

belirsiz olduğu 

için…" 

21 

belirsiz amaç /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"İki üç kişi belirsiz bir 

amaçla…" 
75 

belirsiz ışık /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., belirsiz bir ışıkla 

parıldayan,…" 
87 
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belirsiz 
kavşak 

noktası 
/+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"Belirsiz bir kavşak 

noktasındaki bir 

lokantanın…" 

88 

belirsiz yerler /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"Uzaklardaki, belirsiz 

yerlerdeki büyük 

düşüncelere,…" 

143 

belirsiz yolculuk /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bu belirsiz 

yolculukların sihrine, 

…" 

128 

belli belirsiz 
ahşap 

kokusu 
/+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Odada belli belirsiz 

bir ahşap kokusu, 

…vardı." 

146 

belli belirsiz 
alkol 

kokusu 
/+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Belli belirsiz bir 

alkol kokusu 

aldım,…" 

81 

belli belirsiz heyecan /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 
"... belli belirsiz bir 

heyecan duyarak,…" 
153 

belli belirsiz ışık /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"... çevresine yaydığı 

belli belirsiz bir ışık 

yüzünden …" 

245 

belli belirsiz mizah /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"... belli belirsiz ince 

mizahın oğlunda hiç 

mi hiç olmadığına..." 

112 

belli belirsiz mutluluk /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"...ama belli belirsiz 

bir mutluluk da vardı; 

" 

239 

belli belirsiz müzik /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"...  bir radyoda belli 

belirsiz bir müzik 

vardı." 

177 

belli belirsiz rüzgar /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 
"...belli belirsiz bir 

rüzgâr bastırarak...." 
28 

belli belirsiz rüzgar /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 
"...belli belirsiz bir 

rüzgârı,…" 
37 

belli belirsiz rüzgâr /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Belli belirsiz rüzgâr 

yağmur bulutlarının 

yönünden;…" 

117 

belli belirsiz rüzgâr /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Belli belirsiz bir 

rüzgârda 

dalgalanan,…" 

107 

belli belirsiz 
suçluluk 

duygusu 
/+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Belli belirsiz bir 

suçluluk 

duygusuyla..." 

75 

belli belirsiz şaka /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"...o belli belirsiz şaka 

ve şaşkınlık duygusu 

... " 

246 

belli belirsiz umut /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"...  belli belirsiz 

umudundan başka 

hiçbir şey yoktu." 

184 

belli belirsiz yer /+lI/.../+sIz/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"...belli belirsiz bir 

yerden gelen bir ağaç 

hışırtısından …" 

135 

bembeyaz elbiseler *m/Ø SÖ PekşSf Ar. Gerçek 

"... şehir çarşısındaki 

bir dükkana 

bembeyaz 

elbiselerle... çıktım, 

…" 

163 
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bembeyaz ışık *m/Ø SÖ PekşSf Ar. Gerçek 

"Beyaz, bembeyaz bir 

ışık yalnız gözlerimi 

değil aklımı da 

körleştirmiş." 

24 

bembeyaz ışık *m/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...bembeyaz bir ışık 

içinde karşıma aşk 

çıktı".  

36 

bembeyaz peçete *m/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 
"Elinde bembeyaz bir 

peçete,…" 
35 

bembeyaz 

kesilmiş 
işçi /-mIş/ SÖ Cc 

Ar.+

T. 
Üst 

"...undan bembeyaz 

kesilmiş bir işçiye o 

kadar gerçek gelmiş 

olmalı ki,…" 

161 

bencil düşünceler /+cIl/ Türemiş   T. Gerçek 

"... aklımda kötü 

hesaplar, bencil 

düşünceler, ölüm ve 

kitap vardı …" 

152 

benim gibi [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"...gerçek aşk 

cennetinin kapıları 

yüzüne çarpılan 

benim gibilerin…" 

145 

benim gibi herifler Ø Basit   T. Gerçek 

"... benim gibi 

heriflerin en belirgin 

kişisel özelliği olan 

yürüyüş üslubunda…" 

177 

benzeri heyecan Ø Basit   T. Gerçek 

"...benzeri bir 

heyecanla ona cevap 

yetiştirmişti. " 

125 

benzersiz hikmet /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...benzersiz bir 

hikmetin işareti 

olduğuna inanmak 

isterdim." 

218 

berbat [hal] Ø Basit   Far. Gerçek 

"... atın halinin 

benimkinden de 

berbat olduğunu 

kavradım. " 

234 

berbat şey Ø Basit   Far. Gerçek 

"... Ama daha berbat 

olan şeyi de fark 

ettim."  

180 

beton apartman Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...beton apartman 

binalarına 

dönüştürüldüğü …" 

231 

beton 
apartmanla

r 
Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... beton 

apartmanların 

balkonlarındaki demir 

korkulukların…" 

229 

beton yapılar Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...bir örnek beton 

yapıların birinde 

kayboluyermişti. " 

175 

betondan cadde Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...bir felçli gibi 

kaskatı kesilen 

betondan 

caddelerine,…" 

42 
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beyaz [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Dedelerinin 

yüzyıllardır bizon 

avladığı topraklara 

göz diken 

beyazlar,…" 

102 

beyaz çizgi Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...gökte bir jetin 

bıraktığı beyaz ve 

narin çizgiyi fark 

eder, …" 

67 

beyaz elbise Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"...giydiğin o beyaz 

elbise ve yüzün kanlar 

içinde." 

55 

beyaz gömlek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... uzun boylu, beyaz 

gömlekli babası 

geldi…." 

35 

beyaz gömlek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...beyaz gömlekli 

kravatlı bir adam bir 

konuşma yapıyordu." 

80 

beyaz gömlek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...hedefimin beyaz 

gömleğine hafif bir 

sarı, …" 

175 

beyaz gömlek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... işimi bitirmek için 

hedefimin kişiliksiz 

beyaz gömleğine…" 

175 

beyaz ışık Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... dışarıdan gelen 

beyaz ve ürpertici bir 

ışığın içinde…" 

19 

beyaz ışık Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"... beyaz ışığın içinde 

dudaklarıma değen 

şeyin tadını. " 

48 

beyaz ışık Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Sonra beyaz bir ışık 

belirdi ekranda,…" 
92 

beyaz ışık Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Beyaz, bembeyaz bir 

ışık …" 
24 

beyaz 
işçi 

hayaletleri 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"..., loş bir ışıkta 

beyaz ve korkutucu 

işçi hayaletleri,…" 

161 

beyaz ordu Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...beyaz ordu ile 

karanın, içimizdeki iyi 

ile kötünün ruhsal 

savaşı olarak. " 

235 

beyaz sayfa Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"... temiz ve beyaz 

sayfanın kokusunu 

içime çektim…" 

37 

beyaz yaprak Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...beyaz yapraklı 

Iowa ormanlarını 

aşıyorlar …" 

102 

beyaz yol şeritleri Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... gözleri asfaltta 

parıldayan beyaz yol 

şeritlerine 

dikiliydi…" 

63 

beyaz gibi soluk Ø Basit   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Beyaz gibi soluk bir 

renkte,…elbise..." 
21 
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beyaz 

gömlekli 
adam /+lI/ SÖ ST 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kare ceketli beyaz 

gömlekli kravatlı bir 

adam bir konuşma 

yapıyordu." 

80 

beyaz 

gömlekli 
baba /+lI/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... uzun boylu, beyaz 

gömlekli babası 

geldi…." 

35 

beyaz 

olmayan 
elbise /-An/ SÖ Cc 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ama beyaz 

olmayan ve başka 

hiçbir renk de 

olmayan bir elbise ... 

" 

21 

beyaz 

yapraklı 

Lowa 

ormanları 
/+lI/  SÖ ST 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...beyaz yapraklı 

Iowa ormanlarını 

aşıyorlar …" 

102 

beyhude telaş Ø Basit   Far. Gerçek 

"...bir anda beyhude 

bir mekanik telaşın 

içinde bulduk 

kendimizi." 

245 

bez afiş Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...orta yerine gerilmiş 

bez afişte …" 
78 

bezden ilan Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...toplu sünnet 

töreninin bezden 

ilanları arasında …" 

67 

bezgin kasaplar /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ve bezgin 

kasabaları saydım. " 
96 

bezgin yolcu /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., yorgun bezgin 

yolcunun ruhunun 

derinliklerinden 

çıkarıp,…" 

246 

bıyıklı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... bıyıklı bıyıksız 

onbinlerce mutsuz 

gördük." 

71 

bıyıklı erkek /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...varoluş dansı eden 

bıyıklı erkeklere…" 
47 

bıyıksız [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"... bıyıklı bıyıksız 

onbinlerce mutsuz 

gördük." 

71 

bıyıksız beyefendi /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...ve bıyıksız bir 

minik oyuncak 

beyefendi." 

79 

biçare kahraman /bî+/ Türemiş   Far. Gerçek 
"...sabırlı sigortacı, 

biçare kahraman." 
237 

biçimli [yüz] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yüzü... biçimli ve 

evet, peki, 

yakışıklıydı." 

176 

bildik dünya /-DIK/ Türemiş   T. Gerçek 

"Bir süre sonra o eski 

dünyanın, bildik 

dünyanın…" 

20 

bildik müzik /-DIK/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kulaklarım bildik 

tanıdık eski bir 

müziğin kederli 

notalarını seçmeye 

başladı." 

240 
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bildik tanıdık dünya 
/-DIK/ 

... 
/-DIK/ 

SÖ İkileme T. Gerçek 

"Çevremdeki bildik 

tanıdık eski dünyanın 

…" 

11 

bildik tanıdık şey 
/-DIK/ 

... 
/-DIK/ 

SÖ İkileme T. Gerçek 

"...bildik tanıdık bir 

şey gibi 

gözüküyordu." 

8 

bilet satmaya 

mahkum 
adam Ø SÖ 

YliKıs

Öb 

Fr.+

T.+A

r. 

Gerçek 

"...bir ömür boyu bilet 

satmaya mahkum 

mağrur bir adam,…" 

156 

bilge şeyh /-gA/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bu sınırda 

rastladığı bilge şeyhe 

hayatın, …" 

182 

bilinçli maşa /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Büyük Kumpas'ın 

bilinçli ve bilinçsiz 

maşaları, …" 

114 

bilinçsiz maşa  /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Büyük Kumpas'ın 

bilinçli ve bilinçsiz 

maşaları, …" 

114 

bilinçsizce zalim /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 
" Neden bu kadar 

bilinçsizce zalim?"  
109 

bilinen şey /-An/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kitap yazmaya 

cüret ettikleri bilinen 

bir şeyse de…" 

122 

bilinmeyen gemi /-An/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bilinmeyen bir 

geminin aydınlık ve 

soğuk salonunda …" 

71 

bilinmeyen kaynak /-An/ Türemiş   T. Gerçek 
"...- bilinmeyen bir 

kaynaktan,…" 
122 

bilinmeyen ülke /-An/ Türemiş   T. Gerçek 
"... senle gidelim en 

bilinmeyen ülkeye!"  
170 

bilinmeyen ülke /-An/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kendisini o 

bilinmeyen ülkenin 

eşiğine götürecek …" 

43 

bilinmeyen ülke /-An/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sanki bilinmeyen bir 

ülkeye bizi götürecek 

işaretleri arıyoruz,…" 

129 

bilinmeyen ülke /-An/ Türemiş   T. Gerçek 

"... hayatımın 

bilinmeyen bir ülkeye 

doğru …" 

199 

bilinmeyen ülke /-An/ Türemiş   T. Gerçek 

"... hiç bilinmeyen bir 

ülkeyi keşfedeceğini 

söylemişti. " 

148 

bilinmez saat /-z/ Türemiş   T. Gerçek 
"Birine biniverdim bir 

bilinmez saatte. " 
43 

bir dükkân 

dolusu 
eşya Ø SÖ 

BsizİT

m 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"... bir dükkan dolusu 

eşyaya sırtını döner 

…" 

110 

birbirine eşit hayatlar /+it/ SÖ 
YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"... bütün hayatlar ona 

göre aslında birbirine 

eşitti. " 

180 

birbirlerinden 

habersiz 

Zenith ve 

omega 
/+sIz/ SÖ 

ÇlıKıs

Öb 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"Birbirlerinden 

habersiz Zenith ve 

Omega'nın 

çabalarından…" 

127 
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bitip 

tükenmeyen 
şaka /-An/ SÖ Cc T. Gerçek 

"..., yerçekimsiz bir 

mekanın bitip 

tükenmeyen şakalarını 

keşfeder gibi…" 

247 

bitip 

tükenmeyen 

yaz 

yağmurları 
/-An/ SÖ Cc T. Gerçek 

"Güdül kasabasına 

bitip tükenmeyen yaz 

yağmurlarından …" 

78 

blucinli kız /+lI/  Türemiş   
İng.+

T. 
Gerçek 

"...blucinli sigaralı 

kızların çene çaldığı 

köşeye önce bir 

bakar…" 

38 

blucinli kız /+lI/ Türemiş   
İng.+

T. 
Gerçek 

"...blucinli kız, bizim 

de yardımlarımızla 

araçtan dışarı çıktı." 

73 

blucinli kız /+lI/ Türemiş   
İng.+

T. 
Gerçek 

"Gül bana," dedi 

ölmekte olan blucinli 

kız." 

73 

blucinli kız /+lI/ Türemiş   
İng.+

T. 
Gerçek 

"Blucinli kızın sudan 

söz ettiği …" 
74 

blucinli kız /+lI/ Türemiş   
İng.+

T. 
Gerçek 

"Bir süre sonra 

blucinli kızın …" 
75 

blucinli kız /+lI/ Türemiş   
İng.+

T. 
Gerçek 

"...sevgilisinin elini 

tutarak ölen blucinli 

kızı …" 

230 

boğucu yatakhane /-IcI/  Türemiş   T. Üst 

"Bir taşra kentinde ya 

da boğucu bir öğrenci 

yatakhanesinde…" 

131 

boktan herif Ø Basit   T. Üst 
"Boktan herifin 

tekiydi, hep içerdi,…" 
15 

bol reklam Ø Basit   T. Gerçek 
"...meyve esanslı, bol 

reklamlı ürünleri …" 
228 

bol tüy Ø Basit   T. Gerçek 
"... bol tüylü ve mutlu 

bir köpeğe,…" 
166 

bol reklamlı ürünler /+lI/ SÖ ST 
T+Fr

.+T. 
Gerçek 

"...meyve esanslı, bol 

reklamlı ürünleri …" 
228 

bol tüylü köpek /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"... bol tüylü ve mutlu 

bir köpeğe,…" 
166 

bomboş [oda] *m/Ø Türemiş   T. Gerçek 

"Oda bomboş kaldı, 

sanki ben de yoktum 

…" 

24 

bomboş [yatak] *m/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...köşedeki yatağın 

boş, bomboş 

olduğunu görür 

görmez …" 

194 

borazan çocuk Ø Basit   
T.+F

ar. 
Üst 

"...oyun bozan 

borazan çocuk gibi 

silaha sarıl. " 

84 

borç para Ø Basit   T. Gerçek 
"...ama otobüs kaçtı, 

borç para versene!" 
167 

boş [sınıf] Ø  Basit   T. Gerçek 
"Beni öptüğü küçük 

sınıf boştu,…" 
27 
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boş [sıralar] Ø  Basit   T. Gerçek 

"..., ama sıralar iyice 

boş olduğu için 

hemen kurbanımı 

buldum." 

193 

boş [yatak] Ø  Basit   T. Gerçek 

"...köşedeki yatağın 

boş, bomboş 

olduğunu görür 

görmez…" 

194 

boş 
ayran 

şişeleri 
Ø  Basit   T. Gerçek 

"...elleri boş ayran 

şişeleriyle doluyken 

kurşunlanmış,…" 

132 

boş daire Ø  Basit   T. Gerçek 

"...karşıdaki boş 

daireye yeni bir aile 

yerleşmişti." 

10 

boş daire Ø  Basit   T. Gerçek 

"Bizim evin 

karşısındaki boş 

daireye yerleşen…" 

211 

boş dünya Ø  Basit   T. Üst 
"Boş bir sınıf bulup 

konuşalım." 
22 

boş ekran Ø  Basit   T. Gerçek 

"...anlayışsızca boş 

ekrana bakan koltuk 

komşumun…" 

48 

boş gevezelik Ø  Basit   T. Üst 

"... kitabın kendisinin 

yanında bir çeşit boş 

gevezeliğe,…" 

59 

boş koltuk Ø  Basit   T. Gerçek 

"Kocasının boş 

koltuğuna kırk beş 

derece …" 

17 

boş koltuk Ø  Basit   T. Gerçek 

"Kocasının boş 

koltuğuna kırk beş 

derece …" 

209 

boş koltuk Ø  Basit   T. Gerçek 

"...yanımdaki boş 

koltuğa doğru işaret 

ederek…" 

236 

boş koltuk Ø  Basit   T. Gerçek 

"...ya da onun boş 

koltuğuna doğru 

uzanarak…" 

241 

boş koltuk Ø  Basit   T. Gerçek 

"Otobüste de gittim 

en öndeki boş 

koltuklardan birine 

oturdum." 

243 

boş laf Ø  Basit   T. Üst 
"... kandırmak için 

boş laflar: …" 
85 

boş laf Ø  Basit   T. Üst "Aşk boş bir laftır. " 205 

boş lokanta Ø  Basit   T. Gerçek 

"...boş lokantalar, 

sessiz dağlar, telaşlı 

tavşanlar." 

169 

boş lokantalar Ø  Basit   T. Gerçek 

"...boş lokantalar, 

sessiz dağlar, telaşlı 

tavşanlar." 

50 

boş masa Ø  Basit   T. Gerçek 

"...boş masaların 

uzandığı yarı 

karanlıkta…" 

43 
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boş oda Ø  Basit   T. Gerçek 
"Boş odanın 

penceresinden…" 
195 

boş 
öğrenci 

yurdu 
Ø  Basit   T. Gerçek 

"...boş öğrenci 

yurdunda kitabı 

yeniden yeniden 

okuyarak…" 

122 

boş sandalye Ø  Basit   T. Gerçek 

"Bir serçe masadaki 

iki boş sandalyeden 

birine kondu," 

155 

boş sınıf Ø  Basit   T. Gerçek 
"...boş sınıflara 

girdim,,…" 
21 

boş sınıf Ø  Basit   T. Gerçek 
"İkinci katta boş bir 

sınıf bulduk, …" 
22 

boş sınıf Ø  Basit   T. Gerçek 

"Boş sınıfta 

yankılanan ayak 

seslerim, …" 

27 

boş sınıf Ø  Basit   T. Gerçek 

"...park ve minibüs 

duraklarına bakan boş 

sınıflardan …" 

197 

boş sokak Ø  Basit   T. Gerçek 

"..., boş ve ıslak 

sokakların hüznünü, 

…" 

17 

boş sokaklar Ø  Basit   T. Gerçek 

"...boş ve hüzünlü 

sokaklarda 

sallandıktan sonra…" 

192 

boş şişe Ø  Basit   T. Gerçek 

"... boş şişe 

toplayanların ayak 

izlerine…" 

28 

boş yatak Ø  Basit   T. Gerçek 

"... Güdül Postası boş 

yatağın üzerinde 

duruyordu,…" 

195 

Boşnak futbolcu Ø  Basit   T. Gerçek 

"...yeni transfer 

Boşnak ve Arnavut 

futbolcuları 

gördüm,…" 

231 

boyalı anne /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Meraklı ve boyalı bir 

anne, yakışıklı ağabey 

…" 

35 

boyalı teneke /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...karton gibi 

katlanmış boyalı 

tenekelerin arasına…" 

73 

boyasız sabun /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"... sobalarını, boyasız 

sabunları, cibinlikleri, 

sarkaçlı saatleri 

saklamış." 

114 

boz ceket Ø Basit   T. Gerçek 

"Kurşun geçirir bir 

boz ceket giydi 

üzerine …" 

177 

boz renk Ø Basit   T. Gerçek 

"...hepsi aynı soluk 

yeşil ve boz renkli 

elbiseler…" 

27 

boz yağmurluk Ø Basit   T. Gerçek 

"..., Seiko'yu niye boz 

bir yağmurlukla hayal 

ettiğimi düşündüm." 

160 
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boz renkli elbise /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Far.+

T. 

Gerçek 

"...hepsi aynı soluk 

yeşil ve boz renkli 

elbiseler…" 

27 

bozuk asfalt /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... iniltiye uygun 

bozuk bir asfaltta 

ilerlediğimiz için…" 

241 

bozuk para /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...bir tabak içinde 

duran bozuk 

paralarıma, 

anahtarlığıma, …" 

40 

bozuk para /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... tütüncülerde 

bozuk para yerine 

geçtiği 

hatırlanmış,…" 

228 

bozuk para /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bozuk para olarak 

kullanıldığını bana 

hatırlatırken,…" 

237 

bozuk saatler /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bir başka seferinde 

ustamla bozuk 

saatlerinizi tamir 

ederim, dedim." 

53 

budala [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Zaman, derdi bir 

budala, bir gürültüdür. 

" 

95 

budala [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Benim gibi bir 

budalanın büyük bir 

ihtimalle yapacağı 

gibi,…" 

16 

budala [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...saygıdeğer ve 

tutkulu budalalara, 

…" 

143 

budala [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Bazı özentili 

budalaların …" 
206 

budala adam Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... kararlı ve budala 

adamlar gibi. " 
27 

budala kahraman Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... hayatın anlamını 

bulmaya çalışan 

bahtsız ve budala 

kahramana…" 

231 

budalaca heves /+CA/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kendisi de 

budalaca bir hevesle 

bir bayilik almayı…" 

111 

buğulu cam /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kirli zemin 

taşlarına kadar inen 

buğulu cam vardı…" 

43 

buharlı gemi /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bindiği bir buharlı 

gemiyle vardığı…" 
102 

bulanık su /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Hiç de yeşil olmayan 

bulanık bir suyu …" 
165 

bulanık su /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... üstümü başımı 

sırılsıklam bırakan bir 

musluktan…" 

242 
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bulaşıcı hastalık /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Batı'dan gelip 

bütün ülkeyi bulaşıcı 

ve ölümcül bir 

hastalık gibi saran …" 

228 

bulutlu sabah /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sonra bulutlu bir 

sabah, sonra otobüs 

vites değiştirir, …" 

56 

buruşuk gömlek /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., leş gibi perdeleri, 

katil adayının kirli ve 

buruşuk 

gömleğini,…" 

184 

buz gibi gazoz Ø Basit   T. Gerçek 

"...Buz Gibi BUDAK 

gazozunun şişesine 

…" 

154 

buz gibi kalabalık Ø Basit   T. Üst 

"...beni buz gibi bir 

yalnızlığın ve 

kalabalığın …" 

64 

buz gibi soğuk Ø Basit   T. Gerçek 
"...buz gibi soğuk bir 

başkasında …" 
53 

buz gibi yalnızlık Ø Basit   T. Üst 

"...beni buz gibi bir 

yalnızlığın ve 

kalabalığın …" 

64 

buz gibi  soğuk Ø Basit   T. Gerçek 
"..., buz gibi soğuk 

halıların üzerinde,…" 
16 

buzdan asfalt Ø Basit   T. Gerçek 

"...otobüsümüz 

buzdan asfaltın 

üzerinden…" 

52 

buzdan cam Ø Basit   T. Gerçek 
"...buzdan camların 

arkasında,…" 
25 

buzdan beyaz ışık Ø SÖ 
ÇlıKıs

Öb 

T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"...tebeşir kokusu, 

buzdan beyaz bir 

ışık." 

28 

buzlu pencere /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bir an buzlu 

penceremden 

Tanrı'yla göz göze 

gelmenin…" 

52 

buzlu soğukluk /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...karanlık camın 

buzlu soğukluğuna 

yaslanmış…" 

45 

bülbül ses Ø Basit   Far. Gerçek 

"... yakut güllü ve 

bülbül sesli bir ingiliz 

Prior saati …" 

136 

bülbül sesli 
İngiliz 

Prior saati 
/+lI/ SÖ ST 

Far.+

T. 
Gerçek 

"... yakut güllü ve 

bülbül sesli bir ingiliz 

Prior saati …" 

136 

büyük [soba] /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Yurt Kahvehanesi 

iyidir, sobası 

büyüktür, …" 

177 

büyük abla /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Büyük abla esrarlı 

bir suskunluk …" 
101 

büyük adam /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Büyük adamlar, tıpkı 

büyük çağlar,…" 
119 
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büyük adam /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...yeni tarih 

yapılacağı zaman bu 

büyük güç,…" 

119 

büyük aile /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...uğursuzluklardan 

sonra büyük aile 

dağılınca,…" 

97 

büyük amaç /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... en büyük amacın 

ne olduğunu sorarız." 
116 

büyük aşk /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... ya gençliklerinin 

tek ve büyük aşkını ya 

da …" 

164 

büyük balon /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Büyük balonları 

dolduran iri 

harflerin…" 

105 

büyük bayii /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"En büyük bayidir o, 

dedi biri. " 
82 

büyük buluş /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... Batı 

medeniyetinin bu en 

büyük buluşu,…" 

204 

büyük çağ /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... tıpkı büyük çağlar, 

büyük ülkeler gibi…" 
119 

büyük çerçeve /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...camlanmış büyük 

bir çerçeve içinde …" 
99 

büyük düşman /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Ezan vaktinin en 

büyük düşmanının…" 
136 

büyük düşünce /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... ilham alarak 

olgunlaştırdığım 

büyük düşüncemi,…" 

117 

büyük düşünceler /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Uzaklardaki, belirsiz 

yerlerdeki büyük 

düşüncelere,…" 

143 

büyük düzen /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... hangi büyük 

düzenin ve hangi 

asimetrik 

rastlantının…" 

195 

büyük felaket /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... ülkemiz için ne 

büyük bir felaket 

olduğunu…" 

236 

büyük filozoflar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...Büyük Filozoflar 

ve Büyük 

Muzdaripler, …" 

215 

büyük genç /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Benden biraz büyük 

iki genç…" 
92 

büyük güç /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... yeni tarih 

yapılacağı zaman bu 

büyük güç,…" 

119 

büyük gün /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"O büyük günde 

kamuoyunun, 

gazetelerin,…" 

119 

büyük hareket /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"..., bu büyük hareketi 

ayakta tutacak 

zenginlik…" 

117 
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büyük harfler /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... büyük harfleri 

birleştirilirse yeni bir 

tebliğ …." 

91 

büyük hayaller /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Büyük hayalleri 

paylaşmış…" 
143 

büyük hazine /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"..."bu en büyük 

hazinemizi" 

kaybetmiş 

şaşkınlar…" 

113 

büyük ihtimal /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... -büyük ihtimalle 

ben içerde otururken- 

…" 

124 

büyük ihtimal /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Benim gibi bir 

budalanın büyük bir 

ihtimalle yapacağı 

gibi,…" 

16 

büyük ihtimal /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... büyük ihtimal 

kapanan ya da boşalan 

küflü…" 

122 

büyük ihtimal /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Büyük bir ihtimalle 

Milli istihbarat 

Teşkilatı'nda…" 

126 

büyük 
imparatorlu

k 
/-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... büyük 

imparatorlukların 

yıkılma zamanlarında 

olduğu…" 

236 

büyük insan /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...şüphesiz büyük bir 

insan. " 
159 

büyük irade /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"..., büyük bir irade ve 

kararlılık…" 
195 

büyük iş /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... Devletin yapması 

gereken bir büyük işi 

ben yapıyorum." 

112 

büyük işler /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... Pek büyük işler 

başarmaya namzet 

…" 

134 

büyük kararlılık /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"..., büyük bir irade ve 

kararlılık…" 
195 

büyük 
Karşı 

Kumpas 
/-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...Büyük Karşı 

Kumpas'ın kalbinde 

yıllarca, …" 

196 

büyük kısım /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...yolun büyük bir 

kısmını 

bulunduğumuz 

noktadan …" 

119 

büyük kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Bir büyük kumpas 

varmış,…" 
110 

büyük kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...Büyük Kumpas'ı 

başlattı. " 
94 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Bir adam Büyük 

Kumpas'ın piyonu,.." 
94 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...Büyük Kumpas'tan 

sonra fark etmiş." 
111 
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Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...maşası olduğu 

Büyük Kumpas'ı 

alışıp unutacakmış..." 

111 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...Büyük 

Kumpas'ının 

varlığından bir kere 

daha emin..." 

112 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Büyük Kumpas'a 

karşı onlar 

birbirlerinden mal 

alıp…" 

113 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...Büyük Kumpas'ın 

maşalarına karşı 

dikkatli,…" 

113 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... Büyük Kumpas'ın 

bilinçli ve bilinçsiz 

maşaları,…" 

114 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"..., onları Büyük 

Kumpas'ın 

piyonları…" 

115 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"O kitap Büyük 

Kumpas'ın 

yalnızca…" 

115 

büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... Batı'dan gelen 

Büyük Kumpas'ın 

varlığını …" 

116 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...Büyük Kumpas'ın 

oyununa gelmeyecek 

…" 

118 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...Büyük Kumpas'a 

karşı başarılı 

olursa…" 

120 

büyük kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...ortak 

düşmanlarının Büyük 

Kumpas'ına karşı…" 

130 

büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Büyük Karşı 

Kumpas'ın kalbindeki 

konaktan sıvışmadan 

…" 

195 

Büyük Kumpas /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... Dr. Narin'in 

Büyük Karşı 

Kumpası'nın…" 

231 

Büyük Kumpasçı /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...Büyük 

Kumpasçılar'ın, 

oğlunu ele geçirip …" 

112 

büyük kuvvet /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...büyük kuvvetlerin, 

Büyük 

Kumpasçılar'ın, …" 

112 

büyük mucize /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"..., kafamda en 

büyük mucize 

gerçekleşir,…" 

207 

büyük 
muzdariple

r 
/-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...Büyük 

Muzdaripler, Resimli 

ve Açıklamalı …" 

215 
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büyük mücadele /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... yazıya karşı büyük 

mücadelesinden 

bahsetti... " 

76 

büyük müşteri /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Avrupa saatçiliğinin 

en büyük müşterisi 

hep bizdik." 

135 

büyük nimet /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...yaşamanın en 

büyük nimeti olarak 

gördüğü…" 

107 

büyük nimet /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... işin ne büyük 

nimet olduğunu …" 
233 

büyük soba /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... eczanenin eski ve 

büyük sobasını,…" 
208 

büyük sorumluluk /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... bana önerdiği 

büyük sorumluluk 

konusunda…" 

196 

büyük şirket /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...uluslararası büyük 

şirketlerin meyve 

esanslı,…" 

228 

büyük tasarımcı /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... karşıma 

çıkarıveren büyük 

tasarımcının …" 

226 

büyük taş /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...düzgün kesilmiş 

büyük taşlar arasında 

yürürken, …" 

110 

büyük uygarlıklar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Büyük uygarlıkların 

yıkılışı…" 
108 

büyük ülke /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...büyük ülkeler gibi 

içlerinde neredeyse 

patlayacak…" 

119 

büyük yolculuk /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...büyük yolculuğun 

çıkış noktasını, …" 
43 

büyük 

Yurt 

Kahvehane

si 

/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...meydandaki o 

büyük Yurt 

Kahvehanesi 

iyidir,…" 

177 

büyüklü [yaş] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Benim yaşlarda, 

belki birkaç yaş 

büyüklü." 

155 

büyüleyici sır /-IcI/ Türemiş   T. Üst 

"... derinlerde yatan 

büyüleyici bir sırrın, 

…" 

218 

büyülü göz /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"Bana dünyanın bir 

başka yerinden 

bakabilen büyülü 

gözleri vardı." 

62 

cadaloz [memure] Ø Basit   T. Gerçek 
"...memure ise tam bir 

cadaloz çıktı: " 
153 

cadaloz öğretmen Ø Basit   T. Gerçek 
"..., sergiyi gezen 

cadaloz öğretmen,…" 
80 

cadı teyze Ø Basit   Far. Üst 
"... bir cadı teyze 

"işte," dedi, …" 
233 
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cahil çiftçi Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Fareleriyle baş 

edemeyen cahil 

çiftçiyi 

bilgilendiren,…" 

115 

cam parça Ø Basit   T. Gerçek 

"...alüminyum ve cam 

parçalarına çarptım, 

…" 

45 

cami 

duvarına asılı 
karton /-I/ SÖ 

YliKıs

Öb 

Ar. + 

Far. 

+ Tr. 

Gerçek 
"Cami duvarına asılı 

bir kartondan …" 
240 

can çekişen ruh /-An/ SÖ Cc 
Far.+

T. 
Üst 

"Can çekişen bir 

ruhun, …" 
191 

Canan gibi kız Ø Basit   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...ve Canan gibi bir 

kızın o kırık kalpler, 

…" 

58 

canciğer arkadaş Ø Birleşik   
Far.+

T. 
Üst 

"...nice serüvenler 

yaşayan canciğer iki 

arkadaş…" 

192 

canhıraş horultu Ø  Basit   Far. Gerçek 

"...huzursuz bir 

kasabın canhıraş 

horultusunu…" 

153 

canhıraş patlama Ø  Basit   Far. Gerçek 

"...kazanın canhıraş 

patlamasından sonra 

…" 

51 

caniyane soru /+âne/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Üst 

"...caniyane pek çok 

soruyla birlikte,…" 
193 

canlı toprak /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"Bütün bu canlı 

toprağa, servilere, …" 
110 

canlı yaşantı /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"...kalabalık ailelerin 

canlı yaşantısına 

tanık…" 

98 

cansız nesne /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...ağır ve cansız bir 

nesne gibi hareket ..." 
217 

casus [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...güneş yüzü 

görmemiş labirentler 

ülkesinden bir 

casus,…" 

236 

casus [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Örgütlediği casuslar 

bürokrasisinin de …" 
120 

casus [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...casuslarına 

yaptırdığı 

araştırmaların 

tutanaklarını 

okumalıymışım." 

115 

casus [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...casuslarının 

yazdığı raporları, …" 
115 

casus [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...gelen bir Macar 

Nazisi casusu…" 
234 

cehennem 

bekçileri 
zebaniler Ø SÖ 

BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

". cehennem bekçileri 

zebanilerin de melek 

sayılması,…" 

220 

cennet karanlık Ø Basit   Ar. Üst 
"Cennet karanlığın 

içinde bir yerde,…" 
46 



46 
 

cennetten 

kalma 
zaman /-ma/ SÖ İFÖb 

Ar.+

T. 
Üst 

"... birbirleriyle 

cennetten kalma bir 

zamanı kardeşçe…" 

247 

cesur insan Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Bir an, cesur ve yeni 

insanları,…" 
34 

cesur kahraman Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...Altın Ülke'nin 

peşine düşen cesur 

kahraman, …" 

41 

cesur 
kahramanla

r 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...kurşunlanarak 

öldürülen iyi yürekli 

cesur 

kahramanlardan…" 

104 

cesur kardeşler Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...cesur Türk 

kardeşlerinizin 

serüvenleri 

sayesinde…" 

103 

cesur kovboy Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... o dürüst ve cesur 

kovboyların, …" 
103 

cesur otobüs Ø Basit   Ar. Üst 

"...her biri bir başka 

diyara kalkan cesur 

otobüslerin…" 

43 

cevizden 

kapağı 

işlemeli 

duvar saati /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...cevizden kapağı 

işlemeli, dolaplı duvar 

saatini…" 

135 

ceylan göz Ø Basit   Far. Üst 

"...türbanlı kadınlara 

satan ceylan gözlü 

Rus mankenini…" 

230 

ceylan gözlü manken /+lI/ SÖ ST 
Far.+

T. 
Üst 

"...türbanlı kadınlara 

satan ceylan gözlü 

Rus mankenini…" 

230 

cılız ağaç Ø Basit   T. Gerçek 

"...hiç bitmeyen bir 

bozkırdaki cılız bir 

ağacı, …" 

44 

cılız at Ø Basit   T. Gerçek 

"... önden geçen 

ikisini çeken cılız 

atların anası …" 

67 

cılız 
meşe 

ağaçları 
Ø Basit   T. Gerçek 

"... cılız meşe 

ağaçlarının arasından 

kıvrılarak …" 

115 

cıva rengi ırmaklar Ø SÖ 
BsizİT

m 

Far.+

T. 
Gerçek 

"...cıva rengi ırmaklar 

ve unutulmuş 

benzincilerle,…" 

152 

cıvıl cıvıl [televizyon] Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"...huzurlu bir futbol 

maçının renkleriyle 

cıvıl cıvılken, …" 

198 

cıvıl cıvıl gece Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"...Sonpazar kasabası 

gibi cıvıl cıvıl 

gecelerden, …" 

239 

cıvıl cıvıl gömlek Ø SÖ İkileme T. Üst 

"Sarı kırmızı cıvıl 

cıvıl kısa kollu bir 

örnek 

gömlekleriyle…" 

162 
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cıvıl cıvıl renkler Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"...,  beni çağıran 

reklam harflerinin 

cıvıl cıvıl 

renklerini…" 

244 

ciddi açıklamalar /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...Canan o ciddi 

açıklamalarından 

birini yaparken…" 

57 

ciddi buhran /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...ciddi bir buhranın 

eşiğindeyken …" 
132 

ciddi genç /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...ağırbaşlı ciddi ve 

tutkulu bir 

gençtim…" 

134 

ciddi şekil /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"Bir zırdeli kitapla 

ciddi bir şekilde 

ilgilenen …" 

187 

cilalı tahta /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kadife perdeler, 

cilalı tahtalar, 

nazarlıklar, …" 

70 

cilasız ayna /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Cilasız bir aynada 

görüleceği gibi…" 
93 

cilasız ayna /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"O zaman cilasız 

aynada olduğu gibi 

değil, …" 

94 

ciltli kitap /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Okursan ciltli bir 

kitap gibi 

görünüyordu,…" 

217 

cin bakış Ø Basit   Ar. Üst 

"...beni dalgın babaya, 

cin bakışlı kız-

kardeşe, …" 

166 

cin kız Ø Basit   Ar. Üst 
"3. Anne ile cin kız, 

…" 
166 

cin bakışlı kız kardeş /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Üst 

"...beni dalgın babaya, 

cin bakışlı kız-

kardeşe, …" 

166 

cingöz [çocuk] Ø Birleşik   
Ar.+

T. 
Üst 

"...hemen bu cingözle 

arkadaşlık kurar,…" 
154 

cinsel istek /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...karşılık bulamamış 

cinsel isteklerin …" 
88 

çabuk adım Ø Basit   Far. Gerçek 
 "Bana doğru iki 

çabuk adım attı." 
24 

çabuk el Ø Basit   Far. Gerçek 

"Annemin çabuk, 

hafif ve hareketli eli 

…" 

197 

çabuk postacı Ø Basit   Far. Gerçek 

"Küçük ve çabuk 

postacı adımlarıyla 

…" 

154 

çaçaron kadın Ø Basit   İt. Gerçek 
""Canan da," demişti 

çaçaron kadın,…" 
201 

çaçaron 
sınıf 

arkadaşı 
Ø Basit   İt. Gerçek 

"...birden 

üniversiteden çaçaron 

bir sınıf arkadaşıyla 

…" 

201 
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çağdaş hikâye /+dAş/ Türemiş   T. Gerçek 

"...pek çok çağdaş 

romanı ve hikâyeyi 

bitiremeden yarıda 

bıraktım. …" 

203 

çağdaş roman /+dAş/ Türemiş   T. Gerçek 

"...pek çok çağdaş 

romanı ve hikâyeyi 

bitiremeden yarıda 

bıraktım. …" 

203 

çağdaş uygarlık /+dAş/ Türemiş   T. Gerçek 

"...çağdaş uygarlığın 

nüfuz alanının dışında 

…" 

233 

çağdaş uygarlık /+dAş/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Çağdaş Uygarlığa 

Yükselme Örgütü'nün 

…" 

91 

çakmak 

çakmak 
öfke Ø SÖ İkileme T. Üst 

"... Dr. Narin'in 

gözlerinde çakmak 

çakmak bir öfke 

gördüm." 

98 

çalışkan [Seiko] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... yeni saatlerden en 

çalışkan ve hevesli 

olanı, Seiko, …" 

137 

çalışkan el /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...çalışkan elin, 

sabırlı parmağın …" 
94 

çalışkan ev hanımı /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., aşağıdaki 

düzlükte çalışkan bir 

evhanımının 

kurduğu…" 

115 

çalışkan hayaletler /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...çalışkan 

hayaletlerden biri 

bana sallana sallana 

sokuldu…" 

161 

çalışkan Magirus /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...haldır haldır 

koşturan çalışkan 

Magirus …" 

245 

çalışkan oğul /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"... çalışkan oğul 

Mehmet, …" 
166 

çalışkan patron /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"... berber dükkanında 

çalışkan patron …" 
170 

çalışkan saatler /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... Dr. Narin'in 

çalışkan 

saatlerinin…" 

140 

çalışkan  Mehmet /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"... çalışkan oğul 

Mehmet, …" 
166 

çalışkan  Omega /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"Çalışkan Omega 

kütüphanelerde 

yazarın…" 

122 

çalışkan  Omega /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"Çalışkan Omega hiç 

olmazsa köşe 

bakkalın çırağının 

ağzını aramış,.." 

123 

çalışkan  patron /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Çalışkan patron 

kabız ilacı ilanını …" 
157 
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çalışkan  Serkisof /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... Çalışkan Serkisof? 

Zayıf Zenith? Dakik 

Omega?..." 

126 

çamurdan köy Ø Basit   T. Üst 

"..., sudan hayaletlerle 

haşır neşir olmuş 

çamurdan köylerin…" 

241 

çamurla kaplı sokak /-l/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"Çamur ve karla kaplı 

sokaklardan…" 
32 

çamurlu asfalt /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... boylu boyunca 

çamurlu asfalta 

uzandım." 

15 

çamurlu ayakkabı /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Küçük Nahit'in 

futbol oynadığı 

çamurlu ayakkabılar, 

…" 

101 

çamurlu bahçeler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...çamurlu ırmaklar, 

bahçeler, ülkeler. " 
23 

çamurlu dere /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ırmak mıydı, 

çamurlu bir dere 

miydi, …" 

74 

çamurlu garaj /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Çamurlu garajlardan 

çarşının dar 

kaldırımlarına…" 

78 

çamurlu ırmaklar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...çamurlu ırmaklar, 

bahçeler, ülkeler. " 
23 

çamurlu kahve /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...bazan çamurlu bir 

kahve, …" 
227 

çamurlu şehir /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yağmur selleriyle 

batağa dönmüş 

çamurlu bir şehre…" 

227 

çamurlu tarla /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...çamurlu tarlaya 

yuvarlandığı HEMEN 

VARAN, …" 

72 

çamurlu ülkeler /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...çamurlu ırmaklar, 

bahçeler, ülkeler. " 
23 

çantalı memur /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...eli çantalı 

memurlar ya da 

kimler olursa 

olsun,…" 

71 

çapkın [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...çapkın, politikacı 

ve aç vatandaş 

gövdesi…" 

142 

çapkın kaş işareti /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Çapkın bir kaş işareti 

yaptı." 
174 

çapulcu [kişi] /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...gazetelerin 

kışkırttığı 

çapulcularda, …" 

116 

çardaklı kahve /+lI/  Türemiş   

Far.+

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...çardaklı bir 

kahvenin 

serinliğinde…" 

240 

çardaklı kahve /+lI/  Türemiş   

Far.+

Ar.+

T. 

Gerçek 
"Çardaklı kahvede 

Budak gazozunun …" 
240 

çaresiz [at]  /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Yelesi ter içindeydi, 

öfkeli ve çaresizdi,…" 
234 
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çaresiz [kişi]  /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... kaybetmiş 

şaşkınlar gibi çaresiz 

kalmayalım …" 

113 

çaresiz el /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"...çaresiz elini 

kucağımda buldum." 
53 

çarpıcı sahne /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...gördüğü rüyanın 

çarpıcı, şaşırtıcı bir 

sahnesine…" 

95 

çarpık kafa /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... çarpık kafalı 

futbolcuların, mor 

incirlerin,…" 

81 

çarpık kafalı futbolcu /+lI/  SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Üst 

"... çarpık kafalı 

futbolcuların, mor 

incirlerin,…" 

81 

çarşaflı kadın /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...sonra sergilediği 

elbiseleri çarşaflı, 

türbanlı kadınlara …" 

230 

çatlak ayna /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bir mola yerinin 

helasındaki çatlak 

aynada kendimi 

seyrettim: " 

194 

Çehov 

taklitçisi 
yazarlar Ø  SÖ 

BsizİT

m 

Rus.

+T. 
Gerçek 

"...Çehov taklitçisi 

yazarların yapacağı 

gibi…" 

242 

çekici gece /-IcI/ Türemiş   T. Üst 

"...esrarlı ve çekici 

gözüken gecenin 

karanlık kadifesini…" 

241 

çekici sessizlik /-IcI/ Türemiş   T. Üst 

"... başlayan o çekici 

ve acı verici 

sessizlikte, …" 

205 

çekik gözlü /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...hafifçe çekik gözlü 

eşsiz bir minyatür 

güzeli,…" 

164 

çekik perde /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"Yarı çekik perdeleri 

arasından içine…" 
17 

çekik perde /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"Yarı çekik perdeler 

arasından sızan …" 
209 

çelikten ayaklar Ø Basit   T. Gerçek 

"... çelikten 

ayaklarında yansıyan 

ışığıyla…" 

221 

çenebaz teyze Ø Basit   Far. Gerçek 
"... karşı dairenin 

çenebaz teyzesine ... " 
163 

çerçeveli fotoğraf /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...çerçeveli 

fotoğrafından Atatürk 

…" 

190 

çerçeveli fotoğraf /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... duvardaki 

çerçeveli bir fotoğraf 

aydınlandı." 

214 

çerçeveli resim /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...piyanonun 

üzerinde çerçeveli bir 

resim görünce…" 

36 

çeşit çeşit karamelalar Ø SÖ İkileme Far. Gerçek 

"Bazan da çeşit çeşit 

şekerlerden, 

karamelalardan …" 

52 



51 
 

çeşit çeşit otobüsler Ø  SÖ İkileme Far. Gerçek 

"...bozkırın taa, 

böğrüne giden çeşit 

çeşit otobüslere 

bindik. " 

59 

çeşit çeşit saat Ø  SÖ İkileme Far. Gerçek 
"Çeşit çeşit 

saatlerden,…" 
76 

çeşit çeşit şekerler Ø SÖ İkileme Far. Gerçek 

"Bazan da çeşit çeşit 

şekerlerden, 

karamelalardan …" 

52 

çeşitli kademeler /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...Devlet 

Demiryollarında 

çeşitli kademelerde 

faal…" 

126 

çeşitli Mehmet'ler /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Peşine düştüğüm 

çeşitli Mehmetler,…" 
161 

çeşitli Mehmet'ler /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... yolları da oldukça 

dolambaçlı olan 

çeşitli Mehmet'lerden 

…" 

165 

çeşitli örgüt /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...daha sonraki 

mektuplarında çeşitli 

gizli örgüt, …" 

125 

çeşitli 
saat 

markaları 
/+lI/ Türemiş   

Far.+

T. 
Gerçek 

"...imza olarak çeşitli 

saat markaları 

bağışlamıştı. " 

130 

çeşmeli 
mahalle 

meydanları 
/+lI/ Türemiş   

Far.+

T. 
Gerçek 

"...çeşmeli, ağaçlı, 

kedili, kahveli 

mahalle 

meydanlarında 

gezindim. " 

229 

çevik izci Ø Basit   Far. Gerçek 
"... çevik bir izci gibi 

atlarken, " 
114 

çevik kahraman Ø Basit   Far. Gerçek 

"Zıp zıp zıplayan 

çevik 

kahramanların…" 

70 

çeviri roman /-I/ Türemiş   T. Üst 

"...hayattan çok çeviri 

Fransız romanlarını 

taklit eden bir dille." 

196 

çevresi geniş polis /+Iş/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Üst 

"... işlerini gören 

çevresi geniş bir 

emekli polisin 

yardımıyla …" 

130 

çıkık 
elmacık 

kemikli 
/-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...küçük ağızlı, çıkık 

elmacık kemikli,…" 
164 

çıkık elmacık 

kemikli 

minyatür 

güzeli 
/+lI/ SÖ ST T. Üst 

"...çıkık elmacık 

kemikli, hafifçe çekik 

gözlü eşsiz bir 

minyatür güzeli,…" 

164 

çılgın [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"Hangi çılgın bizim 

yanıldığımızı ileri 

sürebilirdi ki, …" 

90 

çılgın arşiv /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"... Dr. Narin'in çılgın 

ve düzenli arşivinin 

belgeleri …" 

133 



52 
 

çılgın at /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...karanlığa doğru 

gemi azıya almış 

çılgın bir at gibi…" 

245 

çılgın bayiler /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Meyhanedeki çılgın 

bayiler …" 
90 

çılgın doktor /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Kızıl dudaklı çılgın 

doktor Canan'ımın…" 
150 

çılgın er /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"Hâlâ bölüğüne 

dönmemiş çılgın 

erler,…" 

171 

çılgın böcekler /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...aç ve çılgın 

hamamböcekleri gibi 

kelimeler ve yazılar 

sardılar." 

94 

çılgın otobüs /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"..., çılgın otobüsler, 

yorgun insanlar, soluk 

harfler, kayıp 

kasabalar …" 

9 

çılgın otobüs /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"Çılgın ve kederli 

otobüsleri de, …" 
169 

çılgın ruh /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"...gür gür 

motorlarının içindeki 

çılgın ruhu 

seviyordum…" 

43 

çılgın saatler /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Dr. Narin'in çılgın 

saatlerinin beni 

zımbalamaları için…" 

163 

çıplak ampul Ø Basit   T. Üst 

"...akşam çıplak ve 

güçlü bir ampulün 

ışığında …" 

211 

çıplak ampul Ø Basit   T. Üst 

"Çıplak ve güçlü bir 

ampulün ışığında orta 

yaşlı bir anne 

babayla,…" 

10 

çıplak ampul Ø Basit   T. Üst 
"Çıplak bir ampul 

yandı. " 
174 

çıplak kadın Ø Basit   T. Gerçek 

"... karıştırmadığım 

çıplak kadınlı 

dergilere, …" 

40 

çıplak kadın Ø Basit   T. Gerçek 

"... yaptığı bir 

araştırmada çıplak 

kadın resmi 

yayımlayan birkaç 

dergi bulmuş,…" 

127 

çıplak kadın Ø Basit   T. Gerçek 

"... yarı çıplak bir 

kadının yapılı ve bal 

rengi omuzları …" 

171 

çıplak kadınlı dergi /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"... karıştırmadığım 

çıplak kadınlı 

dergilere, …" 

40 

çırak [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"… ortalarda bir 

yerde alınsız kahveci 

çırağını gördüm." 

159 



53 
 

çırak [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...bir kazak giyen bir 

kaynakçı çırağıyla çay 

içtim." 

39 

çırak [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...bir çırak, benim de 

şeyh efendiyi 

dinlemek için …" 

153 

çıtı pıtı hanım Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"... televizyon 

ekranında çıtı pıtı bir 

hanımın arabasını…" 

168 

çiçek işlemeli örtü /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"Nahit'in yattığı yatak 

ve üzeri çiçek işlemeli 

örtüsü." 

101 

çiçekli dere  /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Çiçeklidere Sok. 

No: 18 Eskişehir." 
226 

çiğ ışık Ø Basit   T. Üst 

"... solgun yüzü çiğ 

bir ışıkla 

aydınlanıverip…" 

65 

çilekeş 
kara 

yengeci 
/+keş/ Türemiş   Far. Gerçek 

"... çilekeş dişi kara 

yengecinin zor 

yolculuğunu 

seyretti…" 

213 

çilli 
[Amerikalıl

ar] 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... iyi niyetli 

Amerikalıların sarışın 

ve çilli, …" 

105 

çimento 

yüklü 
kamyon /+lI/ SÖ 

BsizİT

m 

İt.+T

. 
Gerçek 

"...talihsiz otobüsün 

olanca gücüyle 

çimento yüklü 

kamyona 

bindirdiği…" 

47 

çini desen Ø Basit   Far. Gerçek 

"...Kütahya'dan 

aldığım çini desenli 

bir mendille …" 

200 

çini desenli mendil /+lI/ Türemiş   

Far.+

Fr.+

T. 

Gerçek 

"...Kütahya'dan 

aldığım çini desenli 

bir mendille …" 

200 

çinilerle süslü 
Hükümet 

Konağı 
/+lI/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

Far.+

T. 
Gerçek 

"Çinilerle süslü 

Hükümet 

Konağı'ndaki nüfus 

dairesine…" 

228 

çinko [teneke] Ø Basit   İt. Gerçek 

"...sular dökülen 

tenekeler neden çinko, 

diye sordum …" 

234 

çirkin çıban Ø Basit   Far. Gerçek 
"... kenarında çirkin 

bir çıban vardı." 
150 

çirkin düşünceler Ø Basit   Far. Üst 

"...kötülüklerle ilgili 

çirkin, karanlık 

düşünceler varmış. " 

158 

çirkin kardeş Ø Basit   Far. Üst 
"... iyi yürekli çirkin 

kız kardeş, …" 
70 

çirkin kız Ø Basit   Far. Gerçek 

"...ördek gibi çirkin 

küçük bir kızı 

kucağına alıp uzun 

uzun öper,…" 

64 



54 
 

çocuk 
kahramanla

r 
Ø Basit   T. Gerçek 

"Çocuk 

kahramanların ikisinin 

yüzünde …" 

101 

çocuklu kadın /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ve alışverişten 

dönen çocuklu şık 

kadınlar,…" 

34 

çocuklu 
kahramanı

mız 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Evli, çocuklu, iyi aile 

babası ve katil 

kahramanınız, …" 

201 

çocuksu biçim /+sI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...en çocuksu 

biçimiyle vardı …" 
146 

çocuksu 
cennet 

mutluluğu 
/+sI/ Türemiş   T. Üst 

"... günahsız bir 

çocuksu cennet 

mutluluğuyla…" 

215 

çocuksu çocuk /+sI/ Türemiş   T. Üst 
"...çocuksu bir çocuk 

gibi aklıma geldi!" 
46 

çocuksu kent /+sI/ Türemiş   T. Üst 
"... bütün o çocuksu 

küçük kentler…" 
230 

çocuksu minyatürler /+sI/ Türemiş   T. Üst 

"...yıldızları ilk gören 

zindan kaçkınının 

çocuksu şaşkınlığı 

gibi. " 

230 

çocuksu şaşkınlık /+sI/ Türemiş   T. Üst 

"...çocukluğumun bu 

çok amaçlı aracını 

bulup çıkardım…" 

46 

çokbilmiş arkadaşlar /-mIş/ Birleşik Cc T. Gerçek 

"...çokbilmiş 

arkadaşlardan 

duyduğum 

hikâyelerden …" 

219 

çoktan 

kapanmış 
hesap /-mIş/ SÖ Cc T. Üst 

"Çoktan kapanmış bir 

hesabın,…" 
199 

çorak bahçe Ø Basit   T. Gerçek 

"Çorak ve sınırsız 

bahçenin bir ucu 

kırık…" 

46 

çulsuz [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...yüzlerce çulsuzun 

yüzüne ayaklarıyla 

tokatlar attığı…" 

70 

çürük otobüs /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...işi talihe 

bırakmamak için en 

çürük otobüsleri 

aradım, …" 

52 

dağlık 
Alacaelli 

kasabası 
/+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...dağlık Alacaelli 

kasabası, değil yaz 

sonunu, …" 

153 

dağlık yol /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...dağlık yollarda 

şoförümüz yokuş 

aşağı coşarken…" 

65 

dâhiyane ayrıntılar /+âne/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...diğer 

dedektifliklerimin 

dahiyane 

ayrıntılarından, …" 

198 

dakik [hayat] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Yeni hayatım 

düzenli, disiplinli, 

dakiktir... "  

177 



55 
 

dakik kalp Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...Zenith'in dakik 

kalbi kan kaybından 

durmuş, …" 

130 

dakik Omega Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... Çalışkan Serkisof? 

Zayıf Zenith? Dakik 

Omega? …" 

126 

dalgın [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yüzü soluktu, benim 

gibi ince uzun, 

düşünceli, dalgın, 

yorgun. " 

26 

dalgın [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yolunu kaybetmiş 

dalgına tutacağı yolu, 

…" 

115 

dalgın baba /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., beni dalgın 

babaya, cin bakışlı 

kız-kardeşe, …" 

166 

dalgın ihtiyar /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kupa papazları 

dalgın ihtiyarlar 

meydandaki…" 

49 

damalı mendil /+lI/  Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...Şirinşehir'den 

aldığım damalı 

mendille …" 

55 

damalı taksi /+lI/  Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...usulca sokulan 

damalı taksilerin 

şoförleriyle…" 

42 

dantelli örtü /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"Kutular, dantelli 

örtüler,…" 
70 

dar kaldırım Ø  Basit   T. Gerçek 

"Çamurlu garajlardan 

çarşının dar 

kaldırımlarına …" 

78 

dar kaldırım Ø  Basit   T. Gerçek 

"Bizi otele doğru 

çıkaran dar 

kaldırımlarda…" 

78 

dar kaldırım Ø  Basit   T. Gerçek 

"Atatürk heykelinin 

yanından dar ve 

gölgeli kaldırıma 

çıkıp…" 

156 

dar kaldırım Ø  Basit   T. Gerçek 

"Gölgeli dar 

kaldırımdan geçerken 

tozlu vitrinde…" 

157 

dar kaldırım Ø  Basit   T. Gerçek 

"... ve dar 

kaldırımlarda bana 

omuz atanların …" 

230 

dar köprü Ø  Basit   T. Gerçek 

"...dar köprülerde 

gözlerim yanımızdan 

ağır ağır geçen 

otobüsün…" 

51 

dar sokak Ø  Basit   T. Gerçek 

"...tenha bir kasabanın 

dar sokaklarında 

dönerken…" 

51 

dar sokaklar Ø  Basit   T. Gerçek 

"..., dar sokaklarda 

kaybolmayı başarıp 

durdum. " 

153 



56 
 

darmadağınık [yatak] /-(I)k/ Birleşik   T. Gerçek 
"Yatak darmadağınık 

olmuştu. " 
144 

darmadağınık akıl /-(I)k/ Birleşik   T. Üst 

"...darmadağınık 

aklımda hayat ve 

kitap konusunda ...." 

183 

davadan 

haberli 
anne /+lI/ SÖ 

ÇlıKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Davadan haberli 

anne, beni dalgın 

babaya, cin bakışlı 

kız-kardeşe,…" 

166 

davetsiz misafir /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kapıyı da davetsiz 

misafir-hayranın 

yüzüne kapatmıştı." 

188 

davetsiz misafir /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...orta yaşlı davetsiz 

bir misafir masamıza 

çöktü…" 

191 

davetsiz 

misafir 
hayran /+sIz/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kapıyı da davetsiz 

misafir-hayranın 

yüzüne kapatmıştı." 

188 

dayanıklı Magirus /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...dayanıklı, iri kıyım 

ve gürültücü eski 

Magirus'lerin…" 

240 

dayanılmaz [kişi] /-z/ Türemiş   T. Üst 

"...dayanılmaz 

olduğu, esrarlı olduğu 

için değil,…" 

154 

dayanılmaz [zaman] /-z/ Türemiş   T. Üst 
"Dayanılmazsın sen, 

zaman," 
93 

dayanılmaz düşünce /-z/ Türemiş   T. Üst 

"Ne kadar da 

dayanılmaz gelirdi bu 

düşünce bana!" 

206 

dayanılmaz güç /-z/ Türemiş   T. Üst 

"...çaresizliğin 

dayanılmaz gücünü 

duydum." 

246 

dayanılmaz istek /-z/ Türemiş   T. Üst 

"Dayanılmaz bir 

yaşama ve koşma 

isteğiyle…" 

32 

dayanılmaz yalnızlık  /-z/ Türemiş   T. Üst 

"...dayanılmaz 

yalnızlık 

duygusundan 

kurtulabilmek için…" 

19 

dedektif [ben] Ø Basit   Fr. Gerçek 
"... ben kararlı ve hızlı 

dedektif, …" 
170 

defterlerle 

karmakarışık 
masa /-(I)k/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

 "...,  defterlerle 

karmakarışık masada 

oturan …" 

219 

değerli efendim /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"değerli efendim, 

tabir caizse" 
121 

değerli 
Güdül 

Halkı 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Değerli Güdül halkı, 

büyüklerimiz,..." 
90 

değerli yolcular /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şirketin siz değerli 

yolcularımıza 

hediyesi,…" 

148 

değişik ifade /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...değişik bir ifadeye 

büründü ki..." 
138 



57 
 

değişik kitaplar /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...değişik, yabancı 

buldukları kitapları 

okuyan …" 

131 

değişik senaryo /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... on yedi değişik 

senaryo geçti 

aklımdan." 

142 

değişik ses /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Evlerine tam yirmi 

sekiz değişik ses…" 
39 

değnekçi [kişi] /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Minibüs durağının 

eli düdüklü 

değnekçisi …" 

30 

dehşet koku Ø Basit   Ar. Üst 

"... sonra o dehşet 

kokuyu aldım 

korkuyla: OPA." 

83 

deli saçması iş Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Üst 

"... o deli saçması 

işini görmek için 

dönerken…" 

183 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Delikanlı emekli 

memurlardan biri 

hakkında bilgi 

edinmek istemiş." 

123 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...delikanlı 

mahallenin bütün 

sokaklarını 

arşınlamış,…" 

124 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... ihtiyar adamla 

delikanlı ...karşılıklı 

koltuklarda 

oturmuşlar …" 

125 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"…, delikanlının 

sözlerinin şiddetinin 

artması üzerine…" 

125 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... bir süre ihtiyar 

anlatıyor, delikanlı 

dinliyor,…" 

125 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., artık bir delikanlı 

olarak da 

gözükmeyen 

"delikanlımızın" 

128 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Delikanlı hâlâ benim 

varlığımı fark etmedi 

…" 

129 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...Ama delikanlı git 

sen söyle ona,…" 
159 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...ama ısrarcı 

delikanlı ile bir kahve 

içebileceğini 

söylemiş. " 

188 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...pervasız ve iyimser 

bir delikanlı gibi 

çıkabileyim. " 

194 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., öğrenen 

hayalperest delikanlı 

gibi, …" 

218 



58 
 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Yerli filmlerde iyi 

bir şarkıcı olabilecek 

yakışıklı delikanlı,…" 

80 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Delikanlı, belki de 

çocukluk hatıralarına 

geri dönerek…" 

123 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...Budak gazozu 

kasalarını konuşa 

konuşa taşıyan iki 

mutlu delikanlı,…" 

183 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Delikanlı! dedi bana. 

" 
150 

delikanlı [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bana el edip "otur 

delikanlı" diye 

seslenen arkadaşına 

da. " 

42 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Movado'ya göre 

"saplantılı delikanlı", 

…" 

127 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Delikanlımız her 

zaman daha dikkatli, 

daha sinirli, daha 

hesaplı. " 

138 

delikanlı [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yetişip cesetler 

arasında delikanlımızı 

aramıştı." 

129 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., artık bir delikanlı 

olarak da 

gözükmeyen 

"delikanlımızın" 

128 

delikanlı [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... otobüslere doğru 

yürüyen bir 

delikanlının peşinden, 

…" 

59 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Mehmet'i 

izleyenlerin ikisi de 

delikanlının…" 

123 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...delikanlının sürekli 

baktığı aydınlık 

pencerenin…" 

124 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...Serkisof 

delikanlının aynı 

yolculuğu…" 

124 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yolcudan öğrendiği 

aynı yaşlardaki 

delikanlıyı ise 

Serkisof, …" 

130 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...dönüşte de 

delikanlının çalıştığı 

oteldeki odasına 

çıkmışlardı." 

139 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...Dr. Narin bu 

imanlı delikanlıyı 

göreydi kendi oğlu 

gibi severdi. " 

82 
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delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...başka bir yolcudan 

öğrendiği aynı 

yaşlardaki delikanlıyı 

ise Serkisof,…" 

130 

delikanlı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Delikanlıyı, terziye 

götürmesini söyledi." 
91 

deliksiz uyku /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"...daha yaylı ve 

oturaklı bir 

başkasında deliksiz 

bir uyku çekmiş,…"  

160 

deliksiz uyku /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"Uzun ve deliksiz bir 

uykuyu mışıl mışıl 

çektikten sonra,…" 

244 

demir boru Ø Basit   T. Gerçek 

" hareket alan 

kocaman bir demir 

boru kabadayı-

kabadayı diyerek…" 

161 

demir korkuluklar Ø Basit   T. Gerçek 

"...beton 

apartmanların 

balkonlarındaki demir 

korkulukların…" 

229 

demir külçe Ø Basit   T. Gerçek 

"Çünkü karnımdaki 

demir külçenin ağrısı 

yüzünden,…" 

39 

demir parça Ø Basit   T. Gerçek 

"...demir ve teneke ve 

alüminyum ve cam 

parçalarına 

çarptım,…" 

45 

demirden başlık Ø Basit   T. Gerçek 

"... dost itfaiyecilerin 

kafalarında demirden 

başlıklar, …" 

162 

demiryolcu [kişi] /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... demiryolcuların 

aydınlanmacı çabasını 

baltalamaya ..." 

105 

demiryolcu Akif Bey /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Ben, demiryolcu 

Akif Bey'in oğlu 

Osman." 

209 

demiryolcu 
ihtiyarın 

teki 
/+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...otobüs 

kazalarından nefret 

eden ve bağnaz bir 

demiryolcu olan 

ihtiyarın teki, …" 

190 

demiryolcu öncüler /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...Doğu'dan Batı'ya 

bağlayacak 

demiryolcu öncülere 

destek …" 

104 

demiryolcu Rıfkı Amca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Demiryolcu Rıfkı 

Amca'nın bana hediye 

ettiği …" 

15 

demiryolcu Rıfkı Amca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...Demiryolcu Rıfkı 

Amcalar'ın evi 

olduğunu ne zaman 

farkettim,…" 

17 
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demiryolcu Rıfkı Amca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... Demiryolcu Rıfkı 

Amca'nın dul karısı 

…" 

17 

demiryolcu Rıfkı Amca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Demiryolcu Rıfkı 

Amca geçen yıl 

kalpten ölen …" 

17 

demiryolcu Rıfkı Amca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... demiryolcu Rıfkı 

Amca'nın kitabını 

yeniden yeniden 

defterlere…" 

185 

demiryolcu Rıfkı Amca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...demiryolcu Rıfkı 

Amca'nın sözünü 

ettim.  

187 

demiryolcu Rıfkı Amca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Ona Demiryolcu 

Rıfkı Amca'yı 

çocukluğumda 

tanıdığımı…" 

190 

demiryolcu RıfkıAmca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., ayrıca o sihirli 

diyarın Demiryolcu 

Rıfkı Amca'nın 

uydurduğu …" 

15 

demiryolcu Rıfkı Amca /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Bu yetmiyormuş gibi 

şöyle de demiş 

Demiryolcu Rıfkı 

Amca:…" 

188 

deneyimli hasta /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bir kalp krizini 

sezen deneyimli bir 

hasta gibi,…" 

242 

dengeli [dostluk] /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"Sınıf arkadaşlarıyla 

dostlukları dengeli, 

…" 

137 

deri eldiven Ø Basit   T. Gerçek 
"Kendim için deri 

eldiven istiyorum," 
157 

derin ağrı Ø  Basit   T. Üst 
"...derin bir ağrıyla acı 

çekiyordum." 
38 

derin anlam Ø Basit   T. Üst 

"...mekanik seslerin 

arkasındaki derin 

anlamı …" 

98 

derin anlam Ø Basit   T. Üst 

"... hayalimde 

yakıştırdığım derin 

anlamdan biraz 

uzak…" 

176 

derin anlam Ø Basit   T. Üst 

"...kırık hayatıma 

derin bir anlam 

vermeye,…" 

203 

derin beklenti Ø Basit   T. Üst 

"...bendeki bu derin 

ve karşı koyulmaz 

beklenti,…" 

45 

derin dilek Ø Basit   T. Üst 
"Canan'da derin bir 

dilek,…" 
59 

derin gece Ø Basit   T. Üst 

"... ulaşamayacağı 

derin gecenin gerçek 

fısıltısı dile gelir, …" 

207 



61 
 

derin hüzün Ø Basit   T. Üst 

"... biz mutlu 

yolculara derin bir 

hüzünle bakıyordu." 

170 

derin ışık Ø Basit   T. Üst 

"...O derin, yalın ve 

güçlü ışık benim için 

oradaydı." 

246 

derin iç dünyası Ø Basit   T. Üst 

"...derin bir iç dünyası 

olan bir genç 

olduğumu da 

hatırladım." 

109 

derin iyimserlik Ø Basit   T. Üst 

"Birden içimde derin 

bir iyimserlik 

yükseldi." 

14 

derin sessizlik Ø Basit   T. Üst 

"...kaldırınca 

mahallenin derin 

sessizliğini 

hisseder…" 

199 

derin sessizlik Ø Basit   T. Üst 

"...sabaha doğru 

oluşan o derin 

sessizlikte …" 

245 

derin şekil Ø Basit   T. Üst 

"...kazadan derin bir 

şekilde etkilenmiş 

olmalıydı,…" 

130 

derin şey Ø  Basit   T. Üst 
"Sonra daha derin bir 

şey hissetti…" 
55 

derin şey Ø Basit   T. Üst 
"... o derin ve gerçek 

şey…" 
45 

derin şey Ø Basit   T. Üst 
"... derin bir şeyler 

yaşamıştım." 
202 

derin şey Ø Basit   T. Üst 

"...şiddetle karışık 

derin, sert ve anlamlı 

bir şey…" 

71 

derin tedirginlik Ø Basit   T. Üst 

"...daha kesin ve daha 

derin bir tedirginliğe 

dönüştü." 

45 

derin yara Ø Basit   T. Üst 
"...derin bir yara 

içinde bir yerde…" 
167 

derli toplu kasaba /+lI/.../+lI/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"..sofra gibi derli 

toplu duran 

kasabayı..". 

115 

dertli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...kederlilere ve 

dertlilere şöyle bir 

görünerek…" 

162 

dertsiz bakkal /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...bakkalın önünde 

dertsiz bakkal,…" 
233 

desenli mendil /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...Kütahya'dan 

aldığım çini desenli 

bir mendille…" 

200 

Devrimci Yeni Öncü /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., ertesi gün 

Devrimci Proleter 

Yeni Öncü'ye 

katılıp,…" 

16 

dijital 
japon 

saatleri 
Ø Basit   Fr. Gerçek 

"Eczanenin vitrinine 

dizilmiş dijital Japon 

saatleri,…" 

231 
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dik kayalık Ø Basit   T. Gerçek 

"Yer yer korkunçlaşan 

dik kayalıklar arasına 

yuva yapmış bir 

çaylak, …" 

117 

dik uçurum Ø Basit   T. Gerçek 

"...yalçın kayalıklarla 

sarılı dik bir 

uçurumun…" 

101 

dik yokuş Ø Basit   T. Gerçek 
"...dik bir yokuş 

çıkmaya başladık. " 
114 

dikenli 
[bahçe 

duvarı] 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bahçe duvarları 

dikenli ve 

sarmaşıktı..., " 

165 

dikenli çalılar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Eğrelti otları ve 

dikenli çalılarla kaplı 

…" 

114 

dikenli çalılık /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...dikenli bir 

çalılıktan elini 

uzatıp…" 

114 

dikenli teller /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yarı yolda inip 

dikenli teller…" 
59 

dikenli 

çalılarla kaplı  
meyil /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...dikenli çalılarla 

kaplı hafif bir meyil 

indik,…" 

114 

dikişçi hemşire /+cI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... dikişçi hemşirenin 

sağ elindeki yüzükten 

…" 

49 

dikişli alın /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"..., dikişli alnımda, 

bacaklarımda …" 
51 

dikkatli dil /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Canan'ı gereğinden 

fazla dikkatli ve fazla 

şiirsel bir dille…" 

138 

dikkatli hafiye /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...dikkatli hafiye işte 

tam o anda. " 
213 

dikkatli örgütlenme /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... karşı dikkatli, 

insanca ve 

alçakgönüllülükle 

örgütlenmeye…" 

113 

dikkatli ruh /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...derin bir şey 

hissetti benim dikkatli 

ruhum:" 

55 

dinci akım /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Oğulları politikaya, 

dinci akımlara 

bulaşmış... " 

197 

dinci genç /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kitabın siyasi ve 

dinci gençlerin 

hafızladığı…" 

121 

dinç orkestrası Ø Basit   T. Gerçek 

"... yorgun ama hâlâ 

dinç çın çın bir 

belediye orkestrası…" 

181 

dinç görünüş Ø Basit   T. Gerçek 

"...zarif ve yaşına göre 

de dinç görünüşlüydü. 

" 

239 
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dinç 

görünüşlü 
[adam] /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...zarif ve yaşına göre 

de dinç görünüşlüydü. 

" 

239 

dinî coşku /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

" ...bir çeşit dini 

coşkuyla sabahtan 

akşama kadar …" 

127 

dinsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...dinsizlere ve 

yurtsuzlara kederle 

gülümsedim." 

42 

dipsiz gece /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"... dipsiz gecenin 

karanlığında 

kaybolmak?" 

51 

dipsiz uçurum /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"..., diğer eliyle de 

dipsiz uçuruma 

düşmekte…" 

101 

disiplinli [hayat] /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"Yeni hayatım 

düzenli, disiplinli, 

dakiktir... " 

177 

disiplinli abla /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...disiplinli ve uslu 

bir ablanın belirip…" 
68 

dişi joker Ø  Basit   T. Gerçek 

"..., yol ve şefkat 

gösteren birer dişi 

joker rolündeki 

meleklerin…" 

164 

dişi 
kara 

yengeci 
Ø  Basit   T. Gerçek 

"...çilekeş dişi kara 

yengecinin zor 

yolculuğunu seyretti 

bir süre." 

213 

dişleri 

dökülmüş 
adam /-mIş/ SÖ Cc T. Gerçek 

"Dişleri dökülmüş 

yaşlı bir adam 

sevinçle sahneye 

fırladı." 

173 

dişsiz dede /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ne yazık ki 

içemeyen dişsiz dede: 

" 

82 

dişsiz hademe /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"…, makineye gülen 

dişsiz hademe,…" 
80 

dişsiz ihtiyar /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
" ...diye haykırdı 

dişsiz ihtiyar." 
173 

dizel motor Ø  Basit   Alm. Gerçek 

"... dizel motoru aynı 

inlemeleri 

tekrarlarken…" 

65 

dizili [yemek] Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"...sıra sıra dizili 

duran ve…. revani, 

muhallebi ve 

salatalara…" 

42 

doğal ölüm Ø  Basit   T. Gerçek 
"...ama doğal bir ölüm 

değildi onunkisi." 
17 

doğru [şey] Ø  Basit   T. Üst 

"Anladığım şey o 

kadar gerçek ve doğru 

geldi ki…" 

181 

doğru bilgi Ø  Basit   T. Üst 
"... doğru bilgi edineni 

Omega'ydı: " 
123 
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doğru dünya Ø  Basit   T. Üst 
" O dünya, kitaptaki 

dünya, doğru dünya!"  
16 

doğru sorular Ø  Basit   T. Üst 
" sefalet gerekli ve 

doğru soruları …" 
183 

doğru yol Ø  Basit   T. Üst 

"...doğru yolda 

olduğunu anlatmam 

gerekti." 

100 

doğulu yazar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Doğulu, geleneksel 

bir yazarın…" 
242 

doktor [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...Melek mi diyordu 

doktor ve …" 
170 

doktor [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 

"..., doktor, ölümle de 

aşkla mı karşılaşmalı 

insan? " 

170 

doktor [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 

"Ona ağır ilaçlar 

verdim," dedi doktor. 

"Bir hafta 

kıpırdamadan 

yatacak." 

151 

doktor [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...staj yapan genç bir 

doktordu. " 
168 

doktor koca Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... nasıldır acaba, 

doktor koca, 

düşünme." 

202 

doktor 

bozuntusu 
[kişi] Ø SÖ 

BsizİT

m 

Fr.+

T. 
Üst 

"Doktor bozuntusu 

çayının üzerine…" 
151 

dokunaklı sahne /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ihtiyar yazar 

arasında dokunaklı bir 

sahne…" 

188 

dokunulmaz cennet /-z/ Türemiş   T. Üst 

"...sincapların bu 

dokunulmaz kadife 

cennete …" 

61 

dolambaçlı yol /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... yolları da oldukça 

dolambaçlı olan…" 
165 

dolambaçlı 

mı 

dolambaçlı 

hesap /+lI/.../+lI/ SÖ İkileme T. Üst 

"...dolambaçlı mı 

dolambaçlı, sinsi mi 

sinsi bir hesap 

kitabın..." 

167 

dolaplar 

dolusu 
resim Ø SÖ 

BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Dolaplar dolusu 

resim, dergi, kovboy 

maceraları,…" 

213 

dolaplı duvar saati /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...cevizden kapağı 

işlemeli, dolaplı duvar 

saatini…" 

135 

dolgun 
üzüm 

taneleri 
/-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...insanın şu dolgun 

üzüm tanelerinin bile 

tadına 

varamayacağından, 

…" 

195 

dolu cüzdan /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

...ceket cebinde iri ve 

dolu bir cüzdanı 

varmış.  

48 
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dolu 
kütüphane 

rafları 
/-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şerhlerle nasıl da 

tıkış tıkış dolu 

olduğunu görenler,…" 

218 

donuk 
yorgunluk 

bakışı 
/-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... yüzünde donuk 

yorgunluk bakışı …" 
201 

dopdolu 
şehit 

cüzdanı 
*p/-I/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...cebimde dopdolu 

bir şehit cüzdanı,…" 
50 

dost [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"Dostlarının, 

casuslarının yazdığı 

raporları,…" 

115 

dost itfaiyeci Ø Basit   Far. Gerçek 

"...dost itfaiyecilerin 

kafalarında demirden 

başlıklar, …" 

162 

dost kasabalılar Ø Basit   Far. Gerçek 

"...beni aralarında 

görmekten mutlu ve 

dost kasabalıların 

anlayışlı bakışları…" 

163 

dost mu dost arkadaş Ø...Ø SÖ İkileme 

Far+ 

T+ 

Far 

Gerçek 

"...dost mu dost 

güvenilir bir 

arkadaştı. " 

161 

dostane bakış /+âne/ Türemiş   Far. Gerçek 
"...dostane bir bakışla 

dinledi:" 
161 

dostluk ışıltıları /+lIk/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...dostluk, kardeşlik 

ve hayret ışıltılarıyla 

…" 

161 

doyurucu cevap /-IcI/  Türemiş   T. Üst 

"... telefon 

edenlerimiz doyurucu 

cevap alamamıştı…" 

35 

döküntü kasaba /-IntI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Canan bana, 

döküntü bir kasabanın 

çarşısındaki…" 

58 

döküntü kelime /-IntI/ Türemiş   T. Üst 

"...birkaç döküntü 

kelimeye 

güvenmektense …" 

143 

döküntü otobüs /-IntI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Ey eski garajlar, 

döküntü otobüsler,…" 
152 

döküntü yer /-IntI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bu hüzünlü, tozlu 

ve döküntü yerlerden 

…" 

162 

Dr. Narin'e 

hediye 
Serkisof Ø SÖ 

YliKıs

Öb 

Fr.+ 

Far.+

Ar. 

Gerçek 

"…, cebinde Dr. 

Narin'e hediye 

Serkisof, …" 

171 

dul kadın Ø Basit   T. Gerçek 

"...kapıyı bile 

vurmadan dul bir 

kadının evine 

girerken…" 

158 

dul karı Ø Basit   T. Gerçek 

"...Demiryolcu Rıfkı 

Amca'nın dul karısı 

Ratibe Teyze'nin…" 

17 

dul karı Ø Basit   T. Gerçek 

"...hayal edebildiğim 

Rıfkı Amca'nın dul 

karısını değil. " 

209 
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dumanlı kafa /+lI/  Türemiş   T. Üst 
"...dumanlı kafayla 

televizyona bakıp …" 
202 

dumanlı köy /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... dumanlı bir 

köyden bozma 

kasabanın 

garajında…" 

160 

durdurulmaz güç /-z/ Türemiş   T. Üst 

"..., motorlarının 

sarsıcı ve 

durdurulmaz gücüyle 

…" 

221 

durgun doğa /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Doğa durgun olur, 

arılar, yılanlar…" 
116 

durgun su /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bu durgun suyun 

üzerine tıp tıp vuran 

yağmur …" 

74 

duvara 

asılmış 

lokomotif 

resimleri 
/-mIş/ SÖ Cc T. Gerçek 

"Özenle çerçevelenip 

duvara asılmış vagon 

ve lokomotif 

resimleri…" 

210 

duvara 

asılmış 

vagon 

resimleri 
/-mIş/ SÖ Cc T. Gerçek 

"Özenle çerçevelenip 

duvara asılmış vagon 

ve lokomotif 

resimleri…" 

210 

duvarlara 

asılı 

sabun 

reklamları 
/-I/ SÖ Cc T. Gerçek 

"Duvarlara asılı sabun 

reklamlarından bana 

gülümseyen…" 

42 

duyarlı kadın /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

" Neden güzel ve 

duyarlı kadınlar 

hayatı kaymış…" 

184 

duyarlı okur /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sabırlı okur, 

anlayışlı okur, duyarlı 

okur,…" 

200 

duyarlı Pertev /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Daha duyarlı, daha 

içe kapanık olan 

Pertev,…" 

192 

duyarlı yengeç /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...ekrandaki duyarlı 

yengeç gibi konuya 

yan yan yaklaşıp,…" 

212 

duygulu yüz /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...duygulu bir yüzü 

ve biraz da artık 

öfkelendiğini,…" 

155 

düğmeli şeyler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yani o düğmeli 

şeyleri alevlendiren 

…" 

111 

dükkan sahibi [kişi] Ø SÖ 
BsizİT

m 
Ar. Gerçek 

"Omega sahaflardaki 

dükkan sahibinden…" 
122 

dümdüz asfalt *m/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...çocuklarla 

meraklılar dümdüz 

asfalta, …" 

62 

dümdüz asfalt *m/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...bozkırın 

ortasındaki dümdüz 

asfalta dikmiş,…" 

245 

dünyevi şey /+vî/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...dünyevi bir şey, bir 

savaş alanı 

görünümünde,…" 

235 



67 
 

dürüst emek Ø  Basit   Far. Gerçek 

"Onlar da dürüst 

emeğimin 

karşılığını…" 

179 

dürüst kovboy Ø  Basit   T. Gerçek 

"...o dürüst ve cesur 

kovboyların, 

rangerlerin 

maceralarını." 

103 

dürüst vatandaş Ø  Basit   Far. Gerçek 

" Dürüst vatandaşlar 

da vardı bu dünyada, 

…" 

161 

düşmanca gece /+CA/ Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"...gece ne kadar da 

düşmanca ve soğuktu, 

…" 

36 

düşmanca kız /+CA/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...ama fazla arkadaş 

olamamış düşmanca 

bir kız, …" 

34 

düşük 
[göz 

kapakları] 
/-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

Göz kapakları hafifçe 

düşüktü,…" 
62 

düşünceli [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Yüzü soluktu, benim 

gibi ince uzun, 

düşünceli, dalgın, 

yorgun. " 

26 

düşüncesiz haykırışlar /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...mutlu çığlıklar ve 

düşüncesiz haykırışlar 

bozacak …" 

247 

düzenli [hayat] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Yeni hayatım 

düzenli, disiplinli, 

dakiktir... " 

177 

düzenli arşiv /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...çılgın ve düzenli 

arşivinin belgeleri …" 
133 

düzenli dosya /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Dr. Narin'in düzenli 

dosyalarını…" 
126 

düzenli ev hayatı /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Mutlu ve düzenli bir 

ev hayatına …" 
147 

düzensiz aralıklar /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"... Dr. Narin'e 

düzensiz aralıklarla 

yirmi iki rapor 

yazmıştı." 

137 

düzensiz darbeler /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"...küçük, düzensiz 

kanat darbeleriyle 

uçan …" 

107 

düzgün [ışık] /+GIn/  Türemiş   T. Gerçek 

"... öylesine düzgün 

ve parlak geliyordu 

ki, …" 

22 

düzgün anne /+GIn/ Türemiş   T. Üst 

"...yuvarlak ve 

düzgün bir anneyi 

görünce…" 

164 

düzgün çene /+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Canan'ın düzgün ve 

kişilikli çenesini…" 
149 

düzgün el /+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Uzun parmaklı, 

düzgün, olağanüstü 

güzel elleri vardı. " 

155 
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düzgün kamyon /+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ayran yerine 

düzgün, temiz 

kamyonlarla, …" 

111 

düzgün 
sınır 

çizgileri 
/+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...düzgün sınır 

çizgileriyle 

birbirinden ayrılmış 

buğday tarlalarıyla,..." 

115 

eciş bücüş harfler Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"...otobüs 

koltuklarında eciş 

bücüş harflerle …" 

128 

efkârlı yolcu /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ve en efkârlı, en 

uykusuz yolculardan 

…" 

65 

eflatun ışık Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...bir benzincinin bir 

an üzerimize düşen 

eflatun ışıklarının…" 

200 

efsanevi yağmurlar /+vî/ Türemiş   Far. Üst 

"... hiç durmadan 

yağan efsanevi 

yağmurlar, …" 

23 

eğitici film /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...kara yengeçlerinin 

hayatı üzerine eğitici 

bir filme 

bıraktığında,…" 

212 

eğitici ses /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Eğitici, sabırlı ve 

şefkatten hiç de uzak 

olmayan …" 

107 

ek gelir Ø Basit   T. Gerçek 
"...kıt gelirine ek 

olsun diye …" 
139 

ekonomik çözüm /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...ekonomik bir 

çözümle safdışı 

bırakan kurgulu saati 

gördük." 

79 

eksik bacak /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... Eksik bir bacak 

dedi, …" 
49 

eksik şey /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... eksik bir şey 

varmış,…" 
49 

eksik şey /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...gökte bu yeni 

yıldızlar varken,…" 
49 

el değmemiş sular /-mIş/ SÖ Cc T. Üst 

"... el değmemiş 

suların yıkadığı kayalı 

sahillerle,…" 

93 

el ilanlarına 

benzer 
resimler /-Ar/ SÖ 

YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...yakalara takılan el 

ilanlarına benzer…" 
78 

el işi örtüler Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...özenle sergilenmiş, 

el işi örtüler, …" 
157 

el işi  torbalar Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...el işi torbalardan 

ve vitrinden 

çıkarıp…" 

157 

el örgüsü sepet Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...hasırdan el örgüsü 

bir sepetin…" 
133 

el yazması yorumlar Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...kitaplara yazılmış 

el yazması 

yorumlar…" 

218 

elbiselerle 

dolu 
bavul /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Elbiselerle dolu 

bavulu elinde, …" 
230 
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eldivensever tuhafiyeci /-Ar/ Birleşik   T. Gerçek 

"Eldivensever 

tuhafiyecim miydi 

bu?..." 

160 

ele geçirilmiş 
köşe 

yazıları 
/-mIş/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...Celal Salik'in yeni 

ele geçirilmiş köşe 

yazılarını…" 

231 

elektrikli değirmen /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...salaş yerdeki 

elektrikli değirmenin 

motorundan…" 

161 

elektrikli 

idam 

sandalyeler

i 

/+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...bazı otobüslere 

elektrikli idam 

sandalyelerini 

çağrıştıran…" 

227 

elektrikli soba /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"Köşede duran 

elektrikli sobanın…" 
88 

elektrikli şey /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"... kanaryayı taklit 

eden elektrikli şey. " 
176 

eli bastonlu ihtiyar /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+İt

.+T 
Gerçek 

"Sokakta gördüğümüz 

eli bastonlu 

ihtiyarın,…" 

66 

eli bavullu amca /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+İt

.+T 
Gerçek 

"...tombalacılar, eli 

bavullu amcalar,…" 
52 

eli çantalı memur /+lI/  SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"..., eli çantalı 

memurlar ya da 

kimler olursa 

olsun,…" 

71 

eli düdüklü değnekçi  /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"Minibüs durağının 

eli düdüklü 

değnekçisi…" 

30 

eli matkaplı [genç] /+lI/  SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"...dedi iki gençten eli 

matkaplı olanı." 
93 

eli plastik 

torbasız 
adam /+sIz/ SÖ 

İliYalK

ısÖb 

T+Fr

.+T. 
Gerçek 

"...hoplaya zıplaya 

koşan eli plastik 

torbasız adamın…" 

32 

eli silahlı gölgem /+lI/  SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"Eli silahlı kara 

gölgem sinema 

perdesine…" 

193 

eli silahlı gövde /+lI/  SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
" Ekranda eli silahlı 

bir gölge,…" 
184 

eli silahlı katil /+lI/  SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...karanlık odalar, eli 

silahlı katillerle 

doluydu. " 

146 

eli şişeli ceset /+lI/  SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+ 

Far.+

T. 

Gerçek 

"...genç muavinin eli 

şişeli cesedinin 

yanından. " 

45 

eli tabancalı adamlar /+lI/  SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"Bir süre sonra eli 

tabancalı adamlar …" 
176 

elim 
otobüs 

kazası 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...elim bir otobüs 

kazasında yanarak 

ölen…" 

100 

elle 

dokunulabilir 
haz /-Ar/ SÖ Cc T. Gerçek 

"dünyanın elle 

dokunulabilir 

hazlarıyla kendimi 

oyalar,…" 

241 



70 
 

elma 

ağaçlarıyla 

kaplı 

düzlük /-I/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...elma ve iğde 

ağaçlarıyla kaplı bir 

düzlük,…" 

118 

elmacık   kemik /+cIk/ Türemiş   T. Üst 
"...küçük ağızlı, çıkık 

elmacık kemikli, …" 
164 

elverişli 
gözlem 

noktası 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...son üç dakikasını 

tespit edemeden 

elverişli gözlem 

noktasını…" 

125 

emaye şeyler Ø Basit   Fr. Gerçek 
"..., emaye şeyler ve 

lambalara …" 
166 

emekli [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... takvim satan 

emekliler,…" 
128 

emekli baba /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Devlet 

Demiryolları'ndan 

emekli rahmetli 

babamın…" 

42 

emekli başmüfettiş /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Devlet Demiryolları 

emekli 

başmüfettişlerinden 

Rıfkı Hat…" 

126 

emekli müfettiş /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... emekli demiryolu 

müfettişi Rıfkı 

Hat,…" 

127 

emekli memur /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Yazar zavallı bir 

emekli memur, …" 
115 

emekli memur /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Delikanlı emekli 

memurlardan biri 

hakkında bilgi 

edinmek istemiş." 

123 

emekli paşa /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Sivas'tan bir 

emekli paşa,…" 
112 

emekli paşa /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Sivas'daki emekli 

paşasıyla,…" 
113 

emekli polis /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...çevresi geniş bir 

emekli polisin 

yardımıyla…" 

130 

emniyete 

bağlı 
depo /+lI/ SÖ 

YliKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...emniyete bağlı bir 

kitap deposuna 

kaldırılmış,…" 

122 

endişeli ana /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...kapıdaki endişeli 

anaya aldırmadan…" 
150 

erişilmez hayat /-z/ Türemiş   T. Üst 
"...oradaki erişilmez 

ve iddialı hayatın…" 
143 

erişilmez zaman /-z/ Türemiş   T. Üst 

"...o erişilmez zaman 

aramızda nasıl 

dopdolu, sapasağlam 

diriliyor,…" 

144 

erkek [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"Birbirlerine hiç 

durmadan ateş eden 

erkek kadın,…" 

71 

erkek çocuk Ø Basit   T. Gerçek 
"Yıllarca bir erkek 

çocuğum olmadı,…" 
118 
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Erzurumlu [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., iktisat okuyan 

Erzurumlu bir genç 

ise,…" 

131 

Erzurumlu [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... Erzurumlu 

gencimizin…" 
132 

Erzurumlu 
İbrahim 

Hakkı 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sonra Erzurumlu 

ibrahim Hakkı'nın…" 
243 

esaslı rastlantı /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Hangisi daha esaslı 

ve daha şaşırtıcı 

rastlantıydı…" 

211 

eski [şey] Ø Basit   T. Gerçek 
"...her şey acınacak 

kadar eskiydi." 
20 

eski arkadaş Ø Basit   T. Gerçek 

"eski ve gerçek 

arkadaşlar gibi uzun 

bir süre sustuk…" 

190 

eski cilt Ø Basit   T. Gerçek 
"...sokak sergisinde 

eski ciltler,…" 
20 

eski çarşı Ø Basit   T. Gerçek 
"Eski çarşıda bir 

pastanede …" 
168 

eski çikletler Ø Basit   T. Gerçek 

"...çocukluğumuzda 

kullandığımız eski 

sabunların ve 

çikletlerin 

parfümünü..." 

146 

eski 
çocuk 

dergileri 
Ø Basit   T. Gerçek 

"Eski sobaları, 

pusulaları, çocuk 

dergilerini,…" 

85 

eski 
çocuk 

dergisi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...Eski Fotoroman 

dergisi ciltleri, daha 

eski çocuk 

dergileri,…" 

68 

eski dergi Ø Basit   T. Gerçek 

"...,masaların birine 

bırakılmış eski bir 

derginin 

kapağından…" 

66 

eski dergi Ø Basit   T. Gerçek 
"Eski dergi ve gazete 

kokusu. " 
100 

eski dergi Ø Basit   T. Gerçek 

"..., raflardaki eski 

dergilerden birini 

çıkarıp…" 

222 

eski dergi Ø Basit   T. Gerçek 

"... bir tomar eski 

dergi ve yüzünde 

muzip bir 

gülümseme…" 

233 

eski dolap Ø Basit   T. Gerçek 

"..., yarı karanlıkta 

eski dolabın dibindeki 

çekmeceyi…" 

225 

eski dost Ø Basit   T. Gerçek 

"... uslu uslu ifade 

veren eski dostları 

gördüm. " 

31 

eski dost Ø Basit   T. Gerçek 

"Parçalanmış 

kapısından bu eski 

dostun içine girip…" 

55 
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eski dünya Ø Basit   T. Üst 

"Çevremdeki bildik 

tanıdık eski 

dünyanın…" 

11 

eski dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"belki de eski 

dünyadan yenisine 

geçmiş …" 

12 

eski dünya Ø Basit   T. Üst 

"Eski dünya, orada, 

karşımda, yanımda, 

…" 

13 

eski dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...eski dünyanın 

herhangi sıradan bir 

eşyasını bulup 

incelerse,…" 

14 

eski dünya Ø Basit   T. Gerçek 
"Bir süre sonra o eski 

dünyanın, …" 
20 

eski dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...eski dünya da 

yavaş yavaş 

çekiliyordu. " 

33 

eski dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...beni bu eski 

dünyaya bağlayan 

eşyalarıma…" 

40 

eski eşya Ø Basit   T. Gerçek 

"Çeşit çeşit 

saatlerden, eski 

eşyalardan, …" 

76 

eski eşya Ø Basit   T. Gerçek 

"…,eski eşyalar 

arasında hiçbir zaman 

gelmeyecek,…" 

204 

eski film Ø Basit   T. Gerçek 

 "...eski yerli 

filmlerdeki iyi 

zenginleri…" 

78 

eski fotoğraf Ø Basit   T. Gerçek 

"...çerçeve içinde bir 

de eski bir fotoğraf 

asılıymış;…" 

99 

Eski 
fotoroman 

dergisi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...Eski Fotoroman 

dergisi ciltleri,…" 
68 

eski garajlar Ø Basit   T. Gerçek "Ey eski garajlar,…" 152 

eski gazete Ø Basit   T. Gerçek 

"...horoz döğüşlerini 

anlatan çok eski bir 

gazete kesiği…" 

48 

eski gazete Ø Basit   T. Gerçek 
"Eski dergi ve gazete 

kokusu."  
100 

eski günler Ø Basit   T. Gerçek 

"Ana oğul eski 

günlerimizdeki gibi 

…" 

197 

eski hal Ø Basit   T. Gerçek 

"Her şey alıştığım 

eski haliyle 

sürüyormuş gibi …" 

19 

eski hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Bir an eski 

hayatımdan kopmuş 

olmak…" 

11 

eski hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"... en azından eski 

hayatımı arkada 

bırakabildiğimi...." 

14 
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eski hayat Ø Basit   T. Gerçek 

" ...yarıda kalmış eski 

hayatımın nesneleri 

arasında,…" 

54 

eski hayat Ø Basit   T. Üst 

"... dehşet aslında eski 

hayatının içinde 

değil,…" 

58 

eski hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...eski hayatıma 

huzurla dönebileyim." 
186 

eski hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"... eski hayatıma 

dönmüş olduğumu 

…" 

197 

eski 
hesap 

makineleri 
Ø Basit   T. Gerçek 

"..., eski hesap 

makinelerini,…" 
114 

eski 
Hürriyet 

Gazetesi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...eski bir Hürriyet 

gazetesine bakarak…" 
49 

eski kafes Ø Basit   T. Gerçek 

".., kör kuyuya 

sarkıttığı eski 

kafesleri,…" 

170 

eski karate Ø Basit   T. Gerçek 

"...eski karate ve yarı 

porno filmlerin 

kasetleri,…" 

50 

eski 
kasaba 

konakları 
Ø Basit   T. Gerçek 

"... otele çevrilen eski 

kasaba konaklarından 

…" 

97 

eski kelime Ø  Basit   T. Gerçek 
"... -eski kelimeyle 

söyleyeyim- …" 
227 

eski konaklar Ø Basit   T. Gerçek 
"Buradaki eski ve 

gösterişli konaklar…" 
165 

eski köşk Ø Basit   T. Gerçek 
"Eski ahşap köşklerin 

yıkılıp…" 
231 

eski Magirus Ø Basit   T. Gerçek 
"...eski bir Magirus'un 

arka koltuğunda…" 
50 

eski Magirus Ø Basit   T. Gerçek 

"...gürültücü eski 

Magirus'lerin 

sonuncusu …" 

240 

eski 
Magirus 

otobüs 
Ø Basit   T. Gerçek 

"Eski bir Magirus 

otobüs,…" 
152 

eski mandalları Ø Basit   T. Gerçek 

"Eski sobaları, ..., 

mandalları 

biriktiriyormuş, …" 

85 

eski masa Ø Basit   T. Gerçek 

"Yalnızca eski 

masamın 

üzerinden,…" 

220 

eski 
mesel 

ustaları 
Ø Basit   T. Gerçek 

"Ama tıpkı eski mesel 

ustaları gibi, …" 
242 

eski muşamba Ø Basit   T. Gerçek 
"...örtmek için serdiği 

eski muşambayı, …" 
208 

eski müzik Ø Basit   T. Gerçek 
"…eski bir müziğin 

kederli notalarını…" 
240 

eski oda Ø Basit   T. Gerçek 
"..., ne odamın eski 

odam,…" 
11 

eski otobüs Ø Basit   T. Gerçek 
"..., eski otobüs, 

sağanağın içinde…" 
241 
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eski 

otobüs 

yolculuklar

ı 

Ø Basit   T. Üst 

"...yolculuklarımızın 

eski otobüs 

yolculukları 

olmayacağını …" 

100 

eski palto Ø Basit   T. Gerçek 
"... babamın o ağır ve 

eski paltosunu…" 
19 

eski panayır Ø Basit   T. Gerçek 
"... eski sirkleri ve 

panayırları ve …" 
235 

eski pantolonlar Ø Basit   T. Gerçek 

"…, yetişmeyen statik 

ödevlerim, eski 

pantolonlarım,…" 

18 

eski pusulaları Ø Basit   T. Gerçek 
"Eski sobaları, 

pusulaları,…" 
85 

eski saat Ø Basit   T. Gerçek 
"...dedelerimizden 

kalma eski saatler…" 
233 

eski saatçiler Ø Basit   T. Gerçek 
"...eski saatçilerden ve 

Spor Toto…" 
58 

eski sabun Ø Basit   T. Gerçek 

"…çocukluğumuzda 

kullandığımız eski 

sabunların…" 

146 

eski sevgili Ø Basit   T. Üst 

"... eski bir sevgiliyi 

ya da anlayışsız kızını 

… 

204 

eski sevgili Ø Basit   T. Üst 

"Canan'ın eski 

sevgilisini 

öldürmekle…" 

232 

eski sinemalar Ø Basit   T. Gerçek 
"... benim berberden, 

eski sinemalardan, ..." 
211 

eski sirk Ø Basit   T. Gerçek 
"...eski sirkleri ve 

panayırları …" 
235 

eski soba Ø Basit   T. Gerçek 
Eski sobaları, 

pusulaları,…" 
85 

eski soba Ø Basit   T. Gerçek 
"...eczanenin eski ve 

büyük sobasını,…" 
208 

eski sokak Ø Basit   T. Gerçek 
"...ama ne sokakların 

eski sokaklar,…" 
11 

eski 
telefon 

rehberi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...eski telefon 

rehberlerinde de izini 

bulamayınca…" 

122 

eski yer Ø Basit   T. Üst 

"...lokomotif resimleri 

de eski 

yerlerindeydiler,…" 

210 

eski zaman Ø Basit   T. Gerçek 

"... eski mutlu 

zamanlarda 

yaptıklarından…" 

235 

eski 
Zenith 

masa saati 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...eski Zenith masa 

saati gördük." 
135 

eskici [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...kiloyla mal alan 

eskicilere satılarak…" 
122 

eskici [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... kiloyla mal alan 

bir eskiciye, …" 
122 

esmer hemşire Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...üçüncü sınıf 

kopyası esmer bir 

hemşire …" 

168 
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esrarengiz bahçe /+engiz/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"…loş ve esrarengiz 

bahçesine ve evine." 
234 

esrarengiz ev /+engiz/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"…loş ve esrarengiz 

bahçesine ve evine." 
234 

esrarengiz şekil /+engiz/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...esrarengiz bir 

şekilde bana 

Almanca…" 

235 

esrarlı [kişi] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...esrarlı olduğu için 

değil, …" 
154 

esrarlı gece /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...esrarlı ve çekici 

gözüken gecenin…" 
241 

esrarlı gülüş /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...yüzünde esrarlı bir 

gülüşle…" 
64 

esrarlı hava /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... söyleyişinin esrarlı 

havası yüzünden…" 
63 

esrarlı suskunluk /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…esrarlı bir 

suskunluk ve 

kararsızlık geçirdi. " 

101 

esrarlı yüz /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bütünüyle esrarlı 

bir yüzle …" 
143 

esrarlı  kararsızlık /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... esrarlı bir 

suskunluk ve 

kararsızlık geçirdi. " 

101 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...beni eşsiz anlara 

götürecek…" 
43 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...eşsiz an denen talih 

anının,…" 
47 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"…kitabın vadettiği 

eşsiz an,... 
74 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"... eşsiz andan 

kazadan heyecanla…" 
128 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"Bırak hükmünü 

sürsün şu eşsiz an. " 
146 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"Eşsiz an doluluktu 

işte. " 
146 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"eşsiz anın sihrini 

birleştirecek ilham…" 
152 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...şurası, Eşsiz An 

Şehri, …" 
170 

eşsiz an /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"O eşsiz ânı 

yaşayacak talihliler, 

…" 

247 

eşsiz ân /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...geleceğimiz 

arasındaki bu eşsiz 

ânın …" 

90 

eşsiz fırsat /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"Bu eşsiz fırsattan 

yararlanmanın 

heyecanıyla…" 

94 

eşsiz 
gerçeklik 

zamanı 
/+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...o eşsiz gerçeklik 

zamanını…" 
143 

eşsiz kaza anları /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"Tıpkı, eşsiz kaza 

anları, … 
61 
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eşsiz 
minyatür 

güzeli 
/+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...gözlü eşsiz bir 

minyatür güzeli,…" 
164 

eşsiz öğüt /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...hayat hakkındaki 

eşsiz öğütlerle… 
238 

eşsiz zaman /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...eşsiz ve kusursuz 

zamanın sırrını…" 
47 

eşsiz zaman /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...eşsiz zamanın 

hüküm sürdüğü…" 
51 

eşsiz zaman /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"... yolcuların aradığı 

o eşsiz zamana,…" 
144 

evli kahraman /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"Evli,….,  katil 

kahramanınız,…" 
201 

evsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...habersiz 

sarhoşlara, 

evsizlere,…" 

42 

evsiz arazi /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"Ama evsiz,...sapsarı 

kıraç bir arazide…" 
160 

eylemci [kişi] /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...bu eylemcileri 

izleyen 

ihbarcıların…" 

132 

ezberci öğrenci /+CI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...imtihan gecesini 

uykusuz geçiren 

ezberci öğrenci… 

95 

ezilmiş meyve /-mIş/ Basit   T. Gerçek 
"..., taraklar, ezilmiş 

meyvalar,… 
53 

fakir 
mahalle 

çocuğu 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"..., İstanbullu bir 

fakir mahalle 

çocuğunun…" 

103 

fakir sokaklar Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... mahallemin fakir 

sokaklarında…" 
103 

fareli bakkal /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kasabanın 

çarşısındaki fareli 

bakkaldan, …" 

58 

fazla mesai Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Kaymakam Bey 

hepimize fazla mesai 

yaptırıyor," 

92 

fazla fazla varlık Ø SÖ İkileme Ar. Gerçek 
"Fazla fazla bir varlığı 

vardı karşımızda." 
97 

Federal Ordu Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...Federal Ordu'nun 

askerlerince 

ezdirip…" 

102 

fena hal Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...fena halde 

âşıktım…" 
33 

fettan kız Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...zengin oğlan fettan 

kıza …" 
149 

fıstıki eteklik /+î/ Türemiş   
T.+A

r. 
Gerçek 

"...Sümerbank 

basmasından fıstıki 

bir eteklik …" 

80 

filozof baba Ø Basit   Fr. Gerçek 

"Evinde konuk 

olduğum filozof 

babanın…" 

133 

filozofik tartışmalar /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"Doktor, filozofik 

tartışmalardan 

hoşlanır:" 

98 
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fiyakalı şekil /+lI/  Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"En sonunda fiyakalı 

bir şekilde…" 
159 

formika 

renkli 
lokantalar /+lI/ SÖ 

BsizİT

m 

İng.+

Far.+

T. 

Gerçek 

"... "mola" yerlerinin 

formika renkli 

lokantalarında…" 

163 

fotoğrafçı Mehmet /+CI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"..., fotoğrafçı 

Mehmet'in, Dr. 

Ahmet'in…" 

163 

fötr şapka Ø Basit   Fr. Gerçek 
" dedi fötr şapkalı bir 

adam." 
174 

fötr şapkalı adam /+lI/ Türemiş   

Fr.+ 

Rus.

+T. 

Gerçek 
" dedi fötr şapkalı bir 

adam." 
174 

Fransız kız Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... leylek bacaklı 

trapezci bir Fransız 

kızına..." 

235 

Frenkçe kelime /+CA/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... neden aynı 

Frenkçe kelimeyle…" 
193 

futbolcu [kişi] /+CI/ Türemiş   
İng.+

T. 
Gerçek 

"...sürekli açık 

televizyondaki 

kadınlara,…" 

50 

futbolcu [kişi] /+CI/ Türemiş   
İng.+

T. 
Gerçek 

"... futbolcularla, 

kaçak sigara 

satıcılarıyla, …" 

129 

gafil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...bunları şehrimize 

davet eden 

gafillere…" 

91 

gayretkeş itfaiye /+keş/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...gayretkeş 

itfaiyenin neferlerine 

…" 

91 

gayretkeş polis /+keş/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"..., gayretkeş polisleri 

ve birbirleriyle…" 
215 

gazeteci Celal Salik /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"..., ölmüş gazeteci 

Celal Salik'in yeni…" 
231 

gazozlu ıhlamur /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...Santi gazozlu 

ıhlamur ikram 

eden…" 

228 

geç saat Ø Basit   T. Gerçek 

İyice geç bir saatte 

televizyondaki 

inlemeler,…" 

212 

geç saatler Ø Basit   T. Gerçek 
"Babam geç saatlerde 

eve…" 
126 

geçici 
[gençlik 

hevesleri] 
/-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...gençlik 

heveslerinin "geçici" 

olduğunu…" 

121 

geçici 
[heyecanlar

] 
/-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Ama bu heyecanlar 

da geçici 

olmalıydı,…" 

128 

geçici heyecan /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...geçici heyecanların 

rastlantılarıyla 

aralanan…" 

219 

geçici sessizlik /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...beni içine çektiği 

geçici sessizlikle…" 
14 

geçkin yaş /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...geçkin yaşına 

rağmen bekârdı." 
97 
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geçmiş serüven /-mIş/ Basit   T. Gerçek 

"..., Pertev ile Peter'ın 

geçmiş 

serüvenlerinden …" 

222 

geçmişi 

belirsiz 
aile /+sIz/ SÖ 

İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"geçmişi belirsiz bir 

aileden yoksul bir 

gencin ..."  

138 

geçmişsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...anısız ve geçmişsiz 

yepyeni biriyim 

ben…" 

46 

geleneklerine 

bağlı 
kişiler /+lI/ SÖ 

YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"... geleneklerine 

bağlı kişiler, onu 

sevenler, …" 

179 

geleneksel 
Doğu 

değerleri 
/+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 

"...öğrendiği 

geleneksel Doğu 

değerlerini…" 

102 

geleneksel mekanizma /+sAl/  Türemiş   T. Gerçek 

"..geleneksel 

mekanizmaya iki 

figür bağlanmıştı. " 

79 

geleneksel yazar /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 

"...geleneksel bir 

yazarın yapacağı 

gibi,…" 

242 

gelişigüzel çeviriler /+el/ Birleşik 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"..aralanan kötü ve 

gelişigüzel çevirilerle 

…" 

219 

gelişigüzel karalama /+el/ Birleşik 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"... gelişigüzel bir 

karalama değilse,…" 
226 

gelişigüzel şehir /+el/ Birleşik 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"...gelişigüzel şehrinin 

çarşısına gelişigüzel 

…" 

67 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"...diye yazmıştı 

gencimizin amaçsız 

gezintilerinden,…" 

128 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...yirmi iki yaşındaki 

her gence…" 
157 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...kandırılmış genci 

izletiyorum." 
118 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"...birkaç genci 

yeniden arayıp 

bulmuş, …" 

128 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"... Serkisof'un 

yakından izlediği 

gencimiz …" 

128 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"... acaba gencimiz 

hangi üniversitede…" 
188 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"Omega da 

gencimizin bir 

hedefi…" 

127 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"...,Erzurumlu 

gencimizin hayatını 

karartan …" 

132 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"Dr. Narin'in takip 

ettirdiği gencin …" 
123 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...gencin yurttan 

çıkış saatlerinin …" 
124 
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genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...Serkisof gencin 

ihtiyara…" 
125 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"Mehmet zannettiği 

başka bir gencin …" 
129 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"...Kayserili talihsiz 

gencin 

cenazesinden…" 

136 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...bilet hesabı yapan 

üç genç vardı. " 
43 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...genç diye beni 

kutlayanlarla,…" 
82 

genç [kişi] Ø  Basit   T. Gerçek 
"...ne kadar da 

gençsiniz."  
89 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"…İmam Hatip 

Lisesi'nin imanlı 

gençleri! 

90 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...televizyona eğilmiş 

iki genç…" 
92 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...ne kadar çok genç 

var! " 
118 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...bu genç kendisini 

gözyaşlarıyla…" 
130 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"Aylardır takip ettiği 

genç …" 
130 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"Bu genç bazan 

günler boyunca…" 
131 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"..., iktisat okuyan 

Erzurumlu bir 

genç…" 

131 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"...genç yaşta 

karşılaştığı hayat 

harikaları …" 

133 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi niyetli bir genç 

olmaya …" 
133 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"hazırlanan bir genç 

gibi …." 
176 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"..., iyimser 

üniversiteli genç …" 
176 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
" her sıradan genç 

gibi…" 
189 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...,bu genç kederini 

hafifletecek…" 
128 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"hiçbir özelliği 

olmayan hülyalı bir 

genç,"  

140 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
".. neden yazar bir 

genç?" 
110 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...kitapları okuyan 

gençlerden…" 
131 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"... uzun saçlı özentili 

gençlerden…" 
134 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...biz iyi niyetli 

gençler…" 
190 
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genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
" Sizin gibi gençlere 

de bayılır." 
98 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...,bu gençleri 

izleyip, …" 
131 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"mimarlık okuyan 

gençleri …" 
139 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"... fakülte 

koridorlarında 

rastladıkları 

gençleri…" 

139 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek "Çok gençsiniz. " 80 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"...gencimizin oda 

arkadaşları …" 
121 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"... kıyameti haber 

veren gençlerle …" 
128 

genç [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"...kitapları okuyan 

gözü dönmüş 

gençlerle…" 

130 

genç akıncılar Ø Basit   T. Gerçek 
"... islamcı Genç 

Akıncılar,…" 
132 

genç arkadaş Ø Basit   T. Gerçek 

"Ama teselli olarak 

genç sigortacı 

arkadaşına…" 

237 

genç bayi Ø Basit   T. Gerçek 
"...saygıdeğer birer 

genç bayi…" 
78 

genç bayii Ø Basit   T. Gerçek 
"En genç bayi 

sizsiniz... " 
84 

genç biri Ø Basit   T. Gerçek 
"... genç birinin 

fotoğrafı. " 
99 

genç doktor Ø Basit   T. Gerçek 
"...staj yapan genç bir 

doktordu. " 
168 

genç erkek Ø Basit   T. Gerçek 
"...genç bir erkeğin 

elini tutuyordu. " 
73 

genç hasta Ø Basit   T. Gerçek 

"Melek kim? diye 

sorunca genç 

hasta,…" 

170 

genç hayran Ø Basit   T. Gerçek 

"...genç hayranla 

ihtiyar yazar 

arasında…" 

188 

genç işsizler Ø Basit   T. Gerçek 
"...genç işsizlerin ve 

yerel dahilerin …" 
230 

genç itfaiyeci Ø Basit   T. Gerçek 

"...yalnız ihbar edilen 

genç itfaiyeci değil, 

…" 

162 

genç kadın Ø Basit   T. Gerçek 
"...içeriden gelen genç 

kadın …" 
171 

genç karı Ø Basit   T. Gerçek 
"...Ben genç ve güzel 

karımla…" 
116 

genç kız Ø Basit   T. Gerçek 

"..., genç 

yakışıklıların 

uçaklara…" 

70 

genç kız Ø Basit   T. Gerçek 
"Kitabı okurken genç 

kızın kaşları …" 
138 
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genç kız Ø Basit   T. Gerçek 
"iyi bir aileden bir 

genç kızla kimliği,…" 
138 

genç kız Ø Basit   T. Gerçek 
"Aslına bakarsanız bu 

genç kızın…" 
138 

genç kız Ø Basit   T. Gerçek 

"Dünya güzelleriyle 

kıyaslanan, uykulu 

genç kızları hatırlatan, 

…" 

237 

genç koca Ø Basit   T. Gerçek 

"...yolculuktan sonra 

eve dönen genç koca 

…" 

143 

genç koca Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni evli genç 

kocaya şüpheyle 

baktılar." 

151 

genç Mehmet Ø Basit   T. Gerçek 

"...beni bekleyen daha 

pek çok genç 

Mehmet…" 

154 

genç Mehmet'ler Ø Basit   T. Gerçek 
"... saptadığı şüpheli 

genç Mehmet'lerin…" 
140 

genç muavin Ø Basit   T. Gerçek 

"...ölüler diyarına 

göçmüş genç 

muavinin…" 

45 

genç muhasebeci Ø Basit   T. Gerçek 

"...,  ihbar ettiği 

fabrikanın genç 

muhasebecisini…" 

161 

genç öğrenci Ø Basit   T. Gerçek 
"Yurttaki odasında 

genç öğrencileri …" 
125 

genç sigortacı Ø Basit   T. Gerçek 

"Bir otobüste şehir 

şehir gezen genç bir 

sigortacıydım,…" 

53 

genç sigortacı Ø Basit   T. Gerçek 
"benim gibi genç bir 

sigortacının…" 
235 

genç soba bayisi Ø Basit   T. Gerçek 

"…davaya inanmış 

genç soba bayileri 

olarak bekliyor. " 

77 

genç teyze Ø Basit   T. Gerçek 

"... balkona çıkaran 

genç ve güzelce bir 

teyze …" 

154 

genç Walther Ø Basit   T. Gerçek 
"Genç Walther'in 

ıstırapları…" 
150 

genç yakışıklı Ø Basit   T. Gerçek 

"..., genç 

yakışıklıların uçaklara 

ve helikopterlere…" 

70 

genç yaş Ø Basit   T. Gerçek 

"...Dr. Narin'in genç 

yaşta elim bir otobüs 

kazasında…" 

100 

genç yaş Ø Basit   T. Gerçek 

"...  genç yaşta 

karşılaştığı hayat 

harikaları …" 

133 

genç yaş Ø Basit   T. Gerçek 
"Genç yaşta, bütün 

hayatım…" 
205 

genç yolcu Ø Basit   T. Gerçek 

"...nasıl da 

kararlıymış bu genç 

yolcu …" 

43 



82 
 

genel görüntü Ø Basit   T. Gerçek 
" Önce şehrin genel 

görüntüsü görülür,…" 
87 

geniş [manzara] /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 

"... manzaranın 

genişliğine ve 

zenginliğine bakıp…" 

150 

geniş ağız /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Canan'ın güzel ve 

geniş ağzında…" 
64 

geniş ağız /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"Geniş ağzının 

kenarlarında,…" 
77 

geniş düzlük /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 

"...otobüsümüz geniş 

ve karanlık 

düzlüklerde …" 

240 

geniş insan /+Iş/ Türemiş   T. Üst 

"...vakitleri olan geniş 

insanların huzuruyla 

..." 

195 

geniş omuz /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"...geniş omuzlu 

yakışıklı doktora…" 
168 

geniş omuz /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 

"...mutlulukla 

yaşayabilen geniş 

omuzlu…" 

201 

geniş ön cam /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"...hemen önümdeki 

geniş ön camda,…" 
245 

geniş pencere /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sınıfın koridora 

bakan geniş 

pencerelerinden,…" 

27 

geniş vitrin /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"Geniş vitrinli bir 

buzdolabında, …" 
42 

geniş yay /+Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"...geniş bir yay 

çizmeye başladı." 
117 

geniş mi 

geniş 
dudak /+Iş/…/+Iş/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Geniş mi geniş, 

solgun mu solgun 

dudaklarında …" 

61 

geniş omuzlu doktor /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"...geniş omuzlu 

yakışıklı doktora…" 
201 

geniş vitrinli buzdolabı /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"Geniş vitrinli bir 

buzdolabında,…" 
42 

genişçe düzlük /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ağaçlıklarla kaplı 

genişçe bir 

düzlüğün…" 

119 

genişçe vitrin /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 

"...genişçe bir vitrinde 

ARÇELİK 

buzdolaplarına, …" 

166 

geometrik dünya /+ik/ Türemiş   Fr. Üst 

"Güneş pırıl pırıl ve 

geometrik bir 

dünyada…" 

96 

geometrik uyarı /+ik/ Türemiş   Fr. Üst 

"... kristal kadar soğuk 

ve geometrik 

uyarısıyla…" 

65 

gerçek [şey] Ø Basit   T. Gerçek 

"Anladığım şey o 

kadar gerçek ve doğru 

…" 

181 

gerçek anlam Ø Basit   T. Gerçek 
"...gerçek anlamıyla 

görerek bakmak…" 
181 



83 
 

gerçek arkadaş Ø Basit   T. Gerçek 
"...eski ve gerçek 

arkadaşlar gibi…" 
190 

gerçek aşk Ø Basit   T. Gerçek 
"..., sonra gerçek bir 

aşk kurbanı gibi,…" 
218 

gerçek aşk cenneti Ø Basit   T. Gerçek 
"...gerçek aşk 

cennetinin kapıları…" 
145 

gerçek dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...seslerin ses olduğu 

gerçek bir dünya 

varmış. " 

46 

gerçek fısıltı Ø Basit   T. Gerçek 

"...derin gecenin 

gerçek fısıltısı dile 

gelir,…" 

207 

gerçek hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"..., hiçbir taklit izi 

taşımayan gerçek 

hayatın…" 

195 

gerçek karı koca Ø Basit   T. Gerçek 
"Gerçek bir karı koca 

gibi …" 
84 

gerçek kasaba Ø Basit   T. Gerçek 

"Belki de önümde 

gerçek bir kasaba 

değil, …" 

87 

gerçek 
kaya 

parçası 
Ø Basit   T. Gerçek 

"…, yanımda gerçek 

bir kaya parçası." 
46 

gerçek Mehmet Ø Basit   T. Gerçek 

"... çeşitli Mehmetler, 

gerçek Mehmet 

gibi…" 

161 

gerçek 

misafirperv

erlik 

duygusu 

Ø Basit   T. Gerçek 

"...Batılı seyyahların 

kitaplarında 

anlatılan…" 

166 

gerçek mutluluk Ø Basit   T. Gerçek 
"... o saatler, gerçek 

bir mutlulukla geçer." 
141 

gerçek ölüm Ø Basit   T. Gerçek 

"... ama gerçek 

ölümün vermesi 

gereken…" 

14 

gerçek resimler Ø Basit   T. Gerçek 

"...Avrupa'da bir 

yerde yapılmış gerçek 

yağlıboya 

resimlerdeki…" 

221 

gerçek şey Ø Basit   T. Gerçek 

"... o derin ve gerçek 

şey şimdi 

yaklaşıyor…" 

45 

gerçek 
trafik 

kazası 
Ø Basit   T. Gerçek 

"... gerçek bir trafik 

kazasıyla ölmek …" 
94 

gerçek 
vatanseverl

ik 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...gerçek bir 

vatanseverlik 

olduğunu belirtti." 

235 

gerçek yağmurluk Ø Basit   T. Gerçek 

"... lokantalarında 

peşimdeki gerçek 

yağmurluklularla, …" 

165 

gerçekçi [baba] /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...dünyanın ne kadar 

da gerçekçi, …" 
133 

gerekli adres /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... bu şehirde gerekli 

adrese gidip, …" 
165 

gerekli sorular /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...gerekli ve doğru 

sorular …" 
183 



84 
 

gerekli zaman /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... gerekli ve şiirsel 

bir zamanın 

varlığını…" 

111 

geri dönüşsüz ölüm /+sIz/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...kendi geri 

dönüşsüz ölümüm 

gibi,…" 

14 

gıcır gıcır makine Ø SÖ İkileme T. Gerçek 
"... istersem gıcır gıcır 

makinenin…" 
90 

gizli [tabanca] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek "Tabancam gizli; " 171 

gizli ahenk /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
 "...aralarında gizli bir 

ahenk kurar, …" 
108 

gizli bahçe /+lI/  Türemiş   T. Üst 
"... gizli bahçe daha 

mı var bilemiyor,…" 
55 

gizli 
bayiler 

toplantısı 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... gizli bayiler 

toplantısı var…" 
76 

gizli düzen /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... gizli düzeninde 

bulayım…" 
241 

gizli emir /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., gizli bir emir 

uyarınca yok 

olmuşlardı. " 

229 

gizli 
fısıldaşmal

ar 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...aralarındaki gizli 

fısıldaşmaları 

keşfediyor,…" 

218 

gizli geometri /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yanlışlığın gizli 

geometrisinden…" 
73 

gizli geometri /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"..., hayat denen gizli 

ve hesaplanılmamış 

geometrinin…" 

98 

gizli geometri /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...,  sonra hayatımın 

gizli geometrisini…" 
211 

gizli geometrisi /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"... bir hikâyenin gizli 

geometrisini,…" 
199 

gizli hastalık /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., birden gizli bir 

hastalık gibi…" 
196 

gizli mantık /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kendini rastlantı 

olarak gösteren gizli 

bir mantığın…" 

100 

gizli örgüt /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...daha sonraki 

mektuplarında çeşitli 

gizli örgüt,…" 

125 

gizli simetriler /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yani "zamanın gizli 

simetrilerine",…" 
115 

gizli şenlik /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... görülmeyen öteki 

yüzündeki gizli 

şenliğe …" 

199 

gölge şehirler Ø Basit   T. Gerçek 

"…,gölge şehirlere 

doğru kaçıp 

kaybolmuştular." 

229 

gölgeli cam /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Gölgeli camda biri 

belirdi…" 
185 

gölgeli dağlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...siyah beyaz 

kahramanlarına, 

gölgeli dağlarına,…" 

103 



85 
 

gölgeli kaldırım /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...gölgeli kaldırıma 

doğru yürürken adım 

söyleyerek yolunu 

kestim,…" 

154 

gölgeli kaldırım /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...dar ve gölgeli 

kaldırıma çıkıp 

garajlara gittim." 

156 

gölgeli kaldırım /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Gölgeli dar 

kaldırımdan geçerken 

…" 

157 

gönüllü asker /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bir gönüllü asker 

gibi aceleyle odadan 

çıktım." 

151 

görsel karşılık /-sAl/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bir daha hiç 

unutulmayacak görsel 

karşılığını aradığım 

biliyordum:" 

87 

görünmez simetri /-z/ Türemiş   T. Gerçek 

"...hayatın görünmez 

simetrisinin artık 

belirmesini…" 

214 

görüntülü bomba /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"…, bir çeşit 

görüntülü bomba;" 
93 

görüntülü bomba /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Bir çeşit suçluluk 

duygusu, görüntülü 

bombanın…" 

93 

gösterişli konaklar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Buradaki eski ve 

gösterişli konaklar…" 
165 

gösterişli yerler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...lokantaların en 

gösterişli yerlerini …" 
229 

gözlükçü Zeki /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Fenni Gözlükçü 

Zeki'nin,…" 
229 

gözlüklü [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...altmış beş yetmiş 

yaşlarında, gözlüklü." 
97 

gözü dönmüş aşıklar /-mIş/ türemiş   T. Üst 

"...sevgililerini 

anlayışsız sanan gözü 

dönmüş âşıklar…" 

103 

gözü dönmüş genç /-mIş/ türemiş   T. Üst 

"Aşk için katil olmaya 

kararlı gözü dönmüş 

genç,…" 

192 

gözü dönmüş şeriatçı /-mIş/ türemiş   T. Üst 

"... gözü dönmüş 

şeriatçıların kurbanı 

…" 

198 

gözü pek genç Ø SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Üst 

"... -ben gözü pek 

gencimizin-…" 
91 

gözü yaşlı anne /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"…, gözü yaşlı sakin 

bir anne…" 
48 

gözü yaşlı anne /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"…,gözü yaşlı annesi, 

…" 
59 

gözü yaşlı okur /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"... ve benim gibi 

gözüyaşlı 

okurların…" 

192 

guguklu saat /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Bildiğimiz guguklu 

saatin kuşu…" 
79 



86 
 

gurur 

düşkünü 
[baba] Ø SÖ 

BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Neden bu kadar 

gurur düşkünü 

olur…" 

109 

güçlü [ışık] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ışık öylesine 

güçlü, öylesine parlak 

gelirdi ki bana,…" 

34 

güçlü [oğul] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Oğlum, ... bir kitaba 

kanmayacak kadar 

güçlü, iradeli 

olsaydı…" 

118 

güçlü aile /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...son yıllarını güçlü, 

nüfuzlu ve kalabalık 

ailelerin…" 

98 

güçlü ampul /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Çıplak ve güçlü bir 

ampulün ışığında…" 
10 

güçlü ampul /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...o akşam çıplak ve 

güçlü bir ampulün 

ışığında…" 

211 

güçlü 
bekleyiş 

duygusu 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...güçlü bir eksiklik, 

bir tedirginlik, bir 

bekleyiş 

duygusuna…" 

44 

güçlü 
eksiklik 

duygusu 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...güçlü bir eksiklik, 

bir tedirginlik, bir 

bekleyiş 

duygusuna…" 

44 

güçlü etki /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Öyle güçlü bir 

etkiydi ki bu, …" 
7 

güçlü ışık /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Karşımdaki üç 

televizyon ekranının 

ve güçlü ışıkların 

altında,…" 

244 

güçlü ışık /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"O derin, yalın ve 

güçlü ışık benim için 

…" 

246 

güçlü ışık /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"…güçlü, ama 

yumuşacık bir ışık 

vurdu…" 

21 

güçlü ışıklar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...arabanın güçlü 

ışıklarıyla aydınlandı. 

" 

86 

güçlü Kim Novak /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"diye kıkırdadı güçlü, 

kararlı Kim Novak. " 
168 

güçlü rüzgâr /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...nereden geldiği 

belli olmayan güçlü 

bir rüzgârla…" 

199 

güçlü şey /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Bu etki öylesine 

güçlü, tartışılmaz ve 

sağlam bir şeydi 

ki,…" 

59 

güçlü tebliğ /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
 "... irademi hatırlatan 

güçlü bir tebliğ," 
119 



87 
 

güçlü 
tedirginlik 

duygusu 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...güçlü bir eksiklik, 

bir tedirginlik, bir 

bekleyiş 

duygusuna…" 

44 

gül kız kardeş Ø Basit   Far. Üst 
"Üç gül kız kardeşle 

birlikte…" 
133 

Gül kızlar Ø Basit   Far. Üst 
"Gül kızların 

anneleri,…" 
97 

gül kızlar Ø Basit   Far. Üst 

"... oturmuş gül 

kızların çayını 

içiyordu." 

150 

gül kızlar Ø Basit   Far. Üst 

"Gül kızları tek tek 

kaçıp kaybolmuşlardı, 

…" 

236 

gül ağacından ağızlık Ø SÖ 
ÇlıKıs

Öb 

Far.+

T. 
Gerçek 

".., gül ağacından 

ağızlıkları, …" 
170 

gül pembesi yüz Ø SÖ 
BsizİT

m 
Far. Gerçek 

"Gül pembesi 

yüzünde nurdan…" 
159 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"..., gümüş bir 

şekerlik,…" 
17 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"...gördüğüm gümüş 

bir şekerlikle…" 
99 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 

"Büfenin gözünden 

çıkardığı gümüş 

şekerliği…" 

214 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"Gümüş şekerliğin 

aynasında…" 
214 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"… gümüş şekerlikle 

eve döndüm." 
215 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"Gümüş şekerliğin 

kapağı sıkışmıştı,…" 
215 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"... gümüş şekerlikte 

yansıyordu: " 
221 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"...aynı gümüş 

şekerlikle vermişti." 
223 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"...hemen gümüş 

şekerliğe koşmadım."  
224 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"...gümüş şekerliği 

elime aldım."  
224 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 

"ağzımda karamela, 

gümüş şekerliğe 

bakarak…" 

224 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 

"Elimde gümüş 

şekerlik pencereye 

yürüdüm…" 

225 

gümüş şekerlik Ø Basit   T. Gerçek 
"...gümüş şekerliğin 

kapağını …" 
225 

gümüş taklidi tepsiler Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"Gümüş taklidi 

tepsilerle 

muavinler…" 

52 

günahsız 
cennet 

mutluluğu 
/+sIz/ Türemiş   

Far.+

T. 
Üst 

"..., suçsuz günahsız 

bir çocuksu cennet 

mutluluğuyla…" 

215 



88 
 

günahsız kız kardeş /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"...yüzyıllardır 

tanıdığı günahsız bir 

kızkardeşi…" 

73 

güneş yüzü 

görmemiş 

labirentler 

ülkesi 
/-mIş/ SÖ Cc T. Üst 

"...yaşadığı bu güneş 

yüzü görmemiş 

labirentler 

ülkesinden…" 

236 

güneşli cennet /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...arkada kaldığı 

güneşli bir cennete 

varıyorlardı." 

102 

güneşli gün /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yerini güneşli bir 

günün ağırlığı 

alırken:" 

181 

güneşli sabah /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...gözlerimi 

kırpıştırarak dışardaki 

güneşli sabaha,…" 

66 

güngörmüş kişiler /-mIş/ türemiş   T. Üst 

"Buradaki eski ve 

gösterişli konaklar bir 

tarihlerde güngörmüş 

kişilerin…" 

165 

günlük gazete /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., sınıf arkadaşları, 

günlük gazeteler, …" 
18 

günlük katliam /+lIk/  Türemiş   T. Gerçek 

"…, ne de 

mezbahadaki günlük 

katliamdan evine …" 

153 

gür ses Ø  Basit   T. Gerçek 

"...gür sesli hakim, 

anlayışlı anaç teyze 

…" 

70 

gür sesli hakim /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...gür sesli hakim, 

anlayışlı anaç 

teyze…" 

70 

Gürcü aile Ø Basit   T. Gerçek 

"...Gürcü ve Rus 

ailelerinin aldığını 

gördüm." 

230 

gürültücü Magirus /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... gürültücü eski 

Magirus'lerin 

sonuncusu olduğu 

için…" 

240 

gürültücü otobüs /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...gürültücü ve 

yorgun otobüsün sağ 

arkalarında bir 

yerde…" 

44 

gürültülü harf /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"..gürültülü harfleri ve 

simgeleriyle 

sarılacağıma,…" 

233 

gürültülü simgeler /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...gürültülü harfleri 

ve simgeleriyle 

sarılacağıma,…" 

233 

güven verici göz /-IcI/  SÖ Cc T. Gerçek 
"...benim güven verici 

gözlerime…" 
65 

güvenilir arkadaş /-Ar/ Türemiş   T. Gerçek 

"... dost mu dost 

güvenilir bir 

arkadaştı. " 

161 
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güvenilir şey /-Ar/ Türemiş   T. Gerçek 
"Pratik ve güvenilir 

bir şey arıyorsam,…" 
142 

güvenli sığınak /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... güvenli bir sığmak 

bulma özlemidir." 
206 

güvenli unutuş /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., hatta hemen 

arkamda en güvenli 

unutuş …" 

18 

güvensiz bölge /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"... güvensiz bölgelere 

adım atmaktan 

çekinerek..."  

146 

güvercin grisi bulutlar Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Fr. 
Gerçek 

"...şimdi güvercin 

grisi bulutların 

altındaydı." 

112 

güvercin 

renkli 
bulutlar /+lI/ SÖ 

BsizİT

m 

T.+ 

Far.+

T. 

Gerçek 
"Güvercin renkli 

bulutlar ise…" 
117 

güzel [hayat] /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"Gene de bir yere 

doğru gidiyorsan, 

hayat güzel," 

71 

güzel [hayat] /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sırrını biliyorsan, 

ona doğru yol 

alıyorsan, hayat 

güzeldir." 

64 

güzel [kişi] /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"... güzel olduğu, 

dayanılmaz 

olduğu,…" 

154 

güzel [melekler] /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"Siz melekler," ..."Ne 

kadar da 

korkunçsunuz! ..., 

ama güzel! " 

74 

güzel ağız /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Canan'ın güzel ve 

geniş ağzında…" 
64 

güzel anne /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"... şık ve güzel annesi 

geçiyorlardı oradan." 
30 

güzel bacak /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"... güzel bacaklarını 

zarifçe uzatmışlar,…" 
225 

güzel boyun /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Güzel boyunlu kıza 

hasta odasında…" 
149 

güzel boyun /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"... Ne kadar da güzel 

bir boynu…" 
147 

güzel Canan /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ışıl ışıl parlayan 

güzel ve meraklı 

Canan …" 

80 

güzel çocuk /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bana severek bakan 

güzel çocuğu…" 
74 

güzel diş /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...güzel dişlerinin 

bittiği yerle…" 
77 

güzel dudak /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"... televizyonda güzel 

dudaklı bir Amerikan 

yıldızının…" 

228 

güzel el /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...olağanüstü güzel 

elleri vardı. " 
155 

güzel elbise /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Güzel elbiselerini 

biraz çıkardı,…" 
210 
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güzel eller /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"...güzel elleriyle 

gazoz şişesini 

okşuyordu." 

156 

güzel eller /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Hem de o güzel 

ellerle," 
159 

güzel ev /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"... güzel evleri, yeni 

arabaları,…" 
202 

güzel gölge /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Mor paltolu güzel 

gölgenin …" 
29 

güzel gözler /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
" bu güzel gözlerde 

belireceğini sanıyor." 
138 

güzel Gülcihan /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"...güzel 

Gülcihan...kocasından 

çoktan ayrılmış 

olmalıydı. " 

97 

güzel insanlar /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"kötü sözler söyleyen 

güzel ve yakışıklı 

insanları…" 

215 

güzel kadın /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...güzel kadınlara 

inanmadım;" 
42 

güzel kadın /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yanında güzel ve 

hayat dolu bir kadın.." 
136 

güzel kadın /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...gözü yaşlı güzel 

kadınların …" 
167 

güzel kadın /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Neden güzel ve 

duyarlı kadınlar…" 
184 

güzel kadın /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"... ikbali, güzel 

kadınları,…" 
237 

güzel kadın /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"...güzel, nazik, 

yumuşak ve anlayışlı 

bir kadındı." 

11 

güzel karı /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Ben genç ve güzel 

karımla…" 
116 

güzel karılar /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sarışın ve güzel 

karıları…" 
231 

güzel kız /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Olağanüstü güzel bir 

kız, …" 
23 

güzel kız /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., vampirlerin güzel 

genç kızların …" 
70 

güzel kız /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"…o güzel kızla 

yakınlaşmama…" 
140 

güzel kız /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yirmi üç yıl sonra 

kucağında güzel kızı, 

…" 

223 

güzel kız /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Coca Cola 

ilanlarmdaki güzel ve 

iyi niyetli kızları,…" 

244 

güzel kızlar /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"..,  güzel kızlara 

kendimi 

sevdirememekten …" 

16 

güzel kızlar /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., güzel kızlar, 

mutluluk hayalleri, 

…" 

18 
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güzel kitaplar /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

" insanın 

okuyabileceği nice 

güzel kitaplar 

varken…" 

188 

güzel kol /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Canan'ı güzel uzun 

kolundan tutup…" 
26 

güzel omuzlar /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ellerim güzel 

omuzlarını,…" 
144 

güzel resim /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bu güzel resmin 

hiçbir …" 
36 

güzel sesiyle /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"... güzel sesiyle 

okurken çaylarımızı 

içeriz." 

141 

güzel şey /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Hayat güzel bir şey. 

" 
173 

güzel yan /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...hatta hüznün güzel 

ve saygıdeğer…" 
203 

güzel yelek /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"Bak, annen sana ne 

güzel bir yelek 

örmüş."  

79 

güzel yıldız /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"…yeni ve güzel 

yıldızları gibi…" 
46 

güzel yüz /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"Kanlı güzel yüzü, 

…" 
73 

güzel 

boyunlu 
kız /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"Güzel boyunlu 

kıza…" 
149 

güzel dudaklı 
Amerikan 

yıldızı 
/+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"... güzel dudaklı bir 

Amerikan yıldızının 

…" 

228 

güzel güzel [hayat] /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"... güzel güzel 

olduğunu 

anlatıyordu." 

164 

güzelce teyze /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 
"... genç ve güzelce 

bir teyze onlarla…" 
154 

güzelim 
ciğer 

salkımları 
Ø SÖ 

EksliKı

sÖb 
T. Gerçek 

"…onun güzelim 

ciğer salkımlarına 

sevgi göstermek…" 

162 

güzelim kollar Ø SÖ 
EksliKı

sÖb 
T. Gerçek 

"Güzelim uzun kolları 

bazan birbirine …" 
61 

güzeller 

güzeli 
çocuk Ø SÖ 

BsizİT

m 
T. Gerçek 

"... üçüncü sokakta 

uzun kirpikli güzeller 

güzeli…" 

233 

haber veren  gençler /-An/ SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...yaklaşan kıyameti 

haber veren gençlerle 

... " 

128 

haberli anne /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Davadan haberli 

anne,…" 
166 

habis çukur Ø Basit   Ar. Üst 
"...kaynadıkları habis 

çukura…" 
117 

Hacı leylek dede Ø Basit   
Ar.+

Far. 
Üst 

"... koruyan Hacı 

Leylek Dede'ye…" 
91 

Haçlı süvari /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"..., Haçlı süvarilerin 

arkalarında bıraktığı 

…" 

229 
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hafif 
bozgun 

havası 
Ø Basit   Ar. Üst 

"Hafif bir bozgun 

havasıyla…" 
157 

hafif el Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Annemin çabuk, 

hafif ve hareketli 

eli…" 

197 

hafif esinti Ø Basit   Ar. Üst 

"Trenin geride 

bıraktığı hafif bir 

esinti…" 

221 

hafif 
gece 

serinliği 
Ø Basit   Ar. Üst 

"Kollarımda hafif bir 

gece serinliği 

hissediyordum,... " 

133 

hafif gönderme Ø Basit   Ar. Üst 
"...silah tutkusuna 

hafif bir gönderme…" 
142 

hafif gövde Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Kollarımla, hafif 

gövdesini yakalayana 

…" 

24 

hafif ışık Ø Basit   Ar. Üst "…hafif ışık..." 245 

hafif meyil Ø Basit   Ar. Üst 
"... hafif bir meyil 

indik, …" 
114 

hafif müzik Ø Basit   Ar. Üst 
"... hafif müzik kadar 

hafif o oyunculuk …" 
133 

hafif 
oyunculuk 

duygusu 
Ø Basit   Ar. Üst 

"...müzik kadar hafif o 

oyunculuk duygusu." 
133 

hafif rüzgar Ø Basit   Ar. Üst 

"... hafif bir rüzgâr 

gibi yüzümde 

hissedince, …" 

12 

hafif rüzgar Ø Basit   Ar. Üst 
"Hafif bir rüzgâr 

esti,…" 
13 

hafif rüzgar Ø Basit   Ar. Üst 
"... hafif bir rüzgârın 

içinde…" 
28 

hafif rüzgar Ø Basit   Ar. Üst 
"... hafif bir rüzgârda 

bile nasıl titriyor." 
148 

hafif rüzgâr Ø Basit   Ar. Üst 
"...çeviren çok hafif 

bir rüzgâr…" 
164 

hafif rüzgâr Ø Basit   Ar. Üst 
"... hafif bir rüzgâr 

ensemden girip,…"  
173 

hafif sarı Ø Basit   Ar. Üst 
"... beyaz gömleğine 

hafif bir sarı, …" 
175 

hafif serinlik Ø Basit   Ar. Üst 
"...hafif bir serinlik 

sinsi bir kedi gibi …" 
185 

hafif yaz rüzgârı Ø Basit   Ar. Üst 
"...hafif bir yaz 

rüzgârı gibi…" 
80 

hafifçe rüzgâr /+CA/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...hafifçe bir rüzgârla 

serinleşiyordu. " 
223 

haftalık dergiler /+lIk/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... haftalık dergileri 

dikkatle okudum, …" 
33 

hain kurt Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...gene dişlerini 

gösteren hain kara 

kurt,…" 

167 

hain sivrisinek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...hain sivrisineği, 

camın kenarında 

gördüm…" 

195 
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hakiki [kitap] /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...kitaplarmış ki onlar 

bir de ışıltılı, sahih ve 

hakikiymiş gibi 

yaparlarmış." 

115 

hakiki 
bay coca 

cola 
/+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...hakiki Bay Coca 

Cola gelince…" 
111 

hakiki hayat /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"... hakiki hayatın 

ışığı onun içine." 
90 

hakiki 
hayat 

sahneleri 
/+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...hakiki hayat 

sahnelerinin…" 
134 

hakiki Osman /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"…hakiki Osman'ın 

gözlerindeki…" 
181 

hakiki şey /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
" Hakiki bir şey 

sunuyorum onlara,…" 
179 

hakiki şeyler /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...,  ruhlarını şiir gibi 

tamamlayan o hakiki 

şeyleri,…" 

113 

haldır huldur Magirus Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"…,konserve benzeri 

haldır huldur 

Magirus'un…" 

246 

ham 
elma 

ağaçları 
Ø Basit   Far. Gerçek 

"... meyveleri küçük 

ve ham elma 

ağaçlarının …" 

107 

ham renk Ø Basit   Far. Gerçek 

"...bu ham renklerle 

yapıldığını 

hatırladım."  

134 

hangar misali 
bekleme 

salonu 
Ø SÖ 

BsizİT

m 

Fr.+

Ar. 
Gerçek 

"geniş tutulmuş 

hangar misali bir 

bekleme 

salonunda…" 

59 

hanım 

hanımcık 
kız Ø.../+cIk/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"..., iyi yürekli 

zenginlerin hanım 

hanımcık kızlarına…" 

70 

hantal kabuk Ø  Basit   T. Gerçek 

...hantal ve acımasız 

kabuk yığınlarına 

dönüşmüştüler.  

31 

hantal kahraman Ø Basit   T. Gerçek 

"...onların hantal 

kahramanlara 

oynatılmış…" 

70 

hantal Macar atı Ø Basit   T. Gerçek 

 "...milimetrelik 

kurşunun iki hantal 

Macar atını…" 

142 

hantal otobüs Ø Basit   T. Gerçek 
"... hantal otobüsünü 

uçuruma süren …" 
53 

hareketli el /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Annemin çabuk, 

hafif ve hareketli eli 

…" 

197 

hareketli ışık /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...hareketli, hafif 

karar ışıklı…" 
49 

harika biçim Ø Basit   Ar. Gerçek "…harika biçim" 245 

harika bulut Ø Basit   Ar. Gerçek 
"harika bulutları ve 

sabırla …" 
245 
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harika diyar Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... harika diyarın 

harika sokaklarında 

…" 

100 

harika dünya Ø Basit   Ar. Gerçek 

 "...çağrılacağım 

harika dünyanın 

hazırlayıcıları,…" 

123 

harika gece Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...geçirdiğim o harika 

gecelerden…" 
201 

harika gemi Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...erişilmez bir harika 

geminin…" 
238 

harika gökkuşağı Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...harika bir 

gökkuşağının 

oluştuğunu…" 

119 

harika ülke Ø Basit   Ar. Gerçek 
" Dr. Narin'in küçük 

harika ülkesinin…" 
119 

harika saat Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...şemsiyesi altındaki 

harika saatte …" 
47 

harika sokaklar Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... harika diyarın 

harika sokaklarında 

…" 

100 

harika trapezciler Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...televizyonlarda 

gördüğüm harika 

trapezciler…" 

171 

harika ülke Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...boynunun birleştiği 

harika ülkede…" 
61 

hasırdan sepet  Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...hasırdan el örgüsü 

bir sepetin…" 
133 

hasırdan sepet  Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...elinde hasırdan 

sepeti, …" 
243 

hassas [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...biz ne kadar 

hassas, ne kadar ince, 

ne kadar da özeliz!" 

204 

hassas adam Ø Basit   Ar. Gerçek 
"…kızını bekleyen 

hassas adam." 
204 

hasta [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"Melek kim? diye 

sorunca genç hasta, 

…" 

170 

hasta [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 
"... iflah olmaz 

hastaya da,…" 
169 

hasta hal Ø Basit   Far. Gerçek 
"…, hasta bir halde 

odasına kapanmış,…" 
127 

haşin dağ Ø Basit   Ar. Üst 
"...yoksa haşin 

dağlarda …" 
232 

havuzlu iç avlu /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"….,havuzlu iç avluya 

bakan,..." 
25 

hayal edilmiş sır /-mIş/ SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...benim için hayal 

edilmiş bir sır…" 
12 

hayalet kamyon Ø Basit   Ar. Üst 
"...geçen uykulu ve 

hayalet kamyonlar…" 
88 

hayaletimsi Köy /+(I)msI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"... boşaltılmış 

hayaletimsi Kürt 

köylerini…" 

230 
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hayaletimsi köyler /+(I)msI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...ön koltuktan 

hayaletimsi 

köyleri,…" 

96 

hayali saatler /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
".., hayali kötü 

saatlerden …" 
165 

hayalperest delikanlı Ø Basit   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"..., öğrenen 

hayalperest delikanlı 

gibi, …" 

218 

hayat dolu kadın /-I/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Yanında güzel ve 

hayat dolu bir 

kadın…" 

136 

hayatı kaymış erkek /-mIş/ SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Üst 

"... hayatı kaymış 

kırık erkeklere âşık 

olurlar? " 

184 

hayatı kaymış kişiler /-mIş/ SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Üst 

"…,bu düşüncelere 

kanıp hayatı kaymış 

kişilere,…" 

143 

hayatından 

memnun 
[kişi] Ø SÖ 

ÇlıKıs

Öb 
Ar. Gerçek 

"Taşı gediğine 

yerleştirdiği için 

hayatından 

memnun,…" 

156 

haydut [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Resimli roman tabii, 

haydutlar, …" 
158 

haydut yayıncı Ø  Basit   Ar. Üst 
"Haydut yayıncı, 

Rıfkı Amca'ya,…" 
213 

haydut yüz Ø  Basit   Ar. Üst 
"...çay dağıtan haydut 

yüzlü kahveci…" 
30 

haydut yüzlü kahveci /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Üst 

"...çay dağıtan haydut 

yüzlü kahveci…" 
30 

hayret ışıltıları Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...hayret ışıltılarıyla 

içeriye, idareye gitti." 
161 

hedefsiz 
iradesizlik 

duygusu 
/+sIz/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"..., ama hedefsiz bir 

iradesizlik duygusuna 

kapılır, …" 

98 

hesapçı züppe /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek  "Hesapçı züppe."  138 

hevesli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...utangaç hevesliler 

gibi…" 
126 

hevesli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Bu hevesliler kitabı 

kendileri gibi.." 
132 

hevesli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...askere giden 

hevesliler,…" 
128 

hevesli [Seiko] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"yeni saatlerden en 

çalışkan ve hevesli 

olanı, Seiko, …" 

137 

hevesli yazar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…, ama hevesli 

yazarı bir dava 

açıp…" 

127 

hevesli yolcular /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…, hevesli 

yolcuların da 

isteklendirmesiyle …" 

98 

hımhım hayat Ø SÖ İkileme T. Üst 
"... ve benim hım hım 

hayatım…" 
234 
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hırçın kurt /+çın/ Türemiş   T. Gerçek 
"...hırçın bir kurt gibi 

gözüküyor…" 
35 

hırpani yolcular /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...yorgun ve hırpani 

yolcular…" 
60 

hırsız [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...pek çok isyancı, 

hırsız, …" 
142 

hırsız [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
" Hırsızlar, aşağılık 

üçkağıtçılar, …" 
161 

hırsız [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...haydutlar, 

ahlaksızlar, 

hırsızlarla, …" 

158 

hırslı inanç /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...söz eder gibi hırslı 

bir inançla,…" 
111 

hırslı memur /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... polis koleji 

mezunu hırslı bir 

memur." 

139 

hışır hışır ağaçlar Ø SÖ İkileme T. Gerçek 
"...hışır hışır ağaçların 

sunduğu…" 
175 

hızlı adım /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... hızlı adımlarla 

yurda geri dönüyor, 

…" 

121 

hızlı 
bayram 

gecesi 
/+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...hızlı ve yorucu bir 

bayram gecesinin …" 
75 

hızlı dedektif /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... ben kararlı ve hızlı 

dedektif,…" 
170 

hızlı oğlan /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...aceleci ve hızlı 

oğlan ona …" 
44 

hızlı hızlı adım /+lI/  SÖ İkileme T. Gerçek 
"Bacaklarım beni hızlı 

hızlı adımlarla…" 
25 

hidrolik sistem /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...otomatik ve 

hidrolik sistemlerle 

donatıldığı…" 

200 

hilekâr kumarbaz /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...soyup soğana 

çeviren hilekâr 

kumarbazın…" 

104 

hindistan 

cevizli 

aslan 

şekerleri 
/+lI/ SÖ 

BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...unutulmuş 

hindistan cevizli aslan 

şekerleri …" 

99 

hinoğluhinlik

lerle dolu 
hayat /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

 "...şaşırtıcı olaylarla, 

hinoğluhinliklerle 

doluydu değil mi 

hayat? " 

141 

hipermetrop gözlük Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... hipermetrop 

gözlüklü babaanneye 

…" 

166 

hipermetrop 

gözlüklü 
babaanne /+lI/ SÖ ST 

Fr.+

T. 
Gerçek 

"hipermetrop 

gözlüklü babaanneye 

…" 

166 

Hitler bıyıklı 
kayıt 

memuru 
/+lI/  SÖ 

BsizİT

m 

Alm.

+T. 
Gerçek 

"...Hitler bıyıklı ufak 

tefek kayıt memuru... 

" 

78 

hizmetçi [kişi] /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Bir hizmetçi kapıyı 

açtı;" 
34 
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hizmetten 

kalkmış 
araçlar /-mIş/ SÖ Cc 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"..., hizmetten kalkmış 

bu yorgun araçların 

…" 

210 

homurtulu 
havalandır

ma 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., o homurtulu 

havalandırma 

tertibatlarına, …" 

227 

homurtulu tren /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...lokomotifleri gibi 

homurtulu bir 

trenin…" 

58 

horozlu Walther /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Üst 

"...,  horozlu bir 

Walther'de karar 

kıldım." 

142 

hortlaksı uykusuzluk /+sI/ Türemiş   T. Üst 
"... hem hortlaksı bir 

uykusuzluğun…" 
45 

hoş 
hamur 

kokusu 
Ø Basit   Far. Gerçek 

"...hoş bir hamur 

kokusu taşıyordu. " 
164 

hoş kız Ø Basit   Far. Gerçek 
"...hoş bir kız size 

öyle baktığında…" 
23 

hoş kız Ø Basit   Far. Gerçek 
"O kadar hoş bir kız 

az önce…" 
25 

hoş koku Ø Basit   Far. Gerçek 
"... ölümün hoş 

kokusunu aldım." 
54 

hoş şekil Ø Basit   Far. Gerçek 
"... bunları çok hoş bir 

şekilde …" 
228 

hoş şey Ø Basit   Far. Gerçek 
"...,  ne de hoş bir şey 

olduğunu…" 
227 

hoş şey Ø Basit   Far. Gerçek 

"...  arkadaşını 

aramasının ne hoş bir 

şey olduğunu…" 

163 

hoşça vakit /+CA/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...hoşça ve biraz daha 

akıllıca...vakit 

geçirmek için,…" 

204 

Hristiyan kahramanlar Ø Basit   Rum. Gerçek 

"... Hıristiyan 

kahramanlarla 

karşılaşmaz, …" 

103 

huzur dolu ortam /-I/ SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... huzur dolu bir 

ortamda.." 
147 

huzur rengi pencereler Ø SÖ BsizİTm 
Ar.+

Far. 
Üst 

"... konağın huzur 

rengi 

pencerelerine…" 

166 

huzurlu bahçe /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... dünyanın 

arasındaki huzurlu 

bahçede…" 

51 

huzurlu futbol maçı /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... huzurlu bir futbol 

maçının 

renkleriyle…" 

198 

huzurlu istasyon /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... huzurlu istasyonun 

pırıl pırıl aydınlığı, 

…" 

183 

huzurlu kasaba /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... bu alçakgönüllü, 

huzurlu kasabayı…" 
154 

huzurlu kuş /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... huzurlu kuşlar ve 

kelebekler gibi …" 
96 

huzurlu ortam /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...mutlu ve huzurlu 

bir ortamda… 
145 
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huzurlu 
oturma 

odası 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... evin huzurlu ve 

sessiz oturma odası 

gibi…" 

164 

huzurlu sessizlik /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... bir anlık huzurlu 

sessizliğini."  
72 

huzurlu şehir /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...müptezeller niye 

huzurlu şehrimizde 

toplanıyorlar?" 

91 

huzurlu şehir /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... huzurlu şehirlerin 

ve mutlu padişahların 

…" 

233 

huzursuz kasaba /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... unuttuğum 

huzursuz bir 

kasabada,…" 

164 

huzursuz kasap /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... huzursuz bir 

kasabın canhıraş 

horultusunu…" 

153 

huzursuz 
otobüs 

tekerlekleri 
/+sIz/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... huzursuz otobüs 

tekerleklerinin…" 
194 

huzursuz ruh /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tanımayan 

huzursuz ruhum 

ise,…" 

180 

huzursuz yolculuk /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... teker meker 

sallanarak huzursuz 

bir yolculuğa…" 

60 

hülyalı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

 "hiçbir özelliği 

olmayan hülyalı bir 

genç,"  

140 

hülyalı Gülizar /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"En küçükleri, mutlu 

ve hülyalı Gülizar, 

…" 

97 

hülyalı katil /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...sandığı hülyalı bir 

katilin karşısında,…" 
239 

hülyalı öğrenci /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Hülyalı ve... şaşkın 

ve masum 

öğrenciler…" 

238 

hüzünlü adam /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bu hüzünlü ve 

yakışıklı adamı:" 
191 

hüzünlü çocuk /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…. hüzünlü çocuk 

bakışıyla …" 
36 

hüzünlü erkek /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...yoksa hüzünlü bir 

erkek mi?" 
185 

hüzünlü gölge /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kırılgan ve 

hüzünlü gölgesine…" 
183 

hüzünlü göz /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Bir an kederli, 

hüzünlü iri…" 
234 

hüzünlü sokaklar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...boş ve hüzünlü 

sokaklarda …" 
192 

hüzünlü yer /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...hüzünlü, tozlu ve 

döküntü yerlerden…" 
162 

ılık bahar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Yazları, ılık bahar 

günlerinde…" 
141 
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ılık su /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... yüzüme ılık ve 

bulanık bir su 

vurdum, …" 

242 

ılımlı solcu /+lI/  Türemiş   T. Üst 

"...biri de ılımlı solcu 

öğrenci 

takımlarıyla…" 

121 

ıslak [sokak] /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sonbahar akşamında 

karanlık sokaklar 

ıslaktı,…" 

208 

ıslak ağaç /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... ıslak ağaçların 

hüznünden, …" 
13 

ıslak asfalt /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ıslak asfaltı ve 

torbayı taşıyan elimi, 

…" 

215 

ıslak 
elektrik 

direkleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., ıslak elektrik 

direklerine, …" 
208 

ıslak kaldırım /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"…,ışıkları yansıtan 

ıslak kaldırımlara …" 
42 

ıslak kız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek "Küçük ıslak kız, …" 73 

ıslak sokak /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yürüdüğüm ıslak 

sokaklar…" 
15 

ıslak sokak /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

".., boş ve ıslak 

sokakların hüznünü, 

…" 

17 

ıslak torba /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ıslak asfaltı ve 

torbayı taşıyan 

elimi,…" 

215 

ıslak üzüm /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ıslak üzümle dolu 

plastik torbayı …" 
192 

ıslak üzümle 

dolu 
torba /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...ıslak üzümle dolu 

plastik torbayı …" 
192 

ısrarcı delikanlı /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ama ısrarcı 

delikanlı ile …" 
188 

ısrarlı bulutlar /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ısrarlı ve karanlık 

bulutların arkasında 

…" 

108 

ışıklı cümbüş /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ışıklı ve ölülerle 

sarmaş dolaş mutluluk 

cümbüşünün,…" 

49 

ışıklı mekanlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ışıklı daha şenlikli, 

ama bir örnek 

mekânlara 

dönüştüğünü,…" 

201 

ışıksız dünya /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"... bu nursuz ışıksız 

dünyada kör 

olmaktan…" 

232 

ışıktan ülke Ø Basit   T. Üst 
"...,o ışıktan ülkede 

gezinirken buldum." 
18 

ışıl ışıl aile hayatı Ø SÖ İkileme T. Üst 
"... ışıl ışıl mutlu bir 

aile hayatından…" 
165 

ışıl ışıl Colt Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"... bütün 

meraklılarının 

bayılacağı ışıl ışıl 

bir…" 

142 
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ışıl ışıl kelimeler Ø SÖ İkileme T. Üst 
" ışıl ışıl parıldayan 

kelimeler… 
9 

ışıl ışıl salon Ø SÖ İkileme T. Gerçek 
"...sigara kokan ışıl 

ışıl bir salona…" 
241 

ışıl ışıl vagonlar Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"... tak-taklarla geçen 

ışıl ışıl vagonlarda 

…" 

221 

ışıltılı [kitap] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... kitaplarmış ki 

onlar bir de ışıltılı, 

sahih ve hakikiymiş 

gibi…" 

115 

ışıltılı düzlük /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...buğday tarlalarıyla 

ışıltılı düzlükleri, …" 
110 

ışıltılı nesne /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...ışıltılı ve yepyeni 

bir nesne." 
14 

ışıltısız şeyler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...eşyaları da bu 

ışıltısız bir örnek .." 
111 

ibne [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 
"...tabanca taşıyan 

ibneler …" 
161 

ibret 

çıkarmaya 

meraklı 

okuyucu /+lI/ SÖ 
YliKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ibret çıkarmaya 

meraklı okuyucunun 

çoktan düşündüğü…" 

242 

iç ses Ø Basit   T. Üst 

"... birtakım iç sesler 

duyduğumu 

hatırlıyorum. " 

99 

içe kapanık Pertev /-(I)k/ SÖ 
YliKıs

Öb 
T. Üst 

"Daha duyarlı, daha 

içe kapanık olan 

Pertev,…" 

192 

içgüdüsel düşünce /+sAl/ Birleşik   T. Gerçek 

"... bir an iki 

içgüdüsel düşünce 

belirdi aklımda:" 

106 

içgüdüsel selam /+Sal/ Birleşik   T. Gerçek 

"... içgüdüsel bir 

selam yolluyordum 

belki." 

17 

içi geçmiş bunak /-mIş/ türemiş   T. Üst 
"...içi geçmiş 

bunakların …" 
83 

içi geçmiş  beyzade /-mIş/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Üst 

"...çiçeklere veren içi 

geçmiş beyzade. " 
204 

için için düşmanlık Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"…, belki de için için 

bir düşmanlık ve 

gerilim …" 

240 

için için gerilim Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"…, belki de için için 

bir düşmanlık ve 

gerilim …" 

240 

içli düşünceler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"…,sert bakışlarını 

yumuşatan içli 

düşüncelere dalarmış" 

109 

içten arkadaş Ø Basit   T. Gerçek 
"….,içten bir 

arkadaşmış, …" 
154 

iddialı 
Belediye 

tiyatrosu 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"…iddialı bir belediye 

tiyatrosu 

sanatçısının,…" 

224 

iddialı hayat /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

" ...iddialı hayatın 

çağrısına…" 
143 



101 
 

iddialı mı 

iddialı 
köpek /+lI/.../+lI/ SÖ İkileme 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... iddialı mı iddialı 

bir köpek…" 
240 

ideolojik bağlantı /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...gencin siyasi ve 

ideolojik 

bağlantılarını …" 

123 

ideolojik konu /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"Movado'nun siyasi 

ve ideolojik 

konularda…" 

121 

ideolojik konu /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"... günün siyasi ve 

ideolojik konularında 

kalem oynatsalar da," 

… 

123 

iflah olmaz hasta /-z/ SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ayağa kalkınca 

iflah olmaz hastaya 

da,…" 

169 

iğde 

ağaçlarıyla 

kaplı 

düzlük /-I/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...elma ve iğde 

ağaçlarıyla kaplı bir 

düzlük,…" 

118 

iğne atsan 

yere düşmez 

çarşı 

yerleri 
/-z/ SÖ Cc T. Üst 

"...iğne atsan yere 

düşmez çarşı 

yerlerinde, …" 

231 

iğneyle kuyu 

kazan 
kişi /-An/ SÖ Cc T. Üst 

"... iğneyle kuyu 

kazan bir kişinin…" 
179 

ihbarcı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Kırık kalpli 

ihbarcıların 

palavralarını …" 

164 

ihbarcı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kalbi kırık 

ihbarcımızın…" 
162 

ihbarcı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"… kırık kalpli 

ihbarcının …" 
165 

ihbarcı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kırık kalpli 

ihbarcının, …" 
170 

ihbarcı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bu eylemcileri 

izleyen ihbarcıların..." 
132 

ihbarcı baba /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...geleceklerinden 

endişelenen ihbarcı 

babaların…" 

126 

ihbarcı öğretmenler /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ihbarcı babaların 

ve öğretmenlerin …" 
126 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Çok ihtiyar değildi, 

…" 
82 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"İhtiyar da anlıyordu 

belki…" 
15 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...ihtiyar kitabı 

gençliğinde 

yazmış…" 

63 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Sonra ihtiyarı 

yıldırmışlar…" 
63 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... ihtiyar 

öldürüldükten 

sonra…" 

63 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"..., sonra bir süre 

ihtiyar anlatıyor, …" 
125 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... dedi ihtiyar 

mikrofona doğru."  
173 
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ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... ihtiyatlı bir ihtiyar 

gibi …" 
243 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Sessizlikte ihtiyar, 

elinde avize,…" 
174 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek "...sakallı bir ihtiyar." 15 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...kitap yazayım 

demiş ihtiyar. " 
27 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... diye haykırdı 

dişsiz ihtiyar." 
173 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek "... dedi ihtiyar. " 174 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... yalnız mı yalnız 

bir ihtiyar, …" 
43 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Melek iki 

yanağından ihtiyarı 

…" 

174 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... ihtiyarı 

öldürdüklerini 

düşünüyorum." 

190 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...avizeye bakışından 

anladığım ihtiyarı,…" 
239 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Ben yanımda 

uyuklayan ihtiyarın 

…" 

45 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"İhtiyarın bana 

açılmış elinde…" 
82 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Bir ara ihtiyarın 

karısı …" 
125 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... ihtiyarın nasıl da 

hüzünlendiğini…" 
189 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...dalgın ihtiyarlar 

meydandaki Atatürk 

heykeline…" 

49 

ihtiyar [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sineklerin ve 

ihtiyarların 

uğramasına aldırış 

etmemiş,…" 

111 

ihtiyar [kişi]  Ø Basit   Ar. Gerçek 
"..., seksenlik 

ihtiyarlardandı." 
234 

ihtiyar adam Ø Basit   Ar. Gerçek 
"..., ihtiyar bir 

adamım,…" 
118 

ihtiyar adam Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... ihtiyar adamla 

delikanlı …" 
125 

ihtiyar adam Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...ihtiyar adam da 

kitap yüzünden…" 
188 

ihtiyar budala Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... ihtiyar bir 

budalanın çocuklara 

oynadığı…" 

26 

ihtiyar bunak Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...sıkışıp kalmış bir 

ihtiyar bunağın …" 
110 

ihtiyar konuk Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Bir süre ihtiyar 

konuğun 

radyosundan…" 

99 
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ihtiyar satıcı Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...beni dikizleyen 

ihtiyar bir satıcı, …" 
243 

ihtiyar şekerci Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... ihtiyar şekerciyi 

hiç mi hiç 

görmüyordum". 

238 

ihtiyar yazar Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Mehmet ile ihtiyar 

yazarın 

görüşmelerinde…" 

63 

ihtiyar yazar Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... genç hayranla 

ihtiyar yazar 

arasında…" 

188 

ihtiyar yazar Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...ihtiyar yazarı 

sorumsuzluk, 

...korkaklıkla 

suçlamış. " 

189 

ihtiyatlı ayak sesleri /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kapının önünden 

geçen ihtiyatlı ayak 

sesleri,…" 

150 

ihtiyatlı diri /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... sabırlı ölülerle 

birlikte biz ihtiyatlı 

diriler …" 

48 

ihtiyatlı hizmetçiler /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ihtiyatlı 

hizmetçiler ve alaycı 

yeğenlerle …" 

198 

ihtiyatlı ihtiyar /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...dikkat kesilen 

ihtiyatlı bir ihtiyar 

gibi …" 

243 

ihtiyatlı 
koltuk 

komşusu 
/+lI/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ihtiyatlı koltuk 

komşusu olurdum, 

…" 

53 

iki adımlık oda /+lIk/ Türemiş   T. Üst 

"…iki adımlık bir 

odada bir ömür 

boyu…" 

156 

iki katlı evler /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... iki katlı tanıdık 

evlere,…" 
12 

ilaçlı kan /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...damarlarımda ilaçlı 

bir kan geziniyormuş 

gibi…" 

20 

ilginç şey /+nç/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bakılacak yarı 

ilginç bir şey 

olabilir,…" 

16 

ilginç vaka /+nç/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bir iki ilginç 

vakaya rastladım,…" 
131 

İmam Hatipli öğrenci /+lI/ SÖ İkileme 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... İmam Hatipli 

öğrencilerin…" 
227 

imanlı bayiler /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ama imanlı bayiler 

de kumpasa karşı 

çıkıp…" 

112 

imanlı delikanlı /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Dr. Narin bu 

imanlı delikanlıyı 

göreydi …" 

82 

imanlı gençler /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...imam Hatip 

Lisesi'nin imanlı 

gençleri!" 

90 
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imkansız hayal /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Bu imkansız hayali, 

…" 
242 

inançlı adım /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... iyimser ve inançlı 

adımlarla…" 
36 

inançlı yoldaş /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...biz üç inançlı 

yoldaşın paylaştığı…" 
90 

inanılmaz boyut /-z/ Türemiş   T. Gerçek 
"Sürümün inanılmaz 

boyutlara ulaştığı…" 
237 

inanılmaz bölge /-z/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bu inanılmaz 

bölgenin 

mucizelerine…" 

146 

inanılmaz gövde /-z/ Türemiş   T. Gerçek 
"Canan'ın inanılmaz 

gövdesi…" 
26 

inanılmaz gürültü /-z/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kazanın inanılmaz 

bir gürültüyle 

patlamasından…" 

247 

inanılmaz 
kalabalıklar 

arası 
/-z/ Türemiş   T. Gerçek 

"... gövdemin 

inanılmaz kalabalıklar 

arasında …" 

230 

inanılmaz renk /-z/ Türemiş   T. Gerçek 
"...tatlı ve inanılmaz 

renklerini seçtiğim…" 
232 

inanılmaz sabah ışığı /-z/ Türemiş   T. Gerçek 
"…, inanılmaz bir 

sabah ışığında…" 
246 

inanılmaz şafak /-z/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ekrandaki öteki 

dünyanın inanılmaz 

şafağından mı? " 

72 

inanılmaz şey /-z/ Türemiş   T. Gerçek 
"...,  inanılmaz bir şey 

ama,…" 
164 

inatçı ışık /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Otobüsten mavi ve 

inatçı bir ışık…" 
47 

inatçı kuş /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kanat çırpan inatçı 

kuş gibi…" 
144 

ince [adam] Ø Basit   T. Gerçek 
"Uzun boylu, ince,... 

dinç görünüşlüydü. " 
239 

ince [Dr. Narin] Ø Basit   T. Gerçek 

"...Dr. Narin ... 

babalar kadar şefkatli 

ve inceydi. " 

99 

ince [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"...benim gibi ince, 

uzun, düşünceli, 

dalgın,… " 

26 

ince [kişi] Ø Basit   T. Üst 

"... biz ne kadar 

hassas, ne kadar ince, 

ne kadar da özeliz!" 

204 

ince [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"Ortadan uzunca 

boylu. ince. " 
214 

ince bacak Ø Basit   T. Gerçek 

"...kendi gibi ince 

bacaklı harfleriyle, 

…" 

105 

ince bel Ø Basit   T. Gerçek 
"...,  ince belli çay 

bardaklarını, …" 
113 

ince bilek Ø Basit   T. Gerçek 
"... ince bilekli uzun 

ellerini…" 
65 

ince cam Ø Basit   T. Gerçek 
"... ince narin camına 

üç kere…" 
99 
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ince çizgi Ø Basit   T. Gerçek 

"... ince, 

...olağanüstüydü ki bu 

pembemsi kızıl 

çizgi,…" 

245 

ince görünüşlü Ø Basit   T. Gerçek 

"...ince, zarif ve 

yaşına göre de dinç 

görünüşlüydü. " 

239 

ince gövde Ø Basit   T. Gerçek 
"...öne doğru eğilen, 

ince gövdesine …" 
174 

ince kişi Ø Basit   T. Gerçek 

"... nazik ve ince 

kişilerden cevaplar 

alınca …" 

219 

ince kol Ø Basit   T. Gerçek 
"... ince ve kırılgan 

kollarını tuttukça, …" 
144 

ince kravat Ø Basit   T. Gerçek 

"... aynı ince kravat 

ile aynı kara ceketi 

…" 

89 

ince minare Ø Basit   T. Gerçek 
"..., ince minareli 

camiyi, …" 
115 

ince mizah Ø Basit   T. Üst 
"Bu belli belirsiz ince 

mizahın…" 
113 

ince bacaklı harf /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"... kendi gibi ince 

bacaklı harfleriyle, 

…" 

105 

ince belli 
çay 

bardakları 
/+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"... ince belli çay 

bardaklarını,…" 
113 

ince bilekli el /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 
"..., ince bilekli uzun 

ellerini dizlerimde,…" 
65 

ince minareli cami /+lI/  SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"...,  ince minareli 

camiyi…" 
115 

insanca örgütlenme /+CA/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"..., insanca ve 

alçakgönüllülükle 

örgütlenmeye…" 

113 

insani uğultu /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...daha insani 

uğultunun içinde…" 
221 

inşaat 

demirleriyle 

yüklü 

kamyon /+lI/ SÖ 
AlıKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Ucu dışarı sarkan 

inşaat demirleriyle 

yüklü kamyona…" 

53 

intiharcı kız /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... tentürdiyot içen 

aynı intiharcı kızları, 

…" 

31 

ipeksi kızıl /+sI/ Türemiş   T. Üst 
"... ipeksi kızıl bir 

renk aldı, …" 
245 

ipeksi şimşek /+sI/ Türemiş   T. Üst 

"... yağmur bulutları 

arasında ipeksi 

şimşekler…" 

115 

ipeksi kızıl renk /-(I)l/ SÖ ST T. Üst 
"... ipeksi kızıl bir 

renk aldı, …" 
245 

ipince şimşek *p/Ø  SÖ PekşSf T. Gerçek 

"Bulutlar arasında 

ipince ve kırılgan 

şimşekler…" 

113 

iradeli [oğul] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Oğlum, ... güçlü, 

iradeli olsaydı eğer, 

…" 

118 
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iri ana Ø Basit   T. Gerçek 

"...başörtülü iri 

anasının eteği dibinde 

…" 

80 

iri avuç Ø Basit   T. Gerçek 
"Dr. Narin iri avucunu 

açınca…" 
117 

iri cezve Ø Basit   T. Gerçek 

"... yarı karanlıkta 

karşıma çıkan iri bir 

cezvede…" 

147 

iri cüzdan Ø Basit   T. Gerçek 
"...cebinde iri ve dolu 

bir cüzdanı …" 
48 

iri çınar Ø Basit   T. Gerçek 
"... iri bir çınar 

ağacının altındaki …" 
164 

iri 
çöp 

tenekeleri 
Ø Basit   T. Gerçek 

"... iri çöp tenekeleri, 

çamur gölleri 

arasından,…" 

12 

iri 
doktor 

çantası 
Ø Basit   T. Gerçek 

"Elinde iri bir doktor 

çantası, …" 
150 

iri duman Ø Basit   T. Gerçek 
"Puf puf iri dumanlar 

salarak …" 
181 

iri düşünceler Ø Basit   T. Üst 
"... iri düşüncelerle 

bayağılaşmış …" 
204 

iri gövde Ø Basit   T. Gerçek 
"... kısa, iri ve şişman 

gövdesini…" 
170 

iri gövde Ø Basit   T. Gerçek 
"... iri, terli gövdesini 

yerleştirip …" 
84 

iri göz Ø Basit   T. Gerçek 
"... iri gözlü, sert hatlı 

…" 
168 

iri göz Ø Basit   T. Gerçek 
"...hüzünlü iri 

gözünün içinde…" 
234 

iri harf Ø Basit   T. Gerçek 
"...dolduran iri 

harflerin ardından …" 
105 

iri kıyım Ø Basit   T. Gerçek 

"... iri kıyım ve 

gürültücü eski 

Magirus'lerin 

sonuncusu …" 

240 

iri koltuk Ø Basit   T. Gerçek 
"... iri bir koltuğa gaz 

lambalarının …" 
141 

iri yapı Ø Basit   T. Gerçek 
"... dedi iri yapılı 

biri,…" 
80 

iri yaş tanesi Ø Basit   T. Gerçek 
"... iri bir yaş 

tanesinin…" 
138 

iri kıyım Magirus /-m/ türemiş   T. Gerçek 

"... iri kıyım ve 

gürültücü eski 

Magirus'lerin 

sonuncusu…" 

240 

iri yapılı biri /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 
"... dedi iri yapılı 

biri,…" 
80 

iskelet saat Ø Basit   Fr. Üst 
"...sarkaçlı iskelet 

saatini, …" 
135 

İslamcı 
Genç 

Akıncılar 
/+CI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"..., islamcı Genç 

Akıncılar …" 
132 
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İspanyol prenses Ø Basit   T. Gerçek 

"...sabırsız bir 

ispanyol prensesi gibi 

…" 

96 

ispirtoyla 

ıslak 
bildiriler /-(I)k/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"... ispirtoyla ıslak 

bildirileri 

okuyabilirdim: " 

90 

İstanbullu çocuk /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Amerika'ya gitmiş 

istanbullu bir çocuğun 

…" 

102 

İstanbullu 
mahalle 

çocuğu 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., İstanbullu bir 

fakir mahalle 

çocuğunun…" 

103 

İstanbullu müşteri /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Katip istanbullu 

müşterisinin…" 
184 

İstanbullu Pertev /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"İstanbullu Pertev ile 

Bostonlu Peter'in …" 
104 

isyancı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... isyancı, hırsız, 

çapkın, politikacı …" 
142 

isyancı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Çünkü isyancılarda, 

…" 
116 

isyankâr söz /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...ölü oğlunun 

isyankâr sözlerine…" 
112 

işinin ehli savcı Ø SÖ BsizİTm 
T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"... işinin ehli basın 

savcısına…"  
126 

işiyle meşgul arabacı Ø SÖ 
AlıKıs

Öb 

T.+A

r. 
Gerçek 

"İşiyle meşgul 

arabacıyla değil, …" 
234 

işlemeli 
çekmece 

saati 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

 "... işlemeli, ... 

haftada bir kurulan 

çekmece saatini…" 

135 

itaatkâr saatler /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"... sevgili ve itaatkâr 

saatlerime…" 
141 

itfaiyeci [kişi] /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ihbar edilen genç 

itfaiyeci değil, …" 
162 

itfaiyeci [kişi] /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bu itfaiyeciler mi 

kitabı yanlış 

okumuşlardı, …" 

162 

itfaiyeci [kişi] /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... dost itfaiyecilerin 

kafalarında demirden 

başlıklar, …" 

162 

itfaiyeci dostlar /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...mutlu gözüken 

itfaiyeci dostlar…" 
162 

itinalı harfler /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... küçük ve itinalı 

harflerle yakasında 

yazan…" 

155 

iyi [dersler] Ø Basit   T. Üst 

"…,dersleri iyi, 

heyecanları 

ölçülüydü." 

138 

iyi [fasulye] Ø Basit   T. Gerçek 
"4. Lokanta. Fasulye, 

köfte, iyi." 
50 

iyi [köfte] Ø Basit   T. Gerçek 
"4. Lokanta. Fasulye, 

köfte, iyi." 
50 

iyi aile Ø Basit   T. Gerçek 
"iyi bir aileden bir 

genç kızla…" 
138 
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iyi aile Ø Basit   T. Gerçek 
"İyi ailelerin karanlık 

bir çocuğa…" 
198 

iyi arkadaş Ø Basit   T. Gerçek 
"..., onun en iyi 

arkadaşı, sırdaşı,…" 
156 

iyi arkadaş Ø Basit   T. Gerçek 
"Babamın,... iyi bir 

arkadaşı vardı,…" 
15 

iyi insan Ø Basit   T. Gerçek 

"... iyi bir insanın, 

düzgünce tıraş 

edilmiş…" 

173 

iyi izlenim Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi bir izlenim 

bırakmadığını …" 
242 

iyi kahraman Ø Basit   T. Gerçek 

"...köşeye 

sıkıştırdıkları iyi bir 

kahramanına …" 

106 

iyi kalp Ø Basit   T. Üst 

"... otobüsün 

ekranındaki filmde iyi 

kalpli,…" 

169 

iyi karar Ø Basit   T. Gerçek 
"..., iyi karar 

vermişim, ..." 
175 

iyi kitap Ø Basit   T. Gerçek "iyi bir kitap bize ..." 186 

iyi kitap Ø Basit   T. Gerçek 
"iyi bir kitap, olmayan 

şeylerin,…" 
187 

iyi koca Ø Basit   T. Gerçek 

"...,  iyi ve samimi bir 

koca bulamadıkları 

…" 

70 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"…, iyi niyetle cevap 

verdim. 
21 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi niyetli taşralı 

öğretmenlere…" 
67 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi niyetli bir 

yerdi." 
81 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"Bütün iyi niyetli 

Amerikalıların…" 
105 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"Geleceğini düşünen 

iyi niyetli bir genç …" 
133 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi niyetli çocuklar 

gibi…" 
148 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 

"...sevimli amcalarla 

iyi niyetli 

arkadaşlar…" 

149 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi niyetle ortak 

konuşma konuları …" 
166 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi kalpli, iyi 

niyetli oğlan…" 
169 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... meraklıların iyi 

niyetinden,…" 
179 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi niyetli 

gençler… 
190 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"Ben, iyi niyetli 

karım,…" 
206 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi yürekli, iyi 

niyetli hafızamın…" 
224 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi niyetli 

öğretmenlerin…" 
238 
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iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 

"..., iyi niyetli bir 

amca şeker veriverir 

ya eline... " 

243 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"Ama sokaktaki iyi 

niyetli amcanın…" 
243 

iyi niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"... güzel ve iyi niyetli 

kızları, …" 
244 

iyi oda Ø Basit   T. Gerçek 
"... gece bekçisinden 

en iyi odayı istedim."  
49 

iyi rastlantı Ø Basit   T. Gerçek 
"Bu iyi bir rastlantı 

oldu,"  
174 

iyi soru Ø Basit   T. Gerçek 
"...,  kitap konusunda 

iyi bir soru için… 
183 

iyi şarkıcı Ø Basit   T. Gerçek 

"... iyi bir şarkıcı 

olabilecek yakışıklı 

delikanlı, …" 

80 

iyi şey Ø Basit   T. Gerçek 
"... "iyi" bir şeyler 

olacağına inanan…" 
148 

iyi yürek Ø Basit   T. Üst 

"..., iyi yürekli 

zenginlerin hanım 

hanımcık kızlarına…" 

70 

iyi yürek Ø Basit   T. Üst 
"...iyi yürekli çirkin 

kız kardeş,…" 
70 

iyi yürek Ø Basit   T. Üst 
"...melek kadar iyi 

yürekli çiftçiler …" 
104 

iyi yürek Ø Basit   T. Üst 

"...iyi yürekli cesur 

kahramanlardan biri, 

…" 

104 

iyi yürek Ø Basit   T. Üst 
"... iyi yürekli, iyi 

niyetli hafızamın…" 
224 

iyi yürek Ø Basit   T. Üst 

"Bir zamanlar iyi 

yürekli bir 

teyzenin…" 

230 

iyi zengin Ø Basit   T. Gerçek 

"... filmlerdeki iyi 

zenginleri 

hatırlattı…" 

78 

iyi  aile babası Ø Basit   T. Gerçek 
"Evli, çocuklu, iyi aile 

babası …" 
201 

iyi  yürek Ø Basit   T. Üst 
"...iyi yürekli 

kızkardeşle…" 
71 

iyi aile babası 
kahramanı

mız 
Ø SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"... iyi aile babası ve 

katil kahramanınız, 

…" 

201 

iyi kalpli oğlan /+lI/ SÖ ST T. Üst 
"... iyi kalpli, iyi 

niyetli oğlan…" 
169 

iyi niyetli [kişi] /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"Geleceğini düşünen 

iyi niyetli bir genç …" 
133 

iyi niyetli amca /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"... iyi niyetli bir amca 

şeker veriverir ya …" 
243 

iyi niyetli amca /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"Ama sokaktaki iyi 

niyetli amcanın 

masalını …" 

243 

iyi niyetli 
Amerikalıl

ar 
/+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"Bütün iyi niyetli 

Amerikalıların…" 
105 
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iyi niyetli arkadaşlar /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...sevimli amcalarla 

iyi niyetli arkadaşlar 

…" 

149 

iyi niyetli bir yer /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"... saksılı ve iyi 

niyetli bir yerdi." 
81 

iyi niyetli çocuklar /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"...inanan iyi niyetli 

çocuklar gibi …" 
148 

iyi niyetli genç /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"... biz iyi niyetli 

gençler …" 
190 

iyi niyetli hafıza /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"... iyi niyetli 

hafızamın o anda 

uydurduğu bir kurgu 

mu,…" 

224 

iyi niyetli karım /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"Ben, iyi niyetli 

karım, …" 
206 

iyi niyetli kız /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"...güzel ve iyi niyetli 

kızları, …" 
244 

iyi niyetli oğlan /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"... iyi kalpli, iyi 

niyetli oğlan …" 
169 

iyi niyetli öğretmen /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"..., iyi niyetli taşralı 

öğretmenlere 

benzeten…" 

67 

iyi niyetli öğretmen /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"... iyi niyetli 

öğretmenlerin dediği 

gibi,…" 

238 

iyi yürekli çiftçi /+lI/ SÖ ST T. Üst 
"...melek kadar iyi 

yürekli çiftçiler …" 
104 

iyi yürekli hafıza /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"... iyi yürekli, iyi 

niyetli hafızamın…" 
224 

iyi yürekli 
kahramanla

r 
/+lI/ SÖ ST T. Üst 

"...iyi yürekli cesur 

kahramanlardan 

biri,.." 

104 

iyi yürekli kardeş /+lI/ SÖ ST T. Üst 
"...iyi yürekli kız 

kardeşle…" 
71 

iyi yürekli teyze /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"Bir zamanlar iyi 

yürekli bir teyzenin.." 
230 

iyi yürekli zengin /+lI/ SÖ ST T. Üst 

"..., iyi yürekli 

zenginlerin hanım 

hanımcık kızlarına…" 

70 

iyimser adım /+ msAr/ Türemiş   T. Gerçek 

"...benim iyimser ve 

inançlı adımlarla 

yürüyüşüm…" 

36 

iyimser amca /+ msAr/ Türemiş   T. Gerçek 

"...liseli kızların saati 

sorabileceği iyimser 

amca." 

80 

iyimser delikanlı /+ msAr/ Türemiş   T. Gerçek 
"...pervasız ve iyimser 

bir delikanlı gibi …" 
194 

iyimser fikir /+ msAr/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sağlam ve iyimser 

bir fikir vermiş,…" 
239 

iyimser genç /+ msAr/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., iyimser 

üniversiteli genç …" 
176 
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iyimser Peter /+ msAr/ Türemiş   T. Gerçek 

"...daha iyimser olan 

Peter'e kızı sessizce 

bırakır …" 

192 

iyimser 
üniversite 

öğrencisi 
/+ msAr/ Türemiş   T. Gerçek 

"...iyimser bir 

üniversite öğrencisine 

benziyor olmalıydım, 

…" 

176 

iyimser yüz /+ msAr/ Türemiş   T. Gerçek 
"...annemin iyimser 

yüzüne gülümsedim." 
19 

izbe meyhane Ø Basit   Rus. Gerçek 
"...izbe 

meyhanelerde,…" 
231 

izbe meyhaneler Ø Basit   Rus. Üst 

"...,  izbe 

meyhanelerde 

yapmaya …" 

156 

Japon misyoner Ø Basit   Fr. Gerçek 
"... Katolik Japon 

misyonerin…" 
237 

Japon malı kaleydoskop /+lI/  SÖ 
BsizİT

m 

Fr.+

Ar. 
Gerçek 

"...getirtilmiş Japon 

malı kaleydoskop." 
101 

kaba dayı Ø Basit   T. Gerçek 
"... kabadayı 

muavinlerin artık …" 
201 

kaba dayı Ø Basit   T. Gerçek 

"….kocaman bir 

demir boru 

kabadayı… kabadayı 

…." 

161 

kaba eldiven Ø Basit   T. Gerçek 

"..., kaba yün 

eldivenlerin avuç 

kısmına …" 

158 

kaba kuvvet Ø Basit   T. Üst 

"...yükselen istekte 

kaba bir kuvvet vardı. 

" 

32 

kaba masa saati Ø Basit   T. Gerçek 
"Serkisof marka kaba 

masa saatinin …" 
135 

kabadayı muavinler Ø Birleşik ST T. Gerçek 

"... kabadayı 

muavinlerin artık her 

gün tıraş 

olduklarını…" 

201 

kabzadan 

emniyetli 

Smith-

Wesson 
/+lI/ SÖ 

ÇlıKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... bana kabzadan 

emniyetli bir Smith-

Wesson öneriyordu." 

142 

kaçak sigara /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... kaçak sigara 

satıcılarıyla…" 
129 

kadınlı afişler /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...,  kadınlı afişleri 

kim karalayacak? " 
91 

kadife cennet Ø Basit   Ar. Üst 
."..,  bu dokunulmaz 

kadife cennete…" 
61 

kadife gece Ø Basit   Ar. Üst 

"...ağaçlar kadife 

geceyle aramıza 

girerken…" 

49 

kadife gece Ø Basit   Ar. Üst 

"...sevgili kadife 

geceme dönmeliydim 

ben." 

171 

kadife pantolon Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... kadife pantolon ve 

asık bir suratla 

çıktım,, …" 

163 
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kadife perde Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... kadife perdeler, 

cilalı tahtalar, …" 
70 

kadife 

laciverdi 
gök Ø SÖ 

BsizİT

m 

Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...kadife laciverdi 

gökteki yıldızları 

seyrettim; …" 

163 

kadifemsi karanlık /+ (I)msI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...gecenin kadifemsi 

karanlığı içine…" 
46 

kafadan 

çatlak 
[kişi] /-(I)k/ SÖ 

ÇlıKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Üst 

"...,kafadan çatlak 

gözükmekten,…" 
16 

kafadan hasta amirler Ø SÖ 
ÇlıKıs

Öb 

Ar.+

Far. 
Üst 

"...belediyedeki 

kafadan hasta 

amirlerimin…" 

226 

kâğıt peçeteler Ø Basit   Far. Gerçek 

"...kâğıt peçetelerle 

sunulan plastik 

tadındaki 

yiyeceklerin…" 

227 

kâğıttan paket Ø Basit   Far. Gerçek 
"..., ellerimizde 

kâğıttan paketler…" 
67 

kahveci [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... haydut yüzlü 

kahveci de …" 
30 

kahveci [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ortalarda bir yerde 

alınsız kahveci 

çırağını ..." 

159 

kahveli 
mahalle 

meydanları 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kedili, kahveli 

mahalle 

meydanlarında 

gezindim. " 

229 

kakaosuz 
Türk 

çikolatası 
/+sIz/  Türemiş   

Fr.+

T. 
Gerçek 

"Kakaosuz Türk 

çikolatasını yedim, 

…" 

52 

kalabalık [lokanta] /+lIk/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...lokanta vardır. 

Asım'ın yeri 

kalabalıktır. " 

178 

kalabalık [ortam] /+lIk/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Böylece, biz de 

kalabalığa katıldık." 
80 

kalabalık aile /+lIk/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...nüfuzlu ve 

kalabalık ailelerin…" 
98 

kalabalık garaj /+lIk/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Tıkış tıkış kalabalık 

garajların…" 
64 

kalabalık sokak /+lIk/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kalabalık sokaklar 

boşalırken…" 
34 

kalbi kırık adamlar /-(I)k/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Üst 

"..., kalbi kırık 

umutsuz adamlar 

kılığında…" 

58 

kalbi kırık ihbarcımız /-(I)k/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Üst 

"... kalbi kırık 

ihbarcımızın 

dükkanında…" 

162 

kalbi kırık insan /-(I)k/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Üst 

"... pek çok kalbi kırık 

insan var." 
112 

kaldırım 

satıcısı 
[kişi] Ø SÖ 

BsizİT

m 
T. Üst 

" kaldırım satıcısından 

satın almış,…" 
155 

kalemşor [kişi] /+şor/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

..."aslında bu 

kalemşorların…" 
123 
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kaleydoskop renkler Ø Basit   Fr. Gerçek 

...,  televizyonun 

kaleydoskop 

renklerine .." 

205 

kalıcı dostluk /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...kalıcı bir ilişki, bir 

dostluk 

kurmamışlardı." 

129 

kalıcı ilişki /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...kalıcı bir ilişki, bir 

dostluk 

kurmamışlardı." 

129 

kalın battaniye Ø Basit   T. Gerçek 
"...üzerinden kalın bir 

battaniye indirtti,…" 
147 

kalın gövde Ø Basit   T. Gerçek 

"...,  bir ağacın kalın 

gövdesine 

sarılıyor,…" 

101 

kalp para Ø Basit   T. Gerçek 

"...kalp paraları 

inceleyen bir mali 

polis…" 

225 

kambur [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 
"... bir kambur, bir 

şişman, bir bekçi." 
62 

kambur duruş Ø Basit   T. Üst 

"...hafifçe kambur 

duruşu Mehmet'inkine 

benziyor…" 

59 

kanatlı melekler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...dört kanatlı 

meleklerin 

hareketsizleşip …" 

226 

kanatlı simge /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... turizm şirketinin 

kanatlı simgesini…" 
227 

kanlar içinde gövde Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...kanlar içinde bir 

gövdeyi karga 

tulumba çıkarıp…" 

48 

kanlı 
cam 

kırıkları 
/+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...kanlı cam 

kırıklarının üzerine 

basarak koştum." 

54 

kanlı iç organları /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"… kanlı iç 

organların, dökülen 

meyvaların, …" 

247 

kanlı kaza /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"..., kanlı kazaların, 

yangınların 

ayrıntılarıyla 

yazıldığı…" 

33 

kanlı kulak /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"..., , kanlı ve küpeli 

kulaklar,…" 
53 

kanlı macera /+lI/  Türemiş   T. Üst 
"...avladıkları kanlı 

bir macerada, …" 
104 

kanlı mektup /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yarım kalmış kanlı 

mektubunu …" 
130 

kanlı savaş /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...hem huzurun 

içinde hem de kanlı 

bir savaşın, …" 

45 

kanlı tren bileti /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Kanlı tren bileti 

bende kaldı." 
47 

kanlı 
yağmur 

suyu 
/+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...gözünden kanlı 

yağmur suları 

akıyordu." 

73 
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kanlı yüz /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Kanlı güzel yüzü, ... 

bakıyordu." 
73 

kapağı açık dolaplar /-(I)k/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"... kapağı açık aynalı 

dolapların 

raflarında…" 

99 

kapalı bikiniler /-I/ Türemiş   T. Üst 

"... iyice kapalı 

bikinilerden biri vardı. 

" 

172 

kapalı delik /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"... kapalı deliğe 

gözünü uydurup 

kapağı açarsan,…" 

80 

kapalı göz /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"Açık gözü yolda, 

kapalı gözü rüyalarda 

gezen…" 

52 

kapalı televizyon /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

."..amuda kalkıp 

kapalı televizyona 

tersinden bakan…" 

202 

kapkaranlık bozkır *p/+lIk/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...kapkaranlık 

bozkırda ilk ağıl 

gölgesinin…" 

246 

kar beyazı buzdolabı Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"... sentetik kar beyazı 

buzdolapları satan…" 
111 

kar ile kaplı ölü parkları /-I/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"şehrin kar ve külle 

kaplı ölü 

parklarındaki …" 

28 

kara [gök] Ø Basit   T. Gerçek 

"... göğe baktım; 

köpekler kadar 

karaydı." 

32 

kara [ordu] Ø Basit   T. Gerçek 
"... beyaz ordu ile 

karanın, …" 
235 

kara adam Ø Basit   T. Gerçek 
"...Konya'dan kravatlı 

bir kara adam, …" 
112 

kara atlar Ø Basit   T. Gerçek 

"Ondan sonra gökte 

koşturan kara atlar 

gördüm,…" 

171 

kara ceket Ø Basit   T. Gerçek 
"...aynı ince kravat ile 

aynı kara ceketi …" 
89 

kara gölgem Ø Basit   T. Gerçek 
"Eli silahlı kara 

gölgem…" 
193 

kara göz Ø Basit   T. Gerçek 
"Kara gözlü bir çocuk 

gördüm,…" 
154 

kara gözlük Ø Basit   T. Gerçek 

"O kara gözlükler 

dünyanı karartmıyor 

mu senin?"  

79 

kara gözlük Ø Basit   T. Gerçek 

"...tozlu vitrinde 

dikkatimi çeken kara 

bir gözlüğü…" 

157 

kara gözlükler Ø Basit   T. Gerçek 
"Kara gözlükleri 

takınca …" 
157 

kara gözlükler Ø Basit   T. Gerçek 

"..., kara gözlüklerimi 

çıkarıp bir 

bakmalıydım." 

158 
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kara kurt Ø Basit   T. Gerçek 

"...karanlık ormanın 

kalbindeki kara kurt 

uyusun diye. " 

166 

kara kurt Ø Basit   T. Gerçek "Uyu, kara kurt uyu!" 166 

kara kurt Ø Basit   T. Gerçek 
"... dişlerini gösteren 

hain kara kurt, …" 
167 

kara lacivert Ø Basit   T. Gerçek 
"... arkasında kara 

lacivert gece, …" 
43 

kara leke Ø Basit   T. Gerçek 

"...ikinci filmden 

sonra ekranı kara 

lekeler sardığında " 

71 

kara tekerlek Ø Basit   T. Gerçek 

"...otobüslerden 

birinin kara 

tekerleklerine 

bakarken…" 

54 

kara gözlü çocuk /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"Kara gözlü bir çocuk 

gördüm,…" 
154 

kara lacivert gece Ø SÖ ST 
T.+ 

Far. 
Gerçek 

"...arkasında kara 

lacivert gece, …" 
43 

karamelacı amca /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"... karar veren 

karamelacı amcanın 

kendi,…" 

226 

karanlık [deniz] /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Geceleri denizin bu 

kadar karanlık, ... 

Olduğunu... fark 

etmemiştim?" 

14 

karanlık [ışık] /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"Beni yarı karanlık 

odadaki …" 
134 

karanlık adam /+lIk/ Türemiş   T. Üst 
"...dişsiz hademe, 

karanlık bir adam,…" 
80 

karanlık adam /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... iki yarı karanlık 

adamla tanıştırdı. " 
134 

karanlık ağıl /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...daha karanlık 

ağıllar, ölümsüz 

ağaçlar,…" 

50 

karanlık ağıl /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...daha karanlık 

ağıllar, ölümsüz 

ağaçlar,…" 

169 

karanlık ayna /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Penceremin karanlık 

aynasından köyler 

geçti, …" 

50 

karanlık ayna /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Penceremin karanlık 

aynasından köyler 

geçti, …" 

169 

karanlık barlar /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... açılmış karanlık 

barlar ve birahaneler 

…" 

230 

karanlık binalar /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...karanlık binaları, 

ağaçsız sokakları 

boyunca yürürken…" 

56 

karanlık birahaneler /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...karanlık barlar ve 

birahaneler gördüm. " 
230 

karanlık bozkır /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yarı karanlık 

bozkırın ortasında,…" 
246 
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karanlık bulut /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Karanlık ve alçak 

bulutlar aklıma 

çökerken, …" 

171 

karanlık bulut /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...güneş karanlık bir 

bulutun arkasında 

kaybolurken,…" 

234 

karanlık bulut /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... doğudaki karanlık 

bulutlar 

kenarlarından…" 

245 

karanlık bulutlar /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... karanlık bulutların 

arkasında kaybolduğu 

zaman,…" 

108 

karanlık cam /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... karanlık camın 

buzlu soğukluğuna 

yaslanmış…" 

45 

karanlık cam /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soğuk ve karanlık 

cama yaslandığında, 

…" 

144 

karanlık çark /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... gördüğüm 

karanlık bir çarkın…" 
161 

karanlık çocuk /+lIk/ Türemiş   T. Üst 

"İyi ailelerin karanlık 

bir çocuğa tutulan 

kızlarına…" 

198 

karanlık deniz /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...karanlık denizin 

birden yükselip…" 
14 

karanlık deniz /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... karanlık denizler, 

mor ağaçlar,…" 
36 

karanlık durum /+lIk/ Türemiş   T. Üst 

"...karanlık 

durumlarda olduğu 

gibi…" 

134 

karanlık dünya /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... karanlık ve 

yağmurlu dünyaya 

tersinden …" 

73 

karanlık düşünceler /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... çirkin, karanlık 

düşünceler varmış. " 
158 

karanlık düzlük /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...geniş ve karanlık 

düzlüklerde kendi 

bildiği gibi 

hızlanmaya,…" 

240 

karanlık düzlükler /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Karanlık düzlükler, 

korkunç 

uçurumlar,…" 

152 

karanlık 
elektrik 

direği 
/+lIk/ SÖ ST T. Gerçek 

"...karanlık elektrik 

direkleri bir bir 

kayarken…" 

49 

karanlık garaj /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ve çocuk dergileri 

karanlık bir garajdaki 

masamızın…" 

58 

karanlık gece /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...en karanlık 

karadan daha karanlık 

bir gece bastırır…" 

56 

karanlık gece /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... yürüdüm karanlık 

gecenin kalbine." 
42 
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karanlık gece /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... karanlık gecede 

kaybolur giderdi." 
200 

karanlık gece /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
 "..., karanlık gecenin 

içine bakardım:" 
219 

karanlık gece /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., karanlık geceyle, 

ağaran gün arasında 

…" 

220 

karanlık gece /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... karanlık gecede 

kaybolmakta olan …" 
238 

karanlık 
gecenin 

bahçesi 
/+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kapısından karanlık 

gecenin bahçesine 

çıktım." 

45 

karanlık gök /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...karanlık göğü, 

kederli geceyi, …" 
215 

karanlık gök /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ama karanlık göğü 

bir köşesinden yırtan 

ipeksi kızıl …" 

245 

karanlık gölgeler /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., ve birkaç kere de, 

peşimde karanlık 

gölgeler, …" 

163 

karanlık kaldırım /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Karanlık 

kaldırımlardan, iri çöp 

tenekeleri, …" 

12 

karanlık kara /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...en karanlık 

karadan daha 

karanlık…" 

56 

karanlık karga /+lIk/ Türemiş   T. Üst 
"... karanlık kargaların 

kanat çırpıp …" 
43 

karanlık kasaba /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... karanlık bir 

kasabaya beni salimen 

bırakan…" 

54 

karanlık 
kış 

akşamları 
/+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... çocukluğumun 

soğuk ve karanlık kış 

akşamlarını…" 

103 

karanlık köpek /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... tanık iki karanlık 

köpek çıkıp,…" 
32 

karanlık köşe /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Dr. Narin odanın en 

karanlık 

köşesinde,…" 

141 

karanlık köşeler /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... işaret ettiği yolun 

karanlık köşeleri…" 
86 

karanlık köşeler /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., Rıfkı Amca'nın 

karanlık 

köşelerine…" 

102 

karanlık köy /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... karanlık 

aynasından karanlık 

köyler geçti, …" 

169 

karanlık manzara /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ülkenin eşiğinden 

karanlık manzaraya 

…" 

51 

karanlık merkez /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"Hayatın karanlık 

merkezine dikkat…" 
72 

karanlık nokta /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ağzının içinin iki 

karanlık noktasını …" 
77 
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karanlık oda /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., karanlık odalar, 

eli silahlı katillerle 

doluydu. " 

146 

karanlık orman /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"O gelecekte karanlık 

ormanlar,…" 
25 

karanlık orman /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., karanlık 

ormanları gördük …" 
97 

karanlık orman /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Aklımdaki karanlık 

ormanın kalbindeki 

kara kurt …" 

166 

karanlık otobüs /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"Karanlık otobüsün 

yarısı doluydu; " 
71 

karanlık pencere /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uzanarak karanlık 

pencereye bakınca 

…" 

241 

karanlık sağanak /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...karanlık 

sağanakların içinden 

geçerek altı saat yol 

aldık. " 

96 

karanlık 
servi 

ağaçları 
/+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...karanlık servi 

ağaçlarından da yalnız 

buldum…" 

239 

karanlık sıvı /+lIk/ Türemiş   T. Üst 
"..., karanlık ve sıcak 

bir sıvı gibi…" 
65 

karanlık sıvı /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...zararlı, karanlık bir 

sıvı olduğunu …" 
243 

karanlık sokak /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...karanlık sokaklar, 

ne kadar da acımasız! 

" 

36 

karanlık sokak /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... süzülüp karanlık 

sokaklara karışan. " 
41 

karanlık sokak /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., karanlık 

sokakların 

çağrısını,…" 

41 

karanlık sokak /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"Kasabanın karanlık 

sokaklarında…" 
81 

karanlık sokak /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...akşamında karanlık 

sokaklar ıslaktı,…" 
208 

karanlık tepe /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... mezarlık olan 

karanlık bir tepeyi,…" 
110 

karanlık 
yağmur 

bulutları 
/+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...karanlık yağmur 

bulutlarının iyice 

kararttığı …" 

110 

karanlık yan /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Meydanın karanlık 

yanındaki ağaçların 

…" 

87 

karanlık yan oda /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"Daha da karanlık yan 

odada …" 
135 

karanlık yer /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"Arada bir meydanın 

karanlık yerindeki…" 
86 

karanlık yol /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...gözlerimi karanlık 

yola çevirirken…" 
45 
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karanlık yük trenleri /+lIk/ Türemiş   T. Üst 

"...çığlıklarla geçen 

karanlık yük 

trenlerinin …" 

58 

karanlık yüz /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...karanlık ve yorgun 

yüzler olarak …" 
13 

kararlı [gözler] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Canan'ın bal rengi 

gözleri …, ne kadar 

da kararlıydı." 

136 

kararlı [güç] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... bir gücün 

kararlılığıyla 

sarsıldım. " 

45 

kararlı [Serkisof] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

 "... her zaman daha 

kararlı olan Serkisof, 

…" 

124 

kararlı [yolcu] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...nasıl da 

kararlıymış bu genç 

yolcu…" 

43 

kararlı adam /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...filmlerden çıkma 

kararlı adam 

havasıyla." 

26 

kararlı adam /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kararlı ve budala 

adamlar gibi. " 
27 

kararlı adım /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

 "... kararlı 

adımlarımın 

yankılanışını 

dinleyerek…" 

41 

kararlı darbe /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...alnımın sert ve 

kararlı bir darbesiyle 

…" 

44 

kararlı dedektif /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ben kararlı ve hızlı 

dedektif,…" 
170 

kararlı genç /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Aşk için katil olmaya 

kararlı gözü dönmüş 

genç, …" 

192 

kararlı hareket /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...babamı hatırlatan 

kararlı ve zarif bir 

hareketle…" 

192 

kararlı hareketler /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Ratibe Teyze sert 

ve kararlı 

hareketlerle…" 

214 

kararlı harf /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...üçüncüsü daha sert 

ve kararlı harflerle." 
43 

kararlı katil /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... önderi katletmeye 

kararlı bir katil gibi 

…" 

160 

kararlı Kim Novak /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...güçlü, kararlı Kim 

Novak. " 
168 

kararlı kişiler /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kararlı ve olgun 

kişilerin yapacağı gibi 

…" 

153 

kararlı Seiko /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…ve kararlı 

Seiko'nun peşimde 

oldukları 

duygusuna…" 

163 
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kararlı silah sesleri /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...,ekrandan kararlı 

silah sesleri 

geliyordu" 

169 

kararsız [Canan] /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Canan, biraz şaşkın, 

biraz kararsız, …" 
73 

kararsız [Osman] /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Ne de kararsızdı bu 

okuduğunuz kitabın 

kahramanı Osman... " 

183 

kararsız büyülenme /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...,bazan yorgun, 

kararsız bir 

büyülenme, …" 

98 

kararsız güneş /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Kararsız bir güneşin 

yarısını ısıtmadan …" 
108 

kararsız kalabalık /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

" kararsız bir 

kalabalık vardı şimdi. 

" 

75 

kararsız olan ben /-An/  SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Canan'ı ele 

geçirmenin dumanları 

arasında kararsız olan 

ben,…" 

190 

kardeşlik ışıltıları /+lIk/  Türemiş   T. Gerçek 

"...kardeşlik ve hayret 

ışıltılarıyla içeriye, 

idareye gitti." 

161 

kare ceket Ø Basit   Fr. Gerçek 
"... kare ceketli beyaz 

gömlekli kravatlı…" 
80 

kare ceketli adam /+lI/ SÖ ST 
Fr.+

T. 
Gerçek 

"... kare ceketli beyaz 

gömlekli kravatlı bir 

adam…" 

80 

kareli 

harita ve 

metod 

defteri 

/+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"Kareli bir Harita ve 

Metod defteriydi 

bu…" 

37 

karışık hayal /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...karışık hayaller 

ağır ağır açıldılar…" 
36 

karla kaplı sokak /-I/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"Çamur ve karla kaplı 

sokaklardan…" 
32 

karla örtülü portakal /+lI/  SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"... içi karla örtülü 

portakallarla dolu bir 

kamyon…" 

29 

karlı ağaç /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... pencerelerden 

karşı parktaki karlı 

ağaçlara baktım,…" 

21 

karlı ağaçlar /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... karlı ağaçları 

seyretmeyi severim. " 
177 

karlı 
Aralık 

günü 
/+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"6. O karlı Aralık 

günü, …" 
139 

karlı dal /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Karlı dallarının 

arasından…" 
28 

karlı ışık /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... kış öğlesinin karlı 

ve kurşuni ışığı …" 
22 

karlı kış günü /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Bana karlı kış 

günlerinde,…" 
74 

karlı park /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"karlı parkta 

sıçrayarak kaçışını 

…" 

139 
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karmakanşık şey /-(I)k/ Birleşik   T. Gerçek 

" Her şey 

karmakarışık ve 

kitabın…" 

145 

karmakarışık masa /-(I)k/ SÖ İkileme T. Gerçek 

" ..., karmakarışık 

masada oturan beni, 

…" 

219 

karşılıklı koltuk /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...karşılıklı 

koltuklarda 

oturmuşlar…" 

125 

karşılıklı sessizlik /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... karşılıklı 

sessizlikten bu kadar 

zevk alır?" 

191 

karşılıksız talih /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...bu lütuf da 

karşılıksız bir talih 

değildir. " 

117 

kart horoz Ø Basit   T. Üst 
"...o ara ben kart 

horoza yetişti…" 
167 

kart horoz ben Ø SÖ ST 
T.+ 

Far. 
Üst 

"... o ara ben kart 

horoza yetişti …" 
167 

karton kapak Ø Basit   Fr. Gerçek 

"Her biri Yenice 

sigarasının karton 

kapağından…" 

164 

kartondan bavul Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... kartondan 

bavulları ve 

bohçalarıyla …" 

64 

kartpostal coğrafya Ø Birleşik   Fr. Gerçek 
"...küçük kartpostal 

coğrafyanın…" 
112 

kasabalı [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kollarına giren 

kasabalılar gibi,…" 
83 

kasvetli lokanta /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kasvetli ve sinekli 

bir lokantasındaysak 

eğer…" 

64 

kasvetli otobüs /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Kasvetli 

otobüsümüzün 

televizyon 

ekranında,…" 

68 

katı [deniz] Ø Basit   T. Üst 

"Geceleri denizin bu 

kadar karanlık, katı ve 

acımasız…" 

14 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... katil 

yakalanamamış, …" 
17 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek "... bir katil gibi…" 31 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...kararlı bir katil gibi 

ilerliyordu…" 
160 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...katil de kurbanını 

cehennemin…" 
176 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Katil kurbanının 

Yeni Dünya…" 
192 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...katiller katil gibi 

davranmalıydı, …" 
195 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... kişinin de bir katil 

olduğunu sakın 

unutma. " 

200 
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katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Seni bir 

kahramandan çok bir 

katile benzeten..." 

196 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...biri katili görür de 

hatırlar diye, …" 
232 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Geceyi azılı bir 

katilin yalmzlığıyla 

…" 

175 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... hülyalı bir katilin 

karşısında,…" 
239 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Katilin, yıllar sonra 

da olsa,…" 
232 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... katiller ve katil 

adayları gibi dünyada 

yapayalnız…" 

175 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...sıradan katiller için 

de, …" 
200 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
 "...çünkü katiller, 

kazalar,…" 
10 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"..., Mehmet'i ve belki 

de bizi öldürebilecek 

katiller,…" 

61 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Biz Mehmet'i 

katillerden önce 

bulacağız... " 

63 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...zavallılıklarına 

batmış acıklı katillerin 

…" 

184 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"..., özerkliklerini ilan 

etmiş acemi prens 

katillerle…" 

236 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Katil, gözleri 

lokomotifin güneş 

altında…" 

181 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Ve "bu sis mi?" dedi 

katil,…" 
201 

katil [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...belki de her bir 

katil, büyük 

imparatorlukların …" 

236 

katil [kişil] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Suçlarını başarıyla 

gizleyen katillerin 

de…" 

233 

katil kahraman Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...iyi aile babası ve 

katil 

kahramanınız,…" 

201 

katil otobüs Ø Basit   Ar. Üst 
"Bizim katil otobüsün 

yolcularıyla…" 
75 

katil adayı [kişi] Ø SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Katil adayı, maktul 

adayına,…" 
190 

katil adayı [kişi] Ø SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ama katil adayı 

onun gözlerindeki 

kederi …" 

190 

katil adayı [kişi] Ø SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Bu tür filmlerde katil 

adayının…" 
193 
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katil adayları [kişi] Ø SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...katiller ve katil 

adayları gibi…" 
175 

katip [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Katip, istanbullu 

müşterisinin…" 
184 

Katolik misyoner /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"... Katolik Japon 

misyonerin bir cami 

avlusunda…" 

237 

kavaklarla 

çevrili 
ıssızlık /+lI/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...emin olduğum 

kavaklarla çevrili bir 

ıssızlıkta, …" 

150 

kavuniçi renk Ø Birleşik   T. Gerçek 

"...aynı kavuniçi 

renkte olduğunu 

söylemedim." 

156 

kayalara 

oyulmuş 
mezarlar /-mIş/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...kayalara oyulmuş 

mezarların hemen 

altına düşen …" 

165 

kayalı dağlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...iki yanındaki 

kayalı, uçurumlu 

dağlar …" 

165 

kayalı sahiller /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... suların yıkadığı 

kayalı sahillerle, …" 
93 

kayalık dağ /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"... Kürt köylerini ve 

uzaklardaki kayalık 

dağların …" 

230 

kayalık dağ /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Kıvrıla kıvrıla 

kayalık dağlara çıktık, 

…" 

240 

kayalık yamaç /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"... bakışlarım kayalık 

yamaç, keçi yolu,…" 
119 

kayasız arazi /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...kayasız, sapsarı 

kıraç bir arazide…" 
160 

kayda değer heyecan /-Ar/ SÖ 
YliKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kayda değer 

herhangi bir 

heyecanları da …" 

138 

kaygan kilometre /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...birkaç kaygan 

kilometre ve…" 
67 

kayıp anlam Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... hayatın kayıp 

anlamından, kayıp bir 

şeylerden. " 

81 

kayıp bir şey Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... hayatın kayıp 

anlamından, kayıp bir 

şeylerden. " 

81 

kayıp hayat Ø Basit   Ar. Üst 

"...kayıp kasabalar ve 

hayatlar, hayaletler 

gördüm" 

9 

kayıp hazine Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...kayıp bir hazineyi 

bulup ortaya 

çıkarıyor…" 

10 

kayıp işaret Ø Basit   Ar. Gerçek 

 "... kazalar, ölümler 

ve kayıp işaretler 

arasında…" 

10 

kayıp kasaba Ø Basit   Ar. Üst 

"... kayıp kasabalar ve 

hayatlar, hayaletler 

gördüm" 

9 
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kayıp kasabalar Ø Basit   Ar. Üst 

"...adları gözükmeyen 

kayıp kasabalara 

götürdü." 

228 

kayıp kız Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...ama kayıp 

kızlarının yatak 

odasını…" 

36 

kayıp köy Ø Basit   Ar. Üst 

"...alacakaranlıkta 

silinmiş kayıp 

köylerden geçtik,…" 

97 

kayıp 
sınıf 

arkadaşı 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...senaryoyla kayıp 

sınıf arkadaşımın 

annesinin…" 

197 

kayıp sokaklar Ø Basit   Ar. Üst 

"...hepsi birbirine 

açılan kayıp sokaklar, 

…" 

23 

kayıp şehir Ø Basit   Ar. Üst 
"...kayıp şehirlerini 

görür gibi…" 
34 

kayıp yolcu Ø Basit   Ar. Gerçek 

"kayıp yolcuyla, 

kucağında bir 

çocukla…" 

42 

kayıp zaman Ø Basit   Ar. Gerçek 

"bizim kayıp 

zamanımızı 

aylarca…" 

136 

kaymaklı yoğurt /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Hatta bildiğimiz 

kaymaklı yoğurt 

yerine…" 

111 

kaynakçı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bir kaynakçı 

çırağıyla çay içtim." 
39 

Kayserili [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Kayserili talihsiz 

gencin …" 
136 

Kayserili genç /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Kayserili gencin 

yattığı mezarlığa…" 
151 

kaza gibi serap Ø Basit   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... tıpkı kaza gibi bir 

seraptır dedim, …" 
95 

kazalardan 

uzak 

kesişme 

noktası 
/-(I)k/ SÖ 

ÇlıKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kazalardan uzak, 

çok uzak bir kesişme 

noktasında…" 

223 

keçeden külahlar Ø SÖ 
ÇlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...en iyi keçeden 

külahlar, …" 
108 

kederli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Biraz yakışıklı, biraz 

kederli. " 
214 

kederli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kederlilere ve 

dertlilere şöyle bir 

görünerek …" 

162 

kederli adam /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...yalnızlıktan 

kurtulmaya çalışan 

kederli adam." 

203 

kederli ağaçlar /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...hepsi birbirine 

açılan kayıp sokaklar, 

kederli ağaçlar, …" 

23 

kederli benzinci /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kederli 

benzinciler, boş 

lokantalar, sessiz 

dağlar, telaşlı 

tavşanlar." 

169 
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kederli benzinciler /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kederli 

benzinciler, boş 

lokantalar, sessiz 

dağlar,..." 

50 

kederli gece /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...karanlık göğü, 

kederli geceyi, …" 
215 

kederli göz /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Bir an kederli, 

hüzünlü iri gözünün 

…" 

234 

kederli güzel /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kederli güzelimin 

ruhunda fırtınalar 

estirdiği için,…" 

100 

kederli hayat /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...elindeki kaşıkla 

kendi kederli hayatını 

kokluyor,…" 

43 

kederli hayat /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Ama boşa gitmiş 

kırık ve kederli 

hayatlarını …" 

203 

kederli kasaba ışığı /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Açık pencereden 

kederli bir kasaba 

ışığı … 

85 

kederli kırışıklık /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...alnında beliren 

kederli kırışıklıkların 

anlamını…" 

65 

kederli kız /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"..., yıllar sonra 

evleneceğim o kederli 

kızı, …" 

211 

kederli müvekkil /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... kederli 

müvekkilinin dertleri 

için içlenirken,…" 

165 

kederli müzik /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Sileceklerin kederli 

müziği susmuştu. " 
96 

kederli nota /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"... eski bir müziğin 

kederli notalarını 

seçmeye…" 

240 

kederli otobüs /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Çılgın ve kederli 

otobüsleri de,…" 
169 

kederli ses /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"... kederli sesiyle bir 

ikinciyi söyledi, …" 
171 

kederli sokak /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"... çocukluğunun 

kederli sokaklarında 

yürür." 

42 

kederli sokak /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Kederli sokaklar, 

sabırlı ağaçlar, solgun 

lambalar…" 

116 

kederli söz /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kafamızın içinde 

gazete haberleri,..., 

kederli sözler, …" 

25 

kederli 
tren 

düdüğü 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Üst 

"..., kederli bir tren 

düdüğü duydum…" 
171 

kederli yağmur /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Benden daha da 

kederli bir yağmur 

…" 

241 
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kederli yolcular /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...döküntü otobüsler, 

kederli yolcular 

merhaba!  

152 

kedili 
mahalle 

meydanları 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kedili, kahveli 

mahalle 

meydanlarında 

gezindim. " 

229 

kekik kokulu Ø Basit   T. Gerçek 

"...beğendili ve kekik 

kokulu nefis bir döner 

yedim." 

164 

kekik kokulu döner /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...beğendili ve kekik 

kokulu nefis bir döner 

yedim." 

164 

kel düzlük Ø Basit   Far. Üst 

"...uzaktaki kel bir 

düzlükte futbol 

oynayan çocukları…" 

108 

kel kafa Ø Basit   Far. Gerçek 

"... kollarımı 

kavuşturarak kel 

kafalı …" 

20 

kel kafalı profesör /+lI/ SÖ ST 

Far.+

Ar.+

T. 

Gerçek 

"... kel kafalı 

profesörün yumuşak 

sesini…" 

20 

kelli felli adamlar /+lI/ SÖ İkileme 
Far.+

T. 
Gerçek 

"Kelli felli adamların 

toplumumuzda 

yokluğundan …" 

133 

kendi halinde amca Ø SÖ Cc 
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"... yağmurluklu kendi 

halinde bir amcaya 

dönüştü." 

160 

kendi halinde vatandaş Ø SÖ Cc 
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"Postacı Mehmet 

kendi halinde bir 

vatandaş... " 

158 

kendine 

dönük 
alay /-(I)k/ SÖ 

YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

", kendine dönük bir 

alay da vardı sesinde." 
112 

kendine 

güvenli 
hal /+lI/ SÖ 

YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...kendine güvenli 

halinden mi, neden 

bilinmez…" 

168 

kendine özgü hareket /+gü/ SÖ 
YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"Sonra o kendine 

özgü hareketi 

yaptı…" 

138 

kendini 

beğenmiş 
adam /-mIş/ SÖ Cc T. Gerçek 

Bıraktım gitsin bu 

kendini beğenmiş 

adam.  

183 

kendisinin 

patronu 
adam Ø SÖ BliİTm 

T.+F

r. 
Gerçek 

"...kendi kendisinin 

patronu ve tezgahtarı 

…" 

157 

kendiyle 

dopdolu 
adamlar *p/-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Üst 

".. kendiyle dopdolu 

adamların 

güveniyle…" 

170 

keriz doktor Ø Basit   Far. Gerçek 

"...okuyormuş keriz 

ve yakışıklı doktor, 

…" 

202 

keriz koca Ø Basit   Far. Gerçek 
"... düşünme, keriz 

koca."  
202 
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kesif 
OPA 

kokusu 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...arkasında kesif bir 

OPA kokusu 

bırakarak …" 

50 

kesik boyun /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...kesik boyunlardan 

fışkıran kanlan, …" 
71 

kesik çizgiler /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ortadaki kesik 

çizgileri sayarak…" 
245 

kesik elektrik /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... kesik elektrikler 

geliverince…" 
93 

kesin [ses] /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek "...sesi ... kesindi: …" 157 

kesin fikir /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yıllarca tek bir kesin 

fikirden…" 
117 

kesin görüntü /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"Kesin ve pırıl pırıl 

görüntü,…" 
112 

kesin hayal /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"... renkli ve kesin bir 

hayal varmış gibi …" 
169 

kesin 
iradesizlik 

duygusu 
/-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., kesin, ama 

hedefsiz bir 

iradesizlik duygusuna, 

…" 

98 

kesin sonuç /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., kesin bir sonuç 

almak için yakından 

ateş etmeyi…" 

142 

kesin  tedirginlik /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"... daha kesin ve daha 

derin bir tedirginliğe 

dönüştü." 

45 

kestane rengi saçlar Ø SÖ 
BsizİT

m 

Rum.

+ 

Far. 

Gerçek 
"Kestane rengi saçları 

hafifçe kızıllaşmıştı." 
88 

kestane 

rengindeki 
kaşlar Ø SÖ 

BsizİT

m 

Rum.

+ 

Far. 

Gerçek 
"... kestane rengindeki 

kaşlarını kaldırmıştı." 
95 

kıpır kıpır hayat Ø SÖ İkileme T. Gerçek 
"... garajların kıpır 

kıpır hayatına…" 
52 

kıpırtısız zaman /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"Aynı kıpırtısız 

zamanın içinde, …" 
180 

kıpkızıl [dudak] *p/-(I)l/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"Dudakları az önce 

kan içmiş gibi 

kıpkızıldı …" 

150 

kıpkızıl yüz *p/-(I)l/ SÖ PekşSf T. Gerçek 
"... teyze ise kandan 

kıpkızıl yüzüyle…" 
47 

kıraç arazi /+Aç/ Türemiş   T. Gerçek 
"... kayasız, sapsarı 

kıraç bir arazide…" 
160 

kıraç toprak /+Aç/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ayaklarım sanki 

kıraç toprağa 

değmeden."  

46 

kıraç toprak /+Aç/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bir ağılın 

çevresindeki kıraç 

topraklar, …" 

118 

kırık adam /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...otuz beşime 

varmadan kırık bir 

adam olmuştum, …" 

203 

kırık adam /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...beni kırık bir adam 

yapan hayatın, …" 
210 
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kırık adam /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...umduğunu 

bulamamış nice kırık 

adam gibi,… 

218 

kırık adam /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... o kırık adam 

kalabalıklarına bir göz 

atsınlar yeter." 

218 

kırık adam /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... iyi yürekli, iyi 

niyetli hafızamın…" 
224 

kırık cam /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bir ucu kırık 

camlarla kaplanmış 

asfaltı…" 

46 

kırık cam /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ben kırık camlar ve 

kan damlacıkları ve 

…" 

54 

kırık cam /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... makine ve kırık 

cam yüklü vagonları, 

…" 

58 

kırık diş /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Kırık kalpli ve kırık 

dişli bayi…" 
170 

kırık diş /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Bunun kırık kalpli ve 

kırık dişli bir bayinin 

…" 

196 

kırık erkek /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... hayatı kaymış 

kırık erkeklere âşık 

olurlar?"  

184 

kırık gözlük /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., kırık ve sağlam 

gözlükler,…" 
53 

kırık hayat /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... hayal 

kırıklıklarına ve kırık 

hayatlara…" 

76 

kırık hayat /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...kırık hayatıma 

derin bir anlam 

vermeye,…" 

203 

kırık hayat /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...boşa gitmiş kırık 

ve kederli 

hayatlarını…" 

203 

kırık hayatlar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...insanların kırık 

hayatları için 

yapabileceklerini…" 

196 

kırık kahraman /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... kırık bir kahraman 

çocukluğunda…" 
226 

Kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Kırık kalpli değil, 

sağlam imanlıyız," 
80 

Kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... Kırık kalpli 

bayiler arasında bu 

kadar gençlerin …" 

80 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...Balkanlar'dan 

başka kırık kalpli, …" 
112 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...öteki kırık kalpli 

dostlarıyla ilişkilerini 

kuvvetlendirmiş." 

113 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...başka kırık kalpli 

kardeşlere açılmaya 

…" 

113 
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kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...kırık kalpli 

dostlarının gözyaşları 

…" 

116 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...kırık kalpli bayiler 

toplantısını 

yasaklamıştı." 

117 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... kırık kalpli bayiler 

ile ilişkilerini 

geliştirmiş, …" 

130 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"..., ihbar eden kırık 

kalpli tesisatçı …" 
131 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... çalışkan 

saatlerinin ve kırık 

kalpli bayilerinin…" 

140 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... kırık kalpli 

tuhafiyeciyi de fark 

ettim. " 

159 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Kırık kalpli 

tuhafiyecinin ihbar 

mektubunda…" 

160 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Hayır, kırık kalpli ve 

öfkeli bir bayi!" 
160 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Kırık kalpli 

tuhafiyeci dostumu da 

…" 

160 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Kırık kalpli 

ihbarcıların 

palavralarını …" 

164 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... kırık kalpli 

ihbarcının …" 
165 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...aradığım kırık 

kalpli ihbarcının, …" 
170 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Kırık kalpli ve kırık 

dişli bayi…" 
170 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Bunun kırık kalpli ve 

kırık dişli bir 

bayinin…" 

196 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Bütün bu kırık kalpli 

mutsuzlar,…" 
196 

kırık kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"kırık kalpli adam ve 

gümüş şekerliği…" 
224 

kırık kalpler /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...ve Canan gibi bir 

kızın o kırık kalpler, 

…" 

58 

kırık pencere /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...kırık pencereye 

doğru tırmanmış,…" 
54 

kırık ütü /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., kırık bir ütüye, 

…" 
64 

kırık  kalp /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... kırık kalpli bayiler 

teşkilatını 

kuruyorlarmış." 

112 

kırık cam 

yüklü 
vagon /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"... makine ve kırık 

cam yüklü vagonları, 

…" 

58 



130 
 

kırık dişli bayi /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"Kırık kalpli ve kırık 

dişli bayi …" 
170 

kırık dişli bayi /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"Bunun kırık kalpli ve 

kırık dişli bir bayinin 

ona …" 

196 

kırık dökük [hayat] /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Üst 
"...hayat ne kadar da 

kırık dökük,..." 
211 

kırık dökük 
[sessizlikle

r] 
/-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Üst 

"... geceye eşlik eden 

sessizlikler gibi kırık 

döküktü. " 

193 

kırık dökük eşyalar /-(I)k/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"...bırakıp unuttuğu 

kırık dökük eşyalar 

gibi …" 

61 

kırık dökük eşyalar /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Gerçek 
"..., kırık dökük 

eşyalardan, …" 
87 

kırık dökük hava /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Üst 

"... her şey kırık 

dökük bir havaya 

büründü." 

191 

kırık dökük kelimeler /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Üst 

"Kırık dökük 

kelimelerle yazılmış 

bu mektuptan…" 

129 

kırık dökük sandalye /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Kahvenin kırık 

dökük sandalyesinde 

…" 

183 

kırık dökük sessizlikler /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Üst 

"Kırık dökük 

sessizlikleri bozmak 

için …" 

191 

kırık dökük sohbet /-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Üst 
"...kesilen bizim kırık 

dökük sohbetimiz,…" 
211 

kırık kalpli [kişi] /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Üst 
"Kırık kalpli değil, 

sağlam imanlıyız," 
80 

kırık kalpli adam /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"... kırık kalpli adam 

ve gümüş şekerliği 

…" 

224 

kırık kalpli bayi /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"Hayır, kırık kalpli ve 

öfkeli bir bayi! " 
160 

kırık kalpli bayi /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"Kırık kalpli ve kırık 

dişli bayi …" 
170 

kırık kalpli bayi /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"Bunun kırık kalpli ve 

kırık dişli bir bayinin 

…" 

196 

kırık kalpli bayii /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

" Kırık kalpli bayiler 

arasında bu kadar 

gençlerin …" 

80 

kırık kalpli bayiler /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"... başka kırık kalpli, 

ama imanlı bayiler de 

…" 

112 

kırık kalpli bayiler /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"...kırık kalpli bayiler 

ile ilişkilerini 

geliştirmiş, …" 

130 
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kırık kalpli bayiler /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"...kırık kalpli 

bayilerinin 

Anadolu'nun …" 

140 

kırık kalpli 
bayiler 

teşkilatı 
/+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. Üst 

"...kırık kalpli bayiler 

teşkilatını 

kuruyorlarmış." 

112 

kırık kalpli 
bayiler 

toplantısı 
/+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. Üst 

"...kırık kalpli bayiler 

toplantısını 

yasaklamıştı." 

117 

kırık kalpli dost /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"Kırık kalpli 

tuhafiyeci dostumu 

…" 

160 

kırık kalpli dostlar /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"... kırık kalpli 

dostlarıyla ilişkilerini 

…" 

113 

kırık kalpli dostlar /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"... kırık kalpli 

dostlarının 

gözyaşları…" 

116 

kırık kalpli ihbarcı /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"...kırık kalpli 

ihbarcının sırf …" 
165 

kırık kalpli ihbarcı /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"... şüpheli gördüğüm 

için aradığım kırık 

kalpli ihbarcının, …" 

170 

kırık kalpli ihbarcılar /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"Kırık kalpli 

ihbarcıların 

palavralarını …" 

164 

kırık kalpli kardeşler /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"... başka kırık kalpli 

kardeşlere 

açılmaya…" 

113 

kırık kalpli mutsuz /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"Bütün bu kırık kalpli 

mutsuzlar,..." 
196 

kırık kalpli tesisatçı /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"...,ihbar eden kırık 

kalpli tesisatçı …" 
131 

kırık kalpli tuhafiyeci /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"...kırık kalpli 

tuhafiyeciyi de fark 

ettim."  

159 

kırık kalpli tuhafiyeci /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 
Üst 

"Kırık kalpli 

tuhafiyecinin ihbar 

mektubunda…" 

160 

kırılgan [insan] /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"Hepsi zayıftır, 

siliktir, kırılgandır." 
116 

kırılgan [omuz] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Omuzları kırılgandı, 

…" 
75 

kırılgan dal /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... birbirine paralel 

iki kırılgan dal gibi 

…" 

61 
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kırılgan gölge /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"... kırılgan ve 

hüzünlü gölgesine…" 
183 

kırılgan hayat /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"...kırılgan ve 

tükenmiş hayatına…" 
41 

kırılgan kol /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ince ve kırılgan 

kollarını tuttukça, …" 
144 

kırılgan omuz /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...onun kırılgan 

omuzlarının 

sıcaklığını 

hissederken…" 

203 

kırılgan ruh /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"Aşk kırılgan ruhun 

aynaya bakmasıdır. " 
205 

kırılgan sözler /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"... kırılgan sözlerle 

yapıyorduk bu işi: …" 
61 

kırılgan şimşek /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"Bulutlar arasında 

ipince ve kırılgan 

şimşekler…" 

113 

kırmızı gömlek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...  kırmızı bir 

gömlek, mor bir ceket 

v…" 

163 

kırmızı ışık Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...yanıp sönen 

kırmızı ışıkların 

sessizliğinde…" 

42 

kırmızı ışık Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... arkasındaki 

kırmızı ışığa uzun 

uzun baktık."  

221 

kırmızı ışık Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...belli belirsiz 

gözüken kırmızı 

ışıklarına…" 

222 

kırmızı ışıklar Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...vagonunun 

arkasındaki kırmızı 

ışıklara bakarken…" 

223 

kırmızı 
kara 

yengeçleri 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"…kırmızı kara 

yengeçlerinin hayatı 

üzerine…" 

212 

kırmızı kiremit Ø Basit   Ar. Gerçek 
..., kırmızı kiremitli 

damları,…" 
115 

kırmızı kurdele Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Saçı kırmızı 

kurdeleli…" 
80 

kırmızı renk Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...,  kırmızı ve mor 

renkleri, …" 
159 

kırmızı 

kiremitli 
damlar /+lI/ SÖ ST 

Ar+ 

Rum.

+T. 

Gerçek 

"..., kırmızı kiremitli 

damları, ince minareli 

camiyi,…" 

115 

kırmızı 

kurdeleli 
saç /+lI/ SÖ ST 

Ar.+ 

İt.+T

r. 

Gerçek 

"Saçı kırmızı 

kurdeleli bir küçük 

kız …" 

80 

kırmızılı 
Amerikan 

güzeli 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ekrandaki kırmızılı 

bir Amerikan güzelini 

…" 

210 

kısa [boy] Ø Basit   T. Gerçek 

"Boyunun hafifçe 

benden kısa olduğuna 

…" 

177 

kısa [hayat] Ø Basit   T. Gerçek 
"Hayat kısa, böyledir 

işler, …" 
178 
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kısa atış talimi Ø Basit   T. Gerçek 

"...pintice kısa ve 

...bir atış talimi 

yapmış oldum." 

150 

kısa 
cinayet 

haberleri 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...gazetelerden 

kesilmiş kısa cinayet 

haberleri…" 

132 

kısa 
dünya 

tarihi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"..., Kısa Dünya 

Tarihi, Büyük 

Filozoflar…" 

215 

kısa gövde Ø Basit   T. Gerçek 
"... kısa, iri ve şişman 

gövdesini …" 
170 

kısa haber Ø Basit   T. Gerçek 
"...ezberlediğim kısa 

haberini …" 
50 

kısa kol Ø Basit   T. Gerçek 
"Sarı kırmızı cıvıl 

cıvıl kısa kollu …" 
162 

kısa mektup Ø Basit   T. Gerçek 

"...Hamilton Saat adlı 

ajan kısa bir 

mektupta…" 

126 

kısa önsöz Ø Basit   T. Gerçek 
"... yazdığı kısa 

önsözden öğrenmişti." 
219 

kısa pantolon Ø Basit   T. Gerçek 
"...askılı kısa 

pantolonu. " 
101 

kısa süre Ø Basit   T. Gerçek 
"Bu hayale kısa bir 

sürede…" 
38 

kısa süre Ø Basit   T. Gerçek 

"... kısa bir sürede 

birbirlerine "aşık" 

olmuşlardı." 

57 

kısa süre Ø Basit   T. Gerçek 
"..., oysa şoför kısa bir 

süre önce orada …" 
60 

kısa süre Ø Basit   T. Gerçek 

"... kısa bir süre sonra 

rengini 

değiştiriyor…" 

118 

kısa süre Ø Basit   T. Gerçek 

"...kısa bir süre 

içersinde öğrendiği 

…" 

127 

kısa süre Ø Basit   T. Gerçek 
"...odamız kısa bir 

süre içinde…" 
148 

kısa süre Ø Basit   T. Gerçek 
"... parlayışlarından 

kısa bir süre sonra…" 
212 

kısa süre Ø Basit   T. Gerçek 
"... kısa bir sürede 

gözden düşmüşlerdi." 
212 

kısa kollu gömlek /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"Sarı kırmızı cıvıl 

cıvıl kısa kollu bir 

örnek 

gömlekleriyle…" 

162 

kısacık cevaplar /+cIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...öylesine kısacık 

cevaplar verdi ki, …" 
180 

kısacık süre /+cIk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...kısacık bir süre de 

olsa beni …" 
38 

kısır karılar /-Ar/ Türemiş   T. Gerçek 

"…... kısır karıları 

çocuk sahibi yapmak 

dışındaki…" 

153 
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kıskanç adam /-ç/ Türemiş   T. Gerçek 

" Bir kıskançlık 

cinayeti lafı 

yayılmıştı." 

126 

kışkırtıcı [kişi] /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Olaylar yatışıp da 

kışkırtıcıların,…" 
91 

kışkırtıcı şekilde /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...kışkırtıcı bir 

şekilde 

gülümsüyorlardı." 

89 

kıt gelir Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... kıt gelirine ek 

olsun diye …" 
139 

kıvrımlı dağ yolları /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 
"...en kıvrımlı dağ 

yollarını seçtim,…" 
52 

kıymalı patates /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... tabaklarda kıymalı 

patates, …" 
11 

kıymalı pırasa /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., hep aynı kıymalı 

pırasayı istemek gibi 

…" 

121 

kız kardeş Ø Basit   T. Gerçek 
"Üç gül kız kardeşle 

birlikte…" 
133 

kız kardeş Ø Basit   T. Gerçek 
"...asabi teyzenin kız 

kardeşine…" 
52 

kız kardeş Ø Basit   T. Gerçek 
"... kız kardeşlerinden, 

bir konaktan, …" 
68 

kız kardeş Ø Basit   T. Gerçek 
"... iyi yürekli çirkin 

kız kardeş, …" 
70 

kız kardeş Ø Basit   T. Gerçek 
"Annesi ve kız 

kardeşleri dışında…" 
118 

kızıl dalga /-(I)l/ Türemiş   T. Gerçek 
"... mor ağaçlar, kızıl 

dalgalar." 
36 

kızıl dudak /-(I)l/ Türemiş   T. Gerçek 
"Kızıl dudaklı çılgın 

doktor…" 
150 

kızıl ışık /-(I)l/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kızıl ışıklar 

vururken Canan bana 

anlatırdı." 

57 

kızıl ışık /-(I)l/ Türemiş   T. Gerçek 
"kızıl neon ışıkları 

yüzüne vurdu." 
68 

kızıl kahraman /-(I)l/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bir kızıl kahramana 

dönüşeceği…" 
51 

kızıl kravat /-(I)l/ Türemiş   T. Gerçek 

"... salona kızıl 

kravatlı bir adam 

giriyordu…"  

85 

kızıl namlu /-(I)l/ Türemiş   T. Gerçek 

"...nişanlanmış birer 

kızıl namlu gibi 

tutuyor,…" 

89 

kızıl renk /-(I)l/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yırtan ipeksi kızıl 

bir renk aldı, …" 
245 

kızıl dudaklı doktor /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 
"Kızıl dudaklı çılgın 

doktor …" 
150 

kızıl kravatlı adam /+lI/  SÖ ST 
T+Fr

.+T. 
Gerçek 

"... salona kızıl 

kravatlı bir adam 

giriyordu…"  

85 

kızılderili [kişi] */-(I)l/ /+lI/ Birleşik   T. Gerçek 
"...Kızılderilileri 

kışkırtarak, …" 
105 
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kızılderili 
kabile 

şefleri 
*/-(I)l//+lI/ Birleşik   T. Gerçek 

"... ...kızılderili kabile 

şefleri ve melek kadar 

saf, ... çiftçiler …" 

104 

kızılderili kabilesi */-(I)l//+lI/ Birleşik   T. Gerçek 
"... Tom'un kızılderili 

kabilesini …" 
102 

kızılderili kökenli */-(I)l//+lI/ Birleşik   T. Gerçek 
"Chicago'da tanıdığı 

kızılderili kökenli…" 
102 

kızılımsı renk /+(I)msI/ Türemiş   T. Gerçek 
"…mavi ve kızılımsı 

bir renk veren…" 
175 

kibar ağabey Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...yakışıklı ve kibar 

bir ağabeyi…" 
34 

kibar amca Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...şişman ve kibar 

amcaya yol 

gösterdim." 

31 

killi toprak /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...killi toprak yerine 

kokusu da kutusu 

kadar  …" 

111 

kimliği 

belirsiz 
aile /+sIz/ SÖ 

İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"... kızla kimliği, 

geçmişi belirsiz bir 

aileden …" 

138 

kimliği 

belirsiz 
kişi /+sIz/ SÖ 

İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"...kimliği belirsiz bir 

kişinin kurşunlarıyla 

öldürüldü. " 

126 

kimsesiz akraba /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kimsesiz bir 

akrabanın 

hastalandığını 

söylemiştim,…" 

226 

kimsesiz bozkır /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Canan'la 

seyrettiğimiz kimsesiz 

vahşi bozkır…" 

227 

kimsesiz kentler /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uzak ve kimsesiz 

kentlere yolladıklarını 

... " 

226 

kiralık aşk /+lIk/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kiralık aşk ve 

cinayet romanları, …" 
50 

kiralık katil /+lIk/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...,hayır kırk 

yaşlarında kiralık 

katille …" 

50 

kiralık katil /+lIk/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... sigara satıcılarıyla, 

kiralık katillerle,…" 
129 

kireçli lekeler /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...dalın üzerindeki 

kireçli lekelerden …" 
108 

kiremit 

kırmızısı 
renkleri Ø SÖ 

BsizİT

m 

Rum.

+Ar.

+T. 

Gerçek 

"...kiremit kırmızısı 

renklerini sevdi diye 

…" 

59 

kiremitli damlar /+lI/  Türemiş   
Rum.

+T. 
Gerçek 

"..., kırmızı kiremitli 

damları, …" 
115 

kirli apartman /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... oyun oynadığım 

kirli apartmanlara …" 
13 

kirli apartman /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...güneş çıkınca kirli 

apartmanların, …" 
36 

kirli beyaz /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"…belli belirsiz 

gözüken kirli 

beyaz…" 

40 
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kirli dünya /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"Benim kirli 

dünyamın harfleri 

mi…" 

233 

kirli garajlar /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... kirli garajlarda 

Canan'ın yaptığı 

araştırmalar…" 

59 

kirli gömlek /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., katil adayının 

kirli ve buruşuk 

gömleğini,…" 

184 

kirli görüntü /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"Oğlunu bütün bu 

kirli görüntüleri 

görmekten,…" 

232 

kirli ırmak /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... iki kirli ırmak 

sonra …" 
59 

kirli masa /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Muşamba örtülü kirli 

bir masaya …" 
89 

kirli merdiven /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Orada kirli 

merdivenlerin 

basındaydım…" 

21 

kirli örtü /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Bir adam kirli ve 

kurşuni bir örtünün 

…" 

171 

kirli 
zemin 

taşları 
/+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"... tavandan kirli 

zemin taşlarına kadar 

inen…" 

43 

kirli beyaz 
duvar 

parçacığı 
/+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar. 
Üst 

"... kirli beyaz duvar 

parçacığının 

önünde…" 

40 

kirli mi kirli 
sokak 

köpeği 
/+lI/… /+lI/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"Kirli mi kirli, sefil 

mi sefil bir sokak 

köpeği,…" 

223 

kişilikli çene /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"Canan'ın düzgün ve 

kişilikli çenesini…" 
149 

kişiliksiz gömlek /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"...  hedefimin 

kişiliksiz beyaz 

gömleğine…" 

175 

kişisel özellik /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 
"...en belirgin kişisel 

özelliği olan …" 
177 

kitaba dönük yüz /-(I)k/ SÖ 
YliKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

 "...kızın bütünüyle 

kitaba dönük 

yüzünün…" 

138 

koca bıyık Ø Basit   T. Gerçek 
"... koca bıyıklı bir 

amca,…" 
83 

koca 
posta 

çantası 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...omuzunda koca bir 

posta çantası, …" 
154 

koca bıyıklı amca /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 
"...koca bıyıklı bir 

amca,…" 
83 

kocaman anahtar /+mAn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Gülcihan elindeki 

kocaman anahtarı…" 
100 

kocaman anahtar /+mAn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Dr. Narin kocaman 

bir anahtarla 

kurarken,…" 

135 
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kocaman avize /+mAn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... elinde kocaman 

bir avizeyle 

peydahlandı." 

173 

kocaman boru /+mAn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... hareket alan 

kocaman bir demir 

boru kabadayı…" 

161 

kocaman ünlem /+mAn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...,kocaman bir 

ünlem koyar …" 
105 

kocaman ünlemler /+mAn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...o kocaman 

ünlemleri ne kadar 

da…" 

105 

kokainman zenginler Ø Birleşik   Fr. Gerçek 

"...kötü adamları, 

kokainman zenginleri, 

…" 

215 

kokusuz dükkan /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...onları vitrinlerinde 

sergileyip kokusuz 

dükkanlarında…" 

111 

kokusuz rüzgâr /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...ama serin ve 

kokusuz rüzgârda 

kıpırdanıyorlardı." 

110 

kokusuz 
tıraş 

losyonu 
/+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

...,  kokusuz tıraş 

losyonunu, …" 
79 

kolonyalist zeka  /+ist/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"Kolonyalist zekâların 

zekice bir taktikle …" 
236 

komisyoncu [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...metelik 

vermeyecek 

komisyoncu vardı." 

192 

komisyoncu [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... komisyoncusunu 

uzaktan dikkatle 

izliyor,…" 

192 

konserve 

benzeri 
Magirus Ø SÖ 

BsizİT

m 

Fr.+

T. 
Gerçek 

"...konserve benzeri 

haldır huldur 

Magirus'un …" 

246 

Konyalı adam /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
" Konyalı kravatlı 

adamıyla, …" 
113 

kopuk el /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yırtılmış gövdeler, 

kopuk eller,…" 
53 

korkulu düşler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...korkulu 

düşlerimden çekip 

gitmişlerdi." 

198 

korkulu sessizlik /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...otobüsümüzün 

içini korkulu bir 

sessizlik…" 

232 

korkunç [melekler] /+Inç/ Türemiş   T. Gerçek 

"Siz melekler,"..."Ne 

kadar da 

korkunçsunuz! " 

74 

korkunç ağaç /+Inç/ Türemiş   T. Üst 
"...hiç duramayan 

korkunç ağaçlara…" 
42 

korkunç ağrı /+Inç/ Türemiş   T. Üst 
"... içindeki korkunç 

ağrıları anlattığı…" 
45 

korkunç dikiş /+Inç/ Türemiş   T. Üst 
"Alnıma da korkunç 

bir dikiş. " 
49 
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korkunç gelecek /+Inç/ Türemiş   T. Üst 

"...muzaffer 

geçmişimiz ile 

korkunç ve sefil 

geleceğimiz…" 

90 

korkunç kaza /+Inç/ Türemiş   T. Gerçek 

 "Sağ çıktığı bu 

korkunç kazadan 

sonra …" 

130 

korkunç 
motor 

gürültüsü 
/+Inç/ Türemiş   T. Gerçek 

"...korkunç motor 

gürültüsünü 

hatırladım…" 

47 

korkunç şey /+Inç/ Türemiş   T. Gerçek 

"...zamanın en 

korkunç şey olduğunu 

…" 

146 

korkunç şey /+Inç/ Türemiş   T. Gerçek 

"... felaketin ya da 

neyse o korkunç şey, 

…" 

11 

korkunç şey /+Inç/ Türemiş   T. Gerçek 
"Korkunç şeyler 

yaşamış,..." 
24 

korkunç uçurum /+Inç/ Türemiş   T. Gerçek 
"...korkunç 

uçurumlar, …" 
152 

korkunç 

görünüşlü 
hayaletler /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"Korkunç görünüşlü 

tencereler ve 

hayaletler 

arasından,…" 

147 

korkunç 

görünüşlü 
tencereler /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"Korkunç görünüşlü 

tencereler ve 

hayaletler 

arasından,…" 

147 

korkutucu [kitap] /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... kitap, ...bu da onu 

korkutucu yapıyordu." 
19 

korkutucu 
işçi 

hayaletleri 
/-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., loş bir ışıkta 

beyaz ve korkutucu 

işçi hayaletleri,…" 

161 

korkutucu manzara /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...bu korkutucu 

manzaraların sefaleti 

de…" 

16 

korkutucu ormanlar /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...gölgeli dağlarına, 

korkutucu 

ormanlarına …" 

103 

korkutucu 
sahne 

dekorları 
/-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...ünlemlerle 

kaynaşan korkutucu 

sahne dekorlarına…" 

230 

korkutucu şey /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...  korkutucu bir şey 

olmalıydı hepsinde." 
11 

koskoca torba *s/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"..., kitaplarla dolu 

koskoca bir plastik 

torba, …" 

215 

koşulsuz destek /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"... biz birbirimize 

koşulsuz 

destektik;…" 

60 

koşulsuz destek /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"... biz birbirimize 

koşulsuz 

destektik;…" 

216 
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koyu çay Ø Basit   T. Gerçek 
"Bana torpilli bir 

koyu çay verdi…" 
153 

köfteli ekmek /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...köfteli ekmek 

şirketlerinin…" 
131 

köhne kamyon Ø Basit   Far. Gerçek 
"...Hayat Pastanesi, 

köhne kamyonlar,…" 
13 

köhne kamyon Ø  Basit   Far. Gerçek 

"…bakkalın 

vitrinlerini, köhne 

kamyonları…" 

208 

köhne otobüs Ø  Basit   Far. Gerçek 

"Köhne bir otobüsün 

ön sıralarında 

sallanıyorsak…" 

64 

köhnemiş oda /+mIş/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... ışıkta köhnemiş 

odalar gördüm,…" 
9 

kömürden ceset Ø Basit   T. Üst 

"... kömürden cesedin 

eve gelişinden 

sonra…" 

130 

kör 
elektrik 

direkleri 
Ø Basit   T. Üst 

"..., geceyarıları kör 

elektrik direkleriyle 

…" 

89 

kör kuyu Ø Basit   T. Üst 

"...,  kör kuyuya 

sarkıttığı eski 

kafesleri, …" 

170 

kör otel odaları Ø Basit   Far. Üst 
"...otobüslerle kör otel 

odalarında,…" 
144 

kör  karanlık Ø Basit   Far. Üst 
"... kör karanlık bir 

sokağa girip, …" 
88 

kör karanlık sokak /+lIk/ SÖ ST 
Far.+

T. 
Üst 

"... kör karanlık bir 

sokağa girip, …" 
88 

körlere özgü sezgi /+gü/ SÖ 
YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"Sessizlikte, körlere 

özgü bir sezgiyle …" 
239 

kötü [kişi] Ø Basit   T. Gerçek 

"... bütün kötülerin 

ağızlarının yılık 

olduğu, …" 

105 

kötü adam Ø Basit   T. Gerçek 
"... mutlu aileleri, 

kötü adamları,…" 
71 

kötü adam Ø Basit   T. Gerçek 

"..., o kötü adamların, 

yağmurluklu bayların, 

…" 

163 

kötü adam Ø Basit   T. Gerçek 
"...kötü adamlardan 

önce hesap sorup…" 
169 

kötü adamlar Ø Basit   T. Gerçek 

"...kötü adamlar 

kalabalığının üzerine 

…" 

168 

kötü adamlar Ø Basit   T. Gerçek 
"... Los Angeles'deki 

kötü adamları, …" 
215 

kötü çeviri Ø Basit   T. Gerçek 
"...sözlerini kötü bir 

çeviriden… 
93 

kötü çeviriler Ø Basit   T. Gerçek 
"...kötü ve gelişigüzel 

çevirilerle…" 
219 

kötü çeviriler Ø Basit   T. Gerçek 

"Masamın üzerinde 

biriken kötü 

çeviriler,…" 

220 
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kötü fotokopi Ø Basit   T. Gerçek 

"...kötü çeviriler, 

fotokopiler, notlar 

bana…" 

220 

kötü gözler Ø Basit   T. Gerçek 

"...dışarıdan beni 

izleyen kötü gözlerin 

yerini,…" 

163 

kötü hesaplar Ø Basit   T. Gerçek 

"... aklımda kötü 

hesaplar, bencil 

düşünceler, …" 

152 

kötü insanlar Ø Basit   T. Gerçek 
"adaletsizlik ve kötü 

insanlar, aslında, ..." 
103 

kötü niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"...OPA kokan kötü 

niyetli yabancılara…" 
64 

kötü niyet Ø Basit   T. Gerçek 
"...kötü niyetli bir 

gölgenin …" 
160 

kötü niyet Ø Basit   T. Gerçek 

"...kötü niyetli diğer 

din ve memleket 

düşmanları…" 

161 

kötü notlar Ø Basit   T. Gerçek 
"... kötü çeviriler, 

fotokopiler, notlar …" 
220 

kötü 
ölüm 

haberi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"... kötü ölüm 

haberleri verdiği bir 

gece,…" 

68 

kötü ruh Ø Basit   T. Gerçek 
"... kötü bir ruh gibi 

karda iz …" 
29 

kötü saatler Ø Basit   T. Gerçek 

".., hayali kötü 

saatlerden kaçmak 

için…" 

165 

kötü söz Ø Basit   T. Gerçek 
"... kötü sözler 

söyleyen güzel…" 
215 

kötü niyetli düşmanları /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...kötü niyetli diğer 

din ve memleket 

düşmanları…" 

161 

kötü niyetli gölge /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...kötü niyetli bir 

gölgenin bana 

yaklaşmakta…" 

160 

kötü niyetli yabancı /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"...OPA kokan kötü 

niyetli yabancılara…" 
64 

köyden 

bozma 
kasaba /-ma/ SÖ İFÖb 

Far.+

T. 
Gerçek 

"... dumanlı bir 

köyden bozma 

kasabanın 

garajında…" 

160 

köylü kadınlar /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... köylü kadınlara 

ördürdüğü 

eldivenlerde…" 

158 

kravatlı adam /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...beyaz gömlekli 

kravatlı bir adam…" 
80 

kravatlı adam /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"... Konya'dan kravatlı 

bir kara adam, …" 
112 

kravatlı adam /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...Konyalı kravatlı 

adamıyla, Sivas'daki 

emekli paşasıyla,…" 

113 
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kravatlı 
bay coca 

cola 
/+lI/  Türemiş   

Fr.+

T. 
Gerçek 

"... kravatlı ve hakiki 

bay COCA-COLA 

…" 

111 

kravatlı beyefendi /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"..., kravatlı ve 

bıyıksız bir minik 

oyuncak beyefendi." 

79 

kravatlı memur /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...,soluk kravatlı 

soluk memura …" 
67 

kravatsız sürücü /+sIz/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...önce kravatsız 

sürücülerin 

getirdiği…" 

111 

kredili 
mesken 

ilanları 
/+lI/ Türemiş   

Fr.+

T. 
Gerçek 

"...kredili mesken 

ilanlarındaki …" 
166 

kristal mavisi gök Ø SÖ 
BsizİT

m 

Fr.+

Ar. 
Gerçek 

"...,  kristal mavisi 

gökte bir jetin…" 
67 

kristal taklidi küllük Ø SÖ 
BsizİT

m 

Fr.+

Ar. 
Gerçek 

"... kristal taklidi bir 

küllüğün ve yirmi…" 
211 

kullanılmış 
sinema 

biletleri 
/-mIş/ Basit   T. Gerçek 

"... ceplerimizde 

kullanılmış sinema 

biletleri ve…" 

25 

kumral [saç] Ø Basit   T. Gerçek 
"Kızın saçları 

kumraldı…" 
11 

kumral kaş Ø  Basit   T. Gerçek 
"...kaşları saçları 

kumral, …" 
23 

kumral kaşlar Ø Basit   T. Gerçek 
"...bazan kumral 

kaşları çatıla çatıla…" 
61 

kumral kız Ø  Basit   T. Gerçek 

"...vurulmuş bir 

öğrenciyle kumral bir 

kız,…" 

31 

kumral kızım Ø Basit   T. Gerçek 
"...aynı mutlu tekrarla 

kumral kızım…" 
222 

kumral saç Ø  Basit   T. Gerçek 
"...el hareketiyle 

kumral saçlarını…" 
27 

kumral saç Ø Basit   T. Gerçek 

"...kumral saçları 

omuzlarıma 

dökülürken…" 

56 

kumral saç Ø Basit   T. Gerçek 
"...kaşları saçları 

kumral,…" 
23 

kumral saç Ø Basit   T. Gerçek 
"Kızın saçları 

kumraldı …" 
211 

kumral saçlar Ø Basit   T. Gerçek 
"...kumral saçları bu 

yastıkta…" 
61 

kurban [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 

"... ikimizi bir çeşit 

kurban ya da talihli 

…" 

155 

kurban [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 
"..., sonra gerçek bir 

aşk kurbanı gibi,…" 
218 

kurban [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 
"...katil de kurbanını 

cehennemin …" 
176 

kurban [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 

"...kurbanını ve 

komisyoncusunu 

uzaktan dikkatle 

izliyor,…" 

192 
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kurban [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 

Katil kurbanının Yeni 

Dünya Sineması'na 

girdiğini…" 

192 

kurban [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 

"Katil, gözleri 

lokomotifin güneş 

altında …" 

181 

kurban [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 

"Böyle durumlarda 

filmlerdeki 

kurbanlar…" 

176 

kurcalayıcı sorular /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... benim kurcalayıcı 

sorularım yüzünden 

anlatıyordu…" 

179 

kurgulu saat /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... safdışı bırakan 

kurgulu saati gördük." 
79 

kurşun geçirir ceket /-Ar/ SÖ Cc T. Gerçek 
"Kurşun geçirir bir 

boz ceket giydi…" 
177 

kurşuni ceket /+î/ Türemiş   
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"Yanında Mehmet, 

kurşuni bir 

ceketle,…" 

29 

kurşuni deniz /+î/ Türemiş   
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"... uzaktaki o kurşuni 

denizin…" 
32 

kurşuni ışık /+î/ Türemiş   
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"Dışarıdan kış 

öğlesinin karlı ve 

kurşuni ışığı…" 

22 

kurşuni ışık /+î/ Türemiş   
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"...yüzü loş bahçeden 

gelen kurşuni ışığa 

dönükken,…" 

235 

kurşuni örtü /+î/ Türemiş   
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"Bir adam kirli ve 

kurşuni bir örtünün 

…" 

171 

kurşuni renk /+î/ Türemiş   
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

 "Arkada ise, kurşuni 

ve mavi renklere 

boyanmış…" 

101 

kurşuni renk /+î/ Türemiş   
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"...geleceğimin mor 

ve kurşuni renkleri 

…" 

241 

kurşunileşen ışık /-An/ SÖ Cc 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"Kurşunileşen ışığın 

ve gittikçe artan…" 
29 

kurt yayıncı Ø Basit   T. Üst 

"... Babıali'den kurt 

bir yayıncının 

teklifine kanıp…" 

212 

kurulu düzen /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kurulu perspektif 

düzenine saygıyla 

boyun eğen…" 

175 

kusurlu [dünya] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Çünkü dünya da, en 

azından yazı kadar 

sınırsız, kusurlu ve 

eksikti." 

182 

kusursuz kopya /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...,  kusursuz bir 

küçük kopyası olan 

ellerinin, …" 

203 

kusursuz perspektif /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... hışır hışır 

ağaçların sunduğu 

kusursuz bir 

perspektifi…" 

175 
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kusursuz sahne /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…...kusursuz ve 

sinemaskop bir sahne 

oluşturduğunu…" 

49 

kusursuz simetri /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... yıllar boyunca 

kusursuz bir 

simetriyle eğilip…" 

28 

kusursuz talih /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... en kusursuz talihi 

o zaman fark ettim…" 
48 

kusursuz zaman /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...bu eşsiz ve 

kusursuz zamanın 

sırrını anlatmak…" 

47 

kusursuzca söyleyişler /+CA/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şarkısını 

kusursuzca 

söyleyişlerini 

çocuklarla…" 

162 

kuş adım Ø Basit   T. Üst 
"... kuş adımlarıyla 

bana yaklaşıyordu. " 
29 

kuş 

pislikleriyle 

kaplı 

kayalar /-I/  SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"Üzeri kuş 

pislikleriyle kaplı 

kayaların,…" 

115 

kuş uçmaz 

kervan 

geçmez 

yer /-z/... /-z/ SÖ Cc 

T.+ 

Far.+

T. 

Üst 

"... kuş uçmaz kervan 

geçmez bir yerdeki 

köyüne…" 

232 

kuşkulu kaşlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kuşkulu kaşlarının 

havalanışını fark 

edememiş, …" 

194 

kuşkulu köpek /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"Kaldırımlarda 

kuşkulu bir köpek bizi 

süzdü,…" 

177 

kutsal sessizlik /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 
"Aşk kutsal bir 

sessizliktir. " 
205 

kutsal şey /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kutsal bir şeye 

gövdemi teslim eder 

gibi,…" 

32 

kutsal yan /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 
"... kutsal bir yan 

buluyorlarmış…" 
179 

kuvvetli bağ /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...,daha kuvvetli bir 

bağ olması gibi …" 
220 

kuvvetli büyü /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Böyle kuvvetli 

büyü,.." 
113 

kuvvetli rüzgâr /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Dışarıda kuvvetli bir 

rüzgâr vardı.." 
238 

kuyruklu Chevrolet /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"... 61 modeli 

kuyruklu 

Chevrolet'nin …" 

96 

kuyumcu Rahmet /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., Dr. Ahmet'in ve 

kuyumcu Rahmet'in 

…" 

163 

küçük adım /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... zarif, küçük kuş 

adımlarıyla…" 
29 

küçük 
ağız 

hareketleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... küçük el, parmak, 

ağız, çene ve baş 

hareketlerini…" 

180 
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küçük ağızlı /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...küçük elli, küçük 

ağızlı, …" 
164 

küçük ahlak /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...küçük eşyalarıyla 

küçük ahlakının 

esamesi okunmaz." 

119 

küçük 
akvaryumla

r 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... küçük 

akvaryumlar, aklına 

ne gelirse ve bir aklı 

olan her şey. " 

108 

küçük araç /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Kumpas'ın yalnızca 

küçük bir aracı." 
115 

küçük bahçe /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Araba harç karılan 

küçük bir bahçeye 

girdi,…" 

234 

küçük 
baş 

hareketleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...küçük el, parmak, 

ağız, çene ve baş 

hareketlerini…" 

180 

küçük bavul /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...elinde küçük 

plastik bavuluyla 

birlikte…" 

59 

küçük coğrafya /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"…...küçük kartpostal 

coğrafyanın…" 
112 

küçük 
çene 

hareketleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... küçük el, parmak, 

ağız, çene ve baş 

hareketlerini …" 

180 

küçük çocuk /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Kucağında, küçük 

bir çocuk vardı…" 
36 

küçük çocuk /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Sokakta ağlarken 

küçük çocuk, …" 
243 

küçük 
çocuk 

oyunları 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Kurallarını kendi 

koyduğu küçük çocuk 

oyunları keşfeder, …" 

109 

küçük çocuklar /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yerli filmlerdeki 

burun çeken küçük 

çocukların…" 

167 

küçük dedektiflik /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...yaptığım küçük bir 

dedektiflik…" 
198 

küçük delik /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... küçük bir deliğe 

zorlamadan 

sokarken." 

100 

küçük deniz /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...küçük bir deniz 

parçasındaki fırtına 

…" 

32 

küçük Edison /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... ..çalışan küçük 

Edison'a ampulü 

keşfetmek için…" 

104 

küçük 
el 

hareketleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... küçük el, parmak, 

ağız, çene ve baş 

hareketlerin…" 

180 

küçük elli /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... küçük elli, küçük 

ağızlı, …" 
164 
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küçük 
elma 

ağaçları 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... meyveleri küçük 

ve ham elma 

ağaçlarının 

altından…" 

107 

küçük eşya /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... zavallı 

kardeşlerimizin küçük 

eşyalarıyla…" 

119 

küçük eşya /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Geçmişinde kalmış 

küçük eşyaları,…" 
169 

küçük 
gaz 

ocakları 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

".., başlıkların üzerine 

mıhlanmış küçük gaz 

ocakları,…" 

162 

küçük 
Güdül 

kasabası 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...küçük Güdül 

kasabasının gerçek 

değil de…" 

87 

küçük 
Güdül 

Şehri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... küçük sevimli 

Güdül şehrinde…" 
86 

küçük hamle /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... bir küçük hamlede 

saçlarını…" 
138 

küçük harfler /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Adı küçük ve itinalı 

harflerle …" 
155 

küçük hırsızlıklar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Bazılarının küçük 

hırsızlıklar 

yaptıklarını …" 

108 

küçük ihtimal /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Yarın, küçük bir 

ihtimal …" 
91 

küçük incelikler /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"Ama bu rastlantıların 

küçük 

incelikleriyle…" 

141 

küçük insan /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... 'yürüyen beş 

küçük insandan 

birinin …" 

119 

küçük ipuçları /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"... işime yarayacak 

küçük ipuçlarını 

yazmaya…" 

133 

küçük kadın /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...küçük tehditkâr bir 

kadındı:" 
97 

küçük 
kadın 

eldivenleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... şenlendirilmiş 

küçük kadın 

eldivenleri gösterdi, 

…" 

158 

küçük kahve /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...beklemek için 

girdiğim küçük bir 

kahvede, …" 

153 

küçük kanat /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"….küçük kanatlı 

sevimli melek 

kıyafeti…" 

36 

küçük 
kanat 

darbeleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...küçük, düzensiz 

kanat darbeleriyle 

uçan…" 

107 

küçük kasaba /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...otobüs hangi küçük 

kasabadan ücra 

şehre…" 

71 
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küçük kasaba /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Dünyanın sonundaki 

bu küçük kasabadan 

…" 

240 

küçük kasabalar /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"O pulların üzerindeki 

küçük kasabalar 

gibi,…" 

87 

küçük kasabalar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... küçük kasabaların 

ara sokaklarında…" 
144 

küçük kavgalar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Küçük kavgalar 

ettikleri,…" 
139 

küçük 
kenef 

hücreler 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... küçük kenef 

hücreleri inşa 

edilmişti." 

227 

küçük kent /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... bütün o çocuksu 

küçük kentler…" 
230 

küçük kıvrımlar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"..., şaşılacak kadar 

küçük ama ayrıntılı 

kıvrımların…" 

203 

küçük kız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ördek gibi çirkin 

küçük bir kızı…" 
64 

küçük kız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek "Küçük ıslak kız, …" 73 

küçük kız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Saçı kırmızı 

kurdeleli bir küçük 

kız…" 

80 

küçük kız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... iki küçük kızına 

dönüp dedim ki:" 
134 

küçük kız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...hayat üç yaşındaki 

küçük kızımın…" 
226 

küçük kız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...küçük ve şık bir 

kızı…" 
244 

küçük kız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... küçük kızların 

elbiselerini…" 
244 

küçük kitap /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... Rıfkı Amcanın 

küçük kitabını,…" 
220 

küçük kitap /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...  Rıfkı Amca'nın 

küçük kitabında değil, 

…" 

220 

küçük kitapçık /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...küçük kitapçığına 

başka bir kitaptan…" 
218 

küçük kopya /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"..., kusursuz bir 

küçük kopyası 

olan…" 

203 

küçük kutucuk /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...küçük kutucuklar 

içerisine…" 
105 

küçük kütüphane /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yatağın baş 

ucundaki küçük bir 

kütüphaneyi…" 

101 

küçük lamba /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"…üzerindeki küçük 

lambayı 

yansıtıyordu." 

88 

küçük lokanta /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sarhoş olmamak 

için küçük bir 

lokantaya girdim." 

42 
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küçük meyhane /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... bu kasabada, bu 

küçük meyhanede:…" 
90 

küçük miktar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Kitap'tan küçük bir 

miktar …" 
122 

küçük minyatür /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... küçük ve solgun 

bir minyatürü,…" 
164 

küçük minyatürler /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... küçük kentler ve 

minyatürlerden…" 
230 

küçük 
mola 

yerleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Küçük mola 

yerlerinde,…" 
56 

küçük müze /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Oğlum için 

yaptırdığım o küçük 

müzeyi…" 

118 

küçük Nahit /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Küçük Nahit'in 

futbol oynadığı…" 
101 

küçük Nebi /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Küçük Nebi, 

Chicago'da açılan…" 
102 

küçük not /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...koyduğu küçük bir 

notta. " 
103 

küçük oğlan /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...  inceleyen küçük 

oğlana tanıtınca…" 
166 

küçük ölümlü /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...,sarılan biz iki 

küçük ölümlünün…" 
221 

küçük park /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... küçük parka 

girdim. " 
31 

küçük parmak /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Otobüslere binip 

küçük parmağım 

büyüklüğünde…" 

230 

küçük 
parmak 

hareketleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...küçük el, parmak, 

ağız, çene ve baş 

hareketlerini…" 

180 

küçük 
pencere 

perdeleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Başı küçük pencere 

perdelerini düre düre 

…" 

60 

küçük perdecik /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... kıpırdanan küçük 

ve şirin 

perdecikler…" 

54 

küçük Pertev /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Küçük Pertev, 

Peter'in de yardımıyla 

…" 

104 

küçük postacı /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Küçük ve çabuk 

postacı 

adımlarıyla…" 

154 

küçük sıkıntılar /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"..., küçük 

sıkıntılarım, 

yetişmeyen statik 

ödevlerim,…" 

18 

küçük sınıf /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tebeşir kokulu 

küçük sınıfın 

camları…" 

22 

küçük sınıf /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Beni öptüğü küçük 

sınıf boştu,…" 
27 

küçük şehir /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... taklit eden iki 

küçük sefil…" 
45 
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küçük 
şehir 

haberleri 
/-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"..,  küçük "şehir 

haberleri", …" 
159 

küçük şey /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...oyalanabilecek 

küçük şeyler 

bulabilmekti:" 

38 

küçük şey /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bu küçük şey ve 

sabah…" 
82 

küçük takım /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Kalabalıktakilerin 

çoğu küçük takımlar 

oluşturmuş,…" 

80 

küçük torba /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...küçük torba nane 

şekeri bıraktı." 
243 

küçük 
trafik 

kazası 
/-(I)k/ Türemiş   T. Üst 

"...başımızdan küçük 

bir trafik kazası bile 

geçmemiş…" 

129 

küçük ülke /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Dr. Narin'in küçük 

harika ülkesinin…" 
119 

küçük vitrin /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Küçük vitrinde 

özenle 

sergilenmiş,…" 

157 

küçük radyo /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...küçük bir 

transistörlü radyoyla 

destekliyordu." 

98 

küçük ağızlı 
minyatür 

güzeli 
/+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...küçük elli, küçük 

ağızlı,... bir minyatür 

güzeli,... 

164 

küçük elli 
minyatür 

güzeli 
/+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...küçük elli, küçük 

ağızlı,... bir minyatür 

güzeli,... 

164 

küçük kanatlı 
melek 

kıyafeti 
/+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"….Batı'dan arak, 

küçük kanatlı sevimli 

melek kıyafeti…" 

36 

küçük torba nane şekeri Ø SÖ ST T. Gerçek 
"... bir küçük torba 

nane şekeri…" 
243 

küflü 
kitap 

deposu 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...boşalan küflü bir 

kitap deposundan…" 
122 

kül gibi [yüz] Ø Basit   T. Üst 
"Bir an yüzü kül gibi 

oldu." 
155 

külle kaplı ölü parkları /-I/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...şehrin kar ve külle 

kaplı ölü 

parklarındaki…" 

28 

küllü salon /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...,  küllü ve tozlu 

salonun 

karanlığında…" 

231 

küpeli kulak /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"..., kanlı ve küpeli 

kulaklar,…" 
53 

küskün adam /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...küskün ve sağır bir 

adam mı olduğunu…" 
110 

küt uç Ø Basit   T. Gerçek 

"..., küt ucu da 

büyüteç o plastik 

şeyi,…" 

225 
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lacivert gece Ø Basit   Far. Gerçek 

"...Kuran kursunun 

bezden duyurusunu 

lacivert gecenin 

içinde…" 

92 

lahana gibi 
beyin 

parçaları 
Ø Basit   

Rum.

+T. 
Gerçek 

"..., dağılmış lahana 

gibi beyin 

parçaları,…" 

53 

laik nutuk Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...aydınlanmacı bir 

Atatürkçü laik nutukla 

…" 

104 

lanet dünya Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... lanet dünyadan 

çoktan vazgeçmiş…" 
110 

lanet ses Ø Basit   Ar. Üst 
"... içimdeki lanet ve 

sinsi ses,…" 
167 

lanetli sokak /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...lanetli sokakların, 

ölü pencerelerin…" 
36 

lanetli Türk Petrol /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...en lanetli Türk 

Petrol'ün 

panosundan…" 

72 

lavanta 

kokulu 
bahçe /+lI/ SÖ 

BsizİT

m 

İt.+T

. 
Gerçek 

"...lavanta kokulu 

sıcacık bahçenin…" 
66 

lekeli gözlük /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...lekeli 

gözlüklerinde iki 

simetrik…" 

119 

leş koku Ø Basit   Far. Üst 
"... leş kokulu bir 

kenefe gizlenir,…" 
163 

leş gibi perde Ø Basit   
Far.+

T. 
Üst 

"..., leş gibi perdeleri, 

katil adayının…" 
184 

leş kokulu kenef /+lI/ SÖ ST 
Far.+

T. 
Üst 

"...leş kokulu bir 

kenefe gizlenir,…" 
163 

leylek bacak Ø Basit   Far. Üst 

"... leylek bacaklı 

trapezci bir Fransız 

kızına…" 

235 

leylek bacaklı kız /+lI/ SÖ ST 
Far.+

T. 
Üst 

"... leylek bacaklı 

trapezci bir Fransız 

kızına…" 

235 

liseli aşık /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...soluk yüzlü liseli 

aşığın sevgilisini…" 
52 

liseli çocuk /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"Kim o liseli 

çocuk,…" 
83 

liseli herif /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...Canan liseli uzun 

boylu ve arsız bir 

herifle dans 

ediyordu." 

83 

liseli kız /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...sokakta liseli 

kızların saati 

sorabileceği iyimser 

amca." 

80 

lop yumurta Ø Basit   T. Gerçek 
"...,satıcılardan aldığı 

lop yumurtalar,…" 
56 

loş bahçe Ø Basit   T. Gerçek 

"...duvarlar 

arkasındaki loş ve 

esrarengiz 

bahçesine…" 

234 
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loş bahçe Ø Basit   T. Gerçek 
"...yüzü loş bahçeden 

gelen kurşuni ışığa…" 
235 

loş bahçe Ø Basit   T. Gerçek 
"Akşam loş 

bahçeye,…" 
236 

loş ev Ø Basit   T. Gerçek 

"... duvarlar 

arkasındaki loş ve 

esrarengiz bahçesine 

ve evine." 

234 

loş gölgelik Ø Basit   T. Gerçek 

"...serin ve loş bir 

gölgelik bulurum 

diye, …" 

231 

loş ışık Ø Basit   T. Gerçek 
"Perdelerden süzülen 

loş bir ışık." 
101 

loş ışık Ø Basit   T. Gerçek 

"..., loş bir ışıkta 

beyaz ve 

korkutucu…" 

161 

lüzumsuz lakırdı /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... lüzumsuz 

lakırdıya 

dönüşecekti:" 

59 

Macar Nazisi casus Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Alm.

+T. 

Gerçek 
"...Macar Nazisi 

casusu uzun uzun…" 
234 

madeni ses /+î/ Türemiş   Ar. Üst 

"...hoparlörden 

fışkıran madeni ses, 

…" 

59 

mağdur otobüs Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... mağdur otobüsün 

bazı yolcuları, …" 
76 

mağlup [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...biz sefil 

mağluplar,…" 
95 

mağrur adam Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... bilet satmaya 

mahkum mağrur bir 

adam,…" 

156 

mağrur alın Ø Basit   Ar. Üst 

"... mağrur alnına 

bastırıp orada 

tutmak." 

147 

mağrur aşık Ø  Basit   Ar. Üst 
"Mağrur bir âşıktım 

ben,…" 
36 

mahkum zavallı Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...yazı yazmaya 

mahkum bir 

zavallının …" 

185 

maktul adayı [kişi] Ø SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Katil adayı, maktul 

adayına,…" 
190 

maktul adayı [kişi] Ø SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Maktul adayı sustu, 

…" 
190 

mali 
polis 

müfettişi 
/+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... bir mali polis 

müfettişi gibi, …" 
225 

malum Mehmet Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... malum Mehmet 

olmadığından emin 

olmak için,…" 

163 

malum Mehmet Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"...,  onun malum 

Mehmet olmadığını 

öğrenir öğrenmez…" 

165 

malum Mehmet Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"... malum Mehmet'in 

bu evde 

yaşamadığını."  

166 
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malum Mehmet Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"Onun malum 

Mehmet olmadığını 

görür görmez…" 

168 

malum Mehmet Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"... malum Mehmet 

olmadığını anlayınca 

…" 

171 

malum Mehmet Ø  Basit   Ar. Gerçek 
"Malum Mehmet'ti, 

Canan'ın sevgilisi, …" 
172 

manav [kişi] Ø  Basit   Rum. Gerçek 
"... manavın önünde 

uykulu manav…" 
233 

manav [kişi] Ø  Basit   Rum. Gerçek 

"..., manavın 

kaldırımdaki portakal 

ve elma 

sandıklarını…" 

208 

mandalina 

kabuğu 

rengindeki 

şekerler Ø  SÖ 
BsizİT

m 

İt.+ 

Far.+

T. 

Gerçek 

"... mandalina kabuğu 

rengindeki şekerlerle 

dolu kavanozları…" 

164 

mantıklı 
mühendis 

adayı 
/+lI/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

...ama gene de 

aklımın bir 

köşesindeki mantıklı 

mühendis adayı bir 

hesap kitap da 

yapıyordu… 

28 

mantıklı 
mühendisli

k öğrencisi 
/+lI/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

...benim gibi mantıklı 

mühendislik öğrencisi 

icin doğru olamazdı. 

12 

mantıklı şekil /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...mantıklı bir şekilde 

tamamlıyordu." 
187 

mantıksız mantık /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...,  mantıksız 

mantığını anlamaya 

çalışıyormuş…" 

59 

manyetolu telefon /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"... manyetolu 

telefonun çevriliş 

hızı…" 

107 

maraş işi keçe Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...Maraş işi keçeyi 

göstermek için…" 
158 

masallardan 

çıkma 
sihir /-ma/ SÖ Cc 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... masallardan çıkma 

bir sihre bulanan…" 
237 

masum [kitap] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...daha yalın ve 

masum 

gözüküyor,…" 

19 

masum öğrenci Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... şaşkın ve masum 

öğrenciler için…" 
238 

mavi ayı /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...tersinden bakan 

mavi ayısı kaldığı 

zamanlar,…" 

202 

mavi ayıcık /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...mavi ayıcığın 

televizyonun 

karşısında …" 

202 

mavi çorap /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"Mavi çoraplı 

adamların neden 

sıklaştığını,…" 

67 

mavi ışık /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"Otobüsten mavi ve 

inatçı bir ışık…" 
47 
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mavi ışık /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...mavi ışığın içinde 

görebiliyordum, …" 
75 

mavi ışık /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"Derken mavi bir ışık 

gördüm,…" 
92 

mavi ışık /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"..., vitrininden sızan 

mavi ışığı,…" 
208 

mavi ışık /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...neondan harflerinin 

mavi ışığı üzerimize 

vurunca,…" 

241 

mavi ışık /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"..., mavi, bazan yeşil, 

sonra kırmızılaşan 

ışıklarını…" 

208 

mavi kalemtıraş /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... mavi 

kalemtıraşımı 

kaybettim diye,…" 

167 

mavi melek /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"Bizde Mavi Melek 

diye gösterilen…" 
238 

mavi renk /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

 "Arkada ise, kurşuni 

ve mavi renklere 

boyanmış…" 

101 

mavi renk /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... mavi ve kızılımsı 

bir renk veren 

pastane,…" 

175 

mavi sis /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...mavi bir sisin 

içinden 

görebiliyordum." 

45 

mavi çoraplı adam /+lI/ SÖ ST 

Ar. + 

Far. 

+ Tr. 

Gerçek 
"Mavi çoraplı 

adamların neden …" 
67 

mecburi mola /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...dedi yorgun şoför, 

"mecburi mola"." 
241 

meczup [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...yüzyılını şaşırmış 

meczuplar 

görmüşlerdi;" 

128 

meczup [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... meyhanelerde 

tanıdığı meczuplarla 

…" 

127 

meczup makinist Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... meczup ve şair 

makinistiyle…" 
109 

mehtaplı günler /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...mehtaplı günleri 

gösterdiğini anladık. " 
135 

mekanik hareketler /+ik/ Türemiş   Fr. Üst 

"... ayaklarımızın 

mekanik hareketlerle 

bir inip bir 

kalkışını…" 

56 

mekanik sesler /+ik/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Üst 

"..., video kırmızısı 

elmaların ve mekanik 

seslerin 

arkasındaki…" 

98 

mekanik telaş /+ik/ Türemiş   Fr. Üst 

"...beyhude bir 

mekanik telaşın içinde 

bulduk kendimizi." 

245 

melek [kız] Ø Basit   Ar. Üst 
"... o kız bir melek, 

üzme onu, …" 
147 
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melek gelin Ø Basit   Ar. Üst 

"... işlerimi halledip 

melek geliniyle eve 

dönmek üzere…" 

168 

melek gelin Ø Basit   Ar. Üst 
"... ne de melek 

gelininden söz ettim." 
196 

melek kız Ø Basit   Ar. Üst 

"..., hayallerindeki 

melek kızın hiç de 

öyle saf 

olmadığını…" 

218 

melek yüz Ø Basit   Ar. Üst 

"... bu melek yüzlü 

kişinin okuduğu 

kitabın…" 

138 

melek yüzlü kişi /+lI/ SÖ ST 
Ar.+

T. 
Üst 

"... bu melek yüzlü 

kişinin okuduğu 

kitabın..." 

138 

memur [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... uykulu memur ve 

memureleri…" 
153 

memur [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Yazar zavallı bir 

emekli memur, …" 
115 

memur [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... ikram eden yaşlı 

bir memur, …" 
228 

memur [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Tabii otobüsler 

yanar, Ali Bey," dedi 

memur. " 

78 

memur [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...polis koleji 

mezunu hırslı bir 

memur." 

139 

memur [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...Hitler bıyıklı ufak 

tefek kayıt memuru 

…" 

78 

memur [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...eli çantalı 

memurlar…" 
71 

memure [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...şefkatli abla 

görünüşlü bir 

memure…" 

153 

meraklı [gözler] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bal rengi gözleri ne 

kadar da meraklı,…" 
136 

meraklı [kişi] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... fotoğrafçının 

yerini çıkarmaya 

çalışan meraklı 

gibi,…" 

87 

meraklı [kişi] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Ben ise meraklı, 

mutsuz,…" 
180 

meraklı [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…çocuklar ve 

meraklılar dümdüz 

asfalta,…" 

62 

meraklı [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... meraklıların iyi 

niyetinden,…" 
179 

meraklı anne /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Meraklı ve boyalı bir 

anne,…" 
35 

meraklı baba /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bazı meraklı 

babalara …" 
121 

meraklı Canan /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...meraklı Canan ya 

da kendi gözün…" 
80 
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meraklı okur /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... yarı meraklı 

okurların sözünü 

etmesiyle,…" 

132 

meraklı yenge /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Bütün o aksi 

amcalar, meraklı 

yengeler, …" 

198 

mest edici susuzluk /-IcI/  SÖ Cc 
Far.+

T. 
Gerçek 

"... ben sözü edilen 

mest edici 

susuzluğu,…" 

50 

meşhur 
çavuş 

üzümü 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...Viranbağ'ın meşhur 

çavuş üzümünden bir 

kilo tarttırdı." 

192 

meşin ceket Ø  Basit   Far. Gerçek 
"Meşin ceketli futbol 

meraklısının…" 
51 

meşin ceket Ø Basit   Far. Gerçek 
"Meşin ceketli bir 

çiftçiyi çağırdılar…" 
82 

meşin ceketli çiftçi /+lI/ SÖ ST 

Far.+

Fr.+

T. 

Gerçek 
"Meşin ceketli bir 

çiftçiyi çağırdılar…" 
82 

meşin ceketli 
futbol 

meraklısı 
/+lI/  SÖ ST 

Far.+

Fr.+

T. 

Gerçek 
"Meşin ceketli futbol 

meraklısının…" 
51 

meyve 

esanslı 
ürünler /+lI/ SÖ 

BsizİT

m 

Far.+

Fr.+

T. 

Gerçek 

"...uluslararası büyük 

şirketlerin meyve 

esanslı,…" 

228 

mikadan dürbün Ø Basit   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"... mikadan 

dürbünler, savaş 

madalyaları…" 

230 

mikrofon 

taklidi 
şey Ø SÖ 

BsizİT

m 

Fr.+

Ar. 
Gerçek 

"...mikrofon ya da 

mikrofon taklidi bir 

şey,…" 

173 

milli değerler /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... miras bıraktığı 

ahlakı ve milli 

değerlerimizi de... 

103 

milli filmler /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...samimi bir koca 

bulamadıkları milli 

filmlerin..." 

70 

Milli 
istihbarat 

teşkilatı 
/+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...Milli istihbarat 

Teşkilatı'na…" 
121 

Milli 
İstihbarat 

Teşkilatı 
/+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"Büyük bir ihtimalle 

Milli istihbarat 

Teşkilatı'nda…" 

126 

milli piyango /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...Milli Piyango ve 

Spor Toto,…" 
50 

Milli Piyango /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... Dr. Narin Milli 

Piyango 

biletlerinin…" 

99 

milli piyangocu /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"... milli piyangocuyla 

bana el edip…" 
42 

minareli 
bozkır 

kasabası 
/+lI/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...narin minareli 

minyatür bir bozkır 

kasabasından…" 

227 

minareli cami /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"..., kırmızı kiremitli 

damları, ince minareli 

camiyi,…" 

115 
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mine kadran Ø Basit   Far. Gerçek 
"...ama altın yaldızlı, 

mine kadranlı,…" 
136 

mine kadranlı 
İngiliz 

Prior saati 
/+lI/  SÖ 

BsizİT

m 

Far.+

Fr.+

T. 

Gerçek 
"...ama altın yaldızlı, 

mine kadranlı,…" 
136 

mineli kadran /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...mineli kadranın 

üzerindeki "a 

Snıyrne" 

kelimelerinden…" 

135 

minik beyefendi /+k/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"..., bıyıksız bir minik 

oyuncak beyefendi." 
79 

minik imam /+k/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...minik bir imam ve 

saat başlarında…" 
79 

minyatür 
bozkır 

kasabası 
Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...minareli minyatür 

bir bozkır 

kasabasından alıp,…" 

227 

minyatür vagonlar Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...minyatür vagonlar, 

gümüş bir şekerlik, 

…". 

17 

minyatür vagonlar Ø Basit   Fr. Gerçek 

"Minyatür vagonların, 

kristal taklidi bir 

küllüğün…" 

211 

mis koku Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... gaz ocakları için 

mis kokulu fitiller,…" 
108 

mis koku Ø Basit   Ar. Gerçek 

"... fırında pişirdiği 

mis kokulu böreğin 

…" 

166 

mis kokulu börek /+lI/ SÖ ST 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...fırında pişirdiği 

mis kokulu 

böreğin…" 

166 

mis kokulu fitil /+lI/ SÖ ST 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... gaz ocakları için 

mis kokulu fitiller,…" 
108 

misafir hayran Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...davetsiz misafir-

hayranın yüzüne 

kapatmıştı." 

188 

mobil 
petrol 

şirketi 
Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...Mobil petrol 

şirketinin 

adamlarına,…" 

105 

modern çözüm Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...,  modern ve 

ekonomik bir 

çözümle…" 

79 

modern mihrap Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... süslerle modern 

bir mihraba 

çevrilmiş…" 

70 

modern mola yeri Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...yeni açılmış 

modern bir mola 

yerine girdim. " 

244 

modern oyuncak Ø Basit   Fr. Gerçek 

"Hem zaten, roman 

denen modern 

oyuncak, …" 

204 

modern rahatlık Ø Basit   
T.+F

r. 
Gerçek 

"...yerleştirilen en 

modern 

rahatlıklara,…" 

227 

modern soba Ø Basit   Fr. Gerçek 

".., MODERN 

sobalara ve bol tüylü 

ve mutlu bir köpeğe,... 

" 

166 
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mor ağaç Ø  Basit   T. Gerçek 

"... karanlık denizler, 

mor ağaçlar, kızıl 

dalgalar." 

36 

mor cadı Ø Basit   T. Gerçek 

"…, pembe cücelerle 

mor cadılar hangi 

ağacın…" 

96 

mor ceket Ø Basit   T. Gerçek 
"...  mor bir ceket ve 

kadife pantolon…" 
163 

mor ceket Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni alınmış mor 

ceketim…" 
171 

mor ceket Ø Basit   T. Gerçek 
"Üzerimdeki mor 

ceketimle,…" 
176 

mor ceket Ø Basit   T. Gerçek 

"..., mor ceketinin 

karıştırıp durduğu 

ceplerinin…" 

184 

mor ceket Ø Basit   T. Gerçek 

"...gömleğimin ve 

mor ceketimin 

üzerinde…" 

193 

mor ceket Ø Basit   T. Gerçek 
"...şu mor ceketinden 

kurtul e mi?" 
196 

mor dağ Ø Basit   T. Gerçek 
"...mor dağlara, yeni 

hayatın ilk izlerine…" 
66 

mor dağlar Ø Basit   T. Gerçek 
"Garaj kalabalıkları, 

mor dağlar, …" 
56 

mor duvar Ø Basit   T. Gerçek 

"... mor duvar 

kâğıdını haritaya 

benzettim. " 

88 

mor gece Ø Basit   T. Gerçek 

"...ve mor gecenin 

içinde öteki 

otobüslerin,…" 

63 

mor 
hüzün 

çiçekleri 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...mor hüzün 

çiçekleriyle aynı 

renkte…" 

241 

mor incir Ø Basit   T. Gerçek 

"... mor incirlerin, 

saman sarısı 

armutların…" 

81 

mor kare Ø Basit   T. Gerçek 
"...aynı mor ve aynı 

soluk mavi karede…" 
44 

mor koltuk Ø Basit   T. Gerçek 
"Kenardaki, mor bir 

koltukta oturup…" 
92 

mor koltuk Ø Basit   T. Gerçek 
"Mor koltuktaki 

adam,…" 
92 

mor koltuk Ø Basit   T. Gerçek 
"...mor koltukta 

oturan adam,…" 
95 

mor palto Ø Basit   T. Gerçek 
"Mor bir palto vardı 

üzerinde,…" 
29 

mor palto Ø Basit   T. Gerçek 

"Mor paltolu güzel 

gölgenin 

adımlarının…" 

29 

mor renk Ø Basit   T. Gerçek 
"Paltosuyla aynı mor 

renkte…" 
39 

mor renk Ø Basit   T. Gerçek 

"...belirip bir 

kaybolan kırmızı ve 

mor renkleri, …" 

159 
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mor renk Ø Basit   T. Gerçek 

"...geçmişimin ve 

geleceğimin mor ve 

kurşuni renkleri…" 

241 

mor sap Ø  Basit   T. Gerçek 
"... mor saplı yeni bir 

çizim kalemi,…" 
38 

mor torba Ø Basit   T. Gerçek 
"Çok sonra mor bir 

torbadan…" 
173 

mor yaprak Ø Basit   T. Gerçek 

"...yanıbaşındaki 

yatağın mor yapraklı 

örtüsüne,..." 

88 

mor yüz Ø  Basit   T. Gerçek 
"...mor yüzlü 

hazımsızları…" 
31 

mor paltolu gölge /+lI/ Türemiş   
T+Fr

.+T. 
Gerçek 

"Mor paltolu güzel 

gölgenin…" 
29 

mor renkte kazak Ø SÖ ST 
T.+ 

Far. 
Gerçek 

"Paltosuyla aynı mor 

renkte bir kazak…" 
39 

mor saplı 
çizim 

kalemi 
/+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"...mor saplı yeni bir 

çizim kalemi,…" 
38 

mor yapraklı örtü /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"...yanıbaşındaki 

yatağın mor yapraklı 

örtüsüne,…" 

88 

mor yüzlü  hazımsızlar /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"...mor yüzlü 

hazımsızları ve 

zehirlenmişleri…" 

31 

morlu mavili hayaller /+lI/.../+lI/ SÖ İkileme 

T.+ 

Ar.+

T. 

Üst 
"...morlu mavili 

hayaller,…" 
25 

Mr. TürkCola Ø Basit   İng. Gerçek 
"… Mr Türk Cola ve 

sonra…" 
111 

muavin [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...genç muavinin eli 

şişeli cesedinin…" 
45 

mucize 
çimento 

bulutu 
Ø Basit   Ar. Üst 

"...işte bu mucize 

çimento bulutunun…" 
47 

mucize şemsiye Ø Basit   Ar. Üst 

"... mucize bir 

şemsiye gibi asılı 

kalmıştı. " 

47 

mucizevi melek /+vî/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"... bu mucizevi 

meleğin varlığını…" 
169 

muhafazakâr kumpas /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...tarihi ve 

muhafazakâr 

kumpasların iflas 

ettiğini…" 

229 

muhteşem gürültü Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Önce o muhteşem 

gürültüyü duyduk,…" 
72 

muhteşem hayat Ø  Basit   Ar. Gerçek 
"...bu ânın içindeydi 

muhteşem hayat." 
90 

muhteşem kütüphane Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"... muhteşem bir 

kütüphaneden 

çıkardığı içtihat 

cildini…" 

165 

muhteşem toprak Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"..."Ortadoğu" 

dedikleri muhteşem 

topraklar, …" 

236 

muşamba örtü Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Muşamba örtülü kirli 

bir masaya…" 
89 
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muşamba 

örtülü 
masa /+lI/ SÖ ST 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Muşamba örtülü kirli 

bir masaya 

oturduktan…" 

89 

mutlak güzellik Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...  dışarda bırakan 

mutlak 

güzellikten,…" 

220 

mutlak sessizlik Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"...bir an her şey 

mutlak bir sessizlik 

içinde…" 

37 

mutlu [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...  NE MUTLU 

TÜRKÜM diye 

bağıran bir kışlaya…" 

59 

mutlu aile /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... mutlu aileleri, 

kötü adamları,…" 
71 

mutlu aile /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...in üzerindeki mutlu 

aile resimlerindeki 

babalar…" 

99 

mutlu aile /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... gözlerini 

kırpıştırarak mutlu 

aile tablosunun…" 

134 

mutlu aile /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...mutlu aile 

hayatının hayalleriyle 

..." 

156 

mutlu aile /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ışıl ışıl mutlu bir 

aile hayatından…" 
165 

mutlu aile /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Cananım'ın 

karşısına mutlu bir 

aile yuvası …" 

194 

mutlu anı /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... mutlu anılar kadar 

hoş bir hamur 

kokusu…" 

164 

mutlu baba /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bir doğum 

kliniğine çıkan mutlu 

bir babanın…" 

31 

mutlu çığlık /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"... mutlu çığlıklar ve 

düşüncesiz haykırışlar 

bozacak…" 

247 

mutlu delikanlı /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...,  konuşa konuşa 

taşıyan iki mutlu 

delikanlı,…" 

183 

mutlu dut ağacı /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...anılarımın mutlu 

dut ağacına doğru 

yürüdüm." 

232 

mutlu ev hayatı /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Mutlu ve düzenli bir 

ev hayatına özenir…" 
147 

mutlu evliler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
..."Rüyamda mutlu 

evlileri göreceğim,"... 
71 

mutlu evlilik /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... Canan'la 

yaşayacağımız mutlu 

evliliğin 

hayalleriyle…" 

65 

mutlu gevezelik /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...kendini mutlu bir 

gevezeliğe kaptırmış 

nineyle…" 

47 
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mutlu Gülizar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... mutlu ve hülyalı 

Gülizar, geçkin yaşına 

rağmen bekârdı." 

97 

mutlu gülümseyiş /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... yüzünde mutlu bir 

gülümseyiş,…" 
77 

mutlu gülümseyiş /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yüzünde o mutlu 

gülümseyişi 

görünce…" 

77 

mutlu gün ışığı /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"..., çocukluğumda 

hep mutlu bir gün 

ışığı içinde…" 

210 

mutlu hafiflik /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kararsız kaldığı 

mutlu hafiflik 

anında... " 

51 

mutlu 
hayal 

sığınağı 
/+lI/ Türemiş   T. Üst 

"... budala kahramana 

bir mutlu hayal 

sığmağı…" 

231 

mutlu hayalet /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Bir toz bulutu içinde 

mutlu hayaletler 

gördüm,…" 

55 

mutlu hayat /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"..., kendime o mutlu 

hayatta bir yer 

bulur…" 

51 

mutlu hayat /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... buzdolapları ve 

sobalar arasındaki 

mutlu hayatta…" 

167 

mutlu kasabalılar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...,beni aralarında 

görmekten mutlu ve 

dost kasabalıların…" 

163 

mutlu kasap /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Kasap dükkanının 

önünde mutlu 

kasap,…" 

233 

mutlu konak /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...mutlu konaktan 

çıktıktan sonra 

sokakların 

karanlığında…" 

166 

mutlu konak /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"Çıktığım mutlu 

konağın huzur rengi 

pencerelerine…" 

166 

mutlu koyun /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...saman sarısı 

armutların ve mutlu 

koyunların…" 

81 

mutlu köpek /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...,bol tüylü ve mutlu 

bir köpeğe,…" 
166 

mutlu köpekler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bizi kovalayan 

mutlu ve neşeli 

köpekler,…" 

56 

mutlu kul /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... Tanrı'nın mutlu 

kullarına hayatta…" 
47 

mutlu manzara /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...sonra da mutlu 

manzara 

karşısında…" 

48 
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mutlu ortam /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"... bir yıl önce çok 

daha mutlu ve 

huzurlu…" 

145 

mutlu padişah /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... mutlu padişahların 

anlatıldığı unutulmuş 

masallardan…" 

233 

mutlu saat /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... bu mutlu saatin 

çalışını…" 
52 

mutlu soytarı /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... mutlu bir soytarı 

gibi hoplaya zıplaya 

koşan…" 

32 

mutlu şey /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"... mutlu bir şey 

söyleyemedi." 
212 

mutlu tekrar /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...dedi aynı mutlu 

tekrarla kumral 

kızım…" 

222 

mutlu 
trafik 

kazası 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...o mutlu trafik 

kazasının 

ezberlediğim…" 

50 

mutlu yıllar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...hayatının en mutlu 

yıllarıymış." 
108 

mutlu yolcular /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... biz mutlu 

yolculara derin bir 

hüzünle…" 

170 

mutlu zaman /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...eski mutlu 

zamanlarda 

yaptıklarından…" 

235 

mutsuz [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...bıyıklı bıyıksız 

onbinlerce mutsuz 

gördük." 

71 

mutsuz [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"Ben ise meraklı, 

mutsuz,…" 
180 

mutsuz [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"Bütün bu kırık kalpli 

mutsuzlar,..." 
196 

mutsuz aile babası /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"... mutsuz bir aile 

babası gibi …" 
157 

mutsuz karanlık /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...bir çeşit mutsuz 

karanlığa doğru…" 
86 

mutsuz kardeş /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"... mutsuz kardeşler, 

biliyorum…" 
51 

mutsuz ruh /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"Yoksa mutsuz 

ruhumun sessizliği 

mi?" 

201 

muzaffer geçmiş Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...muzaffer 

geçmişimiz ile 

korkunç ve sefil 

geleceğimiz…" 

90 

muzip gülümseme Ø Basit   Ar. Gerçek 
"..., yüzünde muzip 

bir gülümseme…" 
233 

mürekkepten 

simsiyah 
otobüs Ø SÖ 

ÇlıKıs

Öb 

Ar.+

Far. 
Gerçek 

Mürekkepten 

simsiyah otobüsün 

içinde…" 

190 
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Müslüman çocuk /+ân/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...Müslüman 

çocuklarını temsil 

etmek… 

102 

naçiz ifade Ø Basit   Far. Gerçek 
"...hayranlığının naçiz 

ifadesi olarak…" 
170 

namıdiğer Nahit Ø SÖ FarTm Far. Gerçek 

"Bana Mehmet 

namıdiğer Nahit 

için…" 

100 

namıdiğer Nahit Ø SÖ FarTm Far. Gerçek 
"...Mehmet namıdiğer 

Nahit ile…" 
103 

nar rengi ışık Ø SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Far.+

T. 

Gerçek 
"...  nar rengi ışığını 

görüyordum,…" 
153 

narin cam Ø  Basit   Far. Gerçek 
"... ince narin camına 

üç kere…" 
99 

narin çizgi Ø Basit   Far. Gerçek 
"...,  beyaz ve narin 

çizgiyi fark eder, …" 
67 

narin çizgi Ø  Basit   Far. Gerçek 

"… o kadar narin ve 

...pembemsi kızıl 

çizgi,…" 

245 

narin gövde Ø Basit   Far. Gerçek 
"...narin gövdeli adam 

aklında yer etmişti." 
57 

narin minare Ø  Basit   Far. Gerçek 

"...,  narin minareli 

minyatür bir bozkır 

kasabasından…" 

227 

narin omuz Ø  Basit   Far. Gerçek 

"... narin omuzlarının 

iki yanından sarkıttığı 

…" 

172 

narin ten Ø  Basit   Far. Gerçek 
"Tabancamı çekip 

narin tenini …" 
156 

narin zar Ø Basit   Ar. Gerçek 
"... üzerlerinde beliren 

narin zarda…" 
61 

narin gövdeli adam /+lI/  SÖ ST 
Far.+

T. 
Gerçek 

"... narin gövdeli 

adam aklında…" 
57 

narin 

minareli 

bozkır 

kasabası 
Ø  SÖ ST 

Far.+

Ar.+

T. 

Üst 

"...,  narin minareli 

minyatür bir bozkır 

kasabasından…" 

227 

naylon gömlek Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...el çantası ve 

naylon gömlekler 

aldık." 

78 

nazik kadın Ø Basit   Far. Gerçek 

"... güzel, nazik, 

yumuşak ve anlayışlı 

bir kadındı." 

11 

nazik kişi Ø Basit   Far. Gerçek 

"...nazik ve ince 

kişilerden cevaplar 

alınca…" 

219 

nebati yağ /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"Muhtevası: Glükoz, 

şeker, nebati yağ…" 
226 

nefis döner Ø  Basit   Ar. Gerçek 
"... kekik kokulu nefis 

bir döner yedim." 
164 

nefis rüzgar  Ø  Basit   Ar. Üst 
"... tatlı ve nefis 

rüzgâr içinde bir …" 
55 
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nefis su böreği Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"...ağızda dağılan 

nefis bir su böreği 

yerken,…" 

162 

nefretlik çanta /+lIk/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

 "O nefretlik 

çantasından 

stetoskopunu 

çıkarırken,…" 

150 

nemli 
Aralık 

soğuğu 
/+lI/  Türemiş   

Far.+

T. 
Gerçek 

"Nemli Aralık 

soğuğunu hafif bir 

rüzgâr…" 

12 

neon harfler Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...asfaltta yansıyan 

neon harflerin …" 
13 

neon harfler Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... sallanan 

alçakgönüllü neon 

harfleri …" 

175 

neon ışık Ø SÖ ST Fr. Gerçek 
" ...kızıl neon ışıkları 

yüzüne vurdu." 
68 

neon ışık Ø Basit   Fr. Gerçek 
"Pembe neon ışıkları 

yüzüne…" 
72 

neon lamba Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...yanıp sönen neon 

lambalarında,…" 
40 

neon lamba Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...yanıp sönen neon 

lambalarla…" 
79 

neon lamba Ø Basit   Fr. Gerçek 

"..., soluk neon 

lambalarının 

ışığından…" 

175 

neondan bulvar Ø Basit   Fr. Gerçek 

"... iniltisiyle sarsılan 

neondan bulvarlarına 

girdim. " 

42 

neondan harf Ø Basit   Fr. Gerçek 

"….neondan 

harflerinin mavi 

ışığı…" 

241 

neşelendirici film /-IcI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Neşelendirici ve 

umut verici bir 

filmden …" 

133 

neşeli [kişi] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şakacı ve neşeli 

olduğunu tahmin 

ettiğim…" 

49 

neşeli cıvıltı /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...dostlarımın neşeli 

cıvıltılarıyla 

geçirecektim. " 

175 

neşeli kalabalık /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...neşeli 

kalabalıklardan, iyi 

aydınlatılmış…" 

239 

neşeli köpek /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...neşeli ve oyuncu 

iki köpek onu 

izliyordu". 

30 

neşeli köpek /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bizi kovalayan 

mutlu ve neşeli 

köpekler,…" 

56 

neşeli sincaplar /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"..., neşeli ve oyuncu 

sincapların…" 
61 
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neşeli yüz /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...fotoğraflarında da 

bu neşeli yüzü 

gördüğümü,…" 

190 

nikelajla 

kaplı 
çubuk /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

Fr.+

T. 
Gerçek 

"... nikelajla kaplı 

çubukların,…" 
73 

nişanlı genç /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Garaj lokantalarında 

oturup nişanlı 

gençlerle,…" 

129 

normal öğrenciler Ø Basit   Fr. Gerçek 

 "... bunların normal 

öğrencilerin 

çoğunun…" 

127 

nöbetçi doktor /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...kapı kapı nöbetçi 

doktoru arayan…" 
31 

nöbetçi polis /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...nöbetçi polisin 

karşısına oturup…" 
31 

numaralı koltuk /+lI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"... otuz yedi numaralı 

koltuğa 

oturduğum,…" 

241 

nurdan ifade Ø Basit   Ar. Üst 

"Gül pembesi 

yüzünde nurdan bir 

ifade,…" 

159 

nursuz dünya /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...nursuz ışıksız 

dünyada kör 

olmaktan…" 

232 

nüfuzlu aile /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... nüfuzlu ve 

kalabalık ailelerin 

canlı…" 

98 

oğul Mehmet Ø Basit   T. Gerçek 
"...geçiren çalışkan 

oğul Mehmet,…" 
166 

oksijenli su /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...yarama oksijenli su 

döktü,…" 
62 

okuyucu [kişi] /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...cümleye kaşlarını 

kaldıran okuyucu…" 
233 

olağanüstü başarısızlık Ø Birleşik   T. Gerçek 

"...derslerinde 

olağanüstü bir 

başarısızlık …" 

120 

olağanüstü çizgi Ø Birleşik   T. Gerçek 

"...olağanüstüydü ki 

bu pembemsi kızıl 

çizgi, …" 

245 

olağanüstü güç Ø Birleşik   T. Gerçek 

"... camı olağanüstü 

bir güçle 

kapladığını…" 

247 

olağanüstü güzel Ø Birleşik   T. Gerçek 
"Olağanüstü güzel bir 

kız, …" 
23 

olağanüstü kararlı Ø Birleşik   T. Gerçek 

"...olağanüstü kederli 

ve kararlı gözüken 

Mehmet, …" 

125 

olağanüstü kederli Ø Birleşik   T. Gerçek 
" ...olağanüstü kederli 

ve kararlı gözüken…" 
125 

olağanüstü küçük Ø Birleşik   T. Gerçek 

"... olağanüstü küçük 

durduklarını fark 

ettim." 

109 

olağanüstü söz Ø Birleşik   T. Gerçek 
"Onlar olağanüstü 

sözler,…" 
9 
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olgun adamlar /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"Olgun adamlar gibi 

sandalyesine…" 
168 

olgun elmalar /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"... mutluluk 

mevsiminin olgun 

elmaları…" 

133 

olgun herifler /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"...göz atabilmiş 

olgun herifler gibi,…" 
186 

olgun kişiler /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"... o kararlı ve olgun 

kişilerin…" 
153 

olgun portakallar /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...mevsiminin olgun 

elmaları ve 

portakalları…" 

133 

olmadık yerler /-DIK/ Türemiş   T. Gerçek 
"En olmadık 

yerlerde,…" 
230 

olmadık zaman /-DIK/ Türemiş   T. Gerçek 
"...en olmadık 

zamanlarda…" 
109 

omuzları 

apoletli 

pilot 

kıyafetleri 
/+lI/ SÖ 

İliYalK

ısÖb 

T+ 

Fr.+

T. 

Gerçek 
"... omuzları apoletli 

pilot kıyafetlerine…" 
200 

on yedi 

adımlık 
yol /+lIk/ SÖ ST T. Gerçek 

"... on yedi adımlık 

yolu yürürken…" 
142 

ona benzer gölge /-Ar/ SÖ 
YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...bazan ona benzer 

bir gölge…" 
197 

orta hal Ø Basit   T. Üst 

"...orta halli 

gövdesinin bir 

kısmını…" 

49 

orta yaş Ø Basit   T. Üst 
"...orta yaşlı bir anne 

babayla,…" 
10 

orta yaş Ø Basit   T. Üst 
"...orta yaşlı tıraşlı 

biri,…" 
150 

orta yaş Ø Basit   T. Üst 
"...orta yaşlı davetsiz 

bir misafir…" 
191 

orta yer Ø Basit   T. Gerçek 

"...çarşının orta 

yerindeki 

dükkanında,…" 

170 

orta halli gövde /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...orta halli 

gövdesinin bir 

kısmını…" 

49 

orta yaşlı anne baba /+lI/  SÖ ST T. Üst 
"...orta yaşlı bir anne 

babayla,…" 
10 

orta yaşlı misafir /+lI/  SÖ ST T. Üst 
"...orta yaşlı davetsiz 

bir misafir…" 
191 

orta yaşlı  [doktor] /+lI/  SÖ ST T. Üst 
"...doktor olan orta 

yaşlı tıraşlı biri,…" 
150 

ortadan 

uzunca boylu 
[kişi] /+lI/ SÖ 

EştliKıs

Öb 
T. Üst 

"Ortadan uzunca 

boylu." 
214 

ortak düşmanlar /+k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ortak 

düşmanlarının Büyük 

Kumpas'ına…" 

130 

ortak eylem /+k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ortak eyleme 

girişmeye 

çalışıyorlardı." 

132 

ortak eylem /+k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Bu ortak eylemin ne 

olduğu…" 
132 
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ortak konuşma /+k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... iyi niyetle ortak 

konuşma konuları…" 
166 

ortak sır /+k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...,tek ortak sırrını 

tutkuyla 

keşfetmek…" 

52 

ortak yan /+k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ortak bir yanımız 

vardı…" 
155 

otomatik 
domuz eti 

dedektörü 
/+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"..., ilk Türk otomatik 

domuz eti 

dedektörünü,…" 

79 

otomatik sistem /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...otomatik ve 

hidrolik sistemlerle 

donatıldığı…" 

200 

oturaklı [otobüs] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sessiz bir otobüsten 

sonra, daha yaylı ve 

oturaklı bir 

başkasında…" 

160 

oturaklı ağabey /+lI/  Türemiş   T. Üst 

"...oturaklı ve ağır 

üvey ağabeyi gibi 

gözüken…" 

61 

oturaklı ve 

ağır üvey 
ağabey  /+ey/ SÖ ST T. Üst 

"...oturaklı ve ağır 

üvey ağabeyi gibi 

gözüken…" 

61 

otuz sekiz 

numaralı 
koltuk /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

İt.+T 
Gerçek 

"...otuz sekiz numaralı 

koltuktan şeyhi 

karşılayan…" 

159 

oyun bozan çocuk /-An/ SÖ Cc T. Gerçek 
"...oyun bozan 

borazan çocuk gibi…" 
84 

oyuncak beyefendi /+cAk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...,bir minik oyuncak 

beyefendi." 
79 

oyuncak şehir /+cAk/ Türemiş   T. Üst 

"... oyuncak şehirden 

karanlık bir 

kasabaya…" 

54 

oyuncu köpek /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...neşeli ve oyuncu 

iki köpek…" 
30 

oyuncu sincaplar /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 
"..., neşeli ve oyuncu 

sincapların…" 
61 

öfkeli [at] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yelesi ter içindeydi, 

öfkeli ve çaresizdi,…" 
234 

öfkeli alaycılık /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Dilimdeki öfkeli 

alaycılığı sezen 

okurlar, …" 

100 

öfkeli bayi /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Hayır, kırık kalpli ve 

öfkeli bir bayi!" 
160 

öfkeli 
kestane 

ağaçları 
/+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...öfkeli kestane 

ağaçlarına huzurla 

baktım." 

176 

öfkeli Nahit /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... öfkeli Nahit o 

zaman 

farkedememiş,…" 

189 

öfkeli otobüs /+lI/  Türemiş   T. Üst 
"...öfkeli otobüsümüz 

bir gece yarısı…" 
51 

öfkeli raporlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...,  öfkeli ve 

paranoik raporlar 

yazmayı…" 

131 
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öfkeli sabırsızlık /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"... içimde yükselen 

öfkeli sabırsızlık,…" 
45 

öfkeli ses /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...dedi arkalardan 

öfkeli bir ses." 
174 

öfkeli sessizlik /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...öyle öfkeli bir 

sessizliğe büründü 

ki,…" 

214 

öğretici film /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Televizyondaki 

öğretici film 

bittiğinde,…" 

214 

öğretici 
öğretmen 

sesi 
/-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...öğretici, şefkatli, 

anlayışlı öğretmen 

sesiyle…" 

77 

öksürüklü [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Çünkü öksürüklü, 

aksırıklı da olsa…" 
152 

ölçülü [heyecan] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... heyecanları 

ölçülüydü." 
138 

ölçülü bakış /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bunakların ölçülü 

bakışları …" 
83 

ölçülü jest /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ölçülü bir jestle 

aleti bana…" 
142 

ölçülü 
suçluluk 

duygusu 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...akılcılık ve ölçülü 

suçluluk duygusuyla." 
69 

ölmüş baba /-mIş/ Basit   T. Gerçek 

"Ölmüş babamın 

renksizleşmiş 

paltosu…" 

35 

ölmüş gazeteci /-mIş/ Basit   T. Gerçek 
"..., ölmüş gazeteci 

Celal Salik'in… 
231 

ölü [kişi] /-I/ Türemiş   T. Gerçek 
"... iki ya da üç ölü ve 

bir şoför. " 
72 

ölü erkek /-I/ Türemiş   T. Gerçek 
"...oturan ölü erkeğe 

baktı…" 
73 

ölü erkek /-I/ Türemiş   T. Gerçek 
"Ölü erkeğin elini 

bıraktı, …" 
73 

ölü ışık /-I/ Türemiş   T. Üst 
"...evinin ölü ışıkları 

yanıyordu. " 
41 

ölü oğlan /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ölü oğlanın eline 

sıkı sıkıya 

tutuşturdu."  

77 

ölü oğul /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ölü oğlunun 

isyankâr sözlerine 

duyduğu öfkeyle." 

112 

ölü oğul /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ölü oğlu, bacak 

bacak üstüne 

atmış,…" 

172 

ölü park /-I/ Türemiş   T. Gerçek 
"...kar ve külle kaplı 

ölü parklarındaki…" 
28 

ölü pencere /-I/ Türemiş   T. Üst 
"...lanetli sokakların, 

ölü pencerelerin…" 
36 

ölü sevgili /-I/ Türemiş   T. Gerçek 

"... sonra ölü 

sevgilisinin elini 

tutarak…" 

230 
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ölü şehir /-I/ Türemiş   T. Üst 
"...Mevlana'nın ölü 

şehrini…" 
56 

ölü şoför /-I/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ölü şoförün 

radyosunda,…" 
55 

ölü şöför /-I/ Türemiş   T. Gerçek 
"... ölü şoföre 

yalvaran annenin…" 
47 

ölü mü ölü otel odası /-I/…/-I/ SÖ İkileme T. Üst 

"...ölü mü ölü otel 

odamın 

penceresinden,…" 

176 

ölülerle 

sarmaş dolaş 
cümbüş /+ş/.../-ş/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...ölülerle sarmaş 

dolaş mutluluk 

cümbüşünün,…" 

49 

ölüm sarısı ışık Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Üst 

"...ölüm sarısı bir 

ışıkla 

aydınlanıyordu." 

209 

ölümcül hastalık /+cIl/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bulaşıcı ve 

ölümcül bir hastalık 

gibi… 

229 

ölümle ilgili hikaye /+lI/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...ve ölümle ilgili bir 

hikâye anlattı …" 
97 

ölümlü [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Pek az ölümlü 

bunları…" 
116 

ölümlü [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...,biz iki küçük 

ölümlünün 

önünden…" 

221 

ölümsüz ağaç /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"...ölümsüz ağaçları 

ve kayıp 

şehirlerini…" 

34 

ölümsüz ağaç /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"...ölümsüz ağaçlar, 

kederli 

benzinciler,…" 

50 

ölümsüz ağaç /+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"... ölümsüz ağaçlar, 

kederli 

benzinciler,…" 

169 

önemli fark /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...,önemli bir fark 

yoktu." 
220 

önemli işler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...önemli işler 

başarmış biri gibi…" 
136 

önemli şey /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bu da çok önemli 

bir şey değildi. " 
180 

önemli şey /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., aklıma çok 

önemli bir şey 

gelmiş…" 

21 

örgülü saç /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... dokuz yaşındaki, 

saçları örgülü 

Canan,…" 

36 

özel [kişi] /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ne kadar da 

özeliz!" 
204 

özel biri /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...özel biri olarak 

görmek istemiştim." 
242 

özel eser /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"... bu özel eserin 

üzerindeki…" 
122 

özel gülümseyiş /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...beliren o özel 

gülümseyişle." 
68 

özel ışık /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"... koltukların özel 

ışıklarına,…" 
227 
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özel iklim /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"özel iklim ve 

manzaralı yere…" 
148 

özel inilti /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...özel iniltiye uygun 

bozuk bir asfaltta…" 
241 

özel işyeri /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...tıpkı özel bir iş 

yerinde…" 
139 

özel kasa /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...açılıvermiş özel 

kasası gibiydi." 
85 

özel manzara /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...özel iklim ve 

manzaralı yere…" 
148 

özel muamele /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...özel muameleyle 

yarın gösteriliyor? " 
85 

özel şey /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"..., yok aklımda çok 

özel bir şey…" 
158 

özel yer /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"...özel bir yeri 

olduğunu…" 
155 

özel iklimli yer /+lI/  SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"...özel iklim ve 

manzaralı yere…" 
148 

özel 

manzaralı 
yer /+lI/  SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"...özel iklim ve 

manzaralı yere…" 
148 

özentili [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... uzun saçlı özentili 

gençlerden…" 
134 

özentili budala /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Bazı özentili 

budalaların sandığının 

tam tersine, bir iki 

kelime bile 

sessizlikten iyidir. 

206 

özerk prenslik Ø Birleşik   T. Gerçek 

"...kendi özerk 

prensliğini ilan 

etmişti." 

236 

özerk tarihler Ø Birleşik   T. Gerçek 

"... kendi özerk 

tarihlerinin de 

sonuna…" 

236 

özgür kadın Ø Birleşik   T. Gerçek 
"..., özgür ve şeytani 

kadınlar gibi…" 
164 

papatya sarılı dondurma /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 

Rum.

+T. 
Gerçek 

"... papatya sarılı, 

rüya mavili 

dondurmaların…" 

244 

papyonlu adam /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...dedi papyonlu bir 

adam."  
80 

papyonlu adam /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...papyonlu adamla 

kızları arasında…" 
83 

papyonlu bey /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"Papyonlu bey 

cebinden…" 
82 

paralel dal Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...paralel iki kırılgan 

dal gibi…" 
61 

paramparça pencereler *m/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...paramparça 

pencereler arasında 

gördüğüm…" 

54 

paranoik raporlar /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"..., paranoik raporlar 

yazmayı…" 
131 



169 
 

parçalı bulut /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..., parçalı 

bulutluydu, 

bulutsuzdu. " 

96 

parçalı bulutlu /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...parçalı bulutlu, 

sıradan bir Doğu 

Anadolu …" 

183 

parçalı 

bulutlu 

Doğu 

Anadolu 

sabahı 

/+lI/  SÖ ST T. Gerçek 

"...parçalı bulutlu, 

sıradan bir Doğu 

Anadolu sabahı…" 

183 

parke taş Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...parke taşlı 

sokağa… 
159 

parke taşlı sokak /+lI/  SÖ ST 
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...parke taşlı sokağa 

adımımı…" 
159 

parlak [ışık] /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kurşuni ışığı 

öylesine düzgün ve 

parlak …" 

22 

parlak [ışık] /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...,ışık öylesine 

güçlü, öylesine parlak 

…" 

34 

parlak [oğul] /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...zekiymiş oğlu, çok 

parlak." 
109 

parlak fikir /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"... aklına bu parlak 

fikir geliyor." 
190 

parlak ışık /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Parlak ışığı 

yüzünden…" 
246 

parlak 

video-

televizyon 

ekranı 

/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...parlak video-

televizyon ekranı 

söndüğünde…" 

65 

parşömen 

sarısı 
ışık Ø SÖ 

BsizİT

m 

Fr.+

T. 
Gerçek 

"Odadaki parşömen 

sarısı ışıkta…" 
146 

particilik ile 

ilgili 
hikaye /+lI/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

Fr.+

T. 
Gerçek 

"…particilik, politika, 

rüşvet ve ölümle ilgili 

bir hikâye anlattı …" 

97 

patentli 
Kırıkkale 

tabanca 
/+lI/ Türemiş   

Fr.+

T. 
Gerçek 

"...yerli taklidi 

patentli Kırıkkale 

tabancaya …" 

142 

patron [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 
"Çalışkan patron 

kabız ilacı ilanını…" 
157 

patron [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...çalışkan patron 

birisini tıraş 

ederken,…" 

170 

paylaşmaya 

eğilimli 
kız /+lI/ SÖ 

YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"Kız ...kitabı 

paylaşmaya eğilimli, 

..."  

138 

pederşahi zarafet /+î/ Türemiş   
Far+

Ar 
Gerçek 

"...eşyada da bu 

pederşahi 

zarafetten…" 

99 

pembe cüce Ø Basit   Far. Gerçek 
"...pembe cücelerle 

mor cadılar…" 
96 

pembe dil Ø Basit   Far. Gerçek 

"...Diline bakayım 

dedim,..., ucu sivri ve 

pembe. …" 

149 

pembe neon ışık Ø Basit   Far. Gerçek 
"Pembe neon ışıkları 

yüzüne…" 
72 
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pembe renk Ø Basit   Far. Gerçek 
"... pembe bir renk 

almıştı." 
146 

pembe torba Ø Basit   Far. Gerçek 
"... pembe plastik 

torbalı adamın…" 
29 

pembe torba Ø Basit   Far. Gerçek 
"...pembe torbadan, 

bir şey, …" 
29 

pembe plastik 

torbalı 
adam /+lI/  SÖ ST 

Far.+

Fr.+

T. 

Gerçek 

"...pembe plastik 

torbalı adamın 

karşıdan…" 

29 

pembemsi ışık /+(I)msI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... bazan cırlak 

pembemsi,... ışıkla 

…" 

209 

pembemsi kızıl /+(I)msI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"..., pembemsi kızıl 

çizgi,…" 
245 

pembemsi 

kızıl 
çizgi /-(I)l/ SÖ ST 

Far.+

T. 
Gerçek 

"..., bu pembemsi 

kızıl çizgi,…" 
245 

perspektif düzen Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...kurulu perspektif 

düzenine saygıyla…" 
175 

pervasız [hayat] /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...hayat böylesine 

ağır ve pervasız…" 
12 

pervasız âşıklar /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Birbirlerine pervasız 

âşıklar gibi…" 
47 

pervasız delikanlı /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... pervasız ve 

iyimser bir 

delikanlı…" 

194 

pervasız sivrisinek /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...pervasız bir 

sivrisineğe 

takılmıştı…" 

149 

pervasız şiddet /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...sonra pervasız bir 

şiddetle gösterdiği…" 
10 

Pesperdeden ses Ø Birleşik   Far. Gerçek 
"Pesperdeden bir sesle 

eldivenleri…" 
157 

peynirli pide /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"... peynirli bir pideyi 

çiğnerken,…" 
160 

pırıl pırıl aydınlık Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 
"...istasyonun pırıl 

pırıl aydınlığı, …" 
183 

pırıl pırıl bisiklet Ø  SÖ İkileme T. Üst 
"...parkedilmiş pırıl 

pırıl bir bisikletin…" 
171 

pırıl pırıl dünya Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 

"Güneş pırıl pırıl ve 

geometrik bir 

dünyada…" 

96 

pırıl pırıl gece Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 
"... pırıl pırıl bir 

gecede uzaktaki…" 
50 

pırıl pırıl gökyüzü Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 
"... sabahları, pırıl 

pırıl gökyüzü, …" 
93 

pırıl pırıl görüntü Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 
"Kesin ve pırıl pırıl 

görüntü,…" 
112 

pırıl pırıl güneş Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 
"... pırıl pırıl bir 

güneşe uzanırken, …" 
163 

pırıl pırıl hayal Ø  SÖ İkileme T. Üst 
"...titreyen pırıl pırıl 

hayalini…" 
136 

pırıl pırıl ışıltı Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 
"... pırıl pırıl ışıltısına 

dalan kurbanının,…" 
181 
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pırıl pırıl kavanozlar Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 

"...pırıl pırıl 

kavanozlar kadar 

yuvarlak…" 

164 

pırıl pırıl önlük Ø  SÖ İkileme T. Üst 
"...tertemiz pırıl pırıl 

bir önlük…" 
170 

pırıl pırıl sahneler Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 
"...pırıl pırıl sahneler 

sundular:" 
165 

pırıl pırıl sigaralar Ø  SÖ İkileme T. Üst 
"...,ağızlarında pırıl 

pırıl sigaralar,…" 
161 

pırıl pırıl 
yaz 

geceleri 
Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 

"Pırıl pırıl yaz 

gecelerinde 

meleklerin…" 

162 

pisi pisine katil Ø SÖ İkileme T. Gerçek 
"Pisi pisine katil 

olacaktım…" 
167 

plastik bavul /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...elinde küçük 

plastik bavuluyla…" 
59 

plastik bebek /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"... ampuller, plastik 

bebekler arasında…" 
14 

plastik çanta /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...elinde plastik 

çanta..." 
75 

plastik el çantası /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...plastik bir el 

çantası ve…" 
78 

plastik koku /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...plastik kokulu bir 

çilek hoşafını…" 
64 

plastik örtü /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"... plastik örtüler 

içindeki aynı avize 

olduğunu…" 

173 

plastik portakal /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...plastik portakallar 

ve ucuz dudak 

boyaları…" 

56 

plastik 
satranç 

takımları 
/+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"... plastik satranç 

takımları, mikadan 

dürbünler,…" 

230 

plastik şey /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"..., küt ucu da 

büyüteç o plastik 

şeyi,…" 

225 

plastik şişe /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...plastik şişeden 

kızarmış 

patateslerin…" 

244 

plastik şişe /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...ketçaptan bir 

plastik şişe de…" 
244 

plastik top /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"... plastik toplar, 

şişeler, …" 
14 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...pembe plastik 

torbalı adamın…" 
29 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"... ellerinde plastik 

torbalarla 

yürüdüğünü…" 

28 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"... pembe plastik 

torbalı adamın…" 
29 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...geçen plastik 

torbalı adamın…" 
29 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"Adam plastik 

torbasını atıp…" 
29 
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plastik rba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...yamaçta plastik 

torbasız adam,…" 
30 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...adamın attığı 

plastik torba da." 
30 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...eli plastik torbasız 

adamın…" 
32 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...plastik torbasız 

ayak izleriyle…" 
32 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"Paltosunu ve plastik 

torbasını…" 
43 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...elinde plastik torba 

yerde…" 
47 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"Plastik torbasından 

ikide bir…" 
51 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...plastik torbalı 

teyzeler, merhaba…" 
52 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"... ellerinde plastik 

torbaları,…" 
64 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...elinde plastik torba 

taşıyan…" 
139 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"... plastik torbadan 

çıkardığı…" 
139 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"Sonra ellerinde 

plastik torbalar,…" 
160 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"... plastik torbalardan 

tombul patlıcanlar,…" 
163 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"... ıslak üzümle dolu 

plastik torbayı… 
192 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"...,koskoca bir plastik 

torba,… 
215 

plastik torba /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"Başlarını gazeteler, 

plastik torbalarla …" 
241 

plastik 

kokulu 
çilek hoşafı /+lI/ SÖ 

BsizİT

m 

Fr.+

T. 
Gerçek 

"...plastik kokulu bir 

çilek hoşafını 

kaşıklıyor …" 

64 

plastik 

pembesi 
torba Ø SÖ 

BsizİT

m 

Fr.+

Far.+

T. 

Gerçek 
"...ellerinde plastik 

torbalarla…" 
28 

plastik torbalı adam /+lI/  SÖ ST 
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...plastik torbalı 

adamın 

hareketlerinde…" 

29 

plastik torbalı teyzeler /+lI/  SÖ ST 
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...lastik torbalı 

teyzeler, merhaba.." 
52 

plastik 

torbasız 
adam /+sIz/  SÖ ST 

Fr.+

T. 
Gerçek 

"...yamaçta plastik 

torbasız adam, …" 
30 

plastik 

torbasız 
adam /+sIz/  SÖ ST 

Fr.+

T. 
Gerçek 

"...plastik torbasız 

ayak izleriyle…" 
32 

plastikten torba Ø Basit   Fr. Gerçek 
"..., plastikten torbalar 

bir an durup…" 
67 

pleksiglas harf Ø Birleşik   İng. Gerçek 

"...kasaba adının 

pleksiglas 

harflerinden…" 

42 
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pleksiglas pano Ø Birleşik   İng. Gerçek 

"...,Ziraat Bankası'nın 

pleksiglas 

panosunun…" 

159 

pleksiglas pano Ø Birleşik   İng. Gerçek 
"...pleksiglas panonun 

bağıran harflerinin…" 
229 

pleksiglas panolar Ø Birleşik   İng. Gerçek 
"...mor dağlar, 

pleksiglas panolar,…" 
56 

politika ile 

ilgili 
hikaye /+lI/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

İt.+T

. 
Gerçek 

"... politika, rüşvet ve 

ölümle ilgili bir 

hikâye anlattı …" 

97 

politikacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"... politikacı ve aç 

vatandaş gövdesi …" 
142 

Polonyalı çevirmen /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Polonyalı 

çevirmenine 

yazdığı…" 

219 

poplin eteklik Ø Basit   Fr. Gerçek 
"... uzun poplin 

etekliklerden alırdı…" 
67 

portakal rengi ışık Ø SÖ 
BsizİT

m 

Fr.+

Far 
Gerçek 

"... portakal rengi bir 

ışık vuruyordu. " 
97 

portakallarla 

dolu 
kamyon /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

Fr.+

Far 
Gerçek 

"...karla örtülü 

portakallarla dolu bir 

kamyon…" 

30 

postacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"Küçük ve çabuk 

postacı…" 
154 

postacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"... postacının ve 

otobüslerin…" 
158 

postacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...,  ülkenin postacısı 

olduğunu…" 
200 

postacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek "...O postacıyı ben…" 159 

postacı dost /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...-şehir demişti 

postacı dostum- …" 
156 

postacı dost /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...postacı dostumun 

adı Mehmet …" 
160 

postacı Mehmet /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"Postacı Mehmet 

kendi halinde…" 
158 

postacı Mehmet /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...Postacı Mehmet 

buradan geçti mi?" 
153 

pratik şey /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"Pratik ve güvenilir 

bir şey…" 
142 

prens katil Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...acemi prens 

katillerle bugün…" 
236 

profesyonelce kısalık Ø Basit   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...profesyonelce bir 

kıvraklık ve 

kısalıkla…" 

121 

profesyonelce kıvraklık Ø Basit   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...profesyonelce bir 

kıvraklık ve 

kısalıkla…" 

121 

Proleter Yeni Öncü Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...Devrimci Proleter 

Yeni Öncü'ye…" 
16 

puf puf duman Ø SÖ İkileme T. Gerçek 
"Puf puf iri dumanlar 

salarak…" 
181 

pür dikkat Ø Basit   Far. Gerçek 
"...pür dikkat tavana 

bakıyordu" 
146 
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rahat koltuk Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...alaycı öfkenin 

rahat koltuğundan…" 
179 

rahatsız sandalye /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... rahatsız bir tahta 

sandalyenin…" 
179 

rahmetli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Rahmetli hep 

onları okurdu." 
215 

rahmetli Ali Kara /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Ben rahmetli Ali 

Kara ile Efsun 

Kara'nın…" 

78 

rahmetli baba /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Demiryolları'ndan 

emekli rahmetli 

babamın …" 

42 

rahmetli Efsun Kara /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Ben rahmetli Ali 

Kara ile Efsun 

Kara'nın…" 

78 

rahmetli koca /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Rahmetli kocasının 

boş koltuğuna…" 
209 

rahmetli koca /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Belki de rahmetli 

kocasının 

arkasından…" 

213 

rahmetli oğul /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Rahmetli oğlum 

bunu bildiği için…" 
136 

rastlantısal buluşma /+sAl/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...rastlantısal 

buluşmalarla, yarı 

meraklı …" 

132 

rastlantısal savaş /+sAl/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"…... sayısal ve 

rastlantısal 

savaşları…" 

40 

rastlantısal 

görünümlü 
şaka /+lI/ SÖ ST 

Far.+

T. 
Gerçek 

 "..., ...rastlantısal 

görünümlü bütün…" 
226 

rengârenk [müzik] Ø Basit   Far. Üst 
"...müzik televizyonda 

rengarenk olurken." 
203 

rengârenk lokanta Ø Basit   Far. Gerçek 

"..., rengarenk 

lokantanın 

müşterilerine …" 

71 

rengârenk 
mutluluk 

hayalleri 
Ø Basit   Far. Gerçek 

"... rengârenk 

mutluluk hayallerimin 

arasında…" 

231 

rengârenk torba Ø Basit   Far. Gerçek 

"...yiyeceklerin 

rengarenk 

torbalarına…" 

227 

rengârenk 
tüketim 

maddeleri 
Ø Basit   Far. Gerçek 

"...rengarenk tüketim 

maddelerinden 

kaçmak ister gibi…" 

229 

rengârenk video Ø Basit   Far. Gerçek 
"...rengarenk bir video 

filminin değil de…" 
68 

rengârenk 

canlanan 

otobüs 

yolculuklar

ı 

/-An/ SÖ Cc 
Far.+

T. 
Üst 

"...rengarenk canlanan 

o otobüs 

yolculuklarının 

birinde…" 

199 

rengârenk 

kapaklı 
Jules Verne /+lI/  SÖ ST 

Far.+

T. 
Gerçek 

"...rengarenk kapaklı 

Jules Verne, Sherlock 

Holmes ve Mark 

Twain çevirileri…" 

215 
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renk renk şehir adı Ø SÖ İkileme Far. Gerçek 
"... renk renk yüzlerce 

şehir ve kasaba…" 
42 

renkli [sahne] /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Bu sahnenin 

renklisini Cananla bir 

otobüste seyretmiş 

miydik…" 

184 

renkli bağırsak /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...özenle yayılmış 

renkli bağırsaklar…" 
53 

renkli film /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...renkli bir film 

oynamaya başladı." 
193 

renkli gazeteler /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...televizyonlar -

bizim de var bir 

ekranımız- renkli 

gazeteler kalsın." 

90 

renkli hayal /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...renkli ve kesin bir 

hayal varmış gibi…" 
169 

renkli likör şişesi /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...renkli likör şişeleri 

arasında dişlerini 

göstererek…" 

78 

renkli sayfa /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Pazar ekinin renkli 

sayfasında…" 
49 

renksiz renk /+sIz/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Bir ışık belki renksiz 

bir renk, belki 

melek…" 

94 

resimli hikâye /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli hikâyelerle 

dünyayı ve sunduğu 

serüvenleri 

gösteren…" 

115 

resimli roman /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanları 

okuyup bitirdiğim 

zamanlar…" 

10 

resimli roman /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanında 

aşağı yukarı aynısına 

te…" 

49 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanda 

anlatılan serüvenleri 

hatırladım." 

102 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bu resimli romanın 

millileştirilmiş bir 

uyarlamasına 

giriştiğini…" 

141 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanı 

sözüm ona okurken 

görmüşler." 

158 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Resimli roman tabii, 

haydutlar, ahlaksızlar, 

hırsızlarla…" 

158 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanları 

okumuş biz iyi niyetli 

gençler…" 

190 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli 

romanlarından çok…" 
192 
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resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanlar, 

bütün o Kaan'lar, 

Karaoğlan'lar, 

Hakan'lar…" 

212 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli roman 

çizmem ben…" 
213 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanlarını 

kendi kendine evde 

çizmiş…" 

213 

resimli roman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli 

romanlarından 

edindiğimi söyledim 

kendime…" 

242 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...her yerinde satılan 

resimli romanlardan 

vardı." 

99 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanları 

işaret ediyordu." 
101 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Bu resimli romanları 

yaratan yazar…" 
103 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanları 

hatırlayıp sevmeyi de 

böyle öğrenmiş…" 

169 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanları 

deli gibi okuduğumu 

anlattım. " 

187 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bu resimli 

romanları, söz gelimi 

Pertev ile Petefi bir 

daha…" 

187 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanları 

hatırlar gibi olmuş." 
188 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanlarını 

sorduğum için…" 
212 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanlar 

çizmeye karar 

vermişti." 

212 

resimli romanlar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...resimli romanların 

başarılı olması 

üzerine…" 

212 

resimli 
rüya 

tabirleri 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Resimli ve 

Açıklamalı Rüya 

Tabirleri gibi el 

kitapları"…" 

215 

resimsiz kitap /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Hayır, resimsiz bir 

kitap." 
224 

resmi daireler /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"Resmi dairelerin 

açılmasını beklemek 

için…" 

153 

rezil katil Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...Canan'ın benim 

rezil bir katil 

olduğumu çoktan 

bildiğini…" 

195 
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ruhsal denge /+sAl/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bir tür ruhsal denge 

ve hoşnutluk 

duygusuyla…" 

199 

ruhsal savaş /+sAl/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...içimizdeki iyi ile 

kötünün ruhsal savaşı 

olarak. " 

235 

ruhsuz alem /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ibret için 

seyreyleyin bu ruhsuz 

alemi." 

93 

ruhsuz şeyler /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...demek ki, ruhsuzdu 

bütün şeyler. " 
93 

ruj kırmızılı dondurma /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 

Fr.+

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...ruj kırmızılı, 

papatya sarılı, rüya 

mavili dondurmaların 

…" 

244 

Rus aile Ø Basit   T. Gerçek 

"...Gürcü ve Rus 

ailelerinin aldığını 

gördüm." 

230 

Rus manken Ø Basit   T. Gerçek 
"...ceylan gözlü Rus 

mankenini gördüm."  
230 

rüşvet ile 

ilgili 
hikaye /+lI/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...rüşvet ve ölümle 

ilgili bir hikâye 

anlattı…" 

97 

rüya mavili dondurma /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...rüya mavili 

dondurmaların 

resimlerini 

görmek…" 

244 

rüzgârlı gece /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"Uzun, upuzun 

rüzgârlı gece." 
50 

rüzgârlı karanlık /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...rüzgârlı bir 

karanlığın telaşı 

içerisinde 

kayboluyordu." 

175 

rüzgârsız gece /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"En rüzgârsız, en 

sakin gecede bile." 
134 

saat hayaletler Ø Basit   Ar. Üst 

"...saat hayaletlerinin 

ve kararlı Seiko'nun 

peşimde…" 

163 

sabırlı ağaç /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Kederli sokaklar, 

sabırlı ağaçlar, solgun 

lambalar…" 

116 

sabırlı 
araştırmala

r 
/+lI/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"Yaptığı sabırlı 

araştırmalardan 

sonra…" 

122 

sabırlı okur /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Sabırlı okur, 

anlayışlı okur, duyarlı 

okur…" 

200 

sabırlı ölü /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırlı ölülerle 

birlikte biz ihtiyatlı 

diriler ayazdan 

korunmak için…" 

48 

sabırlı parmak /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırlı parmağın ve 

titiz kalemin 

yetiştiremeyeceği 

kadar…" 

94 



178 
 

sabırlı postacı /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırlı postacı, 

acımasız 

tecavüzcü…" 

70 

sabırlı ses /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırlı ve şefkatten 

hiç de uzak olmayan 

bir sesle…" 

107 

sabırlı sigortacı /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırlı sigortacı, 

biçare kahraman." 
237 

sabırlı tak taklar /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırlı tak taklarını, 

gece yarıları bizim 

mahalleyi…" 

17 

sabırlı yolcu /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…sabırlı bir yolcu 

gibi beklemeye 

başladım." 

55 

sabırsız canavar /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırsız canavarlar, 

benzinci 

pompaları…" 

171 

sabırsız dizler /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırsız dizlerime 

doğru uzanır…" 
61 

sabırsız istek /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bu sabırsız istek 

neden şimdi?" 
45 

sabırsız istek /+sIz/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...gene o sabırsız 

istek sardı…" 
55 

sabırsız  
İspanyol 

prensesi 
/+sIz/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabırsız bir 

ispanyol prensesi gibi 

sinirli sinirli 

yelpazelenirken…" 

96 

sabırsız  
sigara 

dumanı 
/+sIz/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...yandan vuruyordu 

ve sinirli, sabırsız, 

sigara dumanı…" 

85 

saçı kırmızı 

kurdeleli 
kız /+lI/ SÖ 

İliYalK

ısÖb 

T.+ 

Ar.+ 

İt.+T

. 

Gerçek 

"Saçı kırmızı 

kurdeleli bir küçük 

kız…" 

80 

saçı kurdeleli kız /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 

T.+İt

.+T 
Gerçek 

"Saçı kurdeleli kız, 

hafif bir yaz rüzgârı 

gibi bir 

mırıldanmayla…" 

80 

saçsız baş /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...saçsız başı karanlık 

camın buzlu 

soğukluğuna 

yaslanmış…" 

45 

saçsız baş /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...saçsız başını 

omuzumda, çaresiz 

elini kucağımda 

buldum." 

53 

sadık gölge Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sadık gölgeleriyle 

birlikte koltuklarına 

geri oturuyorlar…" 

125 

saf 
ceviz 

boyası 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...en saf ceviz 

boyasıyla 

renklendirilmiş ve 

bilekleri 

dantellenmiş…" 

158 
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saf melek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...saf melekler 

mısraların içinden 

bana el ettiler." 

237 

saf melek Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...saf, melek kadar 

iyi yürekli çiftçiler…" 
104 

saf zaman Ø Basit   Ar. Gerçek 

`... "yok edilmek 

istenen kendi saf 

zamanımızın 

hükümranlığını"  

113 

saf olan şey /-An/ SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Saf olana, 

bozulmamış olana, 

sahih şeye ulaşmak 

istiyorsun. " 

191 

safran rengi titreşim Ø SÖ 
BsizİT

m 

Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...soluk safran rengi 

bir titreşimin 

içinde…" 

112 

sağanak yağış /-Ak/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yer yer sağanak 

yağışlıydı, parçalı 

bulutluydu…" 

96 

sağır adam Ø Basit   T. Gerçek 

"...sağır bir adam mı 

olduğunu 

çıkartamıyordum." 

110 

sağlam fikir /-m/ Türemiş   T. Üst 
"...sağlam ve iyimser 

bir fikir vermiş…" 
239 

sağlam gözlük /-m/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sağlam gözlükler, 

aynalar, gazete 

üzerine özenle…" 

53 

sağlam iman /-m/ Türemiş   T. Üst 
"...sağlam 

imanlıyız…" 
80 

sağlam şey /-m/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tartışılmaz ve 

sağlam bir şeydi ki, 

ondan söz etmek…" 

59 

sahih [kitap] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...hakikatini 

kaybetmiş kitaplarmış 

ki onlar bir de ışıltılı, 

sahih ve 

hakikiymiş…" 

115 

sahih şey Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...sahih şeye ulaşmak 

istiyorsun." 
191 

sahte 
Bizans 

paraları 
Ø Basit   Far. Gerçek 

"...sahte Bizans 

paraları satmaya 

kalkan…" 

229 

sahte Cennetler Ø Basit   Far. Gerçek 

"...seyrettiğimiz Sahte 

Cennetler adlı 

filmi…" 

145 

sahte masumiyet Ø Basit   Far. Gerçek 

"...ilaç katalogları gibi 

sahte bir masumiyetle 

duran kitabı işaret 

edip…" 

168 

sahte Osman Ø Basit   Far. Gerçek 
"…"Bilmiyorum." 

dedi sahte Osman..." 
181 

sahtekâr [kişi] /+kâr/ Türemiş   Far. Gerçek 

"...neyin peşinde 

koştuğu bilinmeyen 

sahtekar hinoğluhinler 

de. " 

161 
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sakallı amca /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sakallı amca ya 

camiye gidiyordu ya 

da birisini 

boğazlamaya. " 

167 

sakallı ihtiyar /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...boylu boyunca 

uzandığımı gören 

sakallı bir ihtiyar. " 

15 

sakin [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...en sakini, en 

saplantısızı, en 

tutkusuzu olduğunu 

bile yazmıştı…" 

138 

sakin anne Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...gözü yaşlı sakin bir 

anne mışıl mışıl 

uyuyan çocuğunu…" 

48 

sakin çardak Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sakin çardağı 

altında, hayatından 

fazlasıyla memnun…" 

233 

sakin gece Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...en sakin gecede 

bile. " 
134 

sakin 
öğle 

yemeği 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sakin bir öğle 

yemeğinden sonra…" 
120 

saksılı yer /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...akvaryumlu, saksılı 

ve iyi niyetli bir 

yerdi." 

81 

salaş bakkal /-Iş/ Türemiş   T. Gerçek 

"...salaş bakkallardan, 

köşedeki 

nalburdan…" 

61 

salaş yer /-Iş/ Türemiş   T. Gerçek 

"...salaş yerdeki 

elektrikli değirmenin 

motorundan hareket 

alan…" 

161 

saldırgan [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"Kimliği 

belirlenemeyen 

saldırgan..." 

126 

saldırgan okur /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...saldırgan ve alaycı 

okura ben de 

saldırgan bir 

şekilde…" 

238 

saldırgan şekil /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...saldırgan bir 

şekilde elinde tuttuğu 

kitabın…" 

238 

saldırgan 

olmayan 
görüntü /-An/ SÖ Cc T. Üst 

"...çok fazla saldırgan, 

çok fazla bayağı 

olmayan bir dizi 

görüntüde…" 

202 

saman sarısı armut Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...sarısı armutların ve 

mutlu koyunların 

resimleri asılmış…" 

81 

samimi koca /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...samimi bir koca 

bulamadıkları milli 

filmlerin…" 

70 
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Samsunlu doktor /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Samsunlu bir 

doktorla evlenip 

Almanya'ya 

yerleşmiş…" 

201 

sapasağlam 
[televizyon

] 
*p/-m/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...televizyon 

sapasağlamdı…" 
48 

sapasağlam yol *p/-m/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...sapasağlam bir 

yolla sindirim 

sistemine…" 

201 

sapık [kişi] /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Allah cezanı 

versin, sapık!" 
125 

sapık terör /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Türk basınının 

sapık teröre asla 

boyun 

eğmeyeceğini..." 

132 

saplantılı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"..."saplantılı 

delikanlı", hasta bir 

halde odasına 

kapanmış…" 

127 

saplantılı Nahit /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...saplantılı ve 

bahtsız Nahit'i" 

aslında teşhis 

edemediğini…" 

130 

saplantısız [kişi] /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...en sakini, en 

saplantısızı, en 

tutkusuzu olduğunu 

bile yazmıştı…" 

138 

sapsarı arazi *p/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...sapsarı kıraç bir 

arazide tembel otobüs 

hım hım ilerlerken…" 

160 

sarhoş [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 
"...bir sarhoş bir nâra 

atabilir diye…" 
16 

sarhoş [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...sarhoş olmamak 

için küçük bir 

lokantaya girdim. " 

42 

sarhoş [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...bir kasabada sarhoş 

olup, otel odasında 

sevgilim uyurken…" 

92 

sarhoş [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...iyice sarhoş olup 

yurda geri dönmüştü. 

" 

124 

sarhoş [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...bir sarhoş, bir 

kambur, bir şişman, 

bir bekçi." 

62 

sarhoş [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...habersiz 

sarhoşlara, evsizlere, 

dinsizlere..." 

42 

sarhoş [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...sarhoşların ve 

uykusuzların kapıştığı 

yarının..." 

42 
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sarhoş [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...bir sarhoşun 

keyfiyle tadını 

çıkardığım alaycı 

öfkenin…" 

179 

sarhoş kalabalık Ø Basit   Far. Gerçek 

"...sarhoş bir düğün 

kalabalığıyla 

karşılaşmıştık da, 

düşünme…" 

202 

sarhoş şoförler Ø Basit   Far. Gerçek 
"...sarhoş kamyon 

şoförleri gibi…" 
89 

sarhoş 

lise 

matematik 

öğretmeni 

Ø Basit   Far. Gerçek 

"...sarhoş bir lise 

matematik öğretmeni 

ise, öğrencileri kazan 

kaldırana kadar…" 

131 

sarı renk Ø Basit   T. Gerçek 

"...hafif bir sarı, sonra 

turuncumsu, sonra 

mavi ve kızılımsı bir 

renk veren pastane…" 

175 

sarı yaprak Ø Basit   T. Gerçek 

"...asfalta yapışmış 

sarı yaprakları 

ezdim." 

14 

sarı kırmızı gömlek Ø SÖ İkileme 
T.+A

r. 
Gerçek 

"Sarı kırmızı cıvıl 

cıvıl kısa kollu bir 

örnek 

gömlekleriyle…" 

162 

sarımsı ışık /+(I)msI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sarımsı soluk bir 

ışık, bir kaynama 

vardı. " 

117 

sarımsı ışık /+(I)msI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...hafif sarımsı soluk 

bir ışık, bir kaynama 

vardı. " 

117 

sarışın 
[Amerikalıl

ar] 
/+şın/ Türemiş   T. Gerçek 

"...iyi niyetli 

Amerikalıların sarışın 

ve çilli, bütün 

kötülerin 

ağızlarının…".  

105 

sarışın [kişi] /+şın/ Türemiş   T. Gerçek 

"...merdivenlerden 

inen sarışınları, 

bayıldığın soğukkanlı 

yakışıklıları…" 

144 

sarışın çocuk /+şın/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sarışın bir çocuğu 

son anda elinden 

yakalayıp…" 

101 

sarışın karılar /+şın/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sarışın ve güzel 

karıları ve 

çocuklarıyla 

oturup…" 

231 

sarkaçlı duvar saati /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sarkaçlı bir duvar 

saati dokuz kere 

zamanın ve 

hayatın…" 

98 

sarkaçlı duvar saati /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Sarkaçlı, cevizden 

kapağı işlemeli, 

dolaplı duvar saatini 

yapıp…" 

135 
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sarkaçlı 
Junghans 

duvar saati 
/+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sarkaçlı Junghans 

duvar saatini…" 
135 

sarkaçlı saat /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...cibinlikleri, 

sarkaçlı saatleri 

saklamış." 

114 

sarkaçlı saat /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sarkaçlı iskelet 

saatini, Dr. Narin 

kocaman bir anahtarla 

kurarken…" 

135 

sarmalayıcı koku /-IcI/ Türemiş   T. Üst 

"...sarmalayıcı 

kokusuna buram 

buram gömülmüş bir 

adamı…" 

231 

Sarmaş dolaş sevgililer 
/+ş/ ... 

/-ş/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"Sarmaş dolaş 

sevgililer ağaçlar 

altında yürürken…" 

149 

sarsak adımlar /-Ak/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sarsak adımlarımdan 

ürken bir dizi 

kurbağa…" 

75 

sarsıcı [aşk] /-IcI/ Türemiş   T. Üst 

"Aşk, kitaptan 

yüzüme fışkıran ışık 

kadar sarsıcıydı…" 

19 

sarsıcı güç /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sarsıcı ve 

durdurulmaz gücüyle 

tozu dumana katarak 

geçti." 

221 

sarsıcı kaza /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sarsıcı bir kaza 

sırasında…" 
227 

satıcı [kişi] /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...satıcılardan aldığı 

bilgiyle sahaflardaki 

bir dükkana gitmiş…" 

122 

savcı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Savcıya kitabın yeni 

bir baskısını 

yapmayacağına…" 

189 

saydam alan Ø Basit   T. Gerçek 
"...yarı saydam alana 

bastırdığımda…" 
144 

saydam zar Ø  Basit   T. Gerçek 

"...yarı saydam zar 

yırtıldı ve Canan 

yatağında 

doğruldu…" 

148 

saygıdeğer bayi /-Ar/ Birleşik Cc T. Gerçek 

"...saygıdeğer birer 

genç bayi süsü 

vermek…" 

78 

saygıdeğer budala /-Ar/ Birleşik Cc T. Gerçek 
"...saygıdeğer ve 

tutkulu budalalara…" 
143 

saygıdeğer yan /-Ar/ Birleşik Cc T. Gerçek 

"...saygıdeğer yanını 

aramaya kalkışmadım 

hiç." 

203 

saygıya 

yaklaşan 
dikkat /-An/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...saygıya yaklaşan 

bir dikkatle izledi. " 
181 

sayısal savaş /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sayısal ve 

rastlantısal savaşları 

sabırla kazanmış 

olarak…" 

40 
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sayısız avukat /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sayısız avukatın, 

diş doktorunun, mali 

danışmanın adı 

gibi…" 

230 

sayısız film /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sayısız filmde 

birbirlerini takip 

edişini…" 

71 

sayısız 
kavga 

sahnesi 
/+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"Ekranda sayısız 

kavga sahnesi 

gördük…" 

71 

sayısız pano /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sayısız pleksiglas 

panonun bağıran 

harflerinin…" 

229 

sedef kakma Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...sedef kakmalı bir 

açacak yerleştirip…" 
141 

sedef kakmalı açacak /+lI/ SÖ ST 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sedef kakmalı bir 

açacak yerleştirip…" 
141 

sefil 
Alacaelli 

kasabası 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...Sefil Alacaelli 

kasabasında…" 
156 

sefil el Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sefil ve suçlu 

ellerim, tebeşir 

kokusu…" 

27 

sefil 
erkek 

görüntüsü 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sefil bir erkek 

görüntüsü mü verir 

yoksa hüzünlü bir 

erkek mi?" 

185 

sefil gelecek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sefil geleceğimiz 

arasındaki bu eşsiz 

ânın kıymetini 

biliyorduk." 

90 

sefil hayat Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sefil hayata 

mahkûm eden 

uluslararası 

kumpası…" 

88 

sefil köpek Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sefil köpek 

kurumlanarak kapının 

önünden geçti." 

225 

sefil mağluplar Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...biz sefil mağluplar, 

…" 
95 

sefil meyhaneler Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...daha sefil 

meyhaneleri tercih 

eder olmuştu." 

127 

sefil şehir Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sefil şehir önce 

bana içindeki korkunç 

ağrıları anlattığı…" 

45 

sefil yalnızlık Ø Basit   Ar. Üst 

"...sefil yalnızlık ve 

kıskançlık beni 

insanlardan öylesine 

koparmış…" 

39 

sefil yerler Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...sefil yerlere 

varacağını düşündüm. 

" 

150 
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sefil mi sefil 
sokak 

köpeği 
Ø SÖ İkileme Ar. Gerçek 

"...sefil mi sefil bir 

sokak köpeği, paçamı 

kokluyor…" 

223 

seksenlik ihtiyar /+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tüttürebilen, 

seksenlik 

ihtiyarlardandı." 

234 

seller gibi su Ø Basit   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...seller gibi sular 

akan bir otobüste…" 
145 

sentetik buzdolabı /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...sentetik kar beyazı 

buzdolapları satan 

AEG bayiine…" 

111 

serin 
bahar 

gecesi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...serin bir bahar 

gecesinin içinde…" 
239 

serin gölgelik Ø Basit   T. Gerçek 

"...serin ve loş bir 

gölgelik bulurum 

diye…" 

231 

serin rüzgâr Ø Basit   T. Gerçek 

"...serin ve kokusuz 

rüzgârda 

kıpırdanıyorlardı." 

110 

sersefil [kişi] *r/Ø  Türemiş   Ar. Gerçek 

"...imdi bize zavallı, 

sersefil, süprüntü 

diyecek! " 

90 

sersem Osman Ø Basit   Far. Gerçek 

"...hatırlayamadı 

bizim sersem 

Osman." 

223 

serseri görüntü Ø  Basit   Far. Gerçek 
"...serseri görüntüler 

üzerinde gezindi…" 
35 

serseri mayın Ø Basit   Far. Gerçek 

"...serseri bir mayın 

gibi gezinmekte 

olan…" 

132 

sert bakış Ø Basit   Far. Üst 

"...sert bakışlarını 

yumuşatan içli 

düşüncelere…" 

109 

sert dalga Ø Basit   Far. Üst 
"Sert dalgaların ve 

martıların…" 
213 

sert darbe Ø Basit   Far. Üst 

"...alnımın sert ve 

kararlı bir 

darbesiyle…" 

44 

sert hareketler Ø Basit   Far. Üst 

"...Ratibe Teyze sert 

ve kararlı hareketlerle 

yerinden kalktı,…" 

214 

sert harf Ø Basit   Far. Gerçek 
"...daha sert ve kararlı 

harflerle." 
43 

sert hat Ø Basit   Far. Üst 
"...iri gözlü, sert 

hatlı…" 
168 

sert sandalye Ø Basit   Far. Üst 
"...sert, rahatsız bir 

tahta sandalyenin…" 
179 

sert şekil Ø Basit   Far. Üst 
"...sert bir şekilde geri 

çevirirmiş onu." 
58 

sert şey Ø Basit   Far. Üst 

"...sert ve anlamlı bir 

şey yapmak isterdim. 

" 

71 
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sessiz [gece] /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"Gece burada ne 

kadar sessiz 

oluyor…" 

134 

sessiz [oda] /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Sessiz. Sıcak. Yarı 

karanlık. Yanyana iki 

yatak." 

85 

sessiz dağ /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...boş lokantalar, 

sessiz dağlar, telaşlı 

tavşanlar." 

169 

sessiz dağlar /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sessiz dağlar, 

telaşlı tavşanlar. " 
50 

sessiz düşmanlık /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sessiz bir 

düşmanlık vardı. " 
81 

sessiz kamyon /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sessiz bir kamyon 

geçti yanımızdan." 
96 

sessiz otobüs /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sessiz bir otobüsten 

sonra, daha yaylı ve 

oturaklı bir 

başkasında…" 

160 

sessiz 
oturma 

odası 
/+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bir evin huzurlu ve 

sessiz oturma odası 

gibi…" 

164 

sessiz seyirci /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sessiz seyirci 

gibi…" 
43 

sessiz ülke /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bu sessiz ülkenin 

orası olduğuna 

inanarak…" 

46 

sessiz ülke /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 
"Billur gibi berrak, 

açık, sessiz ülke…" 
96 

sevgili arkadaş /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...sevgili askerlik 

arkadaşını, beni hâlâ 

tanıyamadığı için onu 

kınadım." 

154 

sevgili çocuklar /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"Sevgili çocuklar, 

diyordu Rıfkı 

Amca…" 

103 

sevgili dost /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...dedi sevgili 

dostum." 
191 

sevgili eşyalar /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...alıştıkları sevgili 

eşyaları ile 

yaşayabilsinler 

diye…" 

196 

sevgili gece /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...sevgili kadife 

geceme dönmeliydim 

ben." 

171 

sevgili kardeş /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...sevgili kardeşinin 

tıp okuduğu 

yıllarda…" 

101 

sevgili melek /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...şakacı ve neşeli 

olduğunu tahmin 

ettiğim benim sevgili 

meleğimin…" 

49 
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sevgili okur /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...öyle haz aldım ki 

sevgili okur, 

istasyonun adını 

hatırlamak için…" 

223 

sevgili saatler /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...sevgili ve itaatkâr 

saatlerime mektuplar 

yazmayı…" 

141 

sevimli adam /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sevimli de bir 

adamdı…" 
82 

sevimli amcalar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sevimli amcalarla 

iyi niyetli 

arkadaşlar…" 

149 

sevimli biri /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sevimli biri, 

sokakta liseli kızların 

saati sorabileceği 

iyimser amca." 

80 

sevimli 
Güdül 

Şehri 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sevimli Güdül 

şehrinde kimse yoktu. 

" 

86 

sevimli kahraman /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Zeki, sevimli ve 

siyahi bir kahramanın 

beceriksiz 

zenginleri…" 

70 

sevimli karınız /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Sevimli karınıza 

dönmeden önce…" 
196 

sevimli kızlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Dr. Narin'in 

sevimli kızlarıyla…" 
232 

sevimli 
melek 

kıyafeti 
/+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sevimli melek 

kıyafeti ve hüzünlü 

çocuk bakışıyla…" 

36 

sevimli Tekel Bayii /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Sonra sevimli Tekel 

bayii ile yan yana 

düşmüşüz…" 

83 

sevimli üçgen /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ağzının 

kenarlarında beliren 

iki sevimli üçgen!" 

77 

seyyah [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...Batılı seyyahların 

kitaplarında 

anlatılan…" 

166 

sezgiden 

yoksun 
aptal /+sun/ SÖ 

ÇlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...sezgiden yoksun 

bazı aptalların 

"rastlantı" 

dedikleri…" 

60 

sıcacık 
[koltuk 

altları] 
/+cIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"Omuzları kırılgandı, 

koltuk altları sıcacık." 
75 

sıcacık bahçe /+cIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sıcacık bahçenin 

onun boynu olduğunu 

kavrar…" 

66 

sıcak [oda] /+cAk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...oda, bir başkasının 

bize kendiliğinden 

açılıvermiş özel 

kasası gibiydi. Sessiz. 

Sıcak." 

85 
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sıcak dokunuş /+cAk/ Türemiş   T. Üst 

"...sıcak bir dokunuş 

olarak kendileriyle 

dopdolu…" 

144 

sıcak sıvı /+cAk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sıcak bir sıvı gibi 

aramıza yayılır…" 
65 

sıcak su /+cAk/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sıcak suyla 

doldururken." 
197 

sıcak yatak /+cAk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sıcak yatağında 

beni beklediğini 

düşündüğümde…" 

194 

sıcak yaz gecesi /+cAk/ Türemiş   T. Gerçek 
"Sıcak yaz gecesine 

çıktım…" 
95 

sıcak yaz günü /+cAk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bana sıcak yaz 

gününde iskeleden 

denize…" 

74 

sıcak yaz günü /+cAk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sıcak ve sinekli bir 

yaz günü çoktan 

başlamıştı." 

153 

sıcak sıcak açma /+cAk/ SÖ İkileme T. Gerçek 
"Fırından sıcak sıcak 

iki açma aldı…" 
177 

sıkı dayak /-I/ Türemiş   T. Üst 
"Sıkı bir dayaktan 

sonra…" 
203 

sıkı fren /-I/ Türemiş   T. Üst 

"...sıkı bir frenden 

sonra tavuk yüklü bir 

kamyona geçirdik…" 

52 

sıkı kavga /-I/ Türemiş   T. Üst 
"...sıkı bir kavgaya 

yol açmış…" 
131 

sıkıcı ev ödevi /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sıkıcı bir ev 

ödevinin 

parçalarıymış gibi…" 

15 

sımsıcak hayal *m/+cAk/ SÖ PekşSf T. Üst 

"...Canan'ın sımsıcak 

hayalinin hemen 

arkamda 

kıpırdandığı…" 

38 

sınırlı deneyim /+lI/  Türemiş   
Rum.

+T. 
Üst 

"Kendi sınırlı, ama 

yoğun deneyimimden 

kalkarak…" 

206 

sınırlı dünya /+lI/  Türemiş   
Rum.

+T. 
Gerçek 

"...bu sınırlı dünyanın 

duvarları içinde…" 
115 

sınırlı garabet /+lI/  Türemiş   
Rum.

+T. 
Üst 

"Bu sınırlı garabetler 

ve alçakgönüllü 

gaddarlıklar…" 

232 

sınırsız bahçe /+sIz/  Türemiş   
Rum.

+T. 
Gerçek 

"Çorak ve sınırsız 

bahçenin…" 
46 

sınırsız sıfatlar /+sIz/  Türemiş   
Rum.

+T. 
Üst 

"...sınırsız sıfatlarının 

suretini görmek 

istediğinde…" 

93 

sıra sıra görüntüler Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"...sıra sıra görüntüler, 

bir dizi yanlış 

yorumlanmış 

işaretler…" 

33 

sıradan [cinayet] Ø Basit   T. Gerçek 

"Siyasi cinayetlerin, 

sıradan sarhoşluk 

öldürmelerinin…" 

33 
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sıradan adım Ø Basit   T. Gerçek 

"...sıradan 

adımlarımızı 

attığımızı sandığımız 

bir an fark ederiz 

ki…" 

25 

sıradan 

Doğu 

Anadolu 

sabahı 

Ø Basit   T. Gerçek 
"...sıradan bir Doğu 

Anadolu sabahı…" 
183 

sıradan eşya Ø Basit   T. Gerçek 
"...aslında sıradan bir 

eşya idi." 
8 

sıradan eşya Ø Basit   T. Gerçek 

"...herhangi sıradan 

bir eşyasını bulup 

incelerse…" 

14 

sıradan evlilik Ø Basit   T. Gerçek 

"...sıradan iki 

üniversiteli genç 

görünümündeydiler." 

137 

sıradan genç Ø Basit   T. Gerçek 
"...sıradan genç 

gibi…" 
189 

sıradan gün Ø Basit   T. Gerçek 

"...sıradan bir gün, 

kafamızın içinde 

gazete haberleri…" 

25 

sıradan haz Ø Basit   T. Gerçek 

"... bizim acılarımızın 

hayatın sıradan 

bazlarından...." 

204 

sıradan kahraman Ø Basit   T. Gerçek 

"...benim gibi sıradan 

ve kırık bir 

kahraman…" 

226 

sıradan katiller Ø Basit   T. Gerçek 
"...sıradan katiller için 

de…" 
200 

sıradan 
öğrenci 

hayatı 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...delikanlının 

sıradan öğrenci 

hayatına geri dönmek 

için…" 

122 

sıradan şey Ø Basit   T. Gerçek 
"...sıradan bir şey gibi 

yaşadı onu. " 
176 

sıradan şeyler Ø Basit   T. Gerçek 

"...sıradan şeyleri 

nasıl da tepeden 

tırnağa…" 

147 

sıradan tiryakilik Ø Basit   T. Gerçek 

"...sıradan bir 

tiryakiliğin 

törenlerinden ayrı 

kaldığımızda…" 

152 

sıradan 
üniversiteli 

genç 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...evliliğe hazırlanan 

sıradan iki üniversiteli 

genç…" 

137 

sıradan yabancı Ø Basit   T. Gerçek 

"...sıradan yabancılara 

kendi gerçekleşmemiş 

tutkularını 

yansıtırlar…" 

107 

sırdaş [kişi] /+dAş/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sabaha doğru ise 

sarmaş dolaş 

utanmasız sırdaşı." 

53 

sidik renkli Ø Basit   T. Gerçek 
"...sidik renkli Yeni 

Urart Kolonyası'nı…" 
229 
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sidik renkli kolonya /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 

T.+ 

Far.+

T. 

Gerçek 

"...sidik renkli Yeni 

Urart Kolonyası'nı 

ensemden aşağı boca 

eden…" 

229 

sigaralı baba /+lI/  Türemiş   
İsp.+

T. 
Gerçek 

"...sigaralı babası ve 

elinde küçük plastik 

bavuluyla birlikte…" 

59 

sigaralı kız /+lI/  Türemiş   
İsp.+

T. 
Gerçek 

"...blucinli sigaralı 

kızların çene 

çaldığı…" 

38 

sigortacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...sabırlı sigortacı, 

biçare kahraman…" 
237 

sigortacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...genç bir 

sigortacının bu ülkeyi 

örgütlerken…" 

235 

sigortacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

Yıldızları sayan zehir 

sigortacıya…" 
47 

sigortacı [kişi] /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...şehir şehir gezen 

genç bir 

sigortacıydım…". 

53 

sigortacı arkadaş /+CI/ Türemiş   
İt.+T

. 
Gerçek 

"...genç sigortacı 

arkadaşına…" 
237 

sihirli an /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...karanlığının aynı 

olduğu o sihirli 

anda…" 

246 

sihirli cam /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sihirli camı, ilk 

Türk otomatik domuz 

eti dedektörünü…" 

79 

sihirli diyar /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...o sihirli diyarın 

Demiryolcu Rıfkı 

Amca'nın 

uydurduğu…" 

15 

sihirli eşya /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sihirli bir eşya, ne 

olduğunu 

bilmediğimiz ışıltılı 

ve yepyeni…" 

14 

sihirli görüntü /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...ekrandaki sihirli 

görüntülere dalıp…" 
94 

sihirli ışık /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bir an sihirli bir 

ışığın pencerelerden 

değil de…" 

138 

sihirli ışık /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Üzerindeki sihirli 

ışık söndü." 
174 

sihirli kızıllık /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...o sihirli kızıllığı, 

harika bulutlan ve 

sabırla…" 

245 

sihirli kuş /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sihirli ve ürkek bir 

kuş misali…" 
140 

sihirli müzik /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sihirli müziğin 

ahenginden olsa 

gerek…" 

111 

sihirli rastlantı /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"En sihirli rastlantıyı, 

en kusursuz talihi…" 
48 
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sihirli saat /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...o sihirli saatin 

gelip gelmediğini 

çıkarmaya 

çalışıyoruz. " 

52 

sihirli sessizlik /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...herkesin hissettiği 

o sihirli sessizlik. " 
45 

sihirli sessizlik /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Kapı sihirli bir 

sessizliğe açıldı." 
100 

sihirli sessizlik /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sihirli bir sessizlik 

beni karşıladı." 
233 

sihirli şekil /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sihirli bir şekilde 

görebilen başka 

kitaplar…" 

132 

sihirli şey /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...o sihirli şeye 

dönüştürebileceğini 

bir an hissettim." 

14 

sihirli şey /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...o sihirli şeyi 

istediği olurmuş…" 
58 

sihirli şeyler /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sihirli bir şeyler 

uyandırabileceğime 

inanamadım. " 

149 

sihirli yüzükler /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...sihirli yüzükler ve 

zehirli üzümler 

çıkacak sanmadım 

değil…" 

225 

sihirli zaman /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...geçen sihirli, 

gerekli ve şiirsel bir 

zamanın varlığını…" 

111 

silahlı hayalet /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...peşimdeki silahlı 

hayaleti ektiğime 

inandığımda…" 

163 

silahsever [kişi] /-Ar/ Birleşik   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...pek çok silahsever 

tarafından pek çok 

isyancı, hırsız, 

çapkın…" 

142 

silahşor kovboylar /+şor/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...silahşor 

kovboyların, trenlere 

saldıran 

soyguncuların, 

kervanları kuşatan 

kızılderililerin…" 

102 

silik [insan] /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 
"Hepsi zayıftır, 

siliktir, kırılgandır." 
116 

silik adam /-(l)k/  Türemiş   T. Üst 

"...silik adamda ne 

bulduğunu anlamak 

da zor." 

138 

silik biri /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"Zayıf biri, silik biri, 

bir hiç!" 
115 

simetrik gökkuşağı /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...simetrik gökkuşağı 

olarak pırıl pırıl 

yansıyordu." 

119 

simsiyah [deniz] *m/Ø SÖ PekşSf Far. Gerçek 
"...denizin simsiyah 

gözükmesine şaştım. " 
14 

simsiyah sıvı *m/Ø SÖ PekşSf Far. Gerçek 
"...simsiyah bir sıvıyla 

ışıldamış…" 
130 
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sinekli lokanta /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...kasvetli ve sinekli 

bir lokantasındaysak 

eğer…" 

64 

sinekli lokanta /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Hiçbir sinekli 

lokantada 

durmadan…" 

227 

sinekli Türk Petrol /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sinekli ve en lanetli 

Türk Petrol'ün 

panosundan…" 

72 

sinekli yaz günü /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sinekli bir yaz 

günü çoktan 

başlamıştı." 

153 

sinemaskop sahne Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...sinemaskop bir 

sahne oluşturduğunu 

düşündüm…" 

49 

sinir bozucu kahkahalar /-IcI/  SÖ Cc T. Gerçek 

"...sinir bozucu 

kahkahalar atmakla 

geçiriyordu…" 

131 

sinir bozucu müze /-IcI/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...bu sinir bozucu 

müzede Canan'ın 

duygusallaşıp yeniden 

ağlamasından…" 

101 

sinirli Gülendam /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sinirli Gülendam'ın 

bakışlarının üzerimde 

olduğunu sezdim." 

136 

sinirli 
sigara 

dumanı 
/+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...sinirli, sabırsız, 

sigara dumanı…" 
85 

sinsi kedi Ø  Basit   T. Gerçek 

"...sinsi bir kedi gibi 

dolaşmaya 

başladıktan sonra…" 

185 

sinsi ses Ø  Basit   T. Gerçek 

"...sinsi ses, bak gene 

dişlerini gösteren hain 

kara kurt…" 

167 

Sinsi mi sinsi akılcılık Ø...Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"Sinsi mi sinsi bir 

akılcılık ve ölçülü 

suçluluk duygusuyla." 

69 

sinsi mi sinsi hesap Ø...Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"...sinsi mi sinsi bir 

hesap kitabın 

vadettiği sisler…" 

167 

sivil polis Ø  Basit   Fr. Gerçek 

"...sivil polislerin, 

öğrencilerin, kapıdaki 

hademelerin arasından 

geçtim." 

30 

sivil polis Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...hayır, kırk 

yaşlarında kiralık 

katille sivil polis arası 

görünümlü bir 

adam…" 

50 

sivil 
polis 

memuru 
Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...iki sivil polis 

memuru…" 
92 
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sivilceli öğrenci /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sivilceli öğrenci, 

bir bardak limonata 

içen tapu memuru…" 

80 

sivri biber Ø Basit   T. Gerçek 

"...sivri biberler pırıl 

pırıl bir güneşe 

uzanırken…" 

163 

sivri köşe Ø Basit   T. Gerçek 

"...sivri köşesinin Kız 

Kulesi'ni işaret 

ettiğine kim dikkat 

etmişti?" 

28 

siyah beyaz dost Ø SÖ İkileme 
Far+

Ar 
Üst 

"...siyah beyaz 

dostlarımın neşeli 

cıvıltılarıyla 

geçirecektim. " 

175 

siyah beyaz duvar Ø SÖ İkileme 
Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyah beyaz bir 

duvar boyunca 

yürüyordu…" 

184 

siyah beyaz fotokopi Ø SÖ İkileme 
Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyah beyaz ve 

solgun fotokopileri." 
221 

siyah beyaz 
fotokopi 

yaratıkları 
Ø SÖ İkileme 

Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyah beyaz 

fotokopi yaratıklarını. 

" 

226 

siyah beyaz gölgeler Ø SÖ İkileme 
Far+

Ar 
Gerçek 

"... siyah beyaz 

gölgeler arasında!" 
184 

siyah beyaz görüntüler Ø SÖ İkileme 
Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyah beyaz 

görüntüleri görünce, 

iyi karar vermişim…" 

175 

siyah beyaz ışık Ø SÖ İkileme 
Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyah beyaz ışıkları 

altında çene 

çalıyordu." 

13 

siyah beyaz 
kahramanla

r 
Ø SÖ İkileme 

Far+

Ar 
Gerçek 

"...Rıfkı Amca'nın 

çizdiği dünyanın 

siyah beyaz 

kahramanlarına…" 

103 

siyah beyaz 
melek 

gölgesi 
Ø SÖ İkileme 

Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyah beyaz melek 

gölgesi bana 

bakıyor…" 

221 

siyah beyaz televizyon Ø  SÖ İkileme 
Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyah beyaz 

televizyonda hafif 

hafif dalgalanan…" 

32 

siyah beyaz televizyon Ø SÖ İkileme 
Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyah beyaz 

televizyonu renkliye 

çeviren sihirli 

camı…" 

79 

siyahî kahraman /+î/ Türemiş   
Far+

Ar 
Gerçek 

"...siyahi bir 

kahramanın beceriksiz 

zenginleri, 

polisleri…" 

70 

siyasî bağlantı /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi ve ideolojik 

bağlantılarını 

araştırdığını 

düşünen…" 

123 

siyasî cinayet /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"Siyasi cinayetlerin, 

sıradan sarhoşluk 

öldürmelerinin…" 

33 
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siyasî cinayet /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi 

cinayetlerden sonraki 

cenazelerde 

yakalara…" 

78 

siyasî genç /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi ve dinci 

gençlerin hafızladığı 

tehlikeli kitaplardan 

biri…" 

121 

siyasî görüş /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...herhangi bir siyasi 

görüşe yakınlık 

duyuyor muydum?" 

35 

siyasî 
güç 

dengesi 
/+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi güç 

dengesini 

profesyonelce bir 

kıvraklık ve 

kısalıkla…" 

121 

siyasî konu /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi ve ideolojik 

konularda 

düşüncelerine 

güvendiği yurt 

yöneticileri…" 

121 

siyasî konu /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi ve ideolojik 

konularında kalem 

oynatsalar da…" 

123 

siyasî kumpas /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...uluslararası siyasi 

tarikat ve kumpas 

varsayımlarıyla…" 

125 

siyasî nutuk /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...siyasi bir nutkun 

sesi geliyordu…" 
34 

siyasî önder /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi önderi 

katletmeye kararlı bir 

katil gibi 

ilerliyordu…" 

160 

siyasî önderler /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"... siyasi önderlerin 

yardımına koşan 

melekler…" 

150 

siyasî örgüt /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...siyasi örgütlerle bir 

ilişkim var mıydı?" 
35 

siyasî örgüt /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi örgütün 

karanlık işleri için 

kullanıldığından…" 

35 

siyasî takım /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...siyasi takımla 

ilişkileri de, kayda 

değer herhangi bir 

heyecanları da yoktu." 

138 

siyasî tarikat /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...uluslararası siyasi 

tarikat ve kumpas 

varsayımlarıyla…" 

125 

siyasi önder [kişi] /+der/ SÖ ST 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...siyasi önderi 

katletmeye kararlı bir 

katil gibi 

ilerliyordu…" 

160 
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siyasi önder [kişi] /+der/ SÖ ST 
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...siyasi önderlerin 

yardımına koşan 

melekler…" 

150 

sizlerden 

duyarlı 
[kişi] /+lI/ SÖ 

ÇlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...bizi sizlerden çok 

daha ince ve duyarlı 

kıldı." 

204 

sizlerden ince [kişi] Ø SÖ 
ÇlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...bizi sizlerden çok 

daha ince ve duyarlı 

kıldı." 

204 

soğuk adam /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 

"...soğuk ve silik 

adamda ne bulduğunu 

anlamak da zor." 

138 

soğuk 
bahar 

gecesi 
/-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...soğuk bir bahar 

gecesi, Tuz Gölü 

yakınlarında bir 

yerde…" 

53 

soğuk cam /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"... alnımı soğuk cama 

yaslayıp, dışarıya 

sokağa baktım…" 

10 

soğuk cam /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"Alnım soğuk cama 

dayalıydı…" 
28 

soğuk cam /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...beyin uru için ona 

başını soğuk cama 

dayamasını 

önermeli…" 

45 

soğuk cam /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...soğuk ve karanlık 

cama 

yaslandığında…" 

144 

soğuk el /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"...soğuk ellerimde 

mutlulukla hissettim." 
46 

soğuk gece /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"Dışarıda gece ne 

kadar da düşmanca ve 

soğuktu…" 

36 

soğuk halılar /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...soğuk halıların 

üzerinde, gülsuyu 

kokuları içinde…" 

16 

soğuk 
kış 

akşamları 
/-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"..soğuk ve karanlık 

kış akşamlarını 

hatırlatan…" 

103 

soğuk kış geceleri /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"Soğuk kış 

gecelerinin birinde…" 
44 

soğuk kış gecesi /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...soğuk kış 

gecesinde sahura 

kalkıyordum…" 

109 

soğuk salon /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...soğuk salonunda 

çorba içe içe ölüme 

giden…" 

71 

soğuk 
Tuborg 

biraları 
/-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...soğuk Tuborg 

biraları içerken, 

Süreyya Bey sekizinci 

haçlı seferi 

sırasında…" 

235 
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soğuk uyarı /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 

"...soğuk ve 

geometrik uyarısıyla 

uyandığımda…" 

65 

soğukkanlı [katil] /+lI/  Birleşik   T. Gerçek 

"...katiller katil gibi 

davranmalıydı, 

soğukkanlı 

olmalıydı…" 

195 

soğukkanlı 
hesaplamal

ar 
/+lI/  Birleşik   T. Gerçek 

"...soğukkanlı 

hesaplamalarından…" 
198 

soğukkanlı yakışıklılar /+lI/  Birleşik   T. Gerçek 
"...soğukkanlı 

yakışıklıları hatırla." 
144 

sokulgan şeyler /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sokulgan şeylere 

dönüştüğünü 

hissediyordum. " 

148 

solgun fotokopi /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...meleklerin 

röprodüksiyonlarının 

siyah beyaz ve solgun 

fotokopileri…" 

221 

solgun ışık /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...solgun ışıkların 

altında sigara içerek 

oturan karısı Ratibe 

Teyze'yi gördüm. " 

41 

solgun lamba /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...solgun lambalar 

bana 

aldırmıyorlardı…" 

116 

solgun minyatür /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...solgun bir 

minyatürü, küçük elli, 

küçük ağızlı, çıkık 

elmacık kemikli…" 

164 

solgun yüz /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...solgun yüzlü, narin 

gövdeli adam aklında 

yer etmişti." 

57 

solgun yüz /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...solgun yüzü çiğ bir 

ışıkla 

aydınlanıverip…" 

65 

solgun mu 

solgun 
dudak /-GIn/.../-GIn/ SÖ İkileme T. Gerçek 

"...solgun mu solgun 

dudaklarında…" 
61 

solgun yüzlü adam /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...solgun yüzlü, narin 

gövdeli adam aklında 

yer etmişti." 

57 

soluk [yüz] /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yüzü soluktu, kaşları 

saçları kumral…" 
23 

soluk [yüz] /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yüzü soluktu, benim 

gibi…" 
26 

soluk boyun /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk boynuna 

dokundum, kokusunu 

duydum, bana sarılsın 

istedim. " 

36 

soluk ceket /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk 

ceketlerinden, terli 

gömleklerinden 

sıyrılıp…" 

200 
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soluk dükkan /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk dükkânlarda 

kasa başlarında hâlâ 

hesap yapan…" 

42 

soluk elbise /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk yeşil ve boz 

renkli elbiseler ve 

blucinler içindeki 

öğrenciler…" 

27 

soluk görüntü /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk 

görüntüsünün ve 

video kırmızısı 

elmaların ve mekanik 

seslerin 

arkasındaki..." 

98 

soluk harf /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk harfler, kayıp 

kasabalar ve hayatlar, 

hayaletler gördüm…" 

9 

soluk ışık /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...soluk bir ışık, bir 

kaynama vardı. " 
117 

soluk ışık /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk bir ışık bir an 

pencerenin camındaki 

su taneciklerinde 

yansırdı." 

219 

soluk ışıklar /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...soluk ışıkları 

altındaydık…" 
99 

soluk kravat /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk kravatlı 

soluk memura şehir 

hamamının yerini 

sorardık." 

67 

soluk lamba /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk neon 

lambalarının ışığından 

geçip, bir ara sokağa 

girdik." 

175 

soluk 
lokanta 

ışıkları 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...geceler ve soluk 

lokanta ışıkları 

gibi…" 

61 

soluk mavi /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bir tarihte içime 

işleyen soluk bir 

maviye 

dönüşüyordu." 

44 

soluk mavi /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... soluk mavi karede 

birleştiler ve ben seni 

düşünürken…" 

44 

soluk memur /-(ı)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk kravatlı 

soluk memura şehir 

hamamının yerini 

sorardık." 

67 

soluk 
mentol 

kokusu 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"…Soluk mentol 

kokusu bu şehirde 

kaldığım sürece…" 

49 

soluk renk /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek "...soluk bir renkte…" 21 

soluk 
safran 

rengi 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bir çeşit soluk 

safran rengi bir 

titreşimin içinde 

kayboluyordu." 

112 



198 
 

soluk sahne ışığı /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sanki soluk bir 

sahne ışığıyla 

aydınlanıyor…" 

175 

soluk sarı /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...sınıfın soluk sarı 

ışıkları yanıyordu…" 
31 

soluk 
sokak 

lambası 
/-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk sokak 

lambasının dışında 

karanlıklar 

içindeydi…" 

239 

soluk taklit /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...soluk taklidime 

benzeten aynı 

gömleklerden…" 

67 

soluk yanaklar /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...soluk yanaklarının 

teninde bir ışık…" 
61 

soluk yüz /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...soluk yüzlü liseli 

aşığın sevgilisini…" 
52 

soluk kravatlı memur /+lI/ SÖ ST 
T+Fr

.+T. 
Gerçek 

"...soluk kravatlı 

soluk memura şehir 

hamamının yerini 

sorardık." 

67 

soluk mavi kare /+î/ SÖ ST 
T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"...soluk mavi karede 

birleştiler…" 
44 

soluk mu 

soluk 
renk 

/-(I)k/ ... 

/-(I)k/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...soluk mu soluk bir 

rengin içinde eriyip 

gitmiştim." 

25 

soluk sarı ışık Ø SÖ ST T. Gerçek 
"...sınıfın soluk sarı 

ışıkları yanıyordu…" 
31 

soluk yüzlü aşık /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...soluk yüzlü liseli 

aşığın sevgilisini 

değil…" 

52 

sonsuz geceler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"Sonsuz Geceler adlı 

filmi seyrediyorlardı." 
138 

sonsuz geceler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...Sonsuz Geceler 

filmine bir bilet alıp 

içeri girdiğini…" 

193 

sonsuz Geceler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...Sonsuz Geceler'i 

seyrederek salondan 

dışarı çıkarken…" 

193 

sonsuz hafıza /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sonsuz hafızaları 

ve kayıt defterleri 

olan tanrılar gibi…" 

107 

sonsuz zaman /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...sonsuz bir zaman 

bağışlamıştı." 
180 

sonu olmayan yer /-An/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...sonu olmayan bir 

yer olması gerekliğini 

söylüyordu. " 

182 

soylu düşünceler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...soylu düşüncelere 

dalacağıma…" 
150 

soylu yürek /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Aşk ve soylu yürek 

aynı şeydir." 
205 

suçlu [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...suçlu benmişim 

gibi baktı bana. " 
30 
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suçlu [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"O benden de suçlu 

olduğu için seni 

göremeden öldü." 

77 

suçlu [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
""Ben de suçluyum 

melek," dedi kız. " 
77 

suçlu el /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...suçlu ellerim, 

tebeşir kokusu, 

buzdan beyaz bir 

ışık." 

28 

suçlu hayaletler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...suçlu ve uysal 

hayaletler gibi…" 
59 

suçlu köpek /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...suçlu, benim gibi 

tanık iki karanlık 

köpek çıkıp…" 

32 

suçsuz 
cennet 

mutluluğu 
/+sIz/ Türemiş   T. Üst 

"...suçsuz günahsız bir 

çocuksu cennet 

mutluluğuyla…" 

215 

suyla dolu teneke /-I/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...suyla dolu 

tenekelerle yüklü bir 

at arabası…" 

234 

süklüm 

püklüm 
katil adayı 

/-üm/ ... 

/-üm/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...süklüm püklüm bir 

katil adayı gibi…" 
184 

sümerbank 

basmasından 
elbise Ø Basit   T. Gerçek 

"Sümerbank 

basmasından elbisesi 

içinde…" 

200 

süprüntü [kişi] /-IntI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bize zavallı, 

sersefil, süprüntü 

diyecek!" 

90 

sürekli kumpas /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sürekli bir 

kumpasın izlerini 

bulduğumu 

sandım…" 

229 

sürekli açık  televizyon /-(I)k/ SÖ ST T. Gerçek 

"...sürekli açık 

televizyondaki 

kadınlara, 

futbolculara, 

cinayetlere…" 

50 

şair makinist Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...meczup ve şair 

makinistiyle arkadaş 

olurmuş. " 

109 

şakacı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şakacı ve neşeli 

olduğunu tahmin 

ettiğim benim sevgili 

meleğimin…" 

49 

şakacı cilve /+CI/ Türemiş   T. Üst 
"...şakacı bir cilvesi 

olduğundan…" 
195 

şakacı güneş ışığı /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şakacı bir güneş 

ışığının kristal kadar 

soğuk ve geometrik 

uyarısıyla…" 

65 

şakacı otobüs /+CI/ Türemiş   T. Üst 

"...şakacı otobüs 

boşluğun karanlığında 

asılı kaldı." 

52 
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şakacı ruh /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Şakacı bir ruhun 

cesaret verici 

kışkırtmalarını da 

duyar gibiydim…" 

133 

şakacı mı 

şakacı 
arkadaş 

/+CI/ ... 

/+CI/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"Askerlik arkadaşımı 

çok severdim; 

Mehmet şakacı mı 

şakacı…" 

161 

şakır şakır yağmur 
 /+ır/ ... 

/+ır/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"Şakır şakır yağmur 

altında…" 
72 

şaman Türkler Ø Basit   T. Gerçek 

"...Şaman Türkler'in 

çadır yapma 

yöntemlerini soran 

kızılderili…" 

104 

şapkalı amca /+lI/  Türemiş   
Rus.

+T. 
Gerçek 

"...elinde plastik torba 

yerde sürünen şapkalı 

amcayla…" 

47 

şarjörlü 
Browning 

tabanca 
/+lI/  Türemiş   

Fr.+

T. 
Gerçek 

"...Belçika'dan ithal 

edilmiş şarjörlü 

Browning tabancayı 

gösterip…" 

142 

şarkıcı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şarkıcı olabilecek 

yakışıklı delikanlı…" 
80 

şaşırtıcı [dünya] /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yeni dünya o kadar 

yabancı, o kadar tuhaf 

ve şaşırtıcıydı ki…" 

8 

şaşırtıcı 
benzerlikle

r 
/-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"…bazı şaşırtıcı 

benzerlikleri 

belirlemiş…" 

188 

şaşırtıcı bilgi /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...otobüsler ve 

garajlar konusundaki 

şaşırtıcı bilgisiyle…" 

64 

şaşırtıcı ciddiyet /-IcI/  türemiş   T. Gerçek 
"...şaşırtıcı bir 

ciddiyetle okumuştu." 
162 

şaşırtıcı derece /-IcI/  türemiş   T. Gerçek 
"...şaşırtıcı derecede 

güçlü bir eksiklik…" 
44 

şaşırtıcı hayat /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Hayat ne kadar 

şaşırtıcı." 
145 

şaşırtıcı olay /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...şaşırtıcı olaylarla, 

hinoğluhinliklerle 

doluydu değil mi 

hayat?" 

141 

şaşırtıcı rastlantı /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...şaşırtıcı rastlantıydı 

şimdi bunların?" 
211 

şaşırtıcı sahne /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...şaşırtıcı bir 

sahnesine hazırlanır 

gibi…" 

95 

şaşırtıcı satırlar /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Ya şu şaşırtıcı 

satırlar…" 
138 

şaşırtıcı 

olaylarla dolu 
hayat /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...şaşırtıcı olaylarla, 

hinoğluhinliklerle 

doluydu değil mi 

hayat?" 

141 
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şaşkın [Canan] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Canan, biraz şaşkın, 

biraz kararsız…" 
73 

şaşkın [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...şaşkın bize laf 

dokundurabilirdi…" 
90 

şaşkın [kişi] /+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şaşkına atalarını, 

dünyayı hiç 

tanımayan çocuğa 

resimli hikâyelerle…" 

115 

şaşkın [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şaşkınlar arasından 

yarı karanlığın sisi 

içerisine doğru…" 

54 

şaşkın bakış /+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...çevresine şaşkın 

bakışını seyrederek." 
30 

şaşkın çoçuk /+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...şaşkın bir çocuk 

ifadesi vardı." 
73 

şaşkın öğrenci /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...şaşkın ve masum 

öğrenciler için…" 
238 

şaşkın surat /+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Şaşkın bir surat 

takındım…" 
36 

şaşkın tavuk /+GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tek bir şaşkın 

tavuğun bile burnu 

kanamadı." 

52 

şaşmaz saat /-z/ türemiş   T. Gerçek 

"...Şaşmaz saatin 

sahibi ağzı açık 

uyurken…" 

53 

şaşmaz şekil /-z/ türemiş   T. Üst 
"...şaşmaz bir şekilde 

saptamıştı." 
140 

şefkatli [Dr. Narin] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Dr. Narin Milli 

Piyango biletlerinin 

üzerindeki mutlu aile 

resimlerindeki babalar 

kadar şefkatli ve 

inceydi. " 

99 

şefkatli memure /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şefkatli abla 

görünüşlü bir memure 

ise tam bir cadaloz 

çıktı…" 

153 

şefkatli 
öğretmen 

sesi 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şefkatli, anlayışlı 

öğretmen sesiyle 

gülümsedi sonra…" 

77 

şefkatli ses /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şefkatli bir sesle 

cevap verdi…" 
141 

şehit şoför Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...şehit şoförün 

böğründen girip…" 
72 

şeker kadın Ø Basit   Far. Üst 

"...daha şefkatli 

olduğunu keşfeden 

şeker kadın…" 

47 

şeker kız Ø Basit   Far. Üst 

"...ne şeker kız, 

yarama oksijenli su 

döktü, ne akıllı kız." 

62 

şeker kız Ø Basit   Far. Üst 

"...şeker kızım, 

televizyonum, 

gazetelerim…" 

206 
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şeker ses Ø Basit   Far. Üst 
"...şeker bir sesle 

konuştu Canan…" 
79 

şekerci [kişi] /+CI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...bir süredir ihtiyar 

şekerciyi hiç mi hiç 

görmüyordum." 

238 

şekerci amca /+CI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...suçlu suçlu baktım 

şekerci amcanın 

yüzüne." 

243 

şekerlerle 

dolu 
kavanoz /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 

Far.+

T. 
Gerçek 

"...şekerlerle dolu 

kavanozları ve pırıl 

pırıl kavanozlar…" 

164 

şen deli Ø Basit   T. Gerçek 

"...şen bir delisi 

vardır, diye 

düşünmüştüm…" 

50 

şen domates Ø Basit   T. Üst 

"...şen domatesler ve 

sivri biberler pırıl pırıl 

bir güneşe 

uzanırken…" 

163 

şen Kardeşler Ø Basit   T. Gerçek 

"...Şen Karga 

Kardeşler 

Birahanesi'nde…" 

127 

şen şakrak cıvıltı 
Ø… 

/-(I)k/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...şen şakrak cıvıltısı 

içersinde…" 
240 

şen şakrak gürültü 
Ø… 

/-(I)k/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...şen şakrak 

gürültüsüyle…" 
60 

şenlikli mekanlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...daha şenlikli, ama 

bir örnek mekânlara 

dönüştüğünü…" 

201 

şeriatçı [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şeriatçıların 

kurbanı olduğunu 

fısıldayarak söyleyeni 

de." 

198 

şeytani kadın /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...şeytani kadınlar 

gibi bana açıkça 

gülümseyerek 

bakıyordu." 

164 

şık anne Ø  Basit   Fr. Gerçek 
"...şık ve güzel annesi 

geçiyorlardı oradan." 
30 

şık ev Ø  Basit   Fr. Gerçek 

"...şık ve zengin bir 

evin huzurlu ve sessiz 

oturma odası…" 

164 

şık jest Ø  Basit   Fr. Üst 
"...şık bir jestle 

masaya bıraktım." 
156 

şık kadın Ø  Basit   Fr. Gerçek 

"...şık 

kadınlar,arasında 

kararsızlıkla…" 

34 

şık kız Ø  Basit   Fr. Gerçek 

"...şık bir kızı ve 

yardım eden annesini 

seyrettim." 

244 

şık mani Ø  Basit   Fr. Üst 

"...karamelalarının 

kâğıdından çıkan 

türden şık bir maniyle 

süsledim." 

39 
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şıkır şıkır ışık Ø  SÖ İkileme T. Gerçek 

"...şıkır şıkır ışıkları 

gibi gözlerimin 

önünden süzülüp 

geçti." 

238 

şiirsel dil /+sAl/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şiirsel bir dille 

tasvir ettiğini 

gördüm…" 

138 

şiirsel zaman /+sAl/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şiirsel bir zamanın 

varlığını Büyük 

Kumpas'tan sonra…" 

111 

şipşirin yer *p/Ø SÖ PekşSf Far. Üst 
"...Şirinyer şehri, şirin 

şipşirin bir yerdi…" 
49 

şirin baykuş Ø Basit   Far. Gerçek 

"...şirin bir baykuşun 

gözüktüğü Alman 

UHU…" 

111 

şirin manzara Ø Basit   Far. Üst 

"...şirin bir manzarada 

ilerleyişi aldığında 

eklemişti:…" 

67 

şirin perdecik Ø Basit   Far. Üst 

"...kıpırdanan küçük 

ve şirin 

perdecikler…" 

54 

şirin şehir Ø Basit   Far. Üst 
"Her şirin şehrin şen 

bir delisi vardır…" 
50 

şirin şehir Ø Basit   Far. Üst 

"...şirin şehrin her iki 

meyhanesinde de 

yoktu…" 

50 

şirin 
Viranbağ 

kasabası 
Ø Basit   Far. Üst 

"...Arzu Meleği 

burada, şirin Viranbağ 

kasabasında." 

174 

şirin mi şirin otel odası Ø SÖ İkileme Far. Üst 

"...şirin mi şirin, ölü 

mü ölü otel odamın 

penceresinden…" 

176 

şirin şipşirin yer Ø SÖ İkileme Far. Üst 
"...Şirinyer şehri, şirin 

şipşirin bir yerdi…" 
49 

şirret kadın Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...şirret bir kadın 

dikizdeki 

Serkisof'u…" 

125 

şişeler dolusu kolonya Ø SÖ 
BsizİT

m 

Far.+

T. 
Gerçek 

"...şişeler dolusu 

kolonya döktüler…" 
52 

şişman [kişi] /-mAn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bir sarhoş, bir 

kambur, bir şişman, 

bir bekçi." 

62 

şişman adam /-mAn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...şişman adamın 

elindeki bavulun…" 
67 

şişman amca /-mAn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şişman ve kibar 

amcaya yol 

gösterdim." 

31 

şişman 
buzdolabı 

bayii 
/-mAn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şişman buzdolabı 

bayii, sivilceli 

öğrenci…" 

80 

şişman gövde /-mAn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şişman gövdesini 

gömleğinin üzerinden 

keyifle kaşırken onu 

gördüm... " 

170 
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şoför [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...oysa şoför kısa bir 

süre önce…" 
60 

şoför [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...gözünü asfalta 

dikmiş şoför de. " 
245 

şoför [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...iki ya da üç ölü ve 

bir şoför." 
72 

şoför [kişi] Ø Basit   Fr. Gerçek 

"...dağlık yollarda 

şoförümüz yokuş 

aşağı coşarken…" 

65 

şüpheci düşmanlar /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...hemşehrilerim 

şüpheci düşmanlara 

dönüştüler. " 

173 

şüpheli işsiz /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şüpheli işsizi iyice 

şüpheli bir şüpheli 

gördüğüm için…" 

170 

şüpheli Mehmet'ler /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...genç Mehmet'lerin 

bir dökümünü 

yaptım." 

140 

şüpheli şahıs /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...merkezindeki 

şüpheli şahsım... 
170 

şüpheli şüpheli /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...şüpheli bir şüpheli 

gördüğüm için…" 
170 

tabancalı adam /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...tabancalı adamın 

attığı plastik torba 

da." 

30 

tabancalı adam /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...tabancalı adamın 

soluk 

görüntüsünün…" 

98 

tahripkâr koku /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...toprak yerine 

kokusu da kutusu 

kadar tahripkâr olan 

LUX sabununu…" 

111 

tahripkâr kutu /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...kokusu da kutusu 

kadar tahripkâr olan 

LUX sabununu…" 

111 

tahta sandalye Ø Basit   Far. Gerçek 

"...bir tahta 

sandalyenin vıdı vıdı 

huzursuzluğuna 

bıraktı." 

179 

takır tukur tekerlekler 
 /+(I)r/... 

/+(I)r/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...takır tukur 

tekerlekler ve benim 

hım hım hayatım…" 

234 

taklit TürkCola Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...taklit Mr Türk Cola 

ve sonra kravatlı ve 

hakiki Bay Coca 

Cola…" 

111 

takma [ad] /-mA/ Türemiş   T. Üst 
"...adı takma Ali Kara 

soruyor…" 
90 

takma ad /-mA/ Türemiş   T. Üst 

"...takma ad olarak bir 

saat markası 

vermişti." 

120 
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takma ad /-mA/ Türemiş   T. Üst 

"...takma adını 

Cumhuriyet'in ilk 

yıllarında istanbul'da 

yaygın olarak 

kullanılan…" 

122 

takma ad /-mA/ Türemiş   T. Üst 

"...takma ad 

uydurdum ve PTT'de 

tanıdıklarım olduğunu 

açıkladım…" 

154 

takma ad /-mA/ Türemiş   T. Üst 

"...mektuplarında 

kullandığı takma adı-

…" 

158 

takma ad /-mA/ Türemiş   T. Üst 

"...takma ad olarak bu 

adı alabileceğini niye 

hiç aklıma 

getirmemiştim?" 

174 

takma ad /-mA/ Türemiş   T. Üst 

"...takma ad olarak 

niye Osman'ı, kendi 

adım seçtiğini sordu." 

181 

takma diş /-mA/ Türemiş   T. Üst 

"Benimki Movado, 

dedi takma dişli 

amca…" 

53 

takma diş /-mA/ Türemiş   T. Üst 
"...takma dişlerini 

göstererek güldü…" 
98 

takma dişli amca /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"Benimki Movado, 

dedi takma dişli 

amca…" 

53 

taksitli koltuklar /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...taksitli koltuklar 

duyulmayan bir ağıtın 

eşliğinde…" 

167 

talihli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Meleklerin 

fısıldadığı talihli 

kim?" 

85 

talihli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihli yapan ortak 

bir yanımız vardı…" 
155 

talihli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"O eşsiz ânı 

yaşayacak 

talihliler…" 

247 

talihli [kişi] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...akşam bir talihliye 

hayat hakkındaki 

eşsiz öğütlerle…" 

238 

talihli çocuk /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

...babasının ölüsü 

başında dikilip elinde 

bebeği yıldızları 

seyreden talihli 

çocuk... 

47 

talihli 
yengeç 

yavrusu 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihli yengeç 

yavrusuna 

bakarken…" 

213 

talihsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Kayserili talihsiz 

gencin cenazesinden 

sonra…" 

136 

talihsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Kaza, derdi başka bir 

talihsiz, kaderdir." 
95 



206 
 

talihsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihsizin hayatını 

kaydırdığını…" 
76 

talihsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...arkadaki talihsizin 

kucağına şöyle boylu 

boyunca…" 

227 

talihsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihsizler yeni bir 

gezegenin yüzeyine 

ayak basanların…" 

47 

talihsiz [kişi] /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...çubukları 

kurcalayan biz 

talihsizlere…" 

231 

talihsiz adam /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihsiz adamın 

umutsuz yüzüne 

merakla bakmıştık." 

203 

talihsiz otobüs /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihsiz otobüsün 

olanca gücüyle…" 
47 

talihsiz sevgili /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihsiz sevgilimle 

ben, otobüs 

pencerelerinden, 

bakışlarınızı aradık." 

74 

talihsiz 
yıldız 

adayları 
/+sIz/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihsiz yıldız 

adaylarını…" 
215 

talihsiz yolcu /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...talihsiz yolcu, bu 

sınırda rastladığı bilge 

şeyhe hayatın…" 

182 

tanıdık [dünya] /-DIK/ türemiş   T. Gerçek 

"Bu dünya nasıl kendi 

evim gibi tanıdık 

olabilir…" 

22 

tanıdık bakkal /-DIK/ türemiş   T. Gerçek 

"…tanıdık bakkalın 

vitrinlerini, köhne 

kamyonları…" 

208 

tanıdık 

bakkal 

camekanlar

ı 

/-DIK/ türemiş   T. Gerçek 
"...tanıdık bakkal 

camekanları…" 
13 

tanıdık evler /-DIK/ türemiş   T. Gerçek 

"...tanıdık evlere, 

temelinden, kireç 

kuyusundan 

başlayarak…" 

12 

tanıdık kule /-DIK/ türemiş   T. Gerçek 

"...tanıdık bir kule, 

kendi elbiseleri, 

ceketleri…" 

220 

tanıdık müzik /-DIK/ türemiş   T. Gerçek 

"...bildik tanıdık eski 

bir müziğin kederli 

notalarını…" 

240 

tanıdık ses /-DIK/ türemiş   T. Gerçek 

"...tanıdık sesiyle 

kederli kederli 

inlediğini…" 

199 

tanıdık sokak /-DIK/ türemiş   T. Gerçek 

"...tanıdık 

sokaklardan, ıslak 

ağaçların 

hüznünden…" 

13 

tanıdık şeyler /-DIK/ türemiş   T. Gerçek 

"... fazla tanıdık, fazla 

sokulgan şeylere 

dönüştüğünü…" 

148 
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tanık köpek /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"... tanık iki karanlık 

köpek çıkıp, korkuyla 

kaçtılar." 

32 

tarihî denizaltı /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...tarihî bir 

denizaltımızın, çarpık 

kafalı 

futbolcuların…" 

81 

tarihî kumpas /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...tarihi ve 

muhafazakâr 

kumpasların…" 

229 

tarihî roman /+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 
"...tarihi resimli 

romanlar…" 
212 

tarihli saat /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tarihli bir 

Universal marka 

saatin…" 

135 

taş ev Ø Basit   T. Gerçek 
Bahçedeki taş evde 

altı saat kaldım. 
234 

taşralı öğretmen /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...taşralı 

öğretmenlere 

benzeten uzun poplin 

etekliklerden alırdı…" 

67 

tatlı 
akıl 

karışıklığı 
/+lI/  Türemiş   T. Üst 

"...tatlı bir akıl 

karışıklığıyla ben 

kendimden 

geçerken…" 

211 

tatlı kan /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...Canan'ın tatlı kanı 

olduğuna emindim." 
195 

tatlı kız /+lI/  Türemiş   T. Üst 
"Ne tatlı kızsın sen, 

dedi…" 
62 

tatlı müzik /+lI/  Türemiş   T. Üst 

"...tatlı müziğine 

kulak 

kabartırlarken…" 

136 

tatlı müzik /+lI/  Türemiş   T. Üst 
"...tatlı bir müzik gibi 

gelmiş olmalı. " 
157 

tatlı renk /+lI/  Türemiş   T. Üst 
"...tatlı ve inanılmaz 

renklerini seçtiğim…" 
232 

tatlı rüzgar /+lI/  Türemiş   T. Üst 

"...tatlı ve nefis rüzgâr 

içinde bir müzik 

çalıyordu." 

55 

tatlı 
sabah 

serinliği 
/+lI/  Türemiş   T. Üst 

"Tatlı yumuşak bir 

sabah serinliği…" 
177 

tatlı 
sarhoşluk 

anları 
/+lI/  Türemiş   T. Üst 

"Hani tatlı sarhoşluk 

anlarının sonunda, 

kafa iyice bulanır 

da…" 

74 

Tatlı sıvı /+lI/  Türemiş   T. Gerçek "Tatlı bir sıvı gibi…" 38 

tatlı top /+lI/  Türemiş   T. Üst 

"...tatlı bir top yapıp 

omuzlarına dökülmüş 

olurdu." 

61 

tatlı mı tatlı 
sabah 

güneşi 
/+lI/.../+lI/ SÖ İkileme T. Üst 

"...tatlı mı tatlı bir 

sabah güneşinin 

altında oturmuşlar…" 

233 

tavuk yüklü kamyon /+lI/ SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...tavuk yüklü bir 

kamyona geçirdik…" 
52 
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taze açma Ø Basit   Far. Gerçek 

"Taze açmaları kaşar 

peynir dilimleriyle 

birlikle yerken…" 

180 

tebeşir 

kokulu 
sınıf /+lI/ SÖ 

BsizİT

m 

Far.+

T. 
Gerçek 

"...tebeşir kokulu 

küçük sınıfın camları 

sanki buzdandı." 

22 

tebeşir rengi ışık Ø SÖ 
BsizİT

m 

Far.+

T. 
Gerçek 

"...tebeşir rengi ışığın 

içinde…" 
23 

tecrübeli adam /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tecrübeli adamın 

taşradaki başka bazı 

meraklı babalara…" 

121 

tehditkâr hava /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Üst 

"...tuhaf bir tehditkâr 

hava hissettim. " 
161 

tehditkâr kadın /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"Gül kızların anneleri, 

küçük tehditkâr bir 

kadındı…" 

97 

tehditkâr lamba /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Üst 

"...kamyonların 

tehditkâr lambalarını 

ve şoför yerinin…" 

44 

tehlikeli bölge /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tehlikeli ve 

güvensiz bölgelere 

adım atmaktan 

çekinerek..."  

146 

tehlikeli kitap /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tehlikeli 

kitaplardan biri 

olmadığına tanıklık 

etmişlerdi." 

121 

tehlikeli sokak /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tehlikeli 

sokaklarına çıkar 

gibi…" 

12 

tek göz Ø  Basit   T. Gerçek 

"...tek gözü şaşı uzak 

lambalarının 

aydınlattığı…" 

44 

tek  ayak Ø  Basit   T. Gerçek 

"...tozlu kaloriferin, 

tek ayağı kısa 

sehpanın, halının…" 

221 

tek ayağı kısa sehpa Ø  SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"...tek ayağı kısa 

sehpanın, halının 

üzerinden…" 

221 

tek gözü şaşı lamba /-I/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"...tek gözü şaşı uzak 

lambalarının 

aydınlattığı…" 

44 

tekir kedi Ø Basit   T. Gerçek 
"Tekir kediyi 

ezmeyeyim derken…" 
53 

teknik arıza /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 
"Teknik bir arızadan 

dolayı…" 
43 

teknik ayrıntılar /+ik/ Türemiş   Fr. Gerçek 

"...teknik ayrıntılarına 

duyduğum bir 

merakla birlikte…" 

93 

telaşlı ağaç /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...telaşlı ağaçlar 

kadife geceyle 

aramıza girerken…" 

49 
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telaşlı 
karıncalanm

a 
/+lI/ Türemiş   

Ar.+

T. 
Üst 

"...telaşlı bir 

karıncalanma yarattığı 

için bu şehirde gerekli 

adrese…" 

165 

telaşlı öpüşler /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...telaşlı öpüşlerim ve 

iç çekişlerinle iki ucu 

açık bir zamanın…" 

144 

telaşlı Peter /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...telaşlı Peter, 

"ülkemizin 

kalkınması suya 

düşecek…" 

105 

telaşlı tavşan /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...boş lokantalar, 

sessiz dağlar, telaşlı 

tavşanlar." 

50 

telaşlı tavşan /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...boş lokantalar, 

sessiz dağlar, telaşlı 

tavşanlar." 

169 

telaşlı yürek /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...telaşlı yüreğim fark 

etti Canan'ın 

gölgesini." 

29 

televizyonlu oda /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...televizyonlu bir 

oda istedim." 
175 

televizyonu 

açık 
kahvehane /-(I)k/ SÖ 

İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"...televizyonu açık 

bir kahvehaneden ve 

lambaları yanan…" 

81 

telli kavak /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...Telli Kavak Sok. 

no. 28'deki…" 
123 

telli kavak /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...Telli Kavak 

Sokağı'ndaki…" 
124 

telli kavak /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...Telli Kavak 

Sokak'ta…" 
126 

tembel otobüs Ø Basit   Far. Üst 
"...tembel otobüs hım 

hım ilerlerken…" 
160 

temel ilkeler Ø Basit   Rum. Üst 

"Felsefenin Temel 

ilkeleri diye bir 

kitap…" 

16 

temel kelime Ø Basit   Rum. Üst 
"...temel kelime 

olduğu için zaten…" 
237 

temel şey Ø  Basit   Rum. Üst 
"...temel bir şeydi ve 

orada aramızdaydı." 
59 

temiz kamyon Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"...temiz kamyonlarla, 

önce kravatsız 

sürücülerin 

getirdiği…" 

111 

temiz 
okul 

defterleri 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...temiz okul 

defterlerine kitabı el 

yazısıyla yeniden…" 

179 

temiz sayfa Ø  Basit   Ar. Gerçek 

"...temiz ve beyaz 

sayfanın kokusunu 

içime çektim…" 

37 

teneke parça Ø Basit   T. Gerçek 

"...demir ve teneke ve 

alüminyum ve cam 

parçalarına 

çarptım…" 

45 
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tenha kasaba Ø  Basit   Far. Gerçek 
"...tenha bir kasabanın 

dar sokaklarında…" 
51 

terli adam /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... binen terli, şişman 

adamın elindeki 

bavulun…" 

67 

terli gömlek /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...terli 

gömleklerinden 

sıyrılıp…" 

200 

terli gövde /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...iri, terli gövdesini 

yerleştirip yolumu 

kesti." 

84 

tertemiz önlük *r/Ø SÖ PekşSf Ar. Gerçek 
"...tertemiz pırıl pırıl 

bir önlük…"  
170 

tertemiz sayfa *r/Ø SÖ PekşSf Ar. Gerçek 

"...sanki açık bir 

defterin tertemiz 

sayfasıydı." 

37 

tertemiz tıraş *r/Ø SÖ PekşSf Ar. Gerçek 

"...tertemiz tıraşından 

mı, bakımlı, kendine 

güvenli halinden 

mi…" 

168 

tescilli müptezeller /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tescilli müptezeller 

niye huzurlu 

şehrimizde 

toplanıyorlar?" 

91 

tıkırtısız beyler /+sIz/  Türemiş   T. Üst 
"...bu tıkırtısız beyler, 

biri noterdi…" 
134 

tıkış tıkış garaj 
/-ış/ … 

/-ış/ 
Türemiş   T.   

"Tıkış tıkış kalabalık 

garajların birinde…" 
64 

tıkış tıkış kalabalık 
/-ış/ ... 

/-ış/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"Tıkış tıkış kalabalık 

garajların birinde…" 
64 

tıraşlı [doktor] /+lI/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...orta yaşlı tıraşlı 

biri…" 
150 

tıraşsız [yüz] /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek "...yüzü tıraşsızdı…" 157 

tıraşsız muavinler /+sIz/  Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...tıraşsız muavinler, 

alın götürün beni…" 
50 

titiz er Ø Basit   T. Gerçek 

"...titiz erle, Allah'la 

doğrudan konuşma 

fırsatı…" 

47 

titiz ev kadını Ø Basit   T. Gerçek 
"Titiz bir ev kadınının 

dikkatini…" 
157 

titiz Gülizar Ø Basit   T. Gerçek 

"...titiz Gülizar'ın, 

sinirli Gülendam'ın 

bakışlarının…" 

136 

titiz kalem Ø Basit   T. Üst 

"...titiz kalemin 

yetiştiremeyeceği 

kadar…" 

94 

titrek ışık /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...titrek bir ışığa uzun 

uzun bakar…" 
50 

titrek ışık /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...otobüs titrek 

ışıktan uzaklaşmaya 

başladığı zaman…" 

51 
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titrek duman /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...titrek sigara 

dumanlarının 

dışında…" 

65 

tomar tomar para Ø SÖ İkileme Ar. Gerçek 

"...tomar tomar para 

ve gökte bu yeni 

yıldızlar…" 

49 

tombul hamburger Ø Basit   T. Gerçek 

"...tombul 

hamburgerlerin, ruj 

kırmızılı, papatya 

sarılı…" 

244 

tombul patlıcan Ø Basit   T. Gerçek 
"...tombul patlıcanlar, 

şen domatesler…" 
163 

tombul teyze Ø Basit   T. Gerçek 
"...altın dişli bir 

tombul teyze." 
65 

top top yünler Ø Basit   T. Gerçek 
"...top top örgü 

yünlerine bakıyordu." 
134 

topal bacak Ø Basit   T. Gerçek 

"...topal bacakla 

askere gidecek 

kerizlerden…" 

161 

toplu sünnet /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...toplu sünnet 

töreninin bezden 

ilanları…" 

67 

toplu tabanca /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"... bir toplu tabanca, 

bütün meraklılarının 

bayılacağı…" 

142 

toprak yol Ø Basit   T. Gerçek 
"...toprak bir yola 

girdik…" 
97 

toprak yükselti Ø Basit   T. Gerçek 
"...sahne denilen 

toprak yükseltiden…" 
172 

torbalı adam /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...pembe plastik 

torbalı adamın 

karşıdan karşıya…" 

29 

torpilli çay /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Üst 

"Bana torpilli bir 

koyu çay verdi…" 
153 

toz topraklı dağ yolu /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...ya da toz topraklı 

dağ yoluna…" 
62 

tozlu akşam ışığı /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...tozlu akşam ışığına 

dalgın, yorgun…" 
80 

tozlu 
arka 

sokaklar 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu arka 

sokakları bile sayısız 

pleksiglas 

panonun…" 

229 

tozlu cam /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...gözlüklerden 

yapılmış tabelasının 

tozlu camlarında…" 

229 

tozlu dolap /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Odanın tozlu 

dolabında 

bulduğum…" 

49 

tozlu gözlük /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu ve lekeli 

gözlüklerinde iki 

simetrik 

gökkuşağı…" 

119 

tozlu güneş ışığı /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu güneş ışığı 

bacaklarına bal 

rengiyle vurunca…" 

95 
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tozlu kalorifer /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu kaloriferin, 

tek ayağı kısa 

sehpanın…" 

221 

tozlu kasabalar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu kasabalarda, 

uykulu çarşılarda, 

kirli garajlarda…" 

59 

tozlu köy /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu ve dumanlı 

bir köyden bozma 

kasabanın…" 

160 

tozlu mahalle /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bu tozlu mahallede 

yaşadığına işaret 

ediyordu. " 

165 

tozlu raflar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu raflarından 

bulup çıkardığı on 

yıllık…" 

58 

tozlu salon /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...küllü ve tozlu 

salonun 

karanlığında…" 

231 

tozlu traktör /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu traktörler, ne 

de Merkez Lezzet 

Lokantası." 

97 

tozlu vitrin /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu vitrinde 

dikkatimi çeken kara 

bir…" 

157 

tozlu vitrinler /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...tozlu vitrinlere 

bakılacak bir yer değil 

de…" 

87 

tozlu yer /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...tozlu ve döküntü 

yerlerden…" 
162 

transistörlü radyo /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...transistörlü 

radyoyla 

destekliyordu." 

98 

trapezci [kişi] /+CI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...gördüğüm harika 

trapezciler vardı…" 
171 

trapezci kız /+CI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"…leylek bacaklı 

trapezci bir Fransız 

kızına geçti…" 

235 

tropikal manzara Ø Basit   Fr. Gerçek 
"...yabancı tropikal bir 

manzarada".." 
71 

tuhaf [dünya] Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...yeni dünya o kadar 

yabancı, o kadar tuhaf 

ve şaşırtıcıydı ki…" 

8 

tuhaf bacak Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Pantolonunu sıyırıp 

tuhaf bir bacak 

gösterdi."  

161 

tuhaf buluşlar Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...tuhaf buluşlar ve 

alışkanlıklarla…" 
103 

tuhaf dürtü Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Yüreğim tuhaf bir 

dürtüyle…" 
101 

tuhaf 
elbise 

parçası 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Tuhaf bir elbise 

parçası…" 
172 

tuhaf gök Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...çıkarken yukarıda 

tuhaf bir gök …" 
78 
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tuhaf 
hafıza 

kaybı 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...tuhaf bir hafıza 

kaybından ve 

kalabalıklardan…" 

231 

tuhaf hava Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...tuhaf bir tehditkâr 

hava hissettim. " 
161 

tuhaf ışık Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...bir tuhaf ışık mı 

görüyordum, 

yoksa…" 

172 

tuhaf ifade Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...tuhaf ve değişik bir 

ifadeye büründü ki..." 
138 

tuhaf istek Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Aklımda tuhaf bir 

istek vardı…" 
17 

tuhaf kitaplar Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...tuhaf, değişik, 

yabancı buldukları 

kitapları…" 

131 

tuhaf sessizlik Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...aynı tuhaf sessizlik 

başladı." 
174 

tuhaf şarkı Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...tuhaf bir şarkının 

bestesini duyar gibi 

oldum." 

170 

tuhaf şekil Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...tuhaf bir şekilde 

hissederek. " 
25 

tuhaf 
taşra 

gazetesi 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...tuhaf bir taşra 

gazetesi, yüzünde 

esrarlı bir gülüşle…" 

64 

tuhaf 
taşra 

gazozları 
Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...tuhaf taşra 

gazozlarının 

şişeleriyle…" 

56 

tuhaf yükseliş Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...tuhaf bir yükselişle 

kaybolduklarını…" 
37 

tuhafiyeci [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...uykulu 

tuhafiyeciden 

pazarlıkla satın 

alıp…" 

61 

tuhafiyeci [kişi] /+CI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tuhafiyecinin ihbar 

mektubunda…" 
160 

tuhafiyeci dost /+CI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...tuhafiyeci dostumu 

da garaj 

kalabalığında…" 

160 

turuncu ışık Ø Basit   
Far+

Ar 
Gerçek 

"...turuncu ışığına bir 

çocuk gibi 

baktığını…" 

86 

turuncumsu ışık /+(I)msI/ Türemiş   

Far.+

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...turuncumsu ve 

kızıl ışıklar 

vururken…" 

57 

turuncumsu renk /+(I)msI/ Türemiş   

Far.+

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...sonra turuncumsu, 

sonra mavi ve 

kızılımsı bir renk 

veren…" 

175 

tutkulu budala /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...çalışan saygıdeğer 

ve tutkulu budalalara, 

…" 

143 

tutkulu genç /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...tutkulu bir gençtim 

ben…" 
134 

tuttuğunu 

koparan 
adam /-An/ SÖ Cc T. Üst 

"...tuttuğunu koparan 

adamlar gibi…" 
156 
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tuzlu gözyaşları /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...tuzlu gözyaşlarını 

şıp şıp damlamaya…" 
242 

tükenmez kalem /-z/ Türemiş   T. Üst 
"...tükenmez 

kalemimi alıp…" 
37 

türbanlı kadın /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...türbanlı kadınlara 

satan ceylan gözlü 

Rus mankenini…" 

230 

Türk kardeşler Ø Basit   T. Gerçek 

"...Türk 

kardeşlerinizin 

serüvenleri 

sayesinde…" 

103 

tüyler 

ürpertici 
dehşet şekli /+CI/ SÖ Cc T. Üst 

"...tüyler ürpertici bir 

dehşet şeklini…" 
206 

ucu açık zaman /-(I)k/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"...ucu açık bir 

zamanın içindeymiş 

gibi…" 

144 

ucu 

kordonsuz 
mikrofon /+sIz/ SÖ 

İliYalK

ısÖb 

T+Fr

.+T. 
Gerçek 

"...ucu kordonsuz ve 

sesi büyütmeyen bir 

mikrofon…" 

173 

ucu sivri dil Ø SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"...ucu sivri ve 

pembe." 
149 

ucuz 
dudak 

boyaları 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...ucuz dudak 

boyaları 

renklerinde…" 

56 

uçsuz 

bucaksız 
bozkır /+sIz/  SÖ İkileme T. Gerçek 

"...uçsuz bucaksız bir 

bozkırda…" 
92 

uçucu koku /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uçucu ve 

sarmalayıcı 

kokusuna…" 

231 

uçurumlu dağlar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uçurumlu dağlar 

yüzünden…" 
165 

ufak tefek ayrımlar 
/-(I)k/ ...     /-

(I)k/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...ufak tefek 

ayrımların dışında…" 
220 

ufak tefek 
kayıt 

memuru 

/-(I)k/ ...     /-

(I)k/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...ufak tefek kayıt 

memuru cüzdanı 

yalnızca…" 

78 

ufak tefek tamir işleri 
/-(I)k/ ...     /-

(I)k/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...ufak tefek tamir 

işlerinde yararlı 

olan…" 

107 

uluslararası buzdolabı Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...uluslararası soba, 

dondurma, buzdolabı, 

gazoz, tefecilik…" 

131 

uluslararası dondurma Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...uluslararası soba, 

dondurma, buzdolabı, 

gazoz…" 

131 

uluslararası gazoz Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...uluslararası soba, 

dondurma, buzdolabı, 

gazoz…" 

131 

uluslararası hasımlar Ø Birleşik   T. Gerçek 
"...ülkenin uluslararası 

hasımlarına kadar…" 
105 

uluslararası 
köfteli 

ekmek 
Ø SÖ 

BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...uluslararası soba, 

dondurma, buzdolabı, 

gazoz, tefecilik ve 

köfteli ekmek…" 

131 
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uluslararası kumpas Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...uluslararası siyasi 

tarikat ve kumpas 

varsayımlarıyla…" 

125 

uluslararası soba Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"Özellikle uluslararası 

soba, dondurma, 

buzdolabı…" 

131 

uluslararası şirket Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...uluslararası büyük 

şirketlerin meyve 

esanslı, bol 

reklamlı…" 

228 

uluslararası tarikat Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...uluslararası siyasi 

tarikat ve kumpas 

varsayımlarıyla …" 

125 

uluslararası tefecilik Ø SÖ 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

“Özellikle uluslararası 

…tefecilik ve köfteli 

ekmek 

şirketlerinin…” 

131 

umut verici film /-IcI/  SÖ Cc T. Gerçek 

"...umut verici bir 

filmden çıktıktan 

sonra…" 

133 

umutsuz adamlar /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...umutsuz adamlar 

kılığında hortlaklar 

gibi…" 

58 

umutsuz iç organları /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...umutsuz iç 

organlarını gösterir 

gibi…" 

170 

umutsuz it /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...kendim gibi iki üç 

umutsuz it bulup…" 
88 

umutsuz satıcılar /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...kapısından çıkan 

umutsuz satıcılar." 
56 

umutsuz tahminler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...umutsuz tahminler 

yapmaya başladı." 
154 

umutsuz yüz /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...umutsuz yüzüne 

merakla bakmıştık." 
203 

undan hayalet Ø Basit   T. Gerçek 

"Undan hayalet bana 

sigortacılık mesleğini 

sordu…" 

161 

upuzun boyun *p/-(I)n/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...upuzun boynunun 

birleştiği harika 

ülkede…" 

61 

upuzun gece *p/-(I)n/ SÖ PekşSf T. Gerçek 
"Uzun, upuzun 

rüzgârlı gece." 
50 

upuzun liste *p/-(I)n/ SÖ PekşSf T. Gerçek 
"...upuzun bir liste 

oluşmuştu." 
141 

upuzun masa *p/-(I)n/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"Uzun upuzun bir 

masada gaz 

lambalarının 

ışığında…" 

97 

upuzun yolculuklar *p/-(I)n/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...uzun upuzun, hiç 

bitmeyecek kadar 

uzun yolculuklar 

belirdi aklımda…" 

23 
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upuzun yük treni *p/-(I)n/ SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...upuzun yük 

trenlerinin sabırlı tak 

taklarını…" 

17 

uslu abla /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uslu bir ablanın 

belirip…" 
68 

uslu kız /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uslu kızının 

konuşmalarından 

anladım…" 

97 

usta [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 
"...tekerleği akord 

eden ustayla…" 
240 

usta 
seslendirm

e sanatçısı 
Ø Basit   Far. Gerçek 

"...usta bir 

seslendirme sanatçısı 

gibi bir anda…" 

66 

utangaç [kişi] /-GAç/ Türemiş   T. Gerçek 
"...utangaç hevesliler 

gibi…" 
126 

utanmasız sırdaş /+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...sabaha doğru ise 

sarmaş dolaş 

utanmasız sırdaşı." 

53 

uyanık çocuklar /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kalkan uyanık 

çocuklara 

gülümser…" 

229 

uyanık örgütçüler  /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uyanık örgütçüler 

kalabalığına 

dönüp…" 

90 

uygun adım /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"... uygun adım 

koşarak…" 
162 

uygun akılcılık /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uygun bir akılcılık 

ve hiç de yüzeysel 

olmayan…" 

244 

uygun an /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uygun bir an 

yumurtlayabilmek 

için…" 

213 

uygun mantık /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uygun bir mantıkla 

içime sindirmeye 

çalıştım." 

137 

uykulu 
birkaç 

koyun 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu birkaç 

koyunla sığırın 

olmayan yeşillikleri 

kokladığı…" 

107 

uykulu çarşılar /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...uykulu çarşılarda, 

kirli garajlarda…" 
59 

uykulu çocuk /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"…uykulu bir 

çocuğun sunduğu…" 
64 

uykulu 
gece 

yolcusu 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu gece 

yolcularıyla birlikte 

uslu uslu…" 

71 

uykulu hemşire /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uykulu hemşireyi 

terk ettim." 
49 

uykulu kamyon /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...uykulu ve hayalet 

kamyonlar gibi 

yorgun…" 

88 

uykulu 
kamyon 

şoförleri 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu ve sarhoş 

kamyon şoförleri 

gibi…" 

89 
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uykulu kız /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu genç kızları 

hatırlatan, 

masallardan çıkma…" 

237 

uykulu manav /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu manav ve 

uykulu sinekleri, tatlı 

mı tatlı bir sabah 

güneşinin…" 

233 

uykulu memur /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu memur ve 

memureleri dikkatle 

gözden geçirdim." 

153 

uykulu memure /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu memur ve 

memureleri 

dikkatle…" 

153 

uykulu sinek /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu sinekleri, 

tatlı mı tatlı bir sabah 

güneşinin altında…" 

233 

uykulu sürücü /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...şoför kahvelerinde 

en uykulu sürücüleri 

buldum." 

52 

uykulu tuhafiyeci /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu 

tuhafiyeciden 

pazarlıkla satın 

alıp…" 

61 

uykulu yolcular /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykulu yolcuların 

tek bir şaşkın 

tavuğun…" 

52 

uykulu yolcular /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uykulu yolcular 

uyanacak…" 
247 

uykusuz [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...sarhoşların ve 

uykusuzların 

kapıştığı…" 

42 

uykusuz [kişi] /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"Güdül şehrindeki 

uykusuzların…" 
86 

uykusuz gözler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...uykusuz gözlerim 

ışıktan kamaşırken…" 
160 

uykusuz 
günahkarla

r 
/+sIz/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uykusuz 

günahkârlar gibi 

usulca…" 

42 

uykusuz katil gecesi /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"...uykusuz bir katil 

gecesi geçirdim…" 
194 

uykusuz orman /+sIz/  Türemiş   T. Üst 
"...uykusuz ormanlar 

gibi…" 
43 

Uykusuz şoförler /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 
"Uykusuz şoförler, 

yorgun otobüsler…" 
50 

uykusuz yolcu /+sIz/  Türemiş   T. Gerçek 

"...uykusuz 

yolculardan tavana 

yükselen titrek sigara 

dumanlarının…" 

65 

uysal çomar /-sAl/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uysal bir çomarla 

birlikte seyrettim." 
162 

uysal hayaletler /-sAl/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uysal hayaletler 

gibi birer birer…" 
59 
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uzak akraba /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 

"...uzak ve kimsesiz 

bir akrabanın 

hastalandığını 

söylemiştim…" 

226 

uzak anı /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...uzak bir anıyı 

bazan ansızın 

hatırlar…" 

172 

uzak ışık /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...uzak ışıklarıyla 

aydınlanan bu 

çizgilere…" 

245 

uzak ışık /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"...uzak ışıklarını 

üstümüze dikmiş…" 
247 

uzak kentler /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...uzak ve kimsesiz 

bir akrabanın 

hastalandığını 

söylemiştim…" 

226 

uzak 
kesişme 

noktası 
/-(I)k/  Türemiş   T. Üst 

"...uzak, çok uzak bir 

kesişme noktasında 

geçmişimin…" 

223 

uzak lamba /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"…tek gözü şaşı uzak 

lambalarının…" 
44 

uzak lamba /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...uzak lambalarını 

çevirir kendimi 

toparlarım…" 

241 

uzak mahalle /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"Uzak bir mahalleden 

bir iki köpek…" 
86 

uzak manzara /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...çok uzak, bize çok 

yabancı tropikal bir 

manzarada…" 

71 

uzak otel /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"...uzak otelin 

penceresinden…" 
87 

uzak şehir /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"...uzak bir şehirden 

arıyor…" 
35 

uzak 
tren 

istasyonları 
/-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 

"...uzak tren 

istasyonlarında…" 
104 

uzak ülke /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"...uzak ülkelere 

gitti…" 
35 

uzak ülke /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"...uzak ülkelerin 

gürültüsünü…" 
42 

uzak yer /-(I)k/  Türemiş   T. Gerçek 
"...uzak yerlerde, her 

neresiyse bir yerde…" 
186 

uzun [kişi] /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ince uzun, 

düşünceli, dalgın, 

yorgun. " 

26 

uzun 
araştırmala

r 
/-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"Uzun araştırmalarım, 

gezilerim…" 
187 

uzun bacaklar /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun bacaklarının 

arasına…" 
230 

uzun boy /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uzun boylu, beyaz 

gömlekli babası 

geldi…." 

35 

uzun boy /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun boylu, solgun 

yüzlü…" 
57 



219 
 

uzun boy /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uzun boylu ve arsız 

bir herifle dans 

ediyordu." 

83 

uzun boy /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"Uzun boylu, 

yakışıklı…" 
97 

uzun boy /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun boylu gölge 

MiT'den…" 
163 

uzun boy /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek "Uzun boylu, ince…" 239 

uzun boyun /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun boynuna ve 

saçlarına…" 
85 

uzun el /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun ellerini 

dizlerimde…" 
65 

uzun eteklik /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun poplin 

etekliklerden alırdı…" 
67 

uzun gece /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun bir gece 

vadediyordu. " 
175 

uzun gece /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"Uzun, upuzun 

rüzgârlı gece." 
50 

uzun 
gece 

yolculuğu 
/-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"…uzun gece 

yolculuğu…" 
245 

uzun geceler /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun gecelerden 

birinde…" 
98 

uzun gölge /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun gölgelerle 

birlikte…" 
185 

uzun kirpik /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun kirpikli 

güzeller güzeli…" 
233 

uzun kol /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"...güzel uzun 

kolundan tutup 

çekmek istedim…" 

26 

uzun kollar /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun kolları bazan 

birbirine paralel…" 
61 

uzun masa /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"Uzun upuzun bir 

masada…" 
97 

uzun namlu /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
" Uzun namlulu 

kılıfı…" 
142 

uzun 
okuma 

saatleri 
/-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"Uzun okuma saatleri 

boyunca…" 
142 

uzun 

otobüs 

yolculuklar

ı 

/-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"...uzun otobüs 

yolculuklarına çıktım. 

" 

200 

uzun parmak /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"Uzun parmakları, 

küllükle 

bacaklarımız…" 

68 

uzun parmak /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...Uzun parmaklı, 

düzgün…" 
155 

uzun saatler /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"..içerde uzun saatler 

kaldıklarım 

saptamıştı." 

137 

uzun saç /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"Uzun saçlı kızın 

yüzünden…" 
73 

uzun saç /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun saçlı özentili 

gençlerden…" 
134 



220 
 

uzun sessizlik /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun sessizlikler, 

geceler ve…" 
61 

uzun sessizlik /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"Uzun bir sessizlik 

oldu." 
119 

uzun sessizlik /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"Uzun sessizlikler 

oldu." 
148 

uzun sessizlik /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun bir sessizlik 

oldu." 
223 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"Bir süre, uzun bir 

süre, Canan, 

Taşkışla'nın…" 

30 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"...uzun bir süre 

sessizce öyle 

oturduk." 

55 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"Uzun bir süre, Canan 

ile birlikte…" 
103 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"Uzun bir süre 

eşyaların 

hafızasından…" 

110 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"Uzun bir süre hiç 

konuşmadan…" 
115 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"...uzun bir süre başka 

hiçbir şey düşünemez 

oldum." 

148 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"...uzun bir süre seni 

göremeyeceğimi 

biliyordum." 

152 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"Uzun bir süre 

sustuk." 
183 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"Uzun bir süre de 

aklımın içindeki 

seslerle…" 

184 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun bir süre 

sustuk…" 
190 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun bir süre 

hatırlamak için…" 
223 

uzun süre /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun bir süredir 

ihtiyar şekerciyi…" 
238 

uzun uyku /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"Uzun ve deliksiz bir 

uykuyu mışıl mışıl 

çektikten sonra…" 

244 

uzun yolculuk /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"Uzun bir yolculuktan 

sonra…" 
143 

uzun yolculuk /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"...o uzun 

yolculuklarından biraz 

olsun…" 

212 

uzun yolculuklar /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun yolculuklar 

belirdi aklımda…" 
23 

uzun yük treni /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"...uzun yük 

trenlerinden birinin 

gürültüsünü dinledim. 

" 

37 

uzun yük trenleri /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...uzun yük trenleri 

Doğu'ya doğru…" 
219 



221 
 

uzun zaman /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun bir zaman 

orada pencerede…" 
86 

uzun zaman /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...uzun bir zaman 

tuttuğunu…" 
114 

uzun boylu [adam] /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"Uzun boylu, ince, 

zarif ve yaşma göre 

de dinç 

görünüşlüydü." 

239 

uzun boylu adam /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...uzun boylu, solgun 

yüzlü, narin gövdeli 

adam…" 

57 

uzun boylu baba /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...uzun boylu, beyaz 

gömlekli babası 

geldi…." 

35 

uzun boylu gölge /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...uzun boylu gölge 

MiT'den Movado 

muydu?" 

163 

uzun boylu herif /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...uzun boylu ve arsız 

bir herifle dans 

ediyordu." 

83 

uzun kirpikli çocuk /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...uzun kirpikli 

güzeller güzeli bir 

çocuğu görünce…" 

233 

uzun namlulu kılıf /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Far.+

T. 

Üst 

 "Uzun namlulu kılıfı 

da kabza olup 

tüfeğe…" 

142 

uzun 

parmaklı 
el /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"Uzun parmaklı, 

düzgün, olağanüstü 

güzel elleri vardı. " 

155 

uzun saçlı [kişi] /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 
"...uzun saçlı özentili 

gençlerden…" 
134 

uzun saçlı kız /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 
"Uzun saçlı kızın 

yüzünden…" 
73 

uzunca boy /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 
"Ortadan uzunca 

boylu. ince." 
214 

uzunca dönem /+CA/ Türemiş   T. Üst 
"...uzunca bir 

dönem…" 
237 

uzunca suskunluk /+CA/ Türemiş   T. Üst 
"Uzunca bir 

suskunluk başladı." 
98 

ücra bakkal Ø Basit   T. Gerçek 

"...ücra bakkallarda, 

taşra kasabalarmdaki 

şekerci 

dükkanlarında…" 

225 

ücra 
Çatık 

kasabası 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...ücra Çatık 

kasabasına da…" 
231 

ücra dil Ø Basit   T. Gerçek 

"...ücra bir dilde 

geçici 

heyecanların…" 

219 

ücra kasaba Ø Basit   T. Gerçek 
"...ücra bir kasabada 

sıkışıp kalmış…" 
110 

ücra kasaba Ø Basit   T. Gerçek 
"...ücra kasabada 

unutulup gitmeye…" 
181 

ücra kasaba Ø Basit   T. Gerçek 
"...ücra kasabalara 

yaklaştıkça…"  
227 



222 
 

ücra kasaba Ø Basit   T. Gerçek 
"...ücra kasabalara 

kaçanlar gibi…" 
228 

ücra 
konaklama 

tesisi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...ücra bir konaklama 

tesisinin…" 
64 

ücra köşeleri Ø Basit   T. Gerçek 
"...ücra köşeleri 

içinde…" 
164 

ücra mahalle Ø Basit   T. Gerçek 

"... ücra bir 

mahallesinde benim 

gibi biri…" 

131 

ücra meyhaneler Ø Basit   T. Gerçek 

"...daha ücra, daha 

sefil meyhaneleri 

tercih eder…" 

127 

ücra otel Ø Basit   T. Gerçek 
"...ücra ve uzak otelin 

penceresinden…" 
87 

ücra şehir Ø  Basit   T. Gerçek 

"...ücra şehre giderse 

gitsin, içinde yumurta 

sepetli yolcular…" 

71 

ücra şehirler Ø Basit   T. Gerçek 

"...ücra şehirlere, 

ortaokul 

atlaslarında…" 

228 

ücra Türk Petrol Ø Basit   T. Gerçek 

"…en ücra, en sinekli 

ve en lanetli Türk 

Petrol'ün…" 

72 

ücra yer Ø Basit   T. Gerçek 
"...ama ücra yerlerde, 

kavanozların…" 
191 

üç boyutlu sessizlik /+lI/ SÖ ST T. Üst 

"Çünkü zaman üç 

boyutlu bir 

sessizliktir…" 

46 

üç katlı ev /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"Üç katlı bir örnek 

evlerin…" 
175 

Üç yapraklı yonca /+lI/  SÖ ST T. Gerçek 
"Üç yapraklı bir 

yonca"  
113 

üçkağıtçı [kişi] /+CI/  Birleşik   

T.+ 

Far.+

T. 

Üst 

"...aşağılık 

üçkağıtçılar, 

masonlar…" 

161 

üniversiteli [kişi] /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...çalışan bir 

üniversiteli ile…" 
13 

üniversiteli genç /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...üniversiteli genç 

görünümündeydiler." 
137 

üniversiteli genç /+lI/ Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...üniversiteli genç 

taşrada adını 

duyduğu…" 

176 

ünlemlerle 

kaynaşan 

sahne 

dekorları 
/-An/ SÖ Cc T.   

"...ünlemlerle 

kaynaşan korkutucu 

sahne dekorlarına…" 

230 

ünlemli cümle /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Ünlemli cümlelere 

dikkat ettiğimiz…" 
105 

ünlü mektup /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yazdığı ünlü bir 

mektupta…" 
219 

ünlü oyuncu /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...duvarlardaki ünlü 

oyunculardan 

hangilerini…" 

71 



223 
 

ürkek kuş /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ürkek bir kuş 

misali masamın 

üzerine…" 

140 

ürkek yabancı /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...kaçan ürkek 

yabancı gibi…" 
41 

ürpertici ışık /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...ürpertici bir ışığın 

içinde…" 
19 

ürpertici karanlık /+CI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...ürpertici yarı 

karanlığı uzaktan…" 
135 

üstü örtülü kulübecik /+lI/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Gerçek 

"...üstü örtülü bir 

kulübecik bile…" 
156 

üstün nitelik /+ün/ Türemiş   T. Gerçek 

"...aşan üstün 

nitelikleri ve 

sınırlılığı…" 

220 

üvey anne /+ey/ Türemiş   T. Gerçek 
"...üvey annesinin 

evden attığı…" 
102 

üvey baba /+ey/ Türemiş   T. Gerçek 

"Üvey babam bizi 

burada hiç 

istemedi…" 

167 

üzeri özenle 

örtülmüş 
yatak /-mIş/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...dönüp üzeri özenle 

örtülmüş yatağa 

takılıyordu." 

195 

üzücü ayrıntılar /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...üzücü ayrıntılarını 

acımasız hafızam…" 
202 

vahşi 
Amerikan 

doğası 
/+î/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"...vahşi Amerikan 

doğasında…" 
101 

vahşi batı /+î/ Türemiş   Ar. Üst 

"...Amerika'nın vahşi 

batısında 

karşılaştıkları…" 

103 

vahşi bozkır /+î/ Türemiş   Ar. Üst 

"...vahşi bozkır ise 

sigara ve lastik 

reklamlarıyla…" 

227 

vahşi ülke /+î/ Türemiş   Ar. Üst 

"...vahşi ve yabancı 

bir ülkede yol 

gösterecek…" 

8 

vahşi ülke /+î/ Türemiş   Ar. Üst 
"...vahşi ülkesini de 

zaten…" 
169 

vak vak ördekler Ø SÖ İkileme T. Gerçek 
"...çiçekler, vak vak 

ördekler, kediler…" 
134 

vakit öldüren erkekler /-An/ SÖ Cc 
Ar.+

T. 
Üst 

"...vakit öldüren 

erkekler, yaşlı ve 

hüzünlüler…" 

171 

vazgeçilmez ağaç /-z/ SÖ Cc T. Gerçek 
"...vazgeçilmez bir 

ağaç…" 
169 

vazgeçilmez parçalar /-z/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...vazgeçilmez 

parçaları gibi değil 

de…" 

13 

vazgeçilmez sorumluluk /-z/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...vazgeçilmez bir 

sorumluluğum 

olduğunu…" 

151 

vefakâr yatak /+kâr/ Türemiş   
Ar.+

Far. 
Gerçek 

"...vefakâr yatağım 

aklımdan bütünüyle 

çıktı…" 

18 



224 
 

vefasız yayıncı /+sIz/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Vefasız yayıncıyla 

ilişkisi böyle bitmiş." 
213 

veremli Rus /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...veremli ve 

alçakgönüllü Rus'a…" 
203 

verimli inek /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yörenin verimli 

ineklerinden." 
81 

vıdı vıdı 
huzursuzlu

k 
Ø SÖ İkileme T. Gerçek 

"...vıdı vıdı 

huzursuzluğuna 

bıraktı." 

179 

video 

kırmızısı 
elmalar Ø SÖ 

BsizİT

m 

İng.+

Ar. 
Gerçek 

"...video kırmızısı 

elmaların ve mekanik 

seslerin…" 

98 

videolu 
oyun 

salonları 
/+lI/ Türemiş   

İng.+

T. 
Gerçek 

"...videolu oyun 

salonlarındaki 

oyunlardan birinde…" 

230 

vişne rengi ceket Ø SÖ 
BsizİT

m 

Bulg.

+Far. 
Gerçek 

"...Erzincan'dan 

aldığım vişne rengi 

ceketimi…" 

65 

vişne rengi elbise Ø SÖ 
BsizİT

m 

Bulg.

+Far. 
Gerçek 

"...vişne rengi basma 

elbisesinden…" 
119 

vitrinli büfe /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"...vitrinli büfeyi, 

üzerindeki hiç 

kullanılmayan…" 

17 

vitrinli büfe /+lI/  Türemiş   
Fr.+

T. 
Gerçek 

"Vitrinli büfenin bir 

yarısında…" 
210 

yabancı [dünya] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yeni dünya o kadar 

yabancı, o kadar 

tuhaf…" 

8 

yabancı [dünya] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...kendi evim nasıl 

bütün dünya gibi 

yabancı, anlat…" 

22 

yabancı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yabancı ise, bu 

yadırgatıcı masal 

sahnesine …" 

233 

yabancı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yerli yabancı, 

bıyıklı bıyıksız 

onbinlerce mutsuz…" 

71 

yabancı ad /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yabancı adlı 

rengarenk tüketim 

maddelerinden…" 

229 

yabancı dergi /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yabancı bir 

dergiden kesilip…" 
226 

yabancı dünya /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yabancı bir 

dünyada…" 
22 

yabancı filmler /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yabancı filmlerin 

jeneriklerindeki 

gibi…" 

87 

yabancı filmler /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yabancı filmlerin 

etkisiyle yağmur 

yağarken…" 

149 

yabancı genç /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yabancı gencin 

kitapla ilgilendiğini 

görür…" 

188 



225 
 

yabancı harfler /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yabancı harfler ve 

kelimelerle 

yazılmış…" 

231 

yabancı kasaba /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yabancı bir 

kasabada sarhoş 

olup…" 

92 

yabancı kitaplar /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yabancı buldukları 

kitapları okuyan…" 
131 

yabancı manzara /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bize çok yabancı 

tropikal bir 

manzarada…" 

71 

yabancı oyuncak /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yabancı oyuncağın 

içinde…" 
204 

yabancı sesler /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yabancı sesler gibi 

işittim." 
8 

yabancı şarkıcı /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bir yabancı 

şarkının klibine…" 
202 

yabancı uygarlık /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yabancı 

uygarlıklara, Batı'dan 

gelen…" 

76 

yabancı ülke /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yabancı bir ülkede 

yol gösterecek…" 
8 

yabancı ülke /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 

"…yabancı bir 

ülkenin tehlikeli 

sokaklarına…" 

12 

yabancı adlı 
tüketim 

maddeleri 
/+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...yabancı adlı 

rengarenk tüketim 

maddelerinden 

kaçmak ister gibi…" 

229 

yadırgatıcı 
masal 

sahnesi 
/-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yadırgatıcı masal 

sahnesine…" 
233 

yağlı boya /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...gerçek yağlıboya 

resimlerdeki…" 
221 

yağlı kağıt /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...dilim dilim kestirip 

yağlı kağıda sardırttı." 
177 

yağlı boya resimler Ø SÖ ST T. Gerçek 

"...yağlıboya 

resimlerdeki 

meleklerin…" 

221 

yağmurlu dünya /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...yağmurlu dünyaya 

tersinden bakarak…" 
73 

yağmurlu dünya /+lI/ Türemiş   T. Üst 

"...bizim yağmurlu 

dünyamıza geri 

döndü." 

77 

yağmurlu gece /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yağmurlu bir gece, 

kendisini 

öldürmek…" 

63 

yağmurlu gece /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yağmurlu bir gece, 

gözlerini…" 
67 

yağmurlu gece /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Canan'la yağmurlu 

bir gece 

yaşadığımız..." 

230 

yağmurlu yaz gecesi /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yağmurlu bir yaz 

gecesi yaptım da." 
71 

yağmurluklu [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...peşimdeki gerçek 

yağmurluklularla…" 
165 
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yağmurluklu amca /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yağmurluklu kendi 

halinde bir amcaya 

dönüştü." 

160 

yağmurluklu baylar /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yağmurluklu 

bayların, saat 

hayaletlerinin…" 

163 

yağmurluklu 
Seiko 

hayali 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yağmurluklu Seiko 

hayali olarak değil 

de…" 

160 

yakın şey /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bana yakın bir 

şeyler olduğuna…" 
177 

yakınlaşmaya 

eğilimli 
kız /+lI/ SÖ 

YliKıs

Öb 
T. Gerçek 

"Kız belki 

arkadaşlarına daha 

çok açılmaya, onlarla 

yakınlaşmaya, hatta 

belki onlarla kitabı 

paylaşmaya 

eğilimli…" 

138 

yakışıklı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yakışıklı, 

altmışbeş-yetmiş 

yaşlarında…" 

97 

yakışıklı [kişi] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...bayıldığın 

soğukkanlı 

yakışıklıları hatırla." 

144 

yakışıklı [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...genç yakışıklıların 

uçaklara ve 

helikopterlere…" 

70 

yakışıklı [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...evet, peki, 

yakışıklıydı." 
176 

yakışıklı [Rıfkı] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yakışıklı, biraz 

kederli." 
214 

yakışıklı adam /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...bu hüzünlü ve 

yakışıklı adamı…" 
191 

yakışıklı ağabey /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yakışıklı ve kibar 

bir ağabeyi…" 
34 

yakışıklı ağabey /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yakışıklı ağabey ve 

dördüncü köşesi…" 
35 

yakışıklı ağabey /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yakışıklı ağabey, 

benim yarım kalmış 

ödevi 

bulamadığını…"  

36 

yakışıklı delikanlı /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yakışıklı delikanlı, 

bir askerin 

sınıflama…" 

80 

yakışıklı doktor /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yakışıklı doktora, 

iri gözlü, sert hatlı …" 
168 

yakışıklı doktor /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yakışıklı doktora, 

bana kitabın reçetesini 

verdiği…"  

169 

yakışıklı doktor /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yakışıklı doktor 

olduğunu…" 
201 

yakışıklı doktor /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...keriz ve yakışıklı 

doktor…" 
202 



227 
 

yakışıklı erkek /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yakışıklı erkeklere, 

Atatürk 

heykellerine…" 

42 

yakışıklı insanlar /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yakışıklı insanları 

gösteren bir filmi…" 
215 

yakışıklı öğrenci /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"Yakışıklı öğrencinin 

sözünü ettiği…" 
81 

yakut gül Ø Basit   Ar. Üst 
"...yakut güllü ve 

bülbül sesli bir…" 
136 

yakut güllü 
İngiliz 

Prior saati 
/+lI/ SÖ ST 

Ar. + 

Far. 

+ Tr. 

Üst 

"...yakut güllü ve 

bülbül sesli bir ingiliz 

Prior saati…" 

136 

yalçın kayalıklar Ø Basit   T. Gerçek 
"...yalçın kayalıklarla 

sarılı…" 
101 

yalçın 

kayalıklarla 

sarılı 

uçurum /-I/ SÖ 
AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...yalçın kayalıklarla 

sarılı dik bir 

uçurumun…" 

101 

yalın [kitap] Ø Basit   T. Gerçek 

"...kitap, dışarıdan 

gelen beyaz ve 

ürpertici bir ışığın 

içinde olduğundan 

daha yalın…" 

19 

yalın dünya Ø Basit   T. Üst 
"...ne kadar da 

yalındır dünya…" 
146 

yalın ışık Ø Basit   T. Üst 
"...yalın ve güçlü 

ışık…" 
246 

yalnız dut ağacı /+(I)z/ Türemiş   T. Üst 
"Yalnız bir dut ağacı 

yarı karanlıktaydı." 
97 

yalnız öğrenci /+(I)z/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yalnız bir öğrenci 

olduğu için…" 
126 

yalnız mı 

yalnız 
ihtiyar 

/+(I)z/.../+(I)z

/ 
SÖ İkileme T. Gerçek 

"...yalnız mı yalnız bir 

ihtiyar…" 
43 

yan yana yatak Ø SÖ İkileme T. Gerçek "Yan yana iki yatak." 85 

yanık ışık /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...yanık ışıklarını 

gördüm. " 
40 

yanık mı 

yanık 

aşk ve 

ayrılık 

türküsü 

/-(I)k/.../-(I)k/ SÖ İkileme T. Üst 

"...radyodaki yanık mı 

yanık aşk ve ayrılık 

türküsünü…" 

191 

yanıp sönen ışıklar /-An/ SÖ Cc T. Üst 

"...yanıp sönen ışıklar 

ve acımasız reklam 

panolarıyla…" 

201 

yanıp sönen lamba /-An/ SÖ Cc T. Üst 

"...yanıp sönen neon 

lambalarla 

yazılmış…" 

79 

yanıp sönen neon lamba /-An/ SÖ Cc T. Üst 
"...yanıp sönen neon 

lambalarında…" 
40 

yanlış bobin /-Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"..yanlış bobini takan 

meczup…" 
109 

yanlış hayal /-Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"... yanlış hayallerden 

kurtarmalıyım…"  
106 

yanlış nota /-Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yanlış bir nota 

gibi…" 
29 

yanlış şey /-Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yaparsam, yanlış 

bir şey…" 
23 
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yanlış yer /-Iş/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yanlış yere gelmiş 

aileler. " 
171 

yanlış 

yorumlanmış 
işaretler /-mIş/ SÖ Cc T. Gerçek 

"...yanlış 

yorumlanmış işaretler 

ve körü körüne 

benimsenmiş…" 

33 

yapay boya /-ay/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yapay boya 

kullanılmamıştı." 
158 

yapayalnız [kişi] *p/+(I)z/ SÖ PekşSf T. Gerçek 
"Şimdi de yapayalnız 

kalmıştım." 
24 

yapayalnız [kişi] *p/+(I)z/ SÖ PekşSf T. Gerçek 
"...yapayalnız buldum 

kendimi. " 
175 

yapayalnız ay *p/+(I)z/ SÖ PekşSf T. Gerçek 
"...ay da yapayalnızdı 

o zaman." 
93 

yapılı omuz /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yapılı ve bal rengi 

omuzları…" 
171 

yapmacıklı hareket /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yapmacıklı 

harekete değil…" 
224 

yapraklı karanlık /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yapraklı ve rüzgârlı 

bir karanlığın…" 
175 

yaralı Mehmet /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yaralı Mehmet'in 

yanına koşmuştu. " 
60 

yararlı acı /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yararlı bir acı 

olduğunu…" 
39 

yararlı şeyler /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...yararlı şeyler 

aslında." 
145 

yaratıcı [kişi] /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat 

karamelalarının 

yaratıcısının…" 

234 

yaratıcı 
[Süreyya 

Bey] 
/-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...karamelasının 

yaratıcısı, ... Süreyya 

Bey…" 

234 

yaratıcı buluş /-IcI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yaratıcı bir buluşun 

tesellisiyle…" 
72 

yasal şekil /-l/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yasal bir şekilde 

yayımlanmış…" 
122 

yaşlı [göz] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...gözü yaşlı güzel 

kadınların…" 
167 

yaşlı [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yaşlı ve 

hüzünlüler…" 
171 

yaşlı [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...çok da yaşlı 

değildi." 
243 

yaşlı adam /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yaşlı bir adam 

sevinçle…" 
173 

yaşlı adam /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yaşlı bir adama 

dönmüştüm ben." 
199 

yaşlı 
belediye 

orkestrası 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yaşlı, yorgun ama 

hâlâ dinç çın çın bir 

belediye orkestrası…" 

181 

yaşlı memur /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ikram eden yaşlı 

bir memur…" 
228 

yavaş çekim Ø Basit   T. Gerçek 
"...yavaş çekimle 

geçtim…" 
45 
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yavaş çekim Ø Basit   T. Gerçek 
"...yavaş çekimle 

kalktım…" 
45 

yavaş mutluluk Ø Basit   T. Üst 
"...yavaş mutlulukla 

patladı…" 
72 

yayıncı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Haydut yayıncı, 

Rıfkı Amca'ya…" 
213 

yayıncı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...başka yayıncılar 

aramış…" 
213 

yayıncı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...kurt bir yayıncının 

teklifine…"  
212 

yayıncı [kişi] /+CI/ Türemiş   T. Gerçek 
"Vefasız yayıncıyla 

ilişkisi…" 
213 

yaylı [otobüs] /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 
"...sessiz bir otobüsten 

sonra, daha yaylı…" 
160 

yazar [kişi] /-Ar/ Türemiş   T. Gerçek 
"...ihtiyar yazar 

arasında…" 
188 

yazı yazmaya 

mahkum 
zavallı Ø SÖ 

YliKıs

Öb 

T.+ 

Ar. 
Gerçek 

"...yazı yazmaya 

mahkum bir 

zavallının…" 

185 

yazlık 
Kuran 

kursu 
/+lIk/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yazlık Kuran 

kursuna çağrılıyordu." 
78 

yedek subay /+ek/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yedek subay 

arkadaşla…" 
164 

yedek subay arkadaş Ø SÖ ST T. Gerçek 
"...yedek subay 

arkadaşla…" 
164 

Yedi Kandilli Süreyya /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 
"...Yedi Kandilli 

Süreyya bu!" 
173 

yedi kollu avize /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"...yedi kollu bir avize 

umudum bile…" 
199 

yedi kollu şey /+lI/ SÖ ST T. Gerçek "...bu yedi kollu şeyi." 174 

yelkenli gemi /+lI// Türemiş   T. Gerçek 
"...yelkenli gemiden 

arkada…" 
103 

yelkenlilerle 

dolu 
limanlar /-I/ SÖ 

AlıKıs

Öb 
T. Gerçek 

"...yelkenlilerle dolu 

limanlarda…" 
104 

yemyeşil vadi *m/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 
"...yemyeşil ve 

apaydınlık vadide…" 
102 

yeni adam Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni adam takma 

adını…" 
122 

Yeni ahlak Ø Basit   T. Gerçek 
"...Yeni Ahlak, ya 

da…" 
16 

yeni aile Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir aile 

yerleşmişti…" 
10 

yeni alem Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni alemdeki 

dayanılmaz 

yalnızlık…" 

19 

yeni araba Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni arabaları, bir 

de iki çocukları…" 
202 

yeni araştırmacı Ø Basit   T. Gerçek 

"...yedi yeni 

araştırmacıyı daha 

göreve almış…" 

130 
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yeni arkadaş Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni arkadaşlarımla 

oyun oynadığım kirli 

apartmanlara…" 

12 

yeni baskı Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir baskısını 

yapmayacağına…" 
189 

yeni biri Ø Basit   T. Gerçek 
"Yeni biriydim, ama 

bütünüyle değil." 
49 

yeni cümle Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir cümleyle, 

bir imgeyle…" 
218 

yeni 
çizim 

kalemi 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...mor saplı yeni bir 

çizim kalemi…" 
38 

yeni ders yılı Ø Basit   T. Gerçek 
"…,sonbaharda yeni 

bir ders yılı başladı." 
198 

yeni devlet Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir devlet 

kuracaktı." 
120 

yeni dizi Ø Basit   T. Gerçek 
"…televizyondaki 

yeni dizilerin…" 
46 

yeni duyarlılık Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni duyarlılığı 

istekle kıpırdanırdı." 
65 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir hayatın, 

yeni bir dünyanın 

varlığını…" 

8 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni dünyanın 

harikalarına ve 

korkularına ağır ağır 

açarken…" 

8 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni dünya o kadar 

yabancı, o kadar tuhaf 

ve şaşırtıcıydı ki…" 

8 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"…yeni bir dünyaya 

alışmaya çalışan bir 

acemi gibi…" 

11 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir dünyanın 

gerçekleşmekte 

olduğunu gördüm." 

12 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 
"...ama her adımımda 

yeni bir dünyanın…" 
14 

Yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni bir dünya 

varolan her şeyi 

çoktan iptal edip…" 

20 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni dünyaya böyle 

mi tanık olacaktım?" 
29 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...ne yeni bir hayat 

isterler, ne de yeni bir 

dünya." 

63 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni dünyayı iyice 

anlamak için yalnızca 

bakmalı…" 

66 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...bütün dünya 

olmalı, yeni bir 

dünya." 

72 
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yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Dünya 

Sineması'na girdiğini 

görüyor …" 

193 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni dünyanın 

hayali bir an içimde 

kıpırdandı." 

208 

yeni dünya Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir dünyaya 

geçecektim." 
247 

yeni 
dünya 

sineması 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Dünya 

Sineması'nın 

önünden…" 

175 

yeni ekran Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni ekran yeni 

hayattır." 
82 

yeni eşya Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni eşyalara açtığı 

savaştan…" 
76 

yeni 
eşya 

düzenleri 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni eşya 

düzenlerini ve kırık 

kalpli bayiler 

teşkilatını…" 

112 

yeni ev Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir evimiz 

olacak." 
174 

yeni evli Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni evli genç 

kocaya şüpheyle 

baktılar." 

151 

yeni fikir Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir cümleyle, 

bir imgeyle, bir fikirle 

karşılaşsam…" 

218 

yeni gezegen Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir gezegenin 

yüzeyine ayak 

basanların…" 

47 

yeni görüntü Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni görüntüler 

belirdi." 
36 

yeni hassasiyet Ø Basit   T. Gerçek 

"... bu topraklarda 

yaşayan insanlara 

yeni bir 

hassasiyetin…" 

237 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...Yeni Hayat'a nasıl 

bir ilham verdiğini…" 
238 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek "Yeni bir hayat." 26 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni hayatımızda, 

senin adın Ali 

Kara…" 

77 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni hayatım 

düzenli, disiplinli, 

dakiktir…" 

177 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni hayatı 

bulayım…" 
8 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir dünyanın 

varlığını…" 
8 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayata karşı 

öylesine bir 

heyecan…" 

9 
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yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

`...içimde ışıltısını 

hissettiğim yeni hayat, 

` 

14 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni hayatın 

eşiğindeydim." 
21 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni hayat bu 

muydu?" 
28 

Yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat 

karamelalarının 

kâğıdından…" 

39 

Yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"Yeni hayata o 

odadan çıkarak…" 
40 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"Canan da, yeni hayat 

da orada olmalıydı." 
41 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir hayata 

doğru yol 

alacağını…" 

41 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni hayata 

coşkuyla koşan." 
41 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni hayatın 

ışıltısından 

habersiz…" 

42 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayatlar 

vadeden renk renk 

yüzlerce şehir ve 

kasaba adının…" 

42 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Gözlerim yeni 

hayatımın izlerini 

ararken…" 

43 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir hayat, 

cebimde tomar tomar 

para …" 

49 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat 

markasına Zambo, 

Mabel ve Golden'ler 

arasında…" 

53 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...Bir hayat, yeni bir 

hayat!" 
53 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayatın ve 

ölümün hoş kokusunu 

aldım." 

54 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir hayata 

başlamak 

istediğini…" 

57 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni hayatın 

içindeymiş…" 
58 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"O yeni hayatı 

ararken…". 
60 

Yeni Hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...Yeni Hayat marka 

karamelalar…" 
61 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayattan 

haberdar 

insanların…" 

63 
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yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir hayat 

isterler…" 
63 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayatın ilk 

izlerine bir selam 

çakarken …" 

66 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni hayata doğru 

ilk çıkışının…" 
68 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"…yanımda yeni 

hayatı düşleyen 

Canan'ı…" 

69 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir hayatı 

temsil ediyoruz…" 
80 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni ekran yeni 

hayattır." 
82 

Yeni Hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...Yeni Hayat 

karamelaları getirdi." 
99 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayatın 

yaşandığı harika 

diyarın…" 

100 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...başladığı yeni 

hayatından…" 
137 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni hayata 

başlayabilmek için…" 
152 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...birlikte yeni bir 

hayata 

yükseleceklerini…" 

169 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayatımda 

bana daha ne tuzaklar 

hazırlamış…" 

184 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayatın 

benden sakladığı 

bilgisi vardı onda…" 

184 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"Yeni hayatı ve ülkeyi 

yazının…" 
187 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni hayata 

koşuyor." 
190 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayât marka 

karamelalarla 

karşılaştım…" 

191 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir hayata 

koşabilmek için 

değil…" 

199 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayatın 

renklerini 

düşleyebilmek…" 

204 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...Yeni Hayatı 

yazdığı yıllarda…" 
211 

yeni Hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...Yeni Hayat diye 

bir kitap yazmış…" 
213 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat'ı da ilk 

defa okuduğum 

salondaki…" 

215 
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yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat'ı 

yazarken de bu 

kitaplardan 

yararlanmıştı." 

216 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat marka 

karamelalarından yedi 

tane çıktı." 

225 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat 

karamelaları bir 

Melek Şeker Çiklet 

T.A.Ş. mamulüdür." 

226 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...Yeni Hayat'ı 

yazarken…" 
226 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat 

karamelaları Malatya 

ve çevresinde…" 

228 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni Hayat 

karamelalarının bir 

zamanlar 

bakkallarda…" 

228 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat 

karamelalarının 

üreticisi Süreyya 

Bey'in…" 

228 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat adı 

verip, üzerine de bir 

melek oturtmayı…" 

232 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat 

karamelalarının 

yaratıcısının…" 

234 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni Hayat 

karamelasının 

yaratıcısı…" 

234 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Hayat 

karamelalarını merak 

ettiğimi…" 

235 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni Hayat adını 

nereden çıkardığını 

hatırlamıyordu. " 

237 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni Hayat 

karamelalarındaki on 

bin maninin …" 

237 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yani Yeni 

Hayat'tan…" 
242 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"Bir hayat, yeni bir 

hayat…" 
246 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni hayatın 

sırlarını bana versin 

istedim." 

246 

yeni hayat Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir hayata 

geçmeyi…" 
247 

yeni hiçbir şey Ø Basit   T. Gerçek 
"….yeni hiçbir şey 

söyleyemedim. " 
206 
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yeni ışık Ø Basit   T. Gerçek 
"...Yeni Işık Oteli'ne 

gidip…" 
49 

yeni ışık Ø Basit   T. Gerçek 

"...Yeni Işık Oteli'nde 

otuz üç saat 

uyuduğum…" 

49 

yeni ışık Ø Basit   T. Gerçek 

"O yeni ışıkta, 

otobüsün sağ ön 

camında…" 

246 

yeni ilişkiler Ø Basit   T. Gerçek 
"...aralarında yeni 

ilişkiler kuruyor…" 
218 

yeni imge Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir cümleyle, 

bir imgeyle…" 
218 

yeni insan Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni insanları, 

ölümsüz ağaçları…" 
34 

yeni insan Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni insanlar, yeni 

görüntüler belirdi." 
36 

yeni insan Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni insanın kim 

olduğunu apaçık 

gördüm." 

41 

yeni ipucu Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir ipucu 

bulmaktan…" 
56 

yeni istek Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir istekle 

sallanırken…" 
72 

yeni kalp Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni kalpler, yeni 

hayatlar vadeden…" 
42 

yeni kelimeleri Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni kelimeleri ve 

sayfaları okuyordum." 
7 

yeni 
ketçap 

markaları 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni ketçap 

markalarını 

denemeyi…" 

244 

yeni kimlik Ø Basit   T. Gerçek 
"...elinde yeni 

kimliklerimizle…" 
77 

yeni kimlik Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni kimliği ve 

başladığı yeni 

hayatından…" 

137 

yeni kişi Ø Basit   T. Gerçek 
"Canan o yeni kişiyi 

tanıdığına göre…" 
58 

yeni kişi Ø Basit   T. Gerçek 
"...o yeni kişiyle 

yolculuk edip…" 
58 

yeni kitap Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir kitabın 

kapağına bakar 

gibi…" 

86 

yeni kitap Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir kitap 

yazmamıştı." 
127 

yeni komşu Ø Basit   T. Gerçek 
"...sonra bu yeni 

komşulara baktım…" 
11 

yeni mekan Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni mekânlarda 

kendilerini güvenlikte 

hissedebilmek için…" 

230 

yeni mutsuz Ø Basit   T. Gerçek 
"...her gece yeni bir 

mutsuzun…" 
53 
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yeni nesneler Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni nesneler ve 

onları vitrinlerinde…" 
111 

Yeni Öncü Ø Basit   T. Gerçek 

"...Devrimci Proleter 

Yeni Öncü'ye 

katılıp…". 

16 

yeni paragraf Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir paragrafa 

başladım…" 
37 

yeni ruh Ø Basit   T. Gerçek 
"Gövdemde yeni bir 

ruh…" 
49 

yeni saatler Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni saatlerden en 

çalışkan ve hevesli 

olanı, Seiko…" 

136 

yeni savaş Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir savaşın 

hayalleriyle kararlı." 
27 

yeni sayfaları Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni kelimeleri ve 

sayfaları okuyordum." 
7 

yeni sezon Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni sezona iddialı 

hazırlanan Alacaelli 

Kiremit Gençlik'in…" 

154 

yeni şevk Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir şevkle 

okumaya başladım. " 
208 

yeni şeyler Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni şeyler 

öğrenmiştim." 
89 

yeni tarih Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni tarih 

yapılacağı zaman…" 
119 

yeni tat Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni bir tadın 

varlığını 

hissettirerek…" 

237 

yeni tebliğ Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir tebliğ elde 

edebilir miydim? " 
91 

yeni televizyon Ø Basit   T. Gerçek 

"Bu yeni televizyon 

Dr. Narin'in 

katkısı…" 

80 

yeni teselli Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir teselli 

imkânı buldum." 
243 

yeni transfer Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni transfer 

Boşnak ve Arnavut 

futbolcuları 

gördüm…" 

231 

yeni 
Urart 

kolonyası 
Ø Basit   T. Gerçek 

..., sidik renkli Yeni 

Urart Kolonyası'nı…" 
229 

yeni ülke Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni ülkenin bir 

anlık bir hayal 

değil…" 

19 

yeni ülke Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni ülkeler, yeni 

insanlar…" 
36 

yeni ülke Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni ülkeler, yeni 

kalpler, yeni hayatlar 

vadeden…" 

42 

yeni ülke Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeni bir ülke yok 

muydu? " 
182 

yeni ülke Ø Basit   T. Gerçek 

"Yeni hayatı ve ülkeyi 

yazının ötesinde 

aramak…" 

187 
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yeni ülkede Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni ülkede 

yapmam gereken 

şeyleri, inanmak 

istediklerimi…" 

7 

yeni yıldız Ø Basit   T. Gerçek 

"…televizyondaki 

yeni dizilerin yeni ve 

güzel yıldızları…" 

46 

yeni yıldız Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni yıldızlar 

varken, canım, ben 

arar bulurum onu." 

49 

yeni yıldız Ø Basit   T. Gerçek 
"…yeni, yepyeni 

yıldızlarla…" 
46 

yeni yollar Ø Basit   T. Gerçek 
"...o yeni yollar 

gibi…" 
201 

yeni yüz Ø Basit   T. Gerçek 
"...çıkıveren herhangi 

bir yeni yüz…" 
38 

yeni zaman Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeni zamanın yeni 

duyarlılığı istekle 

kıpırdanırdı." 

65 

yeni evli koca /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 

"...yeni evli genç 

kocaya şüpheyle 

baktılar." 

151 

yenice otobüs /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yenice bir otobüsün 

ön koltuklarının…" 
63 

yenik ordu /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...içeri girdim yenik 

bir ordu gibi…" 
27 

yepyeni biri *p/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 
"...yepyeni biriyim 

ben…" 
46 

yepyeni biri(kşi) *p/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 
"Yepyeni biri 

olabilmek için…" 
68 

yepyeni dünya *p/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...yepyeni dünyayı 

hayranlıkla tanımaya 

koyuldum. " 

66 

yepyeni marka *p/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 
"...yepyeni marka bir 

plastik şişeden…" 
244 

yepyeni nesne *p/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 
"...ışıltılı ve yepyeni 

bir nesne." 
14 

yepyeni yıldız *p/Ø SÖ PekşSf T. Gerçek 

"...böylece yeni, 

yepyeni yıldızlarla ilk 

defa…" 

46 

yerçekimsiz mekan /+sIz/ Birleşik 
BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...yerçekimsiz bir 

mekanın bitip 

tükenmeyen 

şakalarını…" 

247 

yerel dahiler /+el/ Türemiş   T. Gerçek 

"...genç işsizlerin ve 

yerel dahilerin 

toplanıp…" 

230 

yerel gazete /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"…yerel gazetelerden 

öğrendim. " 
228 

yerel parti /+el/ Türemiş   T. Gerçek 
"... yerel partilerle 

birlikte…" 
117 

yerli [kişi] /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yerli yabancı, 

bıyıklı bıyıksız…" 
71 
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yerli 
artist 

resimleri 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ya da indirin 

duvarlardaki şu yerli 

artist resimlerini…" 

242 

yerli film /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yerli filmlerdeki iyi 

zenginleri hatırlattı 

Canan'a." 

78 

yerli film /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yerli filmlerde aynı 

yüzleri ve 

gövdeleri…" 

70 

yerli film /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yerli filmlerdeki iyi 

zenginleri hatırlattı 

Canan'a." 

78 

yerli film /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yerli filmlerde iyi 

bir şarkıcı 

olabilecek…" 

80 

yerli film /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...bir yerli film ve 

gazino yıldızım. " 
164 

yerli film /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yerli filmlerdeki 

burun çeken…1 
167 

yerli 
film 

yıldızları 
/+lI/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yerli film 

yıldızlarının bir 

kırmasıydı…" 

171 

yerli hokkabaz /+lI/ Türemiş   T. Gerçek "... yerli hokkabazlar." 171 

yerli taklit /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yerli taklitlerini 

seyrettik." 
70 

yerli taklidi 
Kırıkkale 

Tabanca 
Ø SÖ 

BsizİT

m 
T. Gerçek 

"...yerli taklidi 

patentli Kırıkkale 

tabancaya döndü…" 

142 

yerli yabancı saat /+lI/.../+CI/ SÖ İkileme T. Gerçek 
"...saatin de yerlisi 

yabancısı olmaz." 
135 

yersiz yurtsuz [kişi] /+sIz/…/+sIz/ SÖ İkileme T. Üst 
"...yersiz yurtsuz 

hissettim kendimi. " 
22 

yeşil 
[televizyon 

ekranı] 
Ø Basit   T. Gerçek 

"…televizyon ekranı 

yeşil…" 
11 

yeşil çuha Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeşil bir çuha 

serilmişti. " 
185 

yeşil elbise Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeşil ve boz renkli 

elbiseler…" 
27 

yeşil göz Ø Basit   T. Gerçek 
"…dikiş atan yeşil 

gözlü hemşire." 
49 

yeşil ışık Ø Basit   T. Gerçek 

"...bazan yeşil, sonra 

kırmızılaşan 

ışıklarını…" 

208 

yeşil ipek Ø Basit   T. Gerçek 

"...yeşil ipekten bir 

top kumaş şekline 

giriyordu... " 

217 

yeşil salata Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeşil salata ve 

elmalar vardı." 
11 

yeşil 
televizyon 

ekranı 
Ø Basit   T. Gerçek 

"...televizyon ekranı 

da yeşil." 
211 

yeşil gözlü hemşire /+lI/ SÖ ST T. Gerçek 
"...yeşil gözlü 

hemşire." 
49 

yeşil ipekten kumaş Ø Basit   T. Gerçek 
"...yeşil ipekten bir 

top kumaş…" 
217 
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yeşil olmayan su /-An/ SÖ Cc T. Gerçek 
"Hiç de yeşil olmayan 

bulanık bir suyu…" 
165 

yetenekli Rus /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"...veremli ve 

alçakgönüllü Rus'a…" 
203 

yetişkin [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...belki birkaç 

yetişkini de oyalar…" 
188 

yetişkin [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yetişkinler için de 

bir kitap yazayım…" 
26 

yetişkin [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"Rıfkı Amca 

yetişkinler için Yeni 

Hayat diye bir kitap 

yazmış da…" 

213 

yetişkin insan /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yetişkin bir insan 

elinin kusursuz bir 

küçük kopyası olan 

ellerinin…" 

203 

yılan [kadın] Ø Basit   T. Gerçek 

"Bak makinenin 

başındaki kadın tam 

bir yılan."  

210 

yılık ağız /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"...bütün kötülerin 

ağızlarının yılık 

olduğu…" 

105 

yırtıcı gürültü /-IcI/ Türemiş   T. Üst 
"Yırtıcı bîr 

gürültüyle…"  
45 

yırtılmış gövde /-mIş/ Basit   T. Gerçek 

"Paramparça olmuş 

kafalar gördüm, 

yırtılmış gövdeler…" 

53 

yoğun deneyim /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"...sınırlı, ama yoğun 

deneyimimden 

kalkarak…" 

206 

yoğun istek /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 
"...yoğun bir istek 

duydum…" 
208 

yoğun 
meyhane 

kokusu 
/-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yoğun bir rakı ve 

meyhane kokusu 

karşıladı." 

89 

yoğun mutluluk /-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

."...yoğun bir 

mutluluk ve şaşkınlık 

ifadesi fark etmiştim." 

200 

yoğun rakı kokusu /-(I)n/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yoğun bir rakı ve 

meyhane kokusu 

karşıladı." 

89 

yoğun 
şaşkınlık 

ifadesi 
/-(I)n/ Türemiş   T. Üst 

"...yoğun bir mutluluk 

ve şaşkınlık 

ifadesi…" 

200 

yoksul [kişi] /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yoksulların 

davalarım parasız 

alan…" 

165 

yoksul aile /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 

"Belli ki yoksul bir 

aileden geldiği 

için…" 

138 

yoksul genç /+sAl/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yoksul bir gencin 

aşkı…" 
138 

yoldan 

çıkmaya 

eğilimli 

gençler /+lI/ SÖ 
YliKıs

Öb 
T. Üst 

"...yoldan çıkmaya 

eğilimli 

gençlerinin…"  

102 
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yorgun [kişi] /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...düşünceli, dalgın, 

yorgun. " 
26 

yorgun [ten] /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"Yüzünün teni öyle 

yorgun gözüküyordu 

ki…" 

26 

yorgun ağaç /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"Yorgun ağaçlara, iki 

katlı tanıdık evlere…" 
12 

yorgun araçlar /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"...yorgun araçların 

televizyonun ışığı…" 
210 

yorgun 
belediye 

orkestrası 
/-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"...yorgun ama hâlâ 

dinç çın çın bir 

belediye orkestrası…" 

181 

yorgun büyülenme /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"...bazan yorgun, 

kararsız bir 

büyülenme…" 

98 

yorgun düşünceler /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"...uykulu ve hayalet 

kamyonlar gibi 

yorgun düşünceler 

…" 

88 

yorgun gözler /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"...yorgun gözlerini 

dinlendiriyordu." 
195 

yorgun insan /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...çılgın otobüsler, 

yorgun insanlar, soluk 

harfler…" 

9 

yorgun kamyon /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"...birkaç kaygan 

kilometre ve üç ya da 

beş yorgun 

kamyon…" 

67 

yorgun köprüler /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"...yorgun köprüleri 

ve bezgin kasabaları 

saydım." 

96 

yorgun Mehmet /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"Bu ağır ve yorgun 

Mehmet…" 
154 

yorgun otobüs /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"...yorgun otobüsün 

sağ arkalarında bir 

yerde…" 

44 

yorgun otobüsler /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"Uykusuz şoförler, 

yorgun otobüsler…" 
50 

yorgun otobüste /-GIn/ Türemiş   T. Üst 

"Hani yorgun 

otobüste, tekerlekler 

saatlerce aynı hızla 

döner…" 

245 

yorgun şoför /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...ışığı üzerimize 

vurunca, "Yarım 

saat," dedi yorgun 

şoför…" 

241 

yorgun yenge /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...başörtülü yorgun 

bir yengeyle…" 
160 

yorgun yolcu /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yorgun bezgin 

yolcunun ruhunun…" 
246 

yorgun yolcular /-GIn/ Türemiş   T. Gerçek 

"...biz ölüm soluyan 

yorgun ve hırpani 

yolcular…" 

60 
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yorgun yüz /-GIn/ Türemiş   T. Üst 
"...yorgun yüzler 

olarak çevremdeydi." 
13 

yorucu 
bayram 

gecesi 
/-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...yorucu bir bayram 

gecesinin sonunda…" 
75 

yorucu hafta /-IcI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Dolu geçirdiğim şu 

yorucu son bir 

hafta…" 

196 

yoz biri Ø Basit   T. Gerçek 
"Ben yoz biri 

değilim…" 
118 

yumuşacık bakış /-(I)cık/ Türemiş   T. Üst 

"...senin bu 

yumuşacık 

bakışınla…" 

73 

yumuşacık ışık /-(I)cık/ Türemiş   T. Üst 
"...yumuşacık bir ışık 

vurdu yüzüme." 
21 

yumuşacık ışık /-(I)cık/ Türemiş   T. Üst 
"...yumuşacık ışıklarla 

aydınlatılmış…" 
164 

yumuşacık kulak /-(I)cık/ Türemiş   T. Gerçek 

"...yumuşacık 

kulaklarının 

kıvrımları arasında…" 

65 

yumuşacık serinlik /-(I)cık/ Türemiş   T. Üst 
"...baharın yumuşacık 

serinliğinde…" 
221 

yumuşak [bakış] /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 

"...kaşları saçları 

kumral, bakışları 

yumuşak…" 

23 

yumuşak açı /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 
"...yumuşak bir 

açıyla…" 
77 

yumuşak bakış /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 
"...çoktan arınmış 

yumuşak bir bakış…" 
9 

yumuşak efsane /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 

"...bir çeşit "yumuşak 

bir efsane" 

yaratmış…" 

179 

yumuşak el hareketi /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 
"Canan yumuşak bir 

el hareketiyle…" 
27 

yumuşak el hareketi /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 
"...Canan yumuşak bir 

el hareketiyle…" 
200 

yumuşak kadın /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 
"...yumuşak ve 

anlayışlı bir kadındı." 
11 

yumuşak 
sabah 

serinliği 
/-(I)k/  Türemiş   T. Üst 

"Tatlı yumuşak bir 

sabah serinliği…" 
177 

yumuşak ses /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 
"...yumuşak sesini 

dinledim." 
20 

yuvarlak anne /-(I)k/  Türemiş   T. Üst 

"...yuvarlak ve 

düzgün bir anneyi 

görünce…" 

164 

yüce şey Ø Basit   T. Gerçek 
"...ne yüce bir şey 

olduğunu…".  
236 

yüklü at arabası /+lI/ Türemiş   T. Gerçek 
"... tenekelerle yüklü 

bir at arabası…" 
234 

yüklü güç /+lI/ Türemiş   T. Üst 
"...patlayacak kadar 

yüklü bir gücü…" 
119 

yüksek arzu /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...gerekli yüksek şuur 

ve arzudan…" 
195 
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yüksek çalılar /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yüksek çalılar ve 

serviler…" 
114 

yüksek kademe /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...yüksek kademeli 

polislerde…" 
142 

yüksek pencere /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"... yüksek pencereler 

boyunca yürüdüm…" 
25 

yüksek serviler /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yüksek çalılar ve 

serviler arkasında…" 
114 

yüksek ses /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"...yüksek sesle 

heceledim…" 
102 

yüksek şuur /-(I)k/ Türemiş   T. Üst 
"...yüksek şuur ve 

arzudan…" 
195 

yüksek tavan /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 
"Yüksek tavanlı 

koridorlarda…" 
25 

yüksek tepe /-(I)k/ Türemiş   T. Gerçek 

"Yüksek bir tepeden 

varoluşun kendi 

iradesiyle…" 

112 

yüksek 

kademeli 
polis /+lI/ SÖ ST 

T.+ 

Ar.+

T. 

Gerçek 

"...yüksek kademeli 

polislerde olduğunu 

açıkladı." 

142 

yüksek 

tavanlı 
koridor /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"Yüksek tavanlı 

koridorlarda bir 

hayalet gibi 

yürüdüm…" 

25 

yüksekçe kayalık /+CA/ Türemiş   T. Gerçek 

"...arazisinin bir 

kısmına hakim 

yüksekçe bir kayalık 

vardı" 

150 

yün eldiven Ø Basit   T. Gerçek 

"...askerdeki oğlum 

için yedi numara yün 

eldiven," demez…" 

157 

yün eldiven Ø Basit   T. Gerçek 

"...kaba yün 

eldivenlerin avuç 

kısmına gelen…" 

158 

yün eldiven Ø Basit   T. Gerçek 

"Yün eldivenlerin en 

kolay yıpranan 

yeri…" 

158 

yün iplik Ø Basit   T. Gerçek 
"...yün ipliklerinden 

siparişi üzerine…" 
158 

yüzü donuk adamlar /-(I)k/ SÖ 
İliYalK

ısÖb 
T. Üst 

"...yüzü donuk ve 

kalbi kırık umutsuz 

adamlar…" 

58 

zalim [dünya] Ø Basit   Ar. Üst 

"...dünyanın benim 

sandığımdan da zalim 

olduğunu…" 

16 

zararlı sıvı /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...zararlı, karanlık bir 

sıvı olduğunu 

düşünüp…" 

243 

zarflı 
çekmece 

saati 
/+lI/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"...zarflı, kendi 

kendine müzik çalan, 

haftada bir kurulan 

çekmece saatini 

gördük." 

135 
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zarif adım Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...mutsuz, zarif, 

küçük kuş 

adımlarıyla…" 

29 

zarif el Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...zarif eliyle geri 

almıştı. " 
140 

zarif görünüşlü Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...zarif ve yaşma göre 

de dinç 

görünüşlüydü." 

239 

zarif hareket Ø Basit   Ar. Gerçek 
"...zarif bir hareketle 

işareti verdi. " 
192 

zarif kız Ø Basit   Ar. Gerçek 

"...o zarif kızı 

düşünmeye 

başladım." 

216 

zarif  [adam] /+lI/ Türemiş   Ar. Gerçek 

"…zarif ve yaşma 

göre de dinç 

görünüşlüydü." 

239 

zavallı [insan] /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...biz zavallılar bu 

gözlerin eksikliğini 

çekeriz." 

62 

zavallı [kişi] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...bize zavallı, 

sersefil, süprüntü 

diyecek! " 

90 

zavallı [kişi] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"Bütün bu kırık kalpli 

mutsuzlar, zavallılar, 

zayıflar…" 

196 

zavallı [kişi] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"... bir zavallının 

mutluluk araçları 

bunlardı işte. 

185 

zavallı [Osman] /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Ne de kararsızdı bu 

okuduğunuz kitabın 

kahramanı Osman… 

Ne de zavallı " 

183 

zavallı av /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"…zavallı bir avdım 

ben." 
139 

zavallı balık /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...Cananla Mehmet, 

zavallı balığın zokayı 

yediğinden emin 

olup…" 

140 

zavallı çocuk /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...zavallı çocuk, 

sevgilisinin yanına 

uzanıp…" 

149 

zavallı düşünce /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...sandıkları zavallı 

birkaç düşünce 

vardır…" 

116 

zavallı hasta /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"... ve zavallı hastanın 

röntgen filminde 

umutsuz iç organlarını 

gösterir…" 

170 

zavallı ışık /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Üst 

"...kapak kapatılınca 

zavallı ışık sonsuza 

kadar…" 

79 

zavallı kardeş /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...zavallı 

kardeşlerimizin küçük 

eşyalarıyla…" 

119 
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zavallı memur /+lI/  Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"Yazar zavallı bir 

emekli memur.." 
115 

zavallı 
Yörük 

kafatası 
/+lI/  Türemiş   

Ar.+

T. 
Gerçek 

"... zavallı bir yörük 

kafatasını…" 
224 

zayıf [insan] Ø Basit   Ar. Üst 
"Hepsi zayıftır, 

siliktir, kırılgandır." 
116 

zayıf [kişi] Ø Basit   Ar. Üst 
"...mutsuzlar, 

zavallılar, zayıflar…" 
196 

zayıf biri Ø Basit   Ar. Üst 

"... cesareti bile 

olmayan zayıf bir 

kişilikmiş."  

115 

zayıf kişilk Ø Basit   Ar. Üst 
"...bizden istediği 

zayıf bir kişilik…" 
115 

zayıf sözler Ø Basit   Ar. Üst 

"...zayıf ve kırılgan 

sözlerle yapıyorduk 

bu işi: ... 

61 

zayıf Zenith Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Zayıf Zenith? Dakik 

Omega?" 
126 

zehir hafiye Ø Basit   Ar. Üst 

"...ben zehir hafiye, 

ekrandaki duyarlı 

yengeç…" 

212 

zehir hafiye Ø Basit   Ar. Üst 
"...zehir hafiyeye 

susmak düştü." 
214 

zehir sigortacı Ø Basit   Far. Üst 

"Yıldızları sayan zehir 

sigortacıya, ölü şoföre 

…" 

47 

zehirli üzüm /+lI/ Türemiş   
Far.+

T. 
Gerçek 

"...zehirli üzümler 

çıkacak sanmadım 

değil…" 

225 

zeki [kişi] Ø Basit   Ar. Gerçek "Ya! Zekiydi işte." 156 

zeki [oğul] Ø Basit   Ar. Gerçek 
"Çok zekiymiş oğlu, 

çok parlak." 
109 

zeki kahraman Ø Basit   Ar. Gerçek 

"Zeki, sevimli ve 

siyahi bir kahramanın 

…" 

70 

zeki şakalar Ø Basit   Ar. Üst 

"...zeki şakaları, 

kahramana 

kendiliğinden 

geliveren…" 

133 

zeki mi zeki sohbet Ø SÖ İkileme 

Ar.+

T.+ 

Ar. 

Üst 
"... zeki mi zeki bir 

sohbet başlatır…" 
154 

zekice taktik /+CA/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...zekice bir taktikle 

bugün…" 
236 

zengin [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...eski yerli 

filmlerdeki iyi 

zenginleri hatırlattı 

…" 

78 

zengin [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"...kötü adamları, 

kokainman 

zenginleri…" 

215 

zengin [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 

"... iyi yürekli 

zenginlerin hanım 

hanımcık kızlarına…" 

70 
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zengin [kişi] Ø Basit   Far. Gerçek 
"...otel sahibi zenginin 

ölümüyle…" 
102 

zengin [manzara] Ø Basit   Far. Üst 

"...manzaranın 

genişliğine ve 

zenginliğine bakıp…" 

150 

zengin ev Ø Basit   Far. Üst 

"Bir gece, 

istanbul'daki şık ve 

zengin bir evin…" 

164 

zengin oğlan Ø Basit   Far. Gerçek 
"...zengin oğlan fettan 

kıza bunu sorup…" 
149 

zengin yazı Ø Basit   Far. Üst 
"... zengin bir yazı 

görürüm…" 
119 

zevkli şey /+lI/ Türemiş   
Ar.+

T. 
Gerçek 

"...çok zevkli bir 

şeydi. 
181 

zeytinyağlı pırasa /+lI/  Türemiş   T. Gerçek 

"...zeytinyağlı pırasa, 

yeşil salata ve elmalar 

vardı. 

11 

zırdeli [kişi] /+lI/  Birleşik   T. Gerçek 

"Bir zırdeli kitapla 

ciddi bir şekilde 

ilgilenen…" 

187 

zırdeli [kişi] /+lI/  Birleşik   T. Gerçek 
"...öldürten zırdelinin 

adamlarının da…" 
190 

zor yolculuk Ø Basit   Far. Gerçek 
"...zor yolculuğunu 

seyretti…" 
213 

zor zaman Ø Basit   Far. Üst 

"...böyle zor 

zamanlarda 

peygamberlerin…" 

150 

 

3.2. Geçiş Sıklığına Göre Niteleme Sıfatları 

 İncelediğimiz kitapta kullanılan niteleme sıfatlarının geçiş sayısı ve oranları 

şöyledir: 

 Tablo: 3.2.: En sık kullanılan Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve 

Oranları 

SIFATLAR 

GEÇİŞ 

SAYISI 

GEÇİŞ 

ORANI 

yeni 158 0,0345 

küçük 93 0,0203 

genç 77 0,0168 

karanlık 75 0,0164 

eski 74 0,0161 

büyük 71 0,0155 

uzun 54 0,0118 

güzel 47 0,0103 

iyi 46 0,0100 

mutlu 44 0,0096 

kırık 42 0,0092 

ihtiyar 35 0,0076 

plastik 33 0,0072 

boş 30 0,0065 

delikanlı 29 0,0063 

açık 27 0,0059 

mor 27 0,0059 

soluk 26 0,0057 

katil 25 0,0055 

kederli 25 0,0055 

resimli 24 0,0052 

kırık kalpli 22 0,0048 

gerçek 21 0,0046 

kötü 21 0,0046 

sihirli 21 0,0046 

ağır 18 0,0039 

derin 20 0,0044 

hafif 20 0,0044 
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yabancı 20 0,0044 

yorgun 20 0,0044 

kısa 19 0,0041 

eşsiz 18 0,0039 

iri 18 0,0039 

kararlı 18 0,0039 

sıradan 18 0,0039 

tuhaf 18 0,0039 

güçlü 17 0,0037 

kara 17 0,0037 

yakışıklı 17 0,0037 

beyaz 16 0,0035 

gizli 16 0,0035 

ince 16 0,0035 

siyasî 16 0,0035 

tozlu 16 0,0035 

uykulu 16 0,0035 

uzak 16 0,0035 

ücra 16 0,0035 

belli belirsiz 15 0,0033 

soğuk 15 0,0033 

acımasız 14 0,0031 

iyi niyetli 14 0,0031 

kayıp 14 0,0031 

mavi 14 0,0031 

pırıl pırıl 14 0,0031 

zavallı 14 0,0031 

çalışkan 13 0,0028 

demiryolcu 13 0,0028 

gümüş 13 0,0028 

ölü 13 0,0028 

özel 13 0,0028 

harika 12 0,0026 

kirli 12 0,0026 

çılgın 11 0,0024 

geniş 11 0,0024 

korkunç 11 0,0024 

sarhoş 11 0,0024 

sefil 11 0,0024 

sessiz 11 0,0024 

siyah beyaz 11 0,0024 

talihsiz 11 0,0024 

tatlı 11 0,0024 

yerli 11 0,0024 

çamurlu 10 0,0022 

huzurlu 10 0,0022 

ıslak 10 0,0022 

kanlı 10 0,0022 

kırılgan 10 0,0022 

kumral 10 0,0022 

meraklı 10 0,0022 

öfkeli 10 0,0022 

sabırlı 10 0,0022 

sevimli 10 0,0022 

şaşırtıcı 10 0,0022 

uluslararası 10 0,0022 

akıllı 9 0,0020 

emekli 9 0,0020 

inanılmaz 9 0,0020 

kırık dökük 9 0,0020 

kırmızı 9 0,0020 

sert 9 0,0020 

sevgili 9 0,0020 

şaşkın 9 0,0020 

takma 9 0,0020 

tanıdık 9 0,0020 

yumuşak 9 0,0020 

yüksek 9 0,0020 

alçakgönüllü 8 0,0017 

dar 8 0,0017 

iyimser 8 0,0017 

kızıl 8 0,0017 

narin 8 0,0017 

olağanüstü 8 0,0017 

postacı 8 0,0017 

sıcak 8 0,0017 

uykusuz 8 0,0017 

yeşil 8 0,0017 

zengin 8 0,0017 

aydınlık 7 0,0015 

bahtsız 7 0,0015 

basit 7 0,0015 

bilinmeyen 7 0,0015 

esrarlı 7 0,0015 

hakiki 7 0,0015 

hoş 7 0,0015 

hüzünlü 7 0,0015 

ihbarcı 7 0,0015 

karlı 7 0,0015 

kesin 7 0,0015 
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kurban 7 0,0015 

kurşuni 7 0,0015 

loş 7 0,0015 

memur 7 0,0015 

milli 7 0,0015 

mutsuz 7 0,0015 

neon 7 0,0015 

neşeli 7 0,0015 

rahmetli 7 0,0015 

renkli 7 0,0015 

telaşlı 7 0,0015 

umutsuz 7 0,0015 

yaşlı 7 0,0015 

zayıf 7 0,0015 

anlayışlı 6 0,0013 

beceriksiz 6 0,0013 

belirsiz 6 0,0013 

blucinli 6 0,0013 

budala 6 0,0013 

cesur 6 0,0013 

çıplak 6 0,0013 

çocuksu 6 0,0013 

dayanılmaz 6 0,0013 

düzgün 6 0,0013 

hevesli 6 0,0013 

iyi yürekli 6 0,0013 

kalabalık 6 0,0013 

kocaman 6 0,0013 

korkutucu 6 0,0013 

kravatlı 6 0,0013 

kusursuz 6 0,0013 

malum 6 0,0013 

modern 6 0,0013 

ortak 6 0,0013 

parlak 6 0,0013 

pembe 6 0,0013 

rengârenk 6 0,0013 

solgun 6 0,0013 

suçlu 6 0,0013 

şık 6 0,0013 

şirin 6 0,0013 

talihli 6 0,0013 

upuzun 6 0,0013 

yağmurlu 6 0,0013 

yepyeni 6 0,0013 

yoğun 6 0,0013 

bozuk 5 0,0011 

casus 5 0,0011 

çeşitli 5 0,0011 

doğru 5 0,0011 

doktor 5 0,0011 

duyarlı 5 0,0011 

gölgeli 5 0,0011 

huzursuz 5 0,0011 

ışıl ışıl 5 0,0011 

ihtiyatlı 5 0,0011 

kaba 5 0,0011 

kadife 5 0,0011 

kararsız 5 0,0011 

kız 5 0,0011 

melek 5 0,0011 

olgun 5 0,0011 

orta 5 0,0011 

pervasız 5 0,0011 

sakin 5 0,0011 

sarkaçlı 5 0,0011 

sınırlı 5 0,0011 

sigortacı 5 0,0011 

sonsuz 5 0,0011 

şakacı 5 0,0011 

şişman 5 0,0011 

uzun boylu 5 0,0011 

vahşi 5 0,0011 

yağmurluklu 5 0,0011 

yanlış 5 0,0011 

yayıncı 5 0,0011 

yumuşacık 5 0,0011 

zarif 5 0,0011 

aceleci 4 0,0009 

acemi 4 0,0009 

acıklı 4 0,0009 

ahşap 4 0,0009 

alaycı 4 0,0009 

altın 4 0,0009 

amaçsız 4 0,0009 

asıl 4 0,0009 

bembeyaz 4 0,0009 

buz gibi 4 0,0009 

cıvıl cıvıl 4 0,0009 

ciddi 4 0,0009 
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çağdaş 4 0,0009 

çeşit çeşit 4 0,0009 

çirkin 4 0,0009 

dalgın 4 0,0009 

değişik 4 0,0009 

demir 4 0,0009 

dikenli 4 0,0009 

dikkatli 4 0,0009 

döküntü 4 0,0009 

düzenli 4 0,0009 

elektrikli 4 0,0009 

geçici 4 0,0009 

gül 4 0,0009 

hantal 4 0,0009 

haydut 4 0,0009 

hızlı 4 0,0009 

hülyalı 4 0,0009 

istanbullu 4 0,0009 

itfaiyeci 4 0,0009 

kapalı 4 0,0009 

kızılderili 4 0,0009 

kör 4 0,0009 

liseli 4 0,0009 

muhteşem 4 0,0009 

ölçülü 4 0,0009 

önemli 4 0,0009 

pleksiglas 4 0,0009 

sabırsız 4 0,0009 

saf 4 0,0009 

sağlam 4 0,0009 

sahte 4 0,0009 

sarışın 4 0,0009 

sayısız 4 0,0009 

sinekli 4 0,0009 

şefkatli 4 0,0009 

şeker 4 0,0009 

şoför 4 0,0009 

şüpheli 4 0,0009 

tehditkâr 4 0,0009 

titiz 4 0,0009 

uygun 4 0,0009 

üvey 4 0,0009 

yetişkin 4 0,0009 

yün 4 0,0009 

zeki 4 0,0009 

aday 3 0,0007 

aksi 3 0,0007 

alçak 3 0,0007 

altından 3 0,0007 

amatör 3 0,0007 

anlamlı 3 0,0007 

arsız 3 0,0007 

bal rengi 3 0,0007 

başörtülü 3 0,0007 

belirgin 3 0,0007 

beton 3 0,0007 

boz 3 0,0007 

cılız 3 0,0007 

çabuk 3 0,0007 

çaresiz 3 0,0007 

çekik 3 0,0007 

çerçeveli 3 0,0007 

çırak 3 0,0007 

dakik 3 0,0007 

değerli 3 0,0007 

dik 3 0,0007 

dişsiz 3 0,0007 

dost 3 0,0007 

dul 3 0,0007 

dürüst 3 0,0007 

eksik 3 0,0007 

eli silahlı 3 0,0007 

erzurumlu 3 0,0007 

esrarengiz 3 0,0007 

geleneksel 3 0,0007 

gelişigüzel 3 0,0007 

gerekli 3 0,0007 

gözü dönmüş 3 0,0007 

gözü yaşlı 3 0,0007 

güneşli 3 0,0007 

hasta 3 0,0007 

hırsız 3 0,0007 

ışıltılı 3 0,0007 

ideolojik 3 0,0007 

imanlı 3 0,0007 

kalbi kırık 3 0,0007 

karmakarışık 3 0,0007 

katil adayı 3 0,0007 

kayalık 3 0,0007 

kesik 3 0,0007 
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kıraç 3 0,0007 

kimsesiz 3 0,0007 

kiralık 3 0,0007 

kokusuz 3 0,0007 

komisyoncu 3 0,0007 

köhne 3 0,0007 

kötü niyetli 3 0,0007 

kutsal 3 0,0007 

kuvvetli 3 0,0007 

mağrur 3 0,0007 

mantıklı 3 0,0007 

meczup 3 0,0007 

mekanik 3 0,0007 

minyatür 3 0,0007 

nefis 3 0,0007 

ölümsüz 3 0,0007 

papyonlu 3 0,0007 

parçalı 3 0,0007 

saldırgan 3 0,0007 

sarsıcı 3 0,0007 

saygıdeğer 3 0,0007 

serin 3 0,0007 

sıkı 3 0,0007 

silik 3 0,0007 

sivil 3 0,0007 

soğukkanlı 3 0,0007 

şen 3 0,0007 

tarihî 3 0,0007 

tehlikeli 3 0,0007 

telli 3 0,0007 

temel 3 0,0007 

temiz 3 0,0007 

terli 3 0,0007 

tertemiz 3 0,0007 

titrek 3 0,0007 

tombul 3 0,0007 

tuhafiyeci 3 0,0007 

ufak tefek 3 0,0007 

uzunca 3 0,0007 

üniversiteli 3 0,0007 

vazgeçilmez 3 0,0007 

yalın 3 0,0007 

yanıp sönen 3 0,0007 

yapayalnız 3 0,0007 

yaratıcı 3 0,0007 

yavaş 3 0,0007 

yerel 3 0,0007 

yoksul 3 0,0007 

zehir 3 0,0007 

acele 2 0,0004 

acı 2 0,0004 

aç 2 0,0004 

açık seçik 2 0,0004 

ağaçsız 2 0,0004 

alkollü 2 0,0004 

alman 2 0,0004 

alüminyum 2 0,0004 

ana 2 0,0004 

anaç 2 0,0004 

antiseptik 2 0,0004 

araştırmacı 2 0,0004 

asabi 2 0,0004 

asimetrik 2 0,0004 

aşırı 2 0,0004 

ayaklı 2 0,0004 

aydınlanmacı 2 0,0004 

aynalı 2 0,0004 

ayrıntılı 2 0,0004 

aziz 2 0,0004 

becerikli 2 0,0004 

bekçi 2 0,0004 

beklenmedik 2 0,0004 

benim gibi 2 0,0004 

berbat 2 0,0004 

beyaz gömlekli 2 0,0004 

bezgin 2 0,0004 

bıyıklı 2 0,0004 

bıyıksız 2 0,0004 

bildik 2 0,0004 

bildik tanıdık 2 0,0004 

bitip tükenmeyen 2 0,0004 

bol 2 0,0004 

bomboş 2 0,0004 

boyalı 2 0,0004 

bulanık 2 0,0004 

buzdan 2 0,0004 

buzlu 2 0,0004 

cadaloz 2 0,0004 

canhıraş 2 0,0004 

canlı 2 0,0004 
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cilasız 2 0,0004 

cin 2 0,0004 

çaçaron 2 0,0004 

çapkın 2 0,0004 

çardaklı 2 0,0004 

çekici 2 0,0004 

çevik 2 0,0004 

çocuklu 2 0,0004 

dağlık 2 0,0004 

damalı 2 0,0004 

darmadağınık 2 0,0004 

davetsiz 2 0,0004 

deliksiz 2 0,0004 

dinci 2 0,0004 

dinç 2 0,0004 

dipsiz 2 0,0004 

disiplinli 2 0,0004 

dişi 2 0,0004 

dolu 2 0,0004 

dumanlı 2 0,0004 

durgun 2 0,0004 

duvara asılmış 2 0,0004 

dümdüz 2 0,0004 

düşmanca 2 0,0004 

düzensiz 2 0,0004 

eğitici 2 0,0004 

erişilmez 2 0,0004 

erkek 2 0,0004 

eskici 2 0,0004 

evsiz 2 0,0004 

fakir 2 0,0004 

futbolcu 2 0,0004 

gayretkeş 2 0,0004 

geç 2 0,0004 

geniş omuzlu 2 0,0004 

genişçe 2 0,0004 

geometrik 2 0,0004 

görüntülü 2 0,0004 

gösterişli 2 0,0004 

günahsız 2 0,0004 

günlük 2 0,0004 

gürültücü 2 0,0004 

gürültülü 2 0,0004 

güvenilir 2 0,0004 

güvenli 2 0,0004 

güzelim 2 0,0004 

hain 2 0,0004 

ham 2 0,0004 

hareketli 2 0,0004 

hasırdan 2 0,0004 

hassas 2 0,0004 

hayaletimsi 2 0,0004 

hayatı kaymış 2 0,0004 

hırslı 2 0,0004 

homurtulu 2 0,0004 

ılık 2 0,0004 

ışıklı 2 0,0004 

içgüdüsel 2 0,0004 

için için 2 0,0004 

iddialı 2 0,0004 

ilginç 2 0,0004 

inançlı 2 0,0004 

inatçı 2 0,0004 

ipeksi 2 0,0004 

isyancı 2 0,0004 

izbe 2 0,0004 

kahveci 2 0,0004 

kalıcı 2 0,0004 

kalın 2 0,0004 

kambur 2 0,0004 

kanatlı 2 0,0004 

karşılıklı 2 0,0004 

kasvetli 2 0,0004 

kayalı 2 0,0004 

kayserili 2 0,0004 

kel 2 0,0004 

kendi halinde 2 0,0004 

kendiyle dopdolu 2 0,0004 

keriz 2 0,0004 

kıpkızıl 2 0,0004 

kırık dişli 2 0,0004 

kısacık 2 0,0004 

kışkırtıcı 2 0,0004 

kıymalı 2 0,0004 

kibar 2 0,0004 

kimliği belirsiz 2 0,0004 

koca 2 0,0004 

korkulu 2 0,0004 

korkunç görünüşlü 2 0,0004 

koşulsuz 2 0,0004 
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kuşkulu 2 0,0004 

lanet 2 0,0004 

lanetli 2 0,0004 

maktul adayı 2 0,0004 

manav 2 0,0004 

masum 2 0,0004 

meşin 2 0,0004 

meşin ceketli 2 0,0004 

minareli 2 0,0004 

minik 2 0,0004 

mis 2 0,0004 

mis kokulu 2 0,0004 

mucize 2 0,0004 

mutlak 2 0,0004 

namıdiğer 2 0,0004 

nazik 2 0,0004 

neondan 2 0,0004 

nöbetçi 2 0,0004 

olmadık 2 0,0004 

orta yaşlı 2 0,0004 

otomatik 2 0,0004 

oturaklı 2 0,0004 

oyuncak 2 0,0004 

oyuncu 2 0,0004 

öğretici 2 0,0004 

ölmüş 2 0,0004 

ölümlü 2 0,0004 

özentili 2 0,0004 

özerk 2 0,0004 

patron 2 0,0004 

pembemsi 2 0,0004 

plastik torbalı 2 0,0004 

plastik torbasız 2 0,0004 

poplin 2 0,0004 

profesyonelce 2 0,0004 

rastlantısal 2 0,0004 

ruhsal 2 0,0004 

ruhsuz 2 0,0004 

rus 2 0,0004 

rüzgârlı 2 0,0004 

sabırsız  2 0,0004 

saçsız 2 0,0004 

sahih 2 0,0004 

sakallı 2 0,0004 

salaş 2 0,0004 

sapasağlam 2 0,0004 

sapık 2 0,0004 

saplantılı 2 0,0004 

sarı 2 0,0004 

sarımsı 2 0,0004 

saydam 2 0,0004 

serseri 2 0,0004 

sıcacık 2 0,0004 

sınırsız 2 0,0004 

sigaralı 2 0,0004 

simsiyah 2 0,0004 

sinir bozucu 2 0,0004 

sinsi 2 0,0004 

sinsi mi sinsi 2 0,0004 

sivri 2 0,0004 

siyasi önder 2 0,0004 

soylu 2 0,0004 

şaşmaz 2 0,0004 

şekerci 2 0,0004 

şen şakrak 2 0,0004 

şiirsel 2 0,0004 

tabancalı 2 0,0004 

tahripkâr 2 0,0004 

tek 2 0,0004 

teknik 2 0,0004 

tıkış tıkış 2 0,0004 

tıraşsız 2 0,0004 

toplu 2 0,0004 

toprak 2 0,0004 

trapezci 2 0,0004 

turuncumsu 2 0,0004 

tutkulu 2 0,0004 

uslu 2 0,0004 

usta 2 0,0004 

uyanık 2 0,0004 

uysal 2 0,0004 

uzun saçlı 2 0,0004 

ünlü 2 0,0004 

ürkek 2 0,0004 

ürpertici 2 0,0004 

vişne rengi 2 0,0004 

vitrinli 2 0,0004 

yağlı 2 0,0004 

yalnız 2 0,0004 

yararlı 2 0,0004 
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yedi kollu 2 0,0004 

yorucu 2 0,0004 

yüklü 2 0,0004 

zırdeli 2 0,0004 

zor 2 0,0004 

abartılı 1 0,0002 

abla görünüşlü 1 0,0002 

abuk sabuk 1 0,0002 

acayip 1 0,0002 

acı verici 1 0,0002 

acıyla karışık 1 0,0002 

acil 1 0,0002 

açıklamalı 1 0,0002 

açıksözlü 1 0,0002 

açılmaya eğilimli 1 0,0002 

adil 1 0,0002 

afyonlu 1 0,0002 

ağaçlı 1 0,0002 

ağaçlıklarla kaplı 1 0,0002 

ağaçlıklı 1 0,0002 

ağır üvey 1 0,0002 

ağırbaşlı 1 0,0002 

ağlamaklı 1 0,0002 

ağzı açık 1 0,0002 

ahlaksız 1 0,0002 

akılcı 1 0,0002 

akıllıca 1 0,0002 

aksırıklı 1 0,0002 

akvaryumlu 1 0,0002 

alacalı bulacalı 1 0,0002 

alâmetifarikası 1 0,0002 

alaturka 1 0,0002 

alev renginde 1 0,0002 

alınsız 1 0,0002 

altı katlı 1 0,0002 

altın dişli 1 0,0002 

altın renkli 1 0,0002 

altın sarısı 1 0,0002 

altın yaldızlı 1 0,0002 

amaçlı 1 0,0002 

amansız 1 0,0002 

amerikan 1 0,0002 

anglosakson 1 0,0002 

anısız 1 0,0002 

ani 1 0,0002 

anlamsız 1 0,0002 

anlaşılabilir 1 0,0002 

anlayışsız 1 0,0002 

anlık 1 0,0002 

apaydınlık 1 0,0002 

aracı 1 0,0002 

arnavut 1 0,0002 

asfalt 1 0,0002 

asfalttan 1 0,0002 

asık 1 0,0002 

asılı 1 0,0002 

askılı 1 0,0002 

aşağılık 1 0,0002 

aşkla sevdiğim 1 0,0002 

atatürkçü  1 0,0002 

ateşler içinde 1 0,0002 

ateşli 1 0,0002 

avukat 1 0,0002 

aydınca 1 0,0002 

ayıp 1 0,0002 

aylı 1 0,0002 

ayranla dolu 1 0,0002 

ayrı 1 0,0002 

azgın 1 0,0002 

azılı 1 0,0002 

azimli 1 0,0002 

baba 1 0,0002 

bacasız 1 0,0002 

badem 1 0,0002 

bağnaz 1 0,0002 

bahçeli 1 0,0002 

bakımlı 1 0,0002 

bakımsız 1 0,0002 

bakkal 1 0,0002 

bal renkli 1 0,0002 

bar sahibi 1 0,0002 

barışçı 1 0,0002 

basma 1 0,0002 

bastonlu 1 0,0002 

başarısızlık 1 0,0002 

başı takkeli 1 0,0002 

başıboş 1 0,0002 

başparmağım 

büyüklüğünde 1 0,0002 

batılı 1 0,0002 
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batılılaşmacı 1 0,0002 

bay 1 0,0002 

bayağı 1 0,0002 

bayağı olmayan 1 0,0002 

bedava 1 0,0002 

beğendili 1 0,0002 

beli tabancalı 1 0,0002 

bembeyaz kesilmiş 1 0,0002 

bencil 1 0,0002 

benzeri 1 0,0002 

benzersiz 1 0,0002 

betondan 1 0,0002 

beyaz gibi 1 0,0002 

beyaz olmayan 1 0,0002 

beyaz yapraklı 1 0,0002 

beyhude 1 0,0002 

bez 1 0,0002 

bezden 1 0,0002 

biçare 1 0,0002 

biçimli 1 0,0002 

bilet satmaya 

mahkum 1 0,0002 

bilge 1 0,0002 

bilinçli 1 0,0002 

bilinçsiz 1 0,0002 

bilinçsizce 1 0,0002 

bilinen 1 0,0002 

bilinmez 1 0,0002 

bir dükkân dolusu 1 0,0002 

birbirine eşit 1 0,0002 

birbirlerinden 

habersiz 1 0,0002 

boğucu 1 0,0002 

boktan 1 0,0002 

reklamlı 1 0,0002 

tüylü 1 0,0002 

borazan 1 0,0002 

borç 1 0,0002 

boşnak 1 0,0002 

boyasız 1 0,0002 

boz renkli 1 0,0002 

budalaca 1 0,0002 

buğulu 1 0,0002 

buharlı 1 0,0002 

bulaşıcı 1 0,0002 

bulutlu 1 0,0002 

buruşuk 1 0,0002 

buz gibi  1 0,0002 

buzdan beyaz 1 0,0002 

bülbül 1 0,0002 

bülbül sesli 1 0,0002 

büyüklü 1 0,0002 

büyüleyici 1 0,0002 

büyülü 1 0,0002 

cadı 1 0,0002 

cahil 1 0,0002 

cam 1 0,0002 

cami duvarına asılı 1 0,0002 

can çekişen 1 0,0002 

canan gibi 1 0,0002 

canciğer 1 0,0002 

caniyane 1 0,0002 

cansız 1 0,0002 

cehennem bekçileri 1 0,0002 

cennet 1 0,0002 

cennetten kalma 1 0,0002 

cevizden kapağı 

işlemeli 1 0,0002 

ceylan 1 0,0002 

ceylan gözlü 1 0,0002 

cıva rengi 1 0,0002 

cilalı 1 0,0002 

ciltli 1 0,0002 

cin bakışlı 1 0,0002 

cingöz 1 0,0002 

cinsel 1 0,0002 

çakmak çakmak 1 0,0002 

çamurdan 1 0,0002 

çamurla kaplı 1 0,0002 

çantalı 1 0,0002 

çapulcu 1 0,0002 

çarpıcı 1 0,0002 

çarpık 1 0,0002 

çarpık kafalı 1 0,0002 

çarşaflı 1 0,0002 

çatlak 1 0,0002 

çehov taklitçisi 1 0,0002 

çelikten 1 0,0002 

çenebaz 1 0,0002 

çeşmeli 1 0,0002 

çeviri 1 0,0002 
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çevresi geniş 1 0,0002 

çıkık 1 0,0002 

çıkık elmacık kemikli 1 0,0002 

çıplak kadınlı 1 0,0002 

çıtı pıtı 1 0,0002 

çiçek işlemeli 1 0,0002 

çiçekli 1 0,0002 

çiğ 1 0,0002 

çilekeş 1 0,0002 

çilli 1 0,0002 

çimento yüklü 1 0,0002 

çini 1 0,0002 

çini desenli 1 0,0002 

çinilerle süslü 1 0,0002 

çinko 1 0,0002 

çocuk 1 0,0002 

çokbilmiş 1 0,0002 

çoktan kapanmış 1 0,0002 

çorak 1 0,0002 

çulsuz 1 0,0002 

çürük 1 0,0002 

dâhiyane 1 0,0002 

dantelli 1 0,0002 

davadan haberli 1 0,0002 

davetsiz misafir 1 0,0002 

dayanıklı 1 0,0002 

dedektif 1 0,0002 

defterlerle 

karmakarışık 1 0,0002 

değnekçi 1 0,0002 

dehşet 1 0,0002 

deli saçması 1 0,0002 

demirden 1 0,0002 

deneyimli 1 0,0002 

dengeli 1 0,0002 

deri 1 0,0002 

derli toplu 1 0,0002 

dertli 1 0,0002 

dertsiz 1 0,0002 

desenli 1 0,0002 

devrimci 1 0,0002 

dijital 1 0,0002 

dikenli çalılarla kaplı  1 0,0002 

dikişçi 1 0,0002 

dikişli 1 0,0002 

dinç görünüşlü 1 0,0002 

dinî 1 0,0002 

dinsiz 1 0,0002 

dişleri dökülmüş 1 0,0002 

dizel 1 0,0002 

dizili 1 0,0002 

doğal 1 0,0002 

doğulu 1 0,0002 

doktor bozuntusu 1 0,0002 

dokunaklı 1 0,0002 

dokunulmaz 1 0,0002 

dolambaçlı 1 0,0002 

dolambaçlı mı 

dolambaçlı 1 0,0002 

dolaplar dolusu 1 0,0002 

dolaplı 1 0,0002 

dolgun 1 0,0002 

donuk 1 0,0002 

dopdolu 1 0,0002 

dost mu dost 1 0,0002 

dostane 1 0,0002 

dostluk 1 0,0002 

doyurucu 1 0,0002 

dr. narin'e hediye 1 0,0002 

durdurulmaz 1 0,0002 

duvarlara asılı 1 0,0002 

duygulu 1 0,0002 

düğmeli 1 0,0002 

dükkan sahibi 1 0,0002 

dünyevi 1 0,0002 

düşük 1 0,0002 

düşünceli 1 0,0002 

düşüncesiz 1 0,0002 

eciş bücüş 1 0,0002 

efkârlı 1 0,0002 

eflatun 1 0,0002 

efsanevi 1 0,0002 

ek 1 0,0002 

ekonomik 1 0,0002 

el değmemiş 1 0,0002 

el ilanlarına benzer 1 0,0002 

el işi 1 0,0002 

el işi  1 0,0002 

el örgüsü 1 0,0002 

el yazması 1 0,0002 
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elbiselerle dolu 1 0,0002 

eldivensever 1 0,0002 

ele geçirilmiş 1 0,0002 

eli bastonlu 1 0,0002 

eli bavullu 1 0,0002 

eli çantalı 1 0,0002 

eli düdüklü 1 0,0002 

eli matkaplı 1 0,0002 

eli plastik torbasız 1 0,0002 

eli şişeli 1 0,0002 

eli tabancalı 1 0,0002 

elim 1 0,0002 

elle dokunulabilir 1 0,0002 

elma ağaçlarıyla kaplı 1 0,0002 

elmacık   1 0,0002 

elverişli 1 0,0002 

emaye 1 0,0002 

emniyete bağlı 1 0,0002 

endişeli 1 0,0002 

esaslı 1 0,0002 

esmer 1 0,0002 

evli 1 0,0002 

eylemci 1 0,0002 

ezberci 1 0,0002 

ezilmiş 1 0,0002 

fareli 1 0,0002 

fazla 1 0,0002 

fazla fazla 1 0,0002 

federal 1 0,0002 

fena 1 0,0002 

fettan 1 0,0002 

fıstıki 1 0,0002 

filozof 1 0,0002 

filozofik 1 0,0002 

fiyakalı 1 0,0002 

formika renkli 1 0,0002 

fotoğrafçı 1 0,0002 

fötr 1 0,0002 

fötr şapkalı 1 0,0002 

fransız 1 0,0002 

frenkçe 1 0,0002 

gafil 1 0,0002 

gazeteci 1 0,0002 

gazozlu 1 0,0002 

geçkin 1 0,0002 

geçmiş 1 0,0002 

geçmişi belirsiz 1 0,0002 

geçmişsiz 1 0,0002 

geleneklerine bağlı 1 0,0002 

genel 1 0,0002 

geniş mi geniş 1 0,0002 

geniş vitrinli 1 0,0002 

gerçekçi 1 0,0002 

geri dönüşsüz 1 0,0002 

gıcır gıcır 1 0,0002 

gölge 1 0,0002 

gönüllü 1 0,0002 

görsel 1 0,0002 

görünmez 1 0,0002 

gözlükçü 1 0,0002 

gözlüklü 1 0,0002 

gözü pek 1 0,0002 

guguklu 1 0,0002 

gurur düşkünü 1 0,0002 

gül ağacından 1 0,0002 

gül pembesi 1 0,0002 

gümüş taklidi 1 0,0002 

güneş yüzü görmemiş 1 0,0002 

güngörmüş 1 0,0002 

gür 1 0,0002 

gür sesli 1 0,0002 

gürcü 1 0,0002 

güven verici 1 0,0002 

güvensiz 1 0,0002 

güvercin grisi 1 0,0002 

güvercin renkli 1 0,0002 

güzel boyunlu 1 0,0002 

güzel dudaklı 1 0,0002 

güzel güzel 1 0,0002 

güzelce 1 0,0002 

güzeller güzeli 1 0,0002 

haber veren  1 0,0002 

haberli 1 0,0002 

habis 1 0,0002 

hacı leylek 1 0,0002 

haçlı 1 0,0002 

hafifçe 1 0,0002 

haftalık 1 0,0002 

haldır huldur 1 0,0002 

hangar misali 1 0,0002 
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hanım hanımcık 1 0,0002 

haşin 1 0,0002 

havuzlu 1 0,0002 

hayal edilmiş 1 0,0002 

hayalet 1 0,0002 

hayali 1 0,0002 

hayalperest 1 0,0002 

hayat dolu 1 0,0002 

hayatından memnun 1 0,0002 

haydut yüzlü 1 0,0002 

hayret 1 0,0002 

hedefsiz 1 0,0002 

hesapçı 1 0,0002 

hımhım 1 0,0002 

hırçın 1 0,0002 

hırpani 1 0,0002 

hışır hışır 1 0,0002 

hızlı hızlı 1 0,0002 

hidrolik 1 0,0002 

hilekâr 1 0,0002 

hindistan cevizli 1 0,0002 

hinoğluhinliklerle 

dolu 1 0,0002 

hipermetrop 1 0,0002 

hipermetrop gözlüklü 1 0,0002 

hitler bıyıklı 1 0,0002 

hizmetçi 1 0,0002 

hizmetten kalkmış 1 0,0002 

horozlu 1 0,0002 

hortlaksı 1 0,0002 

hoşça 1 0,0002 

hristiyan 1 0,0002 

huzur dolu 1 0,0002 

huzur rengi 1 0,0002 

ılımlı 1 0,0002 

ıslak üzümle dolu 1 0,0002 

ısrarcı 1 0,0002 

ısrarlı 1 0,0002 

ışıksız 1 0,0002 

ışıktan 1 0,0002 

ışıltısız 1 0,0002 

ibne 1 0,0002 

ibret çıkarmaya 

meraklı 1 0,0002 

iç 1 0,0002 

içe kapanık 1 0,0002 

içi geçmiş 1 0,0002 

içi geçmiş  1 0,0002 

içli 1 0,0002 

içten 1 0,0002 

iddialı mı iddialı 1 0,0002 

iflah olmaz 1 0,0002 

iğde ağaçlarıyla kaplı 1 0,0002 

iğne atsan yere 

düşmez 1 0,0002 

iğneyle kuyu kazan 1 0,0002 

iki adımlık 1 0,0002 

iki katlı 1 0,0002 

ilaçlı 1 0,0002 

imam hatipli 1 0,0002 

imkansız 1 0,0002 

ince bacaklı 1 0,0002 

ince belli 1 0,0002 

ince bilekli 1 0,0002 

ince görünüşlü 1 0,0002 

ince minareli 1 0,0002 

insanca 1 0,0002 

insani 1 0,0002 

inşaat demirleriyle 

yüklü 1 0,0002 

intiharcı 1 0,0002 

ipeksi kızıl 1 0,0002 

ipince 1 0,0002 

iradeli 1 0,0002 

iri kıyım 1 0,0002 

iri yapılı 1 0,0002 

iskelet 1 0,0002 

islamcı 1 0,0002 

ispanyol 1 0,0002 

ispirtoyla ıslak 1 0,0002 

isyankâr 1 0,0002 

işinin ehli 1 0,0002 

işiyle meşgul 1 0,0002 

işlemeli 1 0,0002 

itaatkâr 1 0,0002 

itinalı 1 0,0002 

iyi aile babası 1 0,0002 

iyi kalpli 1 0,0002 

japon 1 0,0002 

japon malı 1 0,0002 

kabadayı 1 0,0002 

kabzadan emniyetli 1 0,0002 
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kaçak 1 0,0002 

kadınlı 1 0,0002 

kadife laciverdi 1 0,0002 

kadifemsi 1 0,0002 

kafadan çatlak 1 0,0002 

kafadan hasta 1 0,0002 

kâğıt 1 0,0002 

kâğıttan 1 0,0002 

kahve 1 0,0002 

kahveli 1 0,0002 

kakaosuz 1 0,0002 

kaldırım satıcısı 1 0,0002 

kalemşor 1 0,0002 

kaleydoskop 1 0,0002 

kalp 1 0,0002 

kanlar içinde 1 0,0002 

kapağı açık 1 0,0002 

kapkaranlık 1 0,0002 

kar beyazı 1 0,0002 

kar ile kaplı 1 0,0002 

kara gözlü 1 0,0002 

kara lacivert 1 0,0002 

karamelacı 1 0,0002 

kararsız olan 1 0,0002 

kardeşlik 1 0,0002 

kare 1 0,0002 

kare ceketli 1 0,0002 

kareli 1 0,0002 

karışık 1 0,0002 

karla kaplı 1 0,0002 

karla örtülü 1 0,0002 

karşılıksız 1 0,0002 

kart 1 0,0002 

kart horoz 1 0,0002 

karton 1 0,0002 

kartondan 1 0,0002 

kartpostal 1 0,0002 

kasabalı 1 0,0002 

katı 1 0,0002 

katil adayları 1 0,0002 

katip 1 0,0002 

katolik 1 0,0002 

kavaklarla çevrili 1 0,0002 

kavuniçi 1 0,0002 

kayalara oyulmuş 1 0,0002 

kayasız 1 0,0002 

kayda değer 1 0,0002 

kaygan 1 0,0002 

kaymaklı 1 0,0002 

kaynakçı 1 0,0002 

kaza gibi 1 0,0002 

kazalardan uzak 1 0,0002 

keçeden 1 0,0002 

kedili 1 0,0002 

kekik 1 0,0002 

kekik kokulu 1 0,0002 

kel kafalı 1 0,0002 

kelli felli 1 0,0002 

kendine dönük 1 0,0002 

kendine güvenli 1 0,0002 

kendine özgü 1 0,0002 

kendini beğenmiş 1 0,0002 

kendisinin patronu 1 0,0002 

kesif 1 0,0002 

kestane rengi 1 0,0002 

kestane rengindeki 1 0,0002 

kıpır kıpır 1 0,0002 

kıpırtısız 1 0,0002 

kırık cam yüklü 1 0,0002 

kırmızı kiremitli 1 0,0002 

kırmızı kurdeleli 1 0,0002 

kırmızılı 1 0,0002 

kısa kollu 1 0,0002 

kısır 1 0,0002 

kıskanç 1 0,0002 

kıt 1 0,0002 

kıvrımlı 1 0,0002 

kızıl dudaklı 1 0,0002 

kızıl kravatlı 1 0,0002 

kızılımsı 1 0,0002 

killi 1 0,0002 

kireçli 1 0,0002 

kiremit kırmızısı 1 0,0002 

kiremitli 1 0,0002 

kirli beyaz 1 0,0002 

kirli mi kirli 1 0,0002 

kişilikli 1 0,0002 

kişiliksiz 1 0,0002 

kişisel 1 0,0002 

kitaba dönük 1 0,0002 
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koca bıyıklı 1 0,0002 

kokainman 1 0,0002 

kolonyalist 1 0,0002 

konserve benzeri 1 0,0002 

konyalı 1 0,0002 

kopuk 1 0,0002 

koskoca 1 0,0002 

koyu 1 0,0002 

köfteli 1 0,0002 

köhnemiş 1 0,0002 

kömürden 1 0,0002 

kör karanlık 1 0,0002 

körlere özgü 1 0,0002 

köyden bozma 1 0,0002 

köylü 1 0,0002 

kravatsız 1 0,0002 

kredili 1 0,0002 

kristal mavisi 1 0,0002 

kristal taklidi 1 0,0002 

kullanılmış 1 0,0002 

kurcalayıcı 1 0,0002 

kurgulu 1 0,0002 

kurşun geçirir 1 0,0002 

kurşunileşen 1 0,0002 

kurt 1 0,0002 

kurulu 1 0,0002 

kusurlu 1 0,0002 

kusursuzca 1 0,0002 

kuş 1 0,0002 

kuş pislikleriyle kaplı 1 0,0002 

kuş uçmaz kervan 

geçmez 1 0,0002 

kuyruklu 1 0,0002 

kuyumcu 1 0,0002 

küçük ağızlı 1 0,0002 

küçük elli 1 0,0002 

küçük kanatlı 1 0,0002 

küçük torba 1 0,0002 

küçük transistörlü 1 0,0002 

küflü 1 0,0002 

kül gibi 1 0,0002 

külle kaplı 1 0,0002 

küllü 1 0,0002 

küpeli 1 0,0002 

küskün 1 0,0002 

küt 1 0,0002 

lacivert 1 0,0002 

lahana gibi 1 0,0002 

laik 1 0,0002 

lavanta kokulu 1 0,0002 

lekeli 1 0,0002 

leş 1 0,0002 

leş gibi 1 0,0002 

leş kokulu 1 0,0002 

leylek 1 0,0002 

leylek bacaklı 1 0,0002 

lop 1 0,0002 

lüzumsuz 1 0,0002 

macar nazisi 1 0,0002 

madeni 1 0,0002 

mağdur 1 0,0002 

mağlup 1 0,0002 

mahkum 1 0,0002 

mali 1 0,0002 

mandalina kabuğu 

rengindeki 1 0,0002 

mantıksız 1 0,0002 

manyetolu 1 0,0002 

maraş işi 1 0,0002 

masallardan çıkma 1 0,0002 

mavi çoraplı 1 0,0002 

mecburi 1 0,0002 

mehtaplı 1 0,0002 

melek yüzlü 1 0,0002 

memure 1 0,0002 

mest edici 1 0,0002 

meşhur 1 0,0002 

meyve esanslı 1 0,0002 

mikadan 1 0,0002 

mikrofon taklidi 1 0,0002 

mine 1 0,0002 

mine kadranlı 1 0,0002 

mineli 1 0,0002 

misafir 1 0,0002 

mobil 1 0,0002 

mor paltolu 1 0,0002 

mor renkte 1 0,0002 

mor saplı 1 0,0002 

mor yapraklı 1 0,0002 

mor yüzlü  1 0,0002 
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morlu mavili 1 0,0002 

mr. 1 0,0002 

muavin 1 0,0002 

mucizevi 1 0,0002 

muhafazakâr 1 0,0002 

muşamba 1 0,0002 

muşamba örtülü 1 0,0002 

muzaffer 1 0,0002 

muzip 1 0,0002 

mürekkepten 

simsiyah 1 0,0002 

müslüman 1 0,0002 

naçiz 1 0,0002 

nar rengi 1 0,0002 

narin gövdeli 1 0,0002 

narin minareli 1 0,0002 

naylon 1 0,0002 

nebati 1 0,0002 

nefretlik 1 0,0002 

nemli 1 0,0002 

neşelendirici 1 0,0002 

nikelajla kaplı 1 0,0002 

nişanlı 1 0,0002 

normal 1 0,0002 

numaralı 1 0,0002 

nurdan 1 0,0002 

nursuz 1 0,0002 

nüfuzlu 1 0,0002 

oğul 1 0,0002 

oksijenli 1 0,0002 

okuyucu 1 0,0002 

omuzları apoletli 1 0,0002 

on yedi adımlık 1 0,0002 

ona benzer 1 0,0002 

orta halli 1 0,0002 

orta yaşlı  1 0,0002 

ortadan uzunca boylu 1 0,0002 

oturaklı ve ağır üvey 1 0,0002 

otuz sekiz numaralı 1 0,0002 

oyun bozan 1 0,0002 

öksürüklü 1 0,0002 

ölü mü ölü 1 0,0002 

ölülerle sarmaş dolaş 1 0,0002 

ölüm sarısı 1 0,0002 

ölümcül 1 0,0002 

ölümle ilgili 1 0,0002 

örgülü 1 0,0002 

özel iklimli 1 0,0002 

özel manzaralı 1 0,0002 

özgür 1 0,0002 

papatya sarılı 1 0,0002 

paralel 1 0,0002 

paramparça 1 0,0002 

paranoik 1 0,0002 

parçalı bulutlu 1 0,0002 

parke 1 0,0002 

parke taşlı 1 0,0002 

parşömen sarısı 1 0,0002 

particilik ile ilgili 1 0,0002 

patentli 1 0,0002 

paylaşmaya eğilimli 1 0,0002 

pederşahi 1 0,0002 

pembe plastik torbalı 1 0,0002 

pembemsi kızıl 1 0,0002 

perişan 1 0,0002 

perspektif 1 0,0002 

pesperdeden 1 0,0002 

petrol rengi 1 0,0002 

peynirli 1 0,0002 

pisi pisine 1 0,0002 

plastik kokulu 1 0,0002 

plastik pembesi 1 0,0002 

plastikten 1 0,0002 

politika ile ilgili 1 0,0002 

politikacı 1 0,0002 

polonyalı 1 0,0002 

portakal rengi 1 0,0002 

portakallarla dolu 1 0,0002 

pratik 1 0,0002 

prens 1 0,0002 

proleter 1 0,0002 

puf puf 1 0,0002 

pür 1 0,0002 

rahat 1 0,0002 

rahatsız 1 0,0002 

rastlantısal 

görünümlü 1 0,0002 

rengârenk canlanan 1 0,0002 

rengârenk kapaklı 1 0,0002 

renk renk 1 0,0002 
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renksiz 1 0,0002 

resimsiz 1 0,0002 

resmi 1 0,0002 

rezil 1 0,0002 

ruj kırmızılı 1 0,0002 

rüşvet ile ilgili 1 0,0002 

rüya mavili 1 0,0002 

rüzgârsız 1 0,0002 

saat 1 0,0002 

saçı kırmızı kurdeleli 1 0,0002 

saçı kurdeleli 1 0,0002 

sadık 1 0,0002 

saf olan 1 0,0002 

safran rengi 1 0,0002 

sağanak 1 0,0002 

sağır 1 0,0002 

sahtekâr 1 0,0002 

saksılı 1 0,0002 

saldırgan olmayan 1 0,0002 

saman sarısı 1 0,0002 

samimi 1 0,0002 

samsunlu 1 0,0002 

saplantısız 1 0,0002 

sapsarı 1 0,0002 

sarı kırmızı 1 0,0002 

sarmalayıcı 1 0,0002 

sarmaş dolaş 1 0,0002 

sarsak 1 0,0002 

satıcı 1 0,0002 

savcı 1 0,0002 

saygıya yaklaşan 1 0,0002 

sayısal 1 0,0002 

sedef 1 0,0002 

sedef kakmalı 1 0,0002 

sefil mi sefil 1 0,0002 

seksenlik 1 0,0002 

seller gibi 1 0,0002 

sentetik 1 0,0002 

sersefil 1 0,0002 

sersem 1 0,0002 

seyyah 1 0,0002 

sezgiden yoksun 1 0,0002 

sıcak sıcak 1 0,0002 

sıkıcı 1 0,0002 

sımsıcak 1 0,0002 

sıra sıra 1 0,0002 

sırdaş 1 0,0002 

sidik 1 0,0002 

sidik renkli 1 0,0002 

silahlı 1 0,0002 

silahsever 1 0,0002 

silahşor 1 0,0002 

simetrik 1 0,0002 

sinemaskop 1 0,0002 

sivilceli 1 0,0002 

siyahî 1 0,0002 

sizlerden duyarlı 1 0,0002 

sizlerden ince 1 0,0002 

sokulgan 1 0,0002 

solgun mu solgun 1 0,0002 

solgun yüzlü 1 0,0002 

soluk kravatlı 1 0,0002 

soluk mavi 1 0,0002 

soluk mu soluk 1 0,0002 

soluk sarı 1 0,0002 

soluk yüzlü 1 0,0002 

sonu olmayan 1 0,0002 

suçsuz 1 0,0002 

suyla dolu 1 0,0002 

süklüm püklüm 1 0,0002 

sümerbank 

basmasından 1 0,0002 

süprüntü 1 0,0002 

sürekli 1 0,0002 

şair 1 0,0002 

şakacı mı şakacı 1 0,0002 

şakır şakır 1 0,0002 

şaman 1 0,0002 

şapkalı 1 0,0002 

şarjörlü 1 0,0002 

şarkıcı 1 0,0002 

şaşırtıcı olaylarla 

dolu 1 0,0002 

şehit 1 0,0002 

şekerlerle dolu 1 0,0002 

şenlikli 1 0,0002 

şeriatçı 1 0,0002 

şeytani 1 0,0002 

şıkır şıkır 1 0,0002 

şipşirin 1 0,0002 

şirin mi şirin 1 0,0002 
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şirin şipşirin 1 0,0002 

şirret 1 0,0002 

şişeler dolusu 1 0,0002 

şüpheci 1 0,0002 

tahta 1 0,0002 

takır tukur 1 0,0002 

taklit 1 0,0002 

takma dişli 1 0,0002 

taksitli 1 0,0002 

tanık 1 0,0002 

tarihli 1 0,0002 

taş 1 0,0002 

taşralı 1 0,0002 

tatlı mı tatlı 1 0,0002 

tavuk yüklü 1 0,0002 

taze 1 0,0002 

tebeşir kokulu 1 0,0002 

tebeşir rengi 1 0,0002 

tecrübeli 1 0,0002 

tek ayağı kısa 1 0,0002 

tek gözü şaşı 1 0,0002 

tekir 1 0,0002 

televizyonlu 1 0,0002 

televizyonu açık 1 0,0002 

tembel 1 0,0002 

teneke 1 0,0002 

tenha 1 0,0002 

tescilli 1 0,0002 

tıkırtısız 1 0,0002 

tıraşlı 1 0,0002 

tomar tomar 1 0,0002 

top top 1 0,0002 

topal 1 0,0002 

torbalı 1 0,0002 

torpilli 1 0,0002 

toz topraklı 1 0,0002 

transistörlü 1 0,0002 

tropikal 1 0,0002 

turuncu 1 0,0002 

tuttuğunu koparan 1 0,0002 

tuzlu 1 0,0002 

tükenmez 1 0,0002 

türbanlı 1 0,0002 

Türk 1 0,0002 

tüyler ürpertici 1 0,0002 

ucu açık 1 0,0002 

ucu kordonsuz 1 0,0002 

ucu sivri 1 0,0002 

ucuz 1 0,0002 

uçsuz bucaksız 1 0,0002 

uçucu 1 0,0002 

uçurumlu 1 0,0002 

umut verici 1 0,0002 

undan 1 0,0002 

utangaç 1 0,0002 

utanmasız 1 0,0002 

uzun kirpikli 1 0,0002 

uzun namlulu 1 0,0002 

uzun parmaklı 1 0,0002 

üç boyutlu 1 0,0002 

üç katlı 1 0,0002 

üç yapraklı 1 0,0002 

üçkağıtçı 1 0,0002 

ünlemlerle kaynaşan 1 0,0002 

ünlemli 1 0,0002 

üstü örtülü 1 0,0002 

üstün 1 0,0002 

üzeri özenle örtülmüş 1 0,0002 

üzücü 1 0,0002 

vak vak 1 0,0002 

vakit öldüren 1 0,0002 

vefakâr 1 0,0002 

vefasız 1 0,0002 

veremli 1 0,0002 

verimli 1 0,0002 

vıdı vıdı 1 0,0002 

video kırmızısı 1 0,0002 

videolu 1 0,0002 

yabancı adlı 1 0,0002 

yadırgatıcı 1 0,0002 

yağlı boya 1 0,0002 

yakın 1 0,0002 

yakınlaşmaya 

eğilimli 1 0,0002 

yakut 1 0,0002 

yakut güllü 1 0,0002 

yalçın 1 0,0002 

yalçın kayalıklarla 

sarılı 1 0,0002 

yalnız mı yalnız 1 0,0002 

yan yana 1 0,0002 
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yanık 1 0,0002 

yanık mı yanık 1 0,0002 

yanlış yorumlanmış 1 0,0002 

yapay 1 0,0002 

yapılı 1 0,0002 

yapmacıklı 1 0,0002 

yapraklı 1 0,0002 

yaralı 1 0,0002 

yasal 1 0,0002 

yaylı 1 0,0002 

yazar 1 0,0002 

yazı yazmaya 

mahkum 1 0,0002 

yazlık 1 0,0002 

yedek 1 0,0002 

yedek subay 1 0,0002 

yedi kandilli 1 0,0002 

yelkenli 1 0,0002 

yelkenlilerle dolu 1 0,0002 

yemyeşil 1 0,0002 

yeni evli 1 0,0002 

yenice 1 0,0002 

yenik 1 0,0002 

yerçekimsiz 1 0,0002 

yerli taklidi 1 0,0002 

yerli yabancı 1 0,0002 

yersiz yurtsuz 1 0,0002 

yeşil gözlü 1 0,0002 

yeşil ipekten 1 0,0002 

yeşil olmayan 1 0,0002 

yetenekli 1 0,0002 

yılan 1 0,0002 

yılık 1 0,0002 

yırtıcı 1 0,0002 

yırtılmış 1 0,0002 

yoldan çıkmaya 

eğilimli 1 0,0002 

yoz 1 0,0002 

yuvarlak 1 0,0002 

yüce 1 0,0002 

yüksek kademeli 1 0,0002 

yüksek tavanlı 1 0,0002 

yüksekçe 1 0,0002 

yüzü donuk 1 0,0002 

zalim 1 0,0002 

zararlı 1 0,0002 

zarflı 1 0,0002 

zarif görünüşlü 1 0,0002 

zehirli 1 0,0002 

zeki mi zeki 1 0,0002 

zekice 1 0,0002 

zevkli 1 0,0002 

zeytinyağlı 1 0,0002 

Genel Toplam 4584   
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Şekil. 3.2 Niteleme Sıfatlarının Geçiş Sıklığı Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

yeni küçük genç karanlık eski büyük uzun
güzel iyi mutlu kırık ihtiyar plastik boş
delikanlı açık mor soluk katil kederli resimli
kırık kalpli gerçek kötü sihirli ağır derin hafif
yabancı yorgun kısa eşsiz iri kararlı sıradan
tuhaf güçlü kara yakışıklı beyaz gizli ince
siyasî tozlu uykulu uzak ücra belli belirsiz soğuk
acımasız iyi niyetli kayıp mavi pırıl pırıl zavallı çalışkan
demiryolcu gümüş ölü özel harika kirli çılgın
geniş korkunç sarhoş sefil sessiz siyah beyaz talihsiz
tatlı yerli çamurlu huzurlu ıslak kanlı kırılgan
kumral meraklı öfkeli sabırlı sevimli şaşırtıcı uluslararası
akıllı emekli inanılmaz kırık dökük kırmızı sert sevgili
şaşkın takma tanıdık yumuşak yüksek alçakgönüllü dar
iyimser kızıl narin olağanüstü postacı sıcak uykusuz
yeşil zengin aydınlık bahtsız basit bilinmeyen esrarlı
hakiki hoş hüzünlü ihbarcı karlı kesin kurban
kurşuni loş memur milli mutsuz neon neşeli
rahmetli renkli telaşlı umutsuz yaşlı zayıf anlayışlı
beceriksiz belirsiz blucinli budala cesur çıplak çocuksu
dayanılmaz düzgün hevesli iyi yürekli kalabalık kocaman korkutucu
kravatlı kusursuz malum modern ortak parlak pembe
rengârenk solgun suçlu şık şirin talihli upuzun
yağmurlu yepyeni yoğun DİĞER
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3.2.1. En Sık Kullanılan Niteleme Sıfatlarının Birlikte Kullanıldığı Adlarla İlişkisi 

 3.2.1.1. “Yeni” Sıfatı 

 

Şekil: 3.2.1.1 “Yeni” sıfatı ile en sık kullanılan isimler grafiği  

 Değerlendirme:  

İncelediğimiz romanda var olan niteleme sıfatlarının kullanım sayıları ve oranları 

belirlenmiştir. O bilgilerden hareketle, “yeni” sıfatının 158 defa ile en sık kullanılan 

niteleme sıfatı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda verdiğimiz grafikte de “yeni” sıfatının en 

sık kullanıldığı adlarla ilişkisi gösterilmiştir. Buna göre; 

 Yeni sıfatı “hayat” kelimesi ile 66 defa, “dünya” kelimesi ile 14 defa ve “ülke” 

kelimesi ile 5 defa kullanılmıştır. 

3.2.1.2. “Küçük” Sıfatı 

 

Şekil: 3.2.1.2. “Küçük” sıfatı ile en sık kullanılan isimler grafiği 

 

 

 

66

14
5

hayat dünya ülke

7

2

2

kız çocuk eşya



265 
 

Değerlendirme:  

Kullanım sayısı ve oranları dikkate alındığında ikinci en sık kullanılan sıfatın 93 

defa ile “küçük” olduğu görülmüştür. Romanda kişi, eşya ve mekanları niteleyen “küçük” 

sıfatının kullanıldığı isimlerle ilişkisi şöyledir: 

“Kız” kelimesi ile 7 defa, “çocuk” kelimesi ile 2 defa, “eşya” kelimesi ile 2 defa 

kullanılmıştır. 

3.2.3. Diğer Sıfatlar 

Kullanım sıklığı bakımından üçüncü sırada 77 defa ile kişileri niteleyen “genç” 

sıfatı, dördüncü sırada 75 defa ile mekanları niteleyen “karanlık” sıfatı, beşinci sırada 74 

defa ile yine mekan ve eşya niteleyen “eski” sıfatı yer almıştır. 

3.3. Yapılarına Göre Niteleme Sıfatları 

Tablo 3.3. Yapılarına Göre Niteleme Sıfatları, Geçiş Sayıları ve Oranları 

 

YAPI GEÇİŞ SAYISI GEÇİŞ ORANI 

Sözcük 3970 0,8661 

Sözcük Öbeği 550 0,1200 

Cümlecik 64 0,0140 

Toplam 4584   

 

 

Şekil.3.3. Yapılarına Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

Yukarıda önce tabloda, sonra da grafikte vermiş olduğumuz gibi; niteleme sıfatları 

yapıları bakımından üç grupta ele alınmıştır. Sözcük, sözcük öbeği ve cümlecik olarak 

ayırdığımız sıfatların en fazla kullanılanı 3970 kullanımla sözcük halindekilerin, ikinci 

olarak 550 kullanımla sözcük öbeği halindekilerin olduğu görülmüştür. Son olarak 64 

kullanımla en az cümlecik halindeki yapıların kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Sözcük Sözcük Öbeği Cümlecik
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3.3.1. Sözcük Halindeki Niteleme Sıfatları 

Tablo 3.3.1. Sözcük Halindeki Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve Oranları 

 

TÜREME 

GEÇİŞ 

SAYISI 

GEÇİŞ 

ORANI 

Ø 1613 0,3519 

/+lI/ 1104 0,2408 

/-(I)k/ 401 0,0875 

/+sIz/  235 0,0513 

/+CI/ 141 0,0308 

/+lIk/ 110 0,0240 

/-GIn/ 99 0,0216 

/+î/ 88 0,0192 

/-(I)n/ 68 0,0148 

/+el/ 68 0,0148 

/-IcI/ 58 0,0127 

/+ik/ 56 0,0122 

/-I/ 52 0,0113 

/-An/ 30 0,0065 

/-mIş/ 29 0,0063 

/-z/ 29 0,0063 

/+CA/ 21 0,0046 

/+sAl/ 19 0,0041 

/-(I)k/.../-(I)k/ 15 0,0033 

/+Inç/ 15 0,0033 

/+lI/.../+sIz/ 15 0,0033 

/-Ar/ 15 0,0033 

/-DIK/ 15 0,0033 

/-mA/ 13 0,0028 

*m/Ø 12 0,0026 

/+Iş/ 12 0,0026 

/+kâr/ 12 0,0026 

/+cAk/ 11 0,0024 

/+GIn/ 11 0,0024 

/-(I)l/ 10 0,0022 

*p/Ø 9 0,0020 

/+sI/ 9 0,0020 

/+(I)msI/ 8 0,0017 

/+k/ 8 0,0017 

/+msAr/ 8 0,0017 

/+lI/.../+lI/ 7 0,0015 

/-Iş/ 7 0,0015 

*p/-(I)n/ 6 0,0013 

/+mAn/ 6 0,0013 

/-(I)cık/ 5 0,0011 

/+cIk/ 5 0,0011 

/+dAş/ 5 0,0011 

/-IntI/ 5 0,0011 

/-mAn/ 5 0,0011 

*/-(I)l//+lI/ 4 0,0009 

*r/Ø 4 0,0009 

/+ey/ 4 0,0009 

/+şın/ 4 0,0009 

/-m/ 4 0,0009 

*p/+(I)z/ 3 0,0007 

*p/-I/ 3 0,0007 

/+Aç/ 3 0,0007 

/+âne/ 3 0,0007 

/+Ay/ 3 0,0007 

/+engiz/ 3 0,0007 

/+keş/ 3 0,0007 

/+vî/ 3 0,0007 

/-sAl/ 3 0,0007 

Ø...Ø 3 0,0007 

*p/-(I)l/ 2 0,0004 

*p/+lIk/ 2 0,0004 

*p/-m/ 2 0,0004 

/+(I)z/ 2 0,0004 

/+cIl/ 2 0,0004 

/+ç/ 2 0,0004 

/+der/ 2 0,0004 

/+gü/ 2 0,0004 

/+ş/.../-ş/ 2 0,0004 

/+şor/ 2 0,0004 

/-Ak/ 2 0,0004 

/anti+/ 2 0,0004 

/-DIK/.../-DIK/ 2 0,0004 

/-ImsI/ 2 0,0004 

/-Iş/.../-Iş/ 2 0,0004 

/-l/ 2 0,0004 

Ø…/-(I)k/ 2 0,0004 

*m/+cAk/ 1 0,0002 

*s/Ø 1 0,0002 

/+(I)r/.../+(I)r/ 1 0,0002 

/+(I)z/.../+(I)z/ 1 0,0002 

/+ân/ 1 0,0002 

/+az/ 1 0,0002 

/+CI/.../+CI/ 1 0,0002 

/+çın/ 1 0,0002 

/+ek/ 1 0,0002 

/+ır/.../+ır/ 1 0,0002 

/+Iş/…/+Iş/ 1 0,0002 

/+ist/ 1 0,0002 

/+lI/.../+CI/ 1 0,0002 

/+mIş/ 1 0,0002 

/+n/ 1 0,0002 

/+sIz/…/+sIz/ 1 0,0002 

/+sun/ 1 0,0002 

/+ün/ 1 0,0002 
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/-ay/ 1 0,0002 

/bî+/ 1 0,0002 

/-ç/ 1 0,0002 

/-DIK+/ 1 0,0002 

/-gA/ 1 0,0002 

/-GAç/ 1 0,0002 

/-GIn/.../-GIn/ 1 0,0002 

/-I/…/-I/ 1 0,0002 

/-Im/ 1 0,0002 

/-üm/.../-üm/ 1 0,0002 

/-z/.../-z/ 1 0,0002 

Ø.../+cIk/ 1 0,0002 

Genel Toplam 4584 

 

 

 

 

Şekil:3.3.1. Sözcük Halindeki Niteleme Sıfatı Grafiği 

 

Ø /+lI/ /-(I)k/ /+sIz/ /+CI/

/+lIk/ /-GIn/ /+î/ /-(I)n/ /+el/

/-IcI/ /+ik/ /-I/ /-An/ /-mIş/

/-z/ /+CA/ /+sAl/ /-(I)k/.../-(I)k/ /+Inç/

/+lI/.../+sIz/ /-Ar/ /-DIK/ /-mA/ *m/Ø

/+Iş/ /+kâr/ /+cAk/ /+GIn/ /-(I)l/

*p/Ø /+sI/ /+(I)msI/ /+k/ /+msAr/

/+lI/.../+lI/ /-Iş/ *p/-(I)n/ /+mAn/ /-(I)cık/

/+cIk/ /+dAş/ /-IntI/ /-mAn/ */-(I)l//+lI/

*r/Ø /+ey/ /+şın/ /-m/ *p/+(I)z/

*p/-I/ /+Aç/ /+âne/ /+Ay/ /+engiz/

/+keş/ /+vî/ /-sAl/ Ø...Ø *p/-(I)l/

*p/+lIk/ *p/-m/ /+(I)z/ /+cIl/ /+ç/

/+der/ /+gü/ /+ş/.../-ş/ /+şor/ /-Ak/

/anti+/ /-DIK/.../-DIK/ /-ImsI/ /-Iş/.../-Iş/ /-l/

Ø…/-(I)k/ *m/+cAk/ *s/Ø /+(I)r/.../+(I)r/ /+(I)z/.../+(I)z/

/+ân/ /+az/ /+CI/.../+CI/ /+çın/ /+ek/

/+ır/.../+ır/ /+Iş/…/+Iş/ /+ist/ /+lI/.../+CI/ /+mIş/

/+n/ /+sIz/…/+sIz/ /+sun/ /+ün/ /-ay/

/bî+/ /-ç/ /-DIK+/ /-gA/ /-GAç/

/-GIn/.../-GIn/ /-I/…/-I/ /-Im/ /-üm/.../-üm/ /-z/.../-z/

Ø.../+cIk/
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Tablo 3.3.1.1. Türeme  Durumlarına Göre Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve 

Oranları 

 

TÜREME GEÇİŞ SAYISI GEÇİŞ ORANI 

türemiş 2908 0,6344 

basit 1613 0,3519 

birleşik 63 0,0137 

Genel toplam 4584   

 

 

Şekil.3.3.1.1. Türeme Durumlarına Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

 

Değerlendirme:  

Sıfatların yapısı, türetildikleri ekler açısından da ele alınmıştır. Yukarıda vermiş 

olduğumuz tablo ve grafiğe dayanarak, incelediğimiz romanda en çok kullanılan 2908 

sıfatın eksiz, yani basit yapıda sözcüklerden oluştuğu, 63 adet birleşik yapıda sıfata 

rastlandığı, 2908 adet de türemiş yapıda sıfatın bulunduğu görülmüştür. Bu bilgilere ilave 

olarak yine tablo ve grafikten de görebildiğimiz gibi, basit yapıda sözcüklerden sonra 

ikinci olarak isimden sıfat yapan /+lI/ ekinin 1104 defa kullanıldığı, üçüncü olarak fiilden 

sıfat yapan /-(I)k/ ekinin 401 defa kullanıldığı, dördüncü olarak da isimden sıfat yapan 

/+sIz/ ekinin 235 defa kullanıldığı görülmüştür.  

 

 

 

türemiş basit birleşik
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İncelediğimiz kitaptan örnekler: 

/Ø/: 

acı ince neon 

   

aç iyi pembe 

   

ahşap kara saf 

   

basit katil sahte 

   

cadı kayıp sefil 

   

cin kırmızı sert 

   

dar kısa siyah 

   

demir kötü şoför 

   

dinç kumral taze 

   

eski loş tuhaf 

   

fötr malum ücra 

   

genç melek yeni 

   

gerçek modern zayıf 

   

hafif mor zeki 

   

hoş narin zor 

 

 

 

/+lI/: 

abartılı huzurlu önemli 

   

acıklı ışıklı plastik torbalı 

   

akıllı iyi niyetli rahmetli 

   

alkollü kararlı renkli 

   

aynalı karlı resimli 

   

bıyıklı kederli sabırlı 

   

blucinli kiremitli saplantılı 
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çamurlu kirli sevimli 

   

delikanlı kravatlı tatlı 

   

dikenli kuvvetli telaşlı 

   

duyarlı lanetli telli 

   

elektrikli meraklı uykulu 

   

gizli mutlu uzun boylu 

   

güçlü neşeli üniversiteli 

   

hevesli öfkeli zavallı 

 

/-(I)k/: 

açık kaçak yanık 

   

bozuk karışık yenik 

   

büyük kesik yuvarlak 

   

çekik kırık yumuşak 

   

değişik kopuk  

   

donuk küçük  

   

eksik soluk  

   

ılık uyanık  

 

/+sIz/: 

acımasız bıyıksız huzursuz 

   

ağaçsız cansız kararsız 

   

ahlaksız cilasız kimsesiz 

   

alınsız çaresiz kravatsız 

   

amaçsız davetsiz kusursuz 

   

anlayışsız dipsiz mutsuz 
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arsız dişsiz sessiz 

   

bahtsız eşsiz uykusuz 

   

beceriksiz evsiz yerçekimsiz 

   

belirsiz hırsız  

 

/+CI/: 

aceleci gazeteci politikacı 

   

alaycı gözlükçü postacı 

   

çapulcu ihbarcı sigortacı 

   

demiryolcu itfaiyeci şakacı 

   

dinci kahveci trapezci 

   

eskici komisyoncu tuhafiyeci 

   

futbolcu nöbetçi yabancı 

 

/-GIn/: 

azgın geçkin uygun 

   

belirgin kaygan yetişkin 

   

bezgin kırılgan yorgun 

   

çalışkan küskün  

   

dalgın olgun  

   

dolgun saldırgan  

   

durgun solgun  

   

düzgün şaşkın  

 

/+lIk/: 

aydınlık günlük kiralık 

   

başarısızlık kalabalık nefretlik 

   

dağlık karanlık yazlık 
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/+î/: 

acemî hırpanî siyasî 

   

aksî insanî şeytanî 

   

asabî kurşunî tarihî 

   

ciddî mavi vahşî 

   

dinî mecburî  

   

hakikî millî  

   

hayalî resmî  

 

/-(I)n/: 

kesin uzun yoğun 

 

/+el/: 

özel güzel yerel 

 

/-IcI/: 

boğucu kalıcı sarmalayıcı 

   

bulaşıcı kışkırtıcı sarsıcı 

   

çarpıcı korkutucu uçucu 

   

çekici kurcalayıcı üzücü 

   

doyurucu neşelendirici yaratıcı 

   

eğitici okuyucu yorucu 

   

geçici öğretici  

 

/+ik/: 

asimetrik ideolojik plastik 

   

ekonomik katolik sentetik 

   

filozofik mekanik simetrik 

   

geometrik otomatik teknik 
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hidrolik paranoik  

 

/-I/: 

asılı çeviri kurulu 

   

aşırı dizili ölü 

   

ayrı kapalı sıkı 

 

/-An/: 

Beyaz olmayan blinmeyen kurşunîleşen 

   

bilinen can çekişen  

 

/-mIş/: 

çokbilmiş geçmiş ölmüş 

   

ezilmiş kullanılmış yırtılmış 

 

/-z/: 

bilinmez durdurulmaz inanılmaz 

   

dayanılmaz erişilmez şaşmaz 

   

dokunulmaz görünmez vazgeçilmez 

 

/+CA/: 

akıllıca düşmanca kusursuzca 

   

aydınca genişçe yenice 

   

bilinçsizce güzelce yüksekçe 

   

budalaca hoşça zekice 

 

/+sAl/: 

geleneksel kutsal sayısal 

   

içgüdüsel rastlantısal şiirsel 

   

kişisel ruhsal yoksul 
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/-(I)k/…/-(I)k/: açık seçik, kırık dökük, soluk mu soluk 

/+lI/…/+sIz/: belli belirsiz 

/-Ar/: güvenilir, kayda değer, kısır, saygıdeğer, yazar 

/-DIK/: beklenmedik, bildik, olmadık, tanıdık 

/+Inç/: ilginç, korkunç 

/-mA/: basma, takma 

*m/Ø: bembeyaz, bomboş, dümdüz, simsiyah, yemyeşil 

/+Iş/: geniş 

/+cAk/: oyuncak, sıcak 

/+ kâr/: hilekâr, muhafazakâr, itaatkâr, sahtekâr, tahripkâr, tehditkâr 

*p/Ø: ipince, sapsarı, şipşirin, yepyeni 

/-lI/: papatya sarılı, cin bakışlı 

/+sI/: çocuksu, hortlaksı, ipeksi 

/+k/: ortak, minik 

/+msAr/: iyimser 

*p/-(I)n/: upuzun 

/+(I)msI/: hayaletimsi, kızılımsı, turuncumsu 

/+mAn/: kocaman 

/-Ak/: sağanak, uzak, ürkek 

/-Iş/: yanlış 

/-(I)cık/: yumuşacık 

/+cIk/: elmacık, sıcacık 

/+dAş/: çağdaş, sırdaş 

*/-lI/…/+lI/: kızılderili 

/-mAn/: şişman 

/-IntI/: döküntü, süprüntü 

/+lI/…/+lI/: derli toplu, dolambaçlı mı dolambaçlı, morlu mavili 

/+şın/: sarışın 

*r/ Ø: sersefil, tertemiz 



275 
 

*p/+(I)z/: yapayalnız 

*p/-I/: dopdolu 

/+Aç/: kıraç 

/+âne/: caniyane, dâhiyane, dostâne 

/+engiz/: esrarengiz 

/-sAl/: görsel, uysal 

/+ey/: üvey 

*p/-Il/: kıpkızıl 

*p/+lIk/: apaydınlık, kapkaranlık 

/+cIl/: bencil, ölümcül 

/+ç/: anaç 

/+der/: siyasi önder 

/+gü/: körlere özgü 

/-DIK/…/-DIK/: bildik tanıdık 

/-l/:  çamurla kaplı, yasal 

Ø…/-(I)k/: şen şakrak 

/+Ir/…/Ir/: şakır şakır 

/+Iş/…/+Iş/: geniş mi geniş 

/-sI/: sinsi 

/-sI/…/-sI/: sinsi mi sinsi 

/anti+/: antiseptik 

Ø...Ø: dost mu dost 

/+ist/: kolonyalist 

/-DIK+/: aşkla sevdiğim 

*m/+cAk/:  sımsıcak 

*s/Ø: koskoca 

/+ân/: müslüman 

/+az/: bağnaz 

/+CI/…/+CI/: şakacı mı şakacı 

/+çın/: hırçın 
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/+ek/: yedek 

/+(I)z/…/+(I)z/: yalnız mı yalnız 

/+It/: eşit 

/+lI/.../+CI/: yerli yabancı 

/+mIş/: köhnemiş 

/+n/: Amerikan 

/+sIn/: sezgiden yoksun 

/+ün/: üstün 

/-ay/: yapay 

/-ç/: kıskanç 

/-GAç/: utangaç 

/-gA/: bilge 

/-GIn/…/-GIn/: solgun mu solgun 

/-I/…/-I/: ölü mü ölü 

/-Im/: iri kıyım 

/-Im/…/-Im/: süklüm püklüm 

/-z/…/-z/: kuş uçmaz kervan geçmez 

Ø.../+cIk/: hanım hanımcık 

/+vî/: dünyevî, efsanevî, mucizevî 

/bî+/: bîçare 

 3.3.2. Sözcük Öbeği Halindeki Niteleme Sıfatları 

SÖZCÜK ÖBEKLERİ GEÇİŞ SAYISI GEÇİŞ ORANI 

Sıfat Tamlaması 166 0,3018 

İkileme 129 0,2345 

Belirtisiz İsim Tamlaması 92 0,1673 

İyelikli Yalın Kısaltma Öbeği 41 0,0745 

Pekiştirme Sıfatı 41 0,0745 

Araçlı Kısaltma Öbeği 36 0,0655 

Yönelmeli Kısaltma Öbeği 20 0,0364 

Çıkmalı Kısaltma Öbeği 13 0,0236 

Farsça Tamlama 3 0,0055 

Belirtili İsim Tamlaması 2 0,0036 

Eksiltili İsim Tamlaması 2 0,0036 

İsim-Fiil Öbeği 2 0,0036 

Çıkmalı Kısaltma Öbeği 1 0,0018 
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Eşitlikli Kısaltma Öbeği 1 0,0018 

Sıfat-Fiil Öbeği 1 0,0018 

Genel Toplam 550   

 

 Tablo: 3.3.2. Sözcük Öbeği Türleri, Kullanım Sayıları ve Oranları 

 

 

 

 Şekil: 3.3.2 Sözcük Öbeği Halindeki Niteleme Sıfatları Grafiği 

 

Değerlendirme: 

 Yukarıda tablosu ve grafiği verilmiş olan sözcük öbeği türleri ayrı ayrı 

incelenmiştir. Sıfat tamlamasından oluşan öbek sayısı 166, ikilemeden oluşan öbek sayısı 

129, belirtisiz isim tamlaması ile oluşan öbek sayısı 89, iyelikli yalın kısaltma öbeği ile 

oluşan öbek sayısı 41, pekiştirme sıfatı ile oluşan öbek sayısı 41 olarak görülmüştür. Diğer 

öbeklerle birlikte kullanılan toplam sözcük öbeği miktarı ise 550’dir. 

 

İncelediğimiz kitaptan örnekler:  

Araçlı Kısaltma Öbeği: acıyla karışık, ağaçlıklarla kaplı, çamurla kaplı, çinilerle süslü, 

işiyle meşgul, karla örtülü, ölümle ilgili, yalçın kayalıklarla sarılı 

Belirtili İsim Tamlaması: İşinin ehli, kendisinin patronu 

Sıfat Tamlaması İkileme Belirtisiz İsim Tamlaması

İyelikli Yalın Kısaltma Öbeği Pekiştirme Sıfatı Araçlı Kısaltma Öbeği

Yönelmeli Kısaltma Öbeği Çıkmalı Kısaltma Öbeği Farsça Tamlama

Belirtili İsim Tamlaması Eksiltili İsim Tamlaması İsim-Fiil Öbeği

Eşitlikli Kısaltma Öbeği Sıfat-Fiil Öbeği
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Belirtisiz İsim Tamlaması: abla görünüşlü, alev renginde, altın sarısı, bal rengi, bir 

dükkan dolusu, boz renkli, bar sahibi, cehennem bekçileri, Çehov taklitçisi, çiçek işlemeli, 

kiremit kırmızısı, kristal taklidi, lavanta kokulu 

Çıkmalı Kısaltma Öbeği: birbirlerinden habersiz, buzdan beyaz, davadan haberli, 

mürekkepten simsiyah, sezgiden yoksun, sizlerden duyarlı, kabzadan emniyetli, kafadan 

çatlak, kazalardan uzak 

Eşitlikli Kısaltma Öbeği: ortadan uzunca boylu 

Farsça Tamlama: namıdiğer 

İkileme: abuk sabuk, açık seçik, alacalı bulacalı, belli belirsiz, cıvıl cıvıl, çakmak çakmak, 

çeşit çeşit, çıtı pıtı, derli toplu, sinsi mi sinsi, sıra sıra, sefil mi sefil, sarmaş dolaş, sarı 

kırmızı, siyah beyaz, puf puf, tomar tomar, uçsuz bucaksız 

İsim-Fiil Öbeği: cennetten kalma, köyden bozma 

İyelikli Yalın Kısaltma Öbeği: ağzı açık, başı takkeli, beli tabancalı, cevizden kapağı 

işlemeli, çevresi geniş, eli bastonlu, eli plastik torbasız, gelişigüzel, gözü pek, gözü yaşlı, 

kalbi kırık, kimliği belirsiz, saçı kırmızı kurdeleli, yüzü donuk, üstü örtülü 

Pekiştirme Sıfatı: apaydınlık, bembeyaz, bomboş, dümdüz, kapkaranlık, kıpkızıl, 

sapasağlam, sımsıcak, yemyeşil, yepyeni 

Sıfat-fiil Öbeği: aşkla sevdiğim 

Sıfat Tamlaması: ağır üvey ağabey, beyaz gömlekli adam, çıplak kadınlı dergi, geniş 

vitrinli buzdolabı, ince minareli cami, iyi aile babası kahraman, iyi niyetli amca, kırık 

kalpli tuafiyeci, küçük transistörlü radyo, mavi çoraplı adam, meşin ceketli çiftçi, yüksek 

kademeli polis 

Yönelmeli Kısaltma Öbeği: açılmaya eğilimli, bilet satmaya mahkum, birbirine eşit, el 

ilanlarına benzer, geleneklerine bağlı, ibret çıkarmaya meraklı, kayda değer, yazı yazmaya 

mahkum, yoldan çıkmaya eğiliml 

 

 

 

3.3.3 Cümlecik Halinde Niteleme Sıfatları 

İncelediğimiz kitapta cümlecik halinde 64 sıfat kullanılmıştır. 

 

Tablo 3.3.3 Cümlecik Halindeki Niteleme Sıfatları Geçiş Sayısı ve Oranı 

 

Yapı Geçiş Sayısı Geçiş Oranı 

Cümlecik 64 0,0140 
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Cümlecik Halindeki Niteleme Sıfatları: 

acı verici can çekişen güneş yüzü görmemiş 

   

beklenmedik çokbilmiş güven verici 

   

bembeyaz kesilmiş duvara asılmış İğneyle kuyu kazan 

   

bitip tükenmeyen geri dönüşsüz mest edici 

   

tüyler ürpertici tuttuğunu koparan vakit öldüren 

   

vazgeçilmez yanıp sönen  

 

3.4 Kaynak Dillere Göre Niteleme Sıfatları 

 

Tablo 3.4 Kaynak Dillerine Göre Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve Oranları 

 

KAYNAK DİL 
GEÇİŞ 

SAYISI 
GEÇİŞ ORANI 

Türkçe 2989 0,6521 

Arapça 438 0,0955 

Arapça+Türkçe 435 0,0949 

Farsça 157 0,0342 

Fransızca 140 0,0305 

Farsça+Türkçe 102 0,0223 

Fransızca+Türkçe 65 0,0142 

Türkçe+Arapça+Türkçe 58 0,0127 

Arapça+Farsça 28 0,0061 

İtalyanca+Türkçe 24 0,0052 

Türkçe+Arapça 17 0,0037 

Farsça+Arapça 15 0,0033 

Türkçe+Farsça+Türkçe 11 0,0024 

İngilizce+Türkçe 9 0,0020 

Rumca+Türkçe 8 0,0017 

Türkçe+Farsça 7 0,0015 

Türkçe+Fransızca+Türkçe 7 0,0015 

Farsça+Arapça+Türkçe 6 0,0013 

Farsça+Fransızca+Türkçe 6 0,0013 

Rumca 6 0,0013 

Fransızca+Arapça 5 0,0011 

İngilizce 5 0,0011 

İtalyanca 4 0,0009 

Türkçe+İtalyanca+Türkçe 4 0,0009 
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Arapça+Farsça+Türkçe 3 0,0007 

Türkçe+Fransızca 3 0,0007 

Bulgarca+Farsça 2 0,0004 

Fransızca+Farsça 2 0,0004 

İngilizce+Arapça 2 0,0004 

İspanyolca+Türkçe 2 0,0004 

Rumca+Farsça 2 0,0004 

Rusça 2 0,0004 

Rusça+Türkçe 2 0,0004 

Almanca 1 0,0002 

Almanca+Türkçe 1 0,0002 

Arapça+İtalyanca+Türkçe 1 0,0002 

Arapça+Rumca+Türkçe 1 0,0002 

Arapça+Türkçe+Arapça 1 0,0002 

Farsça+Türkçe+Farsça 1 0,0002 

Fransızca+Arapça+Türkçe 1 0,0002 

Fransızca+Farsça+Arapça 1 0,0002 

Fransızca+Farsça+Türkçe 1 0,0002 

Fransızca+Rusça+Türkçe 1 0,0002 

Fransızca+Türkçe+Arapça 1 0,0002 

İngilizce+Farsça+Türkçe 1 0,0002 

İtalyanca+Farsça+Türkçe 1 0,0002 

Rumca+Arapça+Türkçe 1 0,0002 

Türkçe+Almanca+Türkçe 1 0,0002 

Moğolca 1 0,0002 

Moğolca+Türkçe 1 0,0002 

Türkçe+Arapça+İtalyanca+Türkçe 1 0,0002 

Genel Toplam 4584 1,0000 
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Şekil 3.4 Kaynak Dillerine Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

 Değerlendirme: 

 Yukarıda tablosu ve grafiği verilmiş olan sıfatların kaynak dilleri 

incelendiğinde, en sık kullanılan dilin 2989 geçiş sayısı ile Türkçe kökenli kelimeler 

olduğu tespit edilmiştir. İkinci sırada 438 geçiş sayısı ile Arapça kökenli kelimelerin; 

üçüncü sırada ise Arapça kelimelerin, Türkçe sıfat yapan ekler almasıyla oluşan 435 geçiş 

sayısı ile  tabloda ve grafikte “Arapça+Türkçe” olarak göstermiş olduğumuz kelimelerin, 

dördüncü sırada 158 geçiş sayısı ile Farsça kökenli kelimelerin, beşinci sırada ise 140 geçiş 

sayısı ile Fransızca kökenli kelimelerin yer aldığı tespit edilmiştir.  

İncelediğimiz Kitaptan Örnekler: 

Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

abartılı iyi sinekli 

Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Farsça Fransızca Farsça+Türkçe

Fransızca+Türkçe Türkçe+Arapça+Türkçe Arapça+Farsça

İtalyanca+Türkçe Türkçe+Arapça Farsça+Arapça

Türkçe+Farsça+Türkçe İngilizce+Türkçe Rumca+Türkçe

Türkçe+Farsça Türkçe+Fransızca+Türkçe Farsça+Arapça+Türkçe

Farsça+Fransızca+Türkçe Rumca Fransızca+Arapça

İngilizce İtalyanca Türkçe+İtalyanca+Türkçe

Arapça+Farsça+Türkçe Türkçe+Fransızca Bulgarca+Farsça

Fransızca+Farsça İngilizce+Arapça İspanyolca+Türkçe

Rumca+Farsça Rusça Rusça+Türkçe

Almanca Almanca+Türkçe Arapça+İtalyanca+Türkçe

Arapça+Rumca+Türkçe Arapça+Türkçe+Arapça Farsça+Türkçe+Farsça

Fransızca+Arapça+Türkçe Fransızca+Farsça+Arapça Fransızca+Farsça+Türkçe

Fransızca+Rusça+Türkçe Fransızca+Türkçe+Arapça İngilizce+Farsça+Türkçe

İtalyanca+Farsça+Türkçe Rumca+Arapça+Türkçe Türkçe+Almanca+Türkçe

Moğolca Moğolca+Türkçe Türkçe+Arapça+İtalyanca+Türkçe
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acı iyimser sinsi 

   

acıklı  kaba sivri 

   

acımasız kaçak soğuk 

   

acıyla karışık kalıcı soğukkanlı 

   

aç kalın solgun 

   

açık kanlı soluk 

   

açılmaya eğilimli kapalı sonsuz 

   

aday kara suçlu 

   

ağır karanlık şakacı 

   

alçakgönüllü karlı şaşkın 

   

altın kart şaşmaz 

   

amaçsız kaymaklı şişman 

   

amaçlı kesik tabancalı 

   

anlaşılabilir kırık takma 

   

anlayışlı kırılgan telli 

   

askılı kızıl titiz 

   

bakımsız kocaman tombul 

   

basma korkunç toplu 

   

başörtülü kötü tozlu 

   

beceriksiz kumral uluslararası 

   

bildik kurulu umutsuz 

   

bilinmeyen kutsal upuzun 

   

cılız küçük uslu 

   

çağdaş küpeli utangaç 

   

çalışkan loş uyanık 
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çarpıcı mor uygun 

   

çelikten mor saplı uykusuz 

   

çılgın mutlu uysal 

   

çürük olağanüstü uzak 

   

dar olgun uzun saçlı 

   

dayanılmaz orta ünlü 

   

değnekçi ortak ürkek 

   

delikanlı oyuncak ürpertici 

   

demir öfkeli üstün 

   

derin öğretici üvey 

   

dizili ölü üzücü 

   

durgun önemli vazgeçilmez 

   

eksik özel yabancı 

   

el işi özerk yağlı 

   

emekli özgür yağmurlu 

   

eski parçalı yağmurluklu 

   

geçici parlak yakışıklı 

   

genç pırıl pırıl yalın 

   

geniş saçsız yalnız 

   

gerçek sağnak yanlış 

   

gizli sağlam yapay 

   

gözü pek salaş yaratıcı 

   

güçlü saldırgan yasal 

   

güneşli sapasağlam yaşlı 

   

güvenilir sapık yavaş 
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güzel sarımsı yazlık 

   

hantal sarışın yelkenli 

   

hızlı sarmaş dolaş yeni 

   

ılık saygıdeğer yenik 

   

ıslak sessiz yepyeni 

   

ışıl ışıl sevgili yeşil 

   

İki katlı sıcak yetişkin 

   

inanılmaz sıkı yoğun 

   

ince sıradan yorgun 

   

iri silik yumuşak 

 

Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

acayip casus fakir 

   

acele cennet fazla 

   

acemi cesur gafil 

   

acil ciddi hafif 

   

ahşap cin hain 

   

ayıp dakik hakiki 

   

aziz dehşet harika 

   

basit dünyevi haydut 

   

beyaz eflatun hırpani 

   

budala esmer ihtiyar 

 

kadife 

 

saf 

 

kıt 

   

katil sahih kurban 

   

kayıp sakin mağdur 

   

kırmızı samimi mağrur 
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milli sefil malum 

   

misafir seyyah mavi 

   

mucize siyasi meczup 

   

muhteşem şeytani memur 

   

muşamba şirret zarif 

   

muzaffer taklit zayıf 

   

nebati tarihi zehir 

   

nefis temiz zeki 

   

resmi tuhaf  

   

saat vahşi  

 

Arapça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

aceleci dikkatli itfaiyeci 

   

ahlaksız efkarlı kederli 

   

akıllı esrarlı kusursuz 

   

arsız hareketli meraklı 

   

budalaca hayaletimsi mis kokulu 

   

cehennem bekçileri havuzlu rahmetli 

   

cilasız hedefsiz resimli 

   

cin bakışlı hevesli sabırsız 

   

cingöz hüzünlü sihirli 

   

davetsiz ihbarcı talihsiz 

   

 

Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

badem hoş sarhoş 

   

beyhude köhne sersem 
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çabuk meşin şeker 

   

çevik namıdiğer şirin 

   

çirkin narin tenha 

   

dost nazik zehir 

   

dürüst pembe zengin 

   

gül pür zor 

   

ham rengarenk  

   

pasta sahte  

 

Fransızca Kökenli Niteleme Sıfatları 

Alman ideolojik paranoik 

   

Amatör kaleydoskop patron 

   

anglosakson kare perspektif 

   

antiseptik karton plastik 

   

asfalt kartpostal poplin 

   

asimetrik katolik prens 

   

beton kokainman sentetik 

   

dedektif kolonyalist simetrik 

   

dijital laik sinemaskop 

   

doktor mekanik sivil 

   

ekonomik minyatür şık 

   

filozofik modern şoför 

   

fötr neon teknik 

   

fransız normal tropikal 

   

geometrik otomatik  

   

hidrolik paralel  
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Farsça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

ateşler içinde ezberci peynirli 

   

ateşli günahsız rastlantısal 

   

aynalı killi renkli 

   

bahtsız kireçli rüzgarlı 

   

bülbül sesli köfteli şekerci 

   

canciğer leş kokulu tıraşsız 

   

canlı mehtaplı zehirli 

   

çaresiz mest edici  

   

çeşitli narin gövdeli  

   

çeşmeli nemli  

   

dertli nişanlı  

   

dostluk pembemsi  

   

endişeli pervasız  

 

Fransızca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

akvaryumlu fotoğrafçı minik 

   

alkollü gazozlu papyonlu 

   

dantelli kakaosuz patentli 

   

desenli kare ceketli plastik torbasız 

   

disiplinli konserve benzeri torpilli 

   

elektrikli kravatlı vitrinli 

 

Türkçe + Arapça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

başı takkeli iyi aile babası yüksek kademeli 

   

Bir dükkan dolusu iyi niyetli  

   

çarpık kafalı özel iklimli  
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eli matkaplı özel manzaralı  

 

 

Arapça + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

caniyane hayalperest kadife laciverdi 

   

dahiyane hilekar kalemşor 

   

esrarengiz huzur rengi muhafazakar 

   

gayretkeş kafadan hasta silahşor 

 

İtalyanca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

bastonlu gazeteci politika ile ilgili 

   

damalı karamelacı postacı 

   

fiyakalı lavanta kokulu sigortacı 

 

Türkçe + Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

buzdan beyaz kirli beyaz yerli taklidi 

   

işiyle meşgul kurşuni  

   

işinin ehli Soluk mavi  

   

kendi halinde yazı yazmaya mahkum  

 

Farsça + Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

siyah beyaz siyahî turuncu 

 

İngilizce + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

blucinli futbolcu videolu 

 

Türkçe + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

alev renginde borazan mor renkte 

   

bal rengi kart horoz nar rengi 

 

Rumca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 
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kiremitli papatya sarılı sınırsız 

   

lahana gibi sınırlı  

 

Türkçe + Farsça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

bal renkli güvercin renkli uzun namlulu 

   

boz renkli kuş uçmaz kervan geçmez üçkağıtçı 

   

eli şişeli sidik renkli  

 

Türkçe + Fransızca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

eli plastik torbasız mor paltolu soluk kravatlı 

   

kızıl kravatlı omuzları apoletli ucu kordonsuz 

 

Farsça + Arapça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

çardaklı kel kafalı narin minareli 

   

turuncumsu   

 

Farsça + Fransızca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

çini desenli meşin ceketli meyve esanslı 

   

mine kadranlı   

 

Rumca Kökenli Niteleme Sıfatları 

hristiyan manav temel 

 

İngilizce Kökenli Niteleme Sıfatları 

pleksiglas 

 

İtalyanca Kökenli Niteleme Sıfatları 

alaturka çaçaron çinko 

 

Fransızca + Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

hangar misali kristal mavisi mikrofon taklidi 
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Türkçe + İtalyanca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

eli bastonlu eli bavullu saçı kurdeleli 

 

 

Fransızca + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

petrol rengi plastik pembesi portakal rengi 

 

Arapça + Farsça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

mavi çoraplı  yakut güllü 

 

Bulgarca + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

vişne rengi 

 

Fransızca + Arapça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

ruj kırmızılı 

 

İngilizce + Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

bar sahibi video kırmızısı 

 

İspanyolca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

Sigaralı 

 

Rumca + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

kestane rengi 

 

Rusça Kökenli Niteleme Sıfatları 

İzbe 

 

Türkçe + Fransızca Kökenli Niteleme Sıfatları 

güvercin grisi kendisinin patronu 
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Almanca Kökenli Niteleme Sıfatları 

dizel 

 

Arapça + İtalyanca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

kırmızı kurdeleli 

 

Arapça + Rumca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

kırmızı kiremitli 

 

Fransızca + Farsça + Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

Dr. Narin’e hediye 

 

Fransızca + Rusça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

fötr şapkalı 

 

Fransızca + Türkçe + Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

bilet satmaya mahkum 

 

İngilizce + Farsça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

formika renkli 

 

İtalyanca + Türkçe + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

mandalina kabuğu rengindeki 

 

Rumca + Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

kiremit kırmızısı 

 

Rusça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

şapkalı 
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Türkçe + Almanca Kökenli Niteleme Sıfatları 

Macar Nazisi 

 

Türkçe + Arapça + İtalyanca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

saçı kırmızı kurdeleli 

 

 3.5. Birlikte Kullanıldıkları Adlara Göre Niteleme Sıfatları 

Tablo: 3.5. Birlikte Kullanıldıkları Adlara Göre Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve 

Oranları  

 

AD 

GEÇİŞ 

SAYISI 

GEÇİŞ 

ORANI 

[kişi] 388 0,0846 

hayat 95 0,0207 

adam 78 0,0170 

ışık 78 0,0170 

kız 66 0,0144 

şey 63 0,0137 

dünya 41 0,0089 

gece 35 0,0076 

torba 32 0,0070 

kadın 30 0,0065 

sokak 28 0,0061 

kalp 27 0,0059 

ülke 27 0,0059 

çocuk 26 0,0057 

otobüs 26 0,0057 

renk 26 0,0057 

saat 26 0,0057 

roman 25 0,0055 

yer 25 0,0055 

kahraman 22 0,0048 

kasaba 22 0,0048 

kumpas 22 0,0048 

ses 22 0,0048 

sessizlik 22 0,0048 

Mehmet 21 0,0046 

süre 21 0,0046 

zaman 21 0,0046 

göz 20 0,0044 

niyet 20 0,0044 

genç 19 0,0041 

yüz 19 0,0041 

aile 18 0,0039 

el 18 0,0039 

film 18 0,0039 

amca 17 0,0037 

harf 17 0,0037 

pencere 17 0,0037 

rüzgâr 17 0,0037 

yolcu 17 0,0037 

ağaç 16 0,0035 

bayii 16 0,0035 

cam 16 0,0035 

arkadaş 15 0,0033 

bulut 15 0,0033 

ceket 15 0,0033 

kitap 15 0,0033 

lamba 15 0,0033 

şehir 15 0,0033 

şekil 15 0,0033 

dost 14 0,0031 

gövde 14 0,0031 

insan 14 0,0031 

kardeş 14 0,0031 

koltuk 14 0,0031 

baba 13 0,0028 

gömlek 13 0,0028 

görüntü 13 0,0028 

köpek 13 0,0028 

şekerlik 13 0,0028 
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adım 12 0,0026 

an 12 0,0026 

anne 12 0,0026 

bahçe 12 0,0026 

doktor 12 0,0026 

düşünce 12 0,0026 

eşya 12 0,0026 

kamyon 12 0,0026 

katil 12 0,0026 

kişi 12 0,0026 

teyze 12 0,0026 

ev 11 0,0024 

gölge 11 0,0024 

memur 11 0,0024 

(hayat) 10 0,0022 

biri 10 0,0022 

dağ 10 0,0022 

elbise 10 0,0022 

hayal 10 0,0022 

kaldırım 10 0,0022 

koku 10 0,0022 

masa 10 0,0022 

öğrenci 10 0,0022 

saç 10 0,0022 

ağabey 9 0,0020 

düzlük 9 0,0020 

gözlük 9 0,0020 

koca 9 0,0020 

müzik 9 0,0020 

okur 9 0,0020 

Rıfkı Amca 9 0,0020 

ruh 9 0,0020 

su 9 0,0020 

televizyon 9 0,0020 

yol 9 0,0020 

yolculuk 9 0,0020 

yürek 9 0,0020 

(dünya) 8 0,0017 

ad 8 0,0017 

bakış 8 0,0017 

erkek 8 0,0017 

hareket 8 0,0017 

hayalet 8 0,0017 

ihtiyar 8 0,0017 

Magirus 8 0,0017 

manzara 8 0,0017 

melek 8 0,0017 

oğlan 8 0,0017 

örtü 8 0,0017 

polis 8 0,0017 

söz 8 0,0017 

yazar 8 0,0017 

(kitap) 7 0,0015 

bacak 7 0,0015 

boy 7 0,0015 

çizgi 7 0,0015 

delikanlı 7 0,0015 

dergi 7 0,0015 

garaj 7 0,0015 

hikâye 7 0,0015 

istek 7 0,0015 

karanlık 7 0,0015 

karı 7 0,0015 

kelime 7 0,0015 

kol 7 0,0015 

köy 7 0,0015 

lokanta 7 0,0015 

oda 7 0,0015 

omuz 7 0,0015 

sayfa 7 0,0015 

sınıf 7 0,0015 

sıvı 7 0,0015 

yaş 7 0,0015 

anlam 6 0,0013 

arazi 6 0,0013 

asfalt 6 0,0013 

boyun 6 0,0013 

çekim 6 0,0013 

dil 6 0,0013 

diş 6 0,0013 

fikir 6 0,0013 

güç 6 0,0013 

hal 6 0,0013 

herif 6 0,0013 

kalabalık 6 0,0013 

mutluluk 6 0,0013 

Nahit 6 0,0013 

para 6 0,0013 

perde 6 0,0013 

rastlantı 6 0,0013 
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resim 6 0,0013 

sahne 6 0,0013 

soba 6 0,0013 

toprak 6 0,0013 

(ışık) 5 0,0011 

(yüz) 5 0,0011 

ağız 5 0,0011 

ampul 5 0,0011 

apartman 5 0,0011 

âşık 5 0,0011 

ayna 5 0,0011 

bakkal 5 0,0011 

bozkır 5 0,0011 

buzdolabı 5 0,0011 

dolap 5 0,0011 

eldiven 5 0,0011 

gazete 5 0,0011 

gök 5 0,0011 

gün 5 0,0011 

hasta 5 0,0011 

ihtimal 5 0,0011 

iş 5 0,0011 

köşe 5 0,0011 

kurt 5 0,0011 

kuş 5 0,0011 

meyhane 5 0,0011 

nesne 5 0,0011 

nutuk 5 0,0011 

orman 5 0,0011 

öğretmen 5 0,0011 

parça 5 0,0011 

salon 5 0,0011 

sandalye 5 0,0011 

savaş 5 0,0011 

sevgili 5 0,0011 

soru 5 0,0011 

şoför 5 0,0011 

vitrin 5 0,0011 

yan 5 0,0011 

yatak 5 0,0011 

yıldız 5 0,0011 

(adam) 4 0,0009 

(baba) 4 0,0009 

(deniz) 4 0,0009 

(insan) 4 0,0009 

(melek) 4 0,0009 

(oğul) 4 0,0009 

araç 4 0,0009 

bavul 4 0,0009 

beyefendi 4 0,0009 

budala 4 0,0009 

cennet 4 0,0009 

çeviri 4 0,0009 

deniz 4 0,0009 

dondurma 4 0,0009 

dudak 4 0,0009 

duvar saati 4 0,0009 

düzen 4 0,0009 

gemi 4 0,0009 

gürültü 4 0,0009 

hafıza 4 0,0009 

hafiye 4 0,0009 

hava 4 0,0009 

hemşire 4 0,0009 

hesap 4 0,0009 

heyecan 4 0,0009 

ifade 4 0,0009 

ihbarcı 4 0,0009 

İngiliz Prior saati 4 0,0009 

kahve 4 0,0009 

kent 4 0,0009 

konak 4 0,0009 

konu 4 0,0009 

mahalle 4 0,0009 

mahalle meydanları 4 0,0009 

mantık 4 0,0009 

mekan 4 0,0009 

minyatür 4 0,0009 

minyatür güzeli 4 0,0009 

oğul 4 0,0009 

örgüt 4 0,0009 

palto 4 0,0009 

pano 4 0,0009 

pantolon 4 0,0009 

parmak 4 0,0009 

Pertev 4 0,0009 

sigortacı 4 0,0009 

şaka 4 0,0009 

tuhafiyeci 4 0,0009 

uçurum 4 0,0009 
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uygarlık 4 0,0009 

vagon 4 0,0009 

yayıncı 4 0,0009 

yük treni 4 0,0009 

zengin 4 0,0009 

(göz) 3 0,0007 

(oda) 3 0,0007 

(şey) 3 0,0007 

(televizyon) 3 0,0007 

(yatak) 3 0,0007 

abla 3 0,0007 

ana 3 0,0007 

aşk 3 0,0007 

ayrıntılar 3 0,0007 

belediye orkestrası 3 0,0007 

bilgi 3 0,0007 

bozkır kasabası 3 0,0007 

bölge 3 0,0007 

buluş 3 0,0007 

cennet mutluluğu 3 0,0007 

coğrafya 3 0,0007 

cümle 3 0,0007 

çay 3 0,0007 

çiftçi 3 0,0007 

daire 3 0,0007 

dal 3 0,0007 

dikkat 3 0,0007 

döner 3 0,0007 

düşman 3 0,0007 

el hareketi 3 0,0007 

elektrik direği 3 0,0007 

eteklik 3 0,0007 

fotoğraf 3 0,0007 

fotokopi 3 0,0007 

futbolcu 3 0,0007 

gençler 3 0,0007 

geometri 3 0,0007 

gevezelik 3 0,0007 

Gülizar 3 0,0007 

gülümseyiş 3 0,0007 

güneş 3 0,0007 

hastalık 3 0,0007 

hayran 3 0,0007 

ırmak 3 0,0007 

ışıltıları 3 0,0007 

kafa 3 0,0007 

kasap 3 0,0007 

kavak 3 0,0007 

kayalık 3 0,0007 

kaza 3 0,0007 

kedi 3 0,0007 

kız kardeş 3 0,0007 

kopya 3 0,0007 

kovboy 3 0,0007 

kravat 3 0,0007 

kulak 3 0,0007 

manken 3 0,0007 

mektup 3 0,0007 

memure 3 0,0007 

mendil 3 0,0007 

meyil 3 0,0007 

misafir 3 0,0007 

muavin 3 0,0007 

Omega 3 0,0007 

ordu 3 0,0007 

ortam 3 0,0007 

Osman 3 0,0007 

otel odaları 3 0,0007 

otobüs yolculukları 3 0,0007 

öfke 3 0,0007 

öğretmen sesi 3 0,0007 

ölüm 3 0,0007 

park 3 0,0007 

Peter 3 0,0007 

portakal 3 0,0007 

postacı 3 0,0007 

radyo 3 0,0007 

Rus 3 0,0007 

sepet 3 0,0007 

sır 3 0,0007 

sigara dumanı 3 0,0007 

simetri 3 0,0007 

şimşek 3 0,0007 

şişe 3 0,0007 

trafik kazası 3 0,0007 

Türk Petrol 3 0,0007 

uyku 3 0,0007 

vatandaş 3 0,0007 

Walther 3 0,0007 

yabancı 3 0,0007 
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yağmur 3 0,0007 

yalnızlık 3 0,0007 

yaprak 3 0,0007 

yaz günü 3 0,0007 

yenge 3 0,0007 

yıl 3 0,0007 

(Amerikalılar) 2 0,0004 

(at) 2 0,0004 

(bozkır) 2 0,0004 

(Canan) 2 0,0004 

(doktor) 2 0,0004 

(Dr. Narin) 2 0,0004 

(heyecan) 2 0,0004 

(katil) 2 0,0004 

(lokanta) 2 0,0004 

(manzara) 2 0,0004 

(Osman) 2 0,0004 

(otobüs) 2 0,0004 

(Seiko) 2 0,0004 

(sokak) 2 0,0004 

acı 2 0,0004 

açma 2 0,0004 

afiş 2 0,0004 

ağıl 2 0,0004 

ağrı 2 0,0004 

ahlak 2 0,0004 

aile babası 2 0,0004 

akılcılık 2 0,0004 

akraba 2 0,0004 

Alacaelli kasabası 2 0,0004 

alem 2 0,0004 

alın 2 0,0004 

amaç 2 0,0004 

anahtar 2 0,0004 

anı 2 0,0004 

araştırmalar 2 0,0004 

arşiv 2 0,0004 

asker 2 0,0004 

aşk cenneti 2 0,0004 

at 2 0,0004 

atış talimi 2 0,0004 

avize 2 0,0004 

bağlantı 2 0,0004 

bahar gecesi 2 0,0004 

baş 2 0,0004 

bay coca cola 2 0,0004 

bayiler toplantısı 2 0,0004 

bayram gecesi 2 0,0004 

ben 2 0,0004 

benzinci 2 0,0004 

bey 2 0,0004 

biçim 2 0,0004 

bomba 2 0,0004 

boru 2 0,0004 

boya 2 0,0004 

bunak 2 0,0004 

büfe 2 0,0004 

büyülenme 2 0,0004 

cami 2 0,0004 

Canan 2 0,0004 

ceset 2 0,0004 

cevap 2 0,0004 

cıvıltı 2 0,0004 

cinayet 2 0,0004 

cümbüş 2 0,0004 

cüzdan 2 0,0004 

çaba 2 0,0004 

çalılar 2 0,0004 

çanta 2 0,0004 

çarşı 2 0,0004 

çekmece saati 2 0,0004 

çene 2 0,0004 

çevirmen 2 0,0004 

çizim kalemi 2 0,0004 

çözüm 2 0,0004 

dağ yolu 2 0,0004 

dalga 2 0,0004 

damlar 2 0,0004 

darbe 2 0,0004 

dayı 2 0,0004 

dede 2 0,0004 

dedektif 2 0,0004 

defter 2 0,0004 

delik 2 0,0004 

deneyim 2 0,0004 

dere 2 0,0004 

destek 2 0,0004 

diyar 2 0,0004 

Doğu Anadolu 

sabahı 2 0,0004 
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duman 2 0,0004 

dut ağacı 2 0,0004 

duvar 2 0,0004 

dükkan 2 0,0004 

düşmanlık 2 0,0004 

ekran 2 0,0004 

elma ağaçları 2 0,0004 

elmalar 2 0,0004 

er 2 0,0004 

ev hayatı 2 0,0004 

evli 2 0,0004 

evlilik 2 0,0004 

eylem 2 0,0004 

gelecek 2 0,0004 

gelin 2 0,0004 

gelir 2 0,0004 

gezinti 2 0,0004 

gökkuşağı 2 0,0004 

gölgelik 2 0,0004 

gölgem 2 0,0004 

görünüşlü 2 0,0004 

Güdül Şehri 2 0,0004 

güneş ışığı 2 0,0004 

güzel 2 0,0004 

haz 2 0,0004 

hazine 2 0,0004 

hüzün 2 0,0004 

iç organları 2 0,0004 

ilişki 2 0,0004 

ipucu 2 0,0004 

iradesizlik duygusu 2 0,0004 

istihbarat teşkilatı 2 0,0004 

işaret 2 0,0004 

işçi hayaletleri 2 0,0004 

işler 2 0,0004 

işsiz 2 0,0004 

itfaiyeci 2 0,0004 

jest 2 0,0004 

kademe 2 0,0004 

kadran 2 0,0004 

kağıt 2 0,0004 

kalem 2 0,0004 

kamyon şoförleri 2 0,0004 

kan 2 0,0004 

kanat darbeleri 2 0,0004 

kara yengeci 2 0,0004 

karar 2 0,0004 

kararlılık 2 0,0004 

kare 2 0,0004 

kasabalılar 2 0,0004 

kaş 2 0,0004 

kavanoz 2 0,0004 

kavga 2 0,0004 

kayıt memuru 2 0,0004 

kesişme noktası 2 0,0004 

Kırıkkale tabanca 2 0,0004 

kış akşamları 2 0,0004 

kış gecesi 2 0,0004 

kıvrımlar 2 0,0004 

kızıl 2 0,0004 

Kim Novak 2 0,0004 

kimlik 2 0,0004 

kişilik 2 0,0004 

kitap deposu 2 0,0004 

kolonya 2 0,0004 

köprü 2 0,0004 

köşk 2 0,0004 

kuvvet 2 0,0004 

küllük 2 0,0004 

kütüphane 2 0,0004 

laf 2 0,0004 

leke 2 0,0004 

mahalle çocuğu 2 0,0004 

makinist 2 0,0004 

maşa 2 0,0004 

mavi 2 0,0004 

melek kıyafeti 2 0,0004 

minare 2 0,0004 

misyoner 2 0,0004 

mizah 2 0,0004 

mola yeri 2 0,0004 

mutsuz 2 0,0004 

müşteri 2 0,0004 

müze 2 0,0004 

namlu 2 0,0004 

nimet 2 0,0004 

not 2 0,0004 

nota 2 0,0004 

otel 2 0,0004 

oturma odası 2 0,0004 
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oyun 2 0,0004 

oyuncak 2 0,0004 

oyuncu 2 0,0004 

ölü 2 0,0004 

ölü parkları 2 0,0004 

öncü 2 0,0004 

önder 2 0,0004 

önlük 2 0,0004 

örgütlenme 2 0,0004 

özellik 2 0,0004 

paşa 2 0,0004 

patron 2 0,0004 

peçete 2 0,0004 

perdecik 2 0,0004 

pırasa 2 0,0004 

piyango 2 0,0004 

profesör 2 0,0004 

raporlar 2 0,0004 

Rüya tabirleri 2 0,0004 

sabah 2 0,0004 

sabah serinliği 2 0,0004 

sabun 2 0,0004 

sahne dekorları 2 0,0004 

sarı 2 0,0004 

satıcı 2 0,0004 

Seiko hayali 2 0,0004 

serinlik 2 0,0004 

Serkisof 2 0,0004 

sanatçı 2 0,0004 

sınıf arkadaşı 2 0,0004 

sigara 2 0,0004 

simge 2 0,0004 

sincaplar 2 0,0004 

sistem 2 0,0004 

sivrisinek 2 0,0004 

soğuk 2 0,0004 

sohbet 2 0,0004 

sokak köpeği 2 0,0004 

sonuç 2 0,0004 

sorumluluk 2 0,0004 

suçluluk duygusu 2 0,0004 

surat 2 0,0004 

suskunluk 2 0,0004 

sürücü 2 0,0004 

şarkı 2 0,0004 

şarkıcı 2 0,0004 

şekerler 2 0,0004 

şirket 2 0,0004 

takım 2 0,0004 

taklit 2 0,0004 

talih 2 0,0004 

tarih 2 0,0004 

tarikat 2 0,0004 

taş 2 0,0004 

tavşan 2 0,0004 

tebliğ 2 0,0004 

tedirginlik 2 0,0004 

tekerlek 2 0,0004 

telaş 2 0,0004 

telefon 2 0,0004 

teneke 2 0,0004 

tepe 2 0,0004 

top 2 0,0004 

tüketim maddeleri 2 0,0004 

Türk Cola 2 0,0004 

uyarı 2 0,0004 

ünlem 2 0,0004 

ürünler 2 0,0004 

üzüm 2 0,0004 

vadi 2 0,0004 

yağmurluk 2 0,0004 

yakışıklı 2 0,0004 

yapı 2 0,0004 

yaz gecesi 2 0,0004 

Yeni Öncü 2 0,0004 

zar 2 0,0004 

zarafet 2 0,0004 

zavallı 2 0,0004 

Zenith 2 0,0004 

(ad) 1 0,0002 

(aşk) 1 0,0002 

(bahçe duvarı) 1 0,0002 

(bakış) 1 0,0002 

(ben) 1 0,0002 

(boy) 1 0,0002 

[cinayet] 1 0,0002 

(çiklet) 1 0,0002 

(çocuk) 1 0,0002 

(dersler) 1 0,0002 

(dostluk) 1 0,0002 
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(dudak) 1 0,0002 

(fasulye) 1 0,0002 

(gece) 1 0,0002 

(genç) 1 0,0002 

(gençlik hevesleri) 1 0,0002 

(gök) 1 0,0002 

(göz kapakları) 1 0,0002 

(güç) 1 0,0002 

(hal) 1 0,0002 

(iş) 1 0,0002 

(kadın) 1 0,0002 

(kız) 1 0,0002 

(koltuk altları) 1 0,0002 

(köfte) 1 0,0002 

(memure) 1 0,0002 

(müzik) 1 0,0002 

(omuz) 1 0,0002 

(ordu) 1 0,0002 

[ortam] 1 0,0002 

(Rıfkı) 1 0,0002 

(saç) 1 0,0002 

(sahne) 1 0,0002 

(Serkisof) 1 0,0002 

(ses) 1 0,0002 

(sessizlikler) 1 0,0002 

(sınıf) 1 0,0002 

(sıralar) 1 0,0002 

(soba) 1 0,0002 

(Süreyya Bey) 1 0,0002 

(tabanca) 1 0,0002 

(televizyon ekranı) 1 0,0002 

(ten) 1 0,0002 

(teneke) 1 0,0002 

(yaş) 1 0,0002 

[yemek] 1 0,0002 

(yolcu) 1 0,0002 

(yön) 1 0,0002 

(zaman) 1 0,0002 

kutu 1 0,0002 

sehpa 1 0,0002 

açacak 1 0,0002 

açı 1 0,0002 

açıklamalar 1 0,0002 

adres 1 0,0002 

ağız hareketleri 1 0,0002 

ağızlı 1 0,0002 

ağızlık 1 0,0002 

ahenk 1 0,0002 

ahşap kokusu 1 0,0002 

aile hayatı 1 0,0002 

akıl 1 0,0002 

akıl karışıklığı 1 0,0002 

akım 1 0,0002 

akıncılar 1 0,0002 

Akif Bey 1 0,0002 

akşam 1 0,0002 

akşam ışığı 1 0,0002 

akvaryumlar 1 0,0002 

alan 1 0,0002 

alay 1 0,0002 

alaycılık 1 0,0002 

Ali Kara 1 0,0002 

alkol kokusu 1 0,0002 

Amerikalılar 1 0,0002 

Amerikan doğası 1 0,0002 

Amerikan güzeli 1 0,0002 

Amerikan yıldızı 1 0,0002 

amirler 1 0,0002 

anne baba 1 0,0002 

aptal 1 0,0002 

araba 1 0,0002 

arabacı 1 0,0002 

Aralık günü 1 0,0002 

Aralık soğuğu 1 0,0002 

aralıklar 1 0,0002 

araştırmacı 1 0,0002 

arıza 1 0,0002 

arka sokaklar 1 0,0002 

armut 1 0,0002 

artist resimleri 1 0,0002 

arzu 1 0,0002 

askerlik arkadaşı 1 0,0002 

aslan şekerleri 1 0,0002 

türkü 1 0,0002 

at arabası 1 0,0002 

atlar 1 0,0002 

av 1 0,0002 

avuç 1 0,0002 

avukat 1 0,0002 

ay 1 0,0002 
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ayak 1 0,0002 

ayak sesleri 1 0,0002 

ayakkabı 1 0,0002 

ayaklar 1 0,0002 

aydınlık 1 0,0002 

ayı 1 0,0002 

ayıcık 1 0,0002 

aylak 1 0,0002 

ayran şişeleri 1 0,0002 

ayrımlar 1 0,0002 

babaanne 1 0,0002 

bağ 1 0,0002 

bağırsak 1 0,0002 

bahar 1 0,0002 

bahçe duvarı 1 0,0002 

bakkal camekanları 1 0,0002 

balık 1 0,0002 

balon 1 0,0002 

barlar 1 0,0002 

baskı 1 0,0002 

baş hareketleri 1 0,0002 

başarısızlık 1 0,0002 

başlık 1 0,0002 

başmüfettiş 1 0,0002 

batı 1 0,0002 

battaniye 1 0,0002 

bayiler teşkilatı 1 0,0002 

baykuş 1 0,0002 

baylar 1 0,0002 

bebek 1 0,0002 

bekleme salonu 1 0,0002 

beklenti 1 0,0002 

bekleyiş duygusu 1 0,0002 

bel 1 0,0002 

Belediye tiyatrosu 1 0,0002 

benzerlikler 1 0,0002 

beyaz 1 0,0002 

beyin parçaları 1 0,0002 

beyzade 1 0,0002 

bıyık 1 0,0002 

biber 1 0,0002 

bikiniler 1 0,0002 

bildiriler 1 0,0002 

bilek 1 0,0002 

binalar 1 0,0002 

bir şey 1 0,0002 

bir yer 1 0,0002 

birahaneler 1 0,0002 

birkaç koyun 1 0,0002 

bisiklet 1 0,0002 

Bizans paraları 1 0,0002 

bobin 1 0,0002 

boyut 1 0,0002 

bozgun havası 1 0,0002 

börek 1 0,0002 

Browning tabanca 1 0,0002 

Budak gazozu 1 0,0002 

buhran 1 0,0002 

buluşma 1 0,0002 

bulutlu 1 0,0002 

bulvar 1 0,0002 

buzdolabı bayii 1 0,0002 

büyü 1 0,0002 

büyükler 1 0,0002 

cadde 1 0,0002 

cadı 1 0,0002 

cam kırıkları 1 0,0002 

canavar 1 0,0002 

casus 1 0,0002 

Celal Salik 1 0,0002 

ceviz boyası 1 0,0002 

cezve 1 0,0002 

Chevrolet 1 0,0002 

ciddiyet 1 0,0002 

ciğer salkımları 1 0,0002 

cilt 1 0,0002 

cilve 1 0,0002 

cinayet haberleri 1 0,0002 

coca cola 1 0,0002 

Colt 1 0,0002 

coşku 1 0,0002 

cüce 1 0,0002 

çağ 1 0,0002 

çalılık 1 0,0002 

çardak 1 0,0002 

çark 1 0,0002 

çarşı yerleri 1 0,0002 

Çatık kasabası 1 0,0002 

çavuş üzümü 1 0,0002 

çay bardakları 1 0,0002 
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çene hareketleri 1 0,0002 

çerçeve 1 0,0002 

çıban 1 0,0002 

çığlık 1 0,0002 

çınar 1 0,0002 

çikletler 1 0,0002 

çilek hoşafı 1 0,0002 

çimento bulutu 1 0,0002 

çocuk dergileri 1 0,0002 

çocuk dergisi 1 0,0002 

çocuk oyunları 1 0,0002 

çomar 1 0,0002 

çorap 1 0,0002 

çöp tenekeleri 1 0,0002 

çubuk 1 0,0002 

çuha 1 0,0002 

çukur 1 0,0002 

dahiler 1 0,0002 

dayak 1 0,0002 

dedektif ruhu 1 0,0002 

dedektiflik 1 0,0002 

değerler 1 0,0002 

değirmen 1 0,0002 

değnekçi 1 0,0002 

dehşet şekli 1 0,0002 

deli 1 0,0002 

demiryolcu 1 0,0002 

demiryolu müfettişi 1 0,0002 

denge 1 0,0002 

denizaltı 1 0,0002 

derece 1 0,0002 

ders yılı 1 0,0002 

desen 1 0,0002 

devlet 1 0,0002 

dikiş 1 0,0002 

dilek 1 0,0002 

din ve memleket 

düşmanları 1 0,0002 

diri 1 0,0002 

dizi 1 0,0002 

dizler 1 0,0002 

doğa 1 0,0002 

doğu değerleri 1 0,0002 

doktor çantası 1 0,0002 

dokunuş 1 0,0002 

domates 1 0,0002 

domuz eti dedektörü 1 0,0002 

dostluk 1 0,0002 

dosya 1 0,0002 

dönem 1 0,0002 

dudak boyaları 1 0,0002 

durum 1 0,0002 

duruş 1 0,0002 

duvar parçacığı 1 0,0002 

duvarlar 1 0,0002 

duyarlılık 1 0,0002 

duyarlılık gösterisi 1 0,0002 

düğün kalabalığı 1 0,0002 

dünya sineması 1 0,0002 

dünya tarihi 1 0,0002 

dünya umudu 1 0,0002 

dürbün 1 0,0002 

dürtü 1 0,0002 

düşler 1 0,0002 

Edison 1 0,0002 

efendim 1 0,0002 

efsane 1 0,0002 

Efsun Kara 1 0,0002 

ekmek 1 0,0002 

eksiklik duygusu 1 0,0002 

el çantası 1 0,0002 

elbise parçası 1 0,0002 

elektrik 1 0,0002 

elli 1 0,0002 

elmacık kemikli 1 0,0002 

emek 1 0,0002 

emir 1 0,0002 

ense 1 0,0002 

erkek görüntüsü 1 0,0002 

eser 1 0,0002 

esinti 1 0,0002 

eşya düzenleri 1 0,0002 

etek 1 0,0002 

etki 1 0,0002 

ev hanımı 1 0,0002 

ev kadını 1 0,0002 

ev ödevi 1 0,0002 

fark 1 0,0002 

felaket 1 0,0002 

fırsat 1 0,0002 
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fısıldaşmalar 1 0,0002 

fısıltı 1 0,0002 

film yıldızları 1 0,0002 

filozoflar 1 0,0002 

fitil 1 0,0002 

fotokopi yaratıkları 1 0,0002 

fotoroman dergisi 1 0,0002 

fren 1 0,0002 

futbol maçı 1 0,0002 

futbol meraklısı 1 0,0002 

gaddarlıklar ülkesi 1 0,0002 

gangster 1 0,0002 

garabet 1 0,0002 

gaz ocakları 1 0,0002 

gazeteci 1 0,0002 

gazoz 1 0,0002 

gece serinliği 1 0,0002 

gece yolculuğu 1 0,0002 

gece yolcusu 1 0,0002 

gecenin bahçesi 1 0,0002 

geçmiş 1 0,0002 

Genç Akıncılar 1 0,0002 

geometrisi 1 0,0002 

gerçeklik zamanı 1 0,0002 

gerilim 1 0,0002 

gezegen 1 0,0002 

gökyüzü 1 0,0002 

gönderme 1 0,0002 

görünüş 1 0,0002 

görüş 1 0,0002 

gözlem noktası 1 0,0002 

gözlü 1 0,0002 

gözyaşları 1 0,0002 

grip 1 0,0002 

güç dengesi 1 0,0002 

Güdül Halkı 1 0,0002 

Güdül kasabası 1 0,0002 

gül 1 0,0002 

Gülcihan 1 0,0002 

Gülendam 1 0,0002 

gülümseme 1 0,0002 

gülüş 1 0,0002 

gün ışığı 1 0,0002 

günahkarlar 1 0,0002 

güzellik 1 0,0002 

haber 1 0,0002 

hademe 1 0,0002 

hafıza kaybı 1 0,0002 

hafiflik 1 0,0002 

hafta 1 0,0002 

hakim 1 0,0002 

halılar 1 0,0002 

hamam böcekleri 1 0,0002 

hamburger 1 0,0002 

hamle 1 0,0002 

hamur kokusu 1 0,0002 

hanım 1 0,0002 

harika 1 0,0002 

harita ve metod 

defteri 1 0,0002 

hasımlar 1 0,0002 

hassasiyet 1 0,0002 

hat 1 0,0002 

hatıra 1 0,0002 

havalandırma 1 0,0002 

hayal sığınağı 1 0,0002 

hayat sahneleri 1 0,0002 

haykırışlar 1 0,0002 

hazımsızlar 1 0,0002 

her şey 1 0,0002 

hesap makineleri 1 0,0002 

hesaplamalar 1 0,0002 

heves 1 0,0002 

hırsızlıklar 1 0,0002 

hiçbir şey 1 0,0002 

hikmet 1 0,0002 

hizmetçiler 1 0,0002 

hokkabaz 1 0,0002 

horoz 1 0,0002 

horultu 1 0,0002 

huzursuzluk 1 0,0002 

Hükümet Konağı 1 0,0002 

Hürriyet Gazetesi 1 0,0002 

hüzün çiçekleri 1 0,0002 

ıhlamur 1 0,0002 

ıssızlık 1 0,0002 

ışıltı 1 0,0002 

İbrahim Hakkı 1 0,0002 

iç avlu 1 0,0002 

iç dünyası 1 0,0002 
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içki 1 0,0002 

idam sandalyeleri 1 0,0002 

ihtiyarın teki 1 0,0002 

iklim 1 0,0002 

ilaç 1 0,0002 

ilan 1 0,0002 

ilkeler 1 0,0002 

imam 1 0,0002 

iman 1 0,0002 

imge 1 0,0002 

imparatorluk 1 0,0002 

inanç 1 0,0002 

incelikler 1 0,0002 

incir 1 0,0002 

inek 1 0,0002 

inilti 1 0,0002 

ipek 1 0,0002 

iplik 1 0,0002 

irade 1 0,0002 

İspanyol prensesi 1 0,0002 

istasyon 1 0,0002 

işçi 1 0,0002 

işyeri 1 0,0002 

it 1 0,0002 

itfaiye 1 0,0002 

iyimserlik 1 0,0002 

izci 1 0,0002 

izlenim 1 0,0002 

japon saatleri 1 0,0002 

joker 1 0,0002 

Jules Verne 1 0,0002 

duvar saati 1 0,0002 

kabile şefleri 1 0,0002 

kabilesi 1 0,0002 

kabuk 1 0,0002 

kabuk yığınları 1 0,0002 

kadın eldivenleri 1 0,0002 

kafes 1 0,0002 

kahkahalar 1 0,0002 

kahve sandalyeleri 1 0,0002 

kahveci 1 0,0002 

kahveci çırağı 1 0,0002 

kahvehane 1 0,0002 

kakma 1 0,0002 

kalabalıklar arası 1 0,0002 

kalemtıraş 1 0,0002 

kaleydoskop 1 0,0002 

kalorifer 1 0,0002 

kanat 1 0,0002 

kapak 1 0,0002 

kapı 1 0,0002 

kara 1 0,0002 

kara yengeçleri 1 0,0002 

karalama 1 0,0002 

karamelalar 1 0,0002 

kararlı 1 0,0002 

kararsızlık 1 0,0002 

karate 1 0,0002 

karga 1 0,0002 

karı koca 1 0,0002 

karım 1 0,0002 

karıncalanma 1 0,0002 

karınız 1 0,0002 

Karşı Kumpas 1 0,0002 

karşılık 1 0,0002 

karton 1 0,0002 

kasa 1 0,0002 

kasaba ışığı 1 0,0002 

kasaba konakları 1 0,0002 

kaş işareti 1 0,0002 

kaşık 1 0,0002 

katil adayı 1 0,0002 

katil gecesi 1 0,0002 

katliam 1 0,0002 

kavga sahnesi 1 0,0002 

kavşak noktası 1 0,0002 

kaya parçası 1 0,0002 

kayalar 1 0,0002 

kaynak 1 0,0002 

kaza anları 1 0,0002 

kazak 1 0,0002 

keçe 1 0,0002 

kederli 1 0,0002 

kemik 1 0,0002 

kendisi 1 0,0002 

kenef 1 0,0002 

kenef hücreler 1 0,0002 

kestane ağaçları 1 0,0002 

ketçap markaları 1 0,0002 

kılıf 1 0,0002 
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kırışıklık 1 0,0002 

kısalık 1 0,0002 

kısım 1 0,0002 

kış günü 1 0,0002 

kıvraklık 1 0,0002 

kıyım 1 0,0002 

kızılderililer 1 0,0002 

kızıllık 1 0,0002 

kilometre 1 0,0002 

kiremit 1 0,0002 

kirpi 1 0,0002 

kirpik 1 0,0002 

kitapçık 1 0,0002 

kokulu 1 0,0002 

koltuk komşusu 1 0,0002 

komşu 1 0,0002 

konaklama tesisi 1 0,0002 

konuk 1 0,0002 

konuşma 1 0,0002 

koridor 1 0,0002 

korkuluklar 1 0,0002 

koyun 1 0,0002 

köfteli ekmek 1 0,0002 

kökenli 1 0,0002 

köşe yazıları 1 0,0002 

kul 1 0,0002 

kule 1 0,0002 

kulübecik 1 0,0002 

kumarbaz 1 0,0002 

kumaş 1 0,0002 

Kumpasçı 1 0,0002 

Kuran kursu 1 0,0002 

Kuran-ı Kerimler 1 0,0002 

kurdele 1 0,0002 

kutucuk 1 0,0002 

kuyu 1 0,0002 

küçük 1 0,0002 

külahlar 1 0,0002 

külçe 1 0,0002 

küme 1 0,0002 

kütüphane rafları 1 0,0002 

labirentler ülkesi 1 0,0002 

lacivert 1 0,0002 

laf atma 1 0,0002 

lakırdı 1 0,0002 

likör şişesi 1 0,0002 

limanlar 1 0,0002 

lise matematik 

öğretmeni 1 0,0002 

liste 1 0,0002 

lokanta ışıkları 1 0,0002 

lokomotif resimleri 1 0,0002 

Lowa ormanları 1 0,0002 

Macar atı 1 0,0002 

macera 1 0,0002 

Magirus otobüs 1 0,0002 

mağluplar 1 0,0002 

mai 1 0,0002 

makine 1 0,0002 

manav 1 0,0002 

mandalları 1 0,0002 

mani 1 0,0002 

marifetler 1 0,0002 

marka 1 0,0002 

masa saati 1 0,0002 

masal sahnesi 1 0,0002 

masumiyet 1 0,0002 

mayın 1 0,0002 

mekanizma 1 0,0002 

mektup arkadaşı 1 0,0002 

melek gölgesi 1 0,0002 

mentol kokusu 1 0,0002 

merdiven 1 0,0002 

merkez 1 0,0002 

mesai 1 0,0002 

mesel ustaları 1 0,0002 

mesken ilanları 1 0,0002 

meşe ağaçları 1 0,0002 

meyhane kokusu 1 0,0002 

meyve 1 0,0002 

mezarlar 1 0,0002 

mihrap 1 0,0002 

mikrofon 1 0,0002 

miktar 1 0,0002 

misafirperverlik 

duygusu 1 0,0002 

mola 1 0,0002 

motor 1 0,0002 

motor gürültüsü 1 0,0002 

motor uğultusu 1 0,0002 

muamele 1 0,0002 
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mucize 1 0,0002 

muhasebeci 1 0,0002 

muşamba 1 0,0002 

mutluluk hayalleri 1 0,0002 

mustaripler 1 0,0002 

mücadele 1 0,0002 

mühendis adayı 1 0,0002 

mühendislik 

öğrencisi 1 0,0002 

müptezeller 1 0,0002 

müvekkil 1 0,0002 

nane şekeri 1 0,0002 

Nebi 1 0,0002 

Nefaset Lokantası 1 0,0002 

neon ışık 1 0,0002 

neon lamba 1 0,0002 

nitelik 1 0,0002 

Nokta  1 0,0002 

okul defterleri 1 0,0002 

okuma saatleri 1 0,0002 

okuyucu 1 0,0002 

olay 1 0,0002 

OPA kokusu 1 0,0002 

ortak 1 0,0002 

otobüs kazası 1 0,0002 

otobüs tekerlekleri 1 0,0002 

oturum 1 0,0002 

oyun salonları 1 0,0002 

oyunculuk duygusu 1 0,0002 

öfke gösterisi 1 0,0002 

öğle yemeği 1 0,0002 

öğrenci hayatı 1 0,0002 

öğrenci yatakhanesi 1 0,0002 

öğrenci yurdu 1 0,0002 

öğüt 1 0,0002 

ölüm haberi 1 0,0002 

ölümlü 1 0,0002 

ön cam 1 0,0002 

önsöz 1 0,0002 

öpüşler 1 0,0002 

ördekler 1 0,0002 

örgü yünleri 1 0,0002 

örgütçüler  1 0,0002 

özentiler 1 0,0002 

padişah 1 0,0002 

paket 1 0,0002 

panayır 1 0,0002 

paragraf 1 0,0002 

parmak hareketleri 1 0,0002 

parti 1 0,0002 

patates 1 0,0002 

patlama 1 0,0002 

patlıcan 1 0,0002 

pencere perdeleri 1 0,0002 

perspektif 1 0,0002 

petrol şirketi 1 0,0002 

pide 1 0,0002 

pilot kıyafetleri 1 0,0002 

piyangocu 1 0,0002 

polis memuru 1 0,0002 

polis müfettişi 1 0,0002 

posta çantası 1 0,0002 

prens 1 0,0002 

prenses 1 0,0002 

prenslik 1 0,0002 

pusulaları 1 0,0002 

raflar 1 0,0002 

rahatlık 1 0,0002 

Rahmet 1 0,0002 

rakı kokusu 1 0,0002 

reklam 1 0,0002 

reklam panosu 1 0,0002 

renkli 1 0,0002 

saat markaları 1 0,0002 

saatçiler 1 0,0002 

sabah güneşi 1 0,0002 

sabah ışığı 1 0,0002 

sabırsızlık 1 0,0002 

sabun reklamları 1 0,0002 

saçmalıklar 1 0,0002 

safran rengi 1 0,0002 

sağanak 1 0,0002 

sahiller 1 0,0002 

sahne ışığı 1 0,0002 

saka 1 0,0002 

salata 1 0,0002 

sap 1 0,0002 

sarhoşluk anları 1 0,0002 

satırlar 1 0,0002 

satranç takımları 1 0,0002 
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savcı 1 0,0002 

Seiko 1 0,0002 

selam 1 0,0002 

senaryo 1 0,0002 

serap 1 0,0002 

serüven 1 0,0002 

servi ağaçları 1 0,0002 

serviler 1 0,0002 

sevişmeler 1 0,0002 

seyirci 1 0,0002 

seyyah 1 0,0002 

sezgi 1 0,0002 

sezon 1 0,0002 

sıfatlar 1 0,0002 

sığınak 1 0,0002 

sıkıntılar 1 0,0002 

sınır çizgileri 1 0,0002 

sırdaş 1 0,0002 

sihir 1 0,0002 

silah sesleri 1 0,0002 

sinek 1 0,0002 

sinema biletleri 1 0,0002 

sinemalar 1 0,0002 

sirk 1 0,0002 

sis 1 0,0002 

Smith-Wesson 1 0,0002 

soba bayisi 1 0,0002 

soğukluk 1 0,0002 

sokak lambası 1 0,0002 

solcu 1 0,0002 

soluk 1 0,0002 

soytarı 1 0,0002 

söyleyişler 1 0,0002 

su böreği 1 0,0002 

subay 1 0,0002 

susuzluk 1 0,0002 

sünnet 1 0,0002 

sürahi 1 0,0002 

Süreyya 1 0,0002 

süvari 1 0,0002 

şafak 1 0,0002 

şahıs 1 0,0002 

şal 1 0,0002 

şapka 1 0,0002 

şaşkınlık 1 0,0002 

şaşkınlık ifadesi 1 0,0002 

şehir adı 1 0,0002 

şehir haberleri 1 0,0002 

şehit cüzdanı 1 0,0002 

şekerci 1 0,0002 

şemsiye 1 0,0002 

şenlik 1 0,0002 

şeriatçı 1 0,0002 

şevk 1 0,0002 

şeyh 1 0,0002 

şiddet 1 0,0002 

şuur 1 0,0002 

şüpheli 1 0,0002 

tabanca 1 0,0002 

tahminler 1 0,0002 

tahta 1 0,0002 

tak taklar 1 0,0002 

taksi 1 0,0002 

taktik 1 0,0002 

tamir işleri 1 0,0002 

tarla 1 0,0002 

tartışmalar 1 0,0002 

tasarımcı 1 0,0002 

taşra gazetesi 1 0,0002 

taşra gazozları 1 0,0002 

tat 1 0,0002 

tavalar 1 0,0002 

tavan 1 0,0002 

tavuk 1 0,0002 

tecavüzcü 1 0,0002 

tedirginlik duygusu 1 0,0002 

tefecilik 1 0,0002 

Tekel Bayii 1 0,0002 

tekrar 1 0,0002 

telefon rehberi 1 0,0002 

televizyon ekranı 1 0,0002 

teller 1 0,0002 

ten 1 0,0002 

tencereler 1 0,0002 

tepsiler 1 0,0002 

terör 1 0,0002 

teselli 1 0,0002 

teselli dünyası 1 0,0002 

tesisatçı 1 0,0002 

tıraş 1 0,0002 
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tıraş losyonu 1 0,0002 

tiryakilik 1 0,0002 

titreşim 1 0,0002 

traktör 1 0,0002 

transfer 1 0,0002 

trapezciler 1 0,0002 

tren 1 0,0002 

tren bileti 1 0,0002 

tren düdüğü 1 0,0002 

tren istasyonları 1 0,0002 

Tuborg biraları 1 0,0002 

Türk çikolatası 1 0,0002 

Türk çocuğu 1 0,0002 

Türkler 1 0,0002 

tüy 1 0,0002 

uç 1 0,0002 

uğultu 1 0,0002 

umut 1 0,0002 

Universal marka saat 1 0,0002 

unutuş 1 0,0002 

Urart kolonyası 1 0,0002 

uykusuzluk 1 0,0002 

üçgen 1 0,0002 

üçkağıtçılar 1 0,0002 

üniversite öğrencisi 1 0,0002 

üniversiteli genç 1 0,0002 

ütü 1 0,0002 

üzüm kasesi 1 0,0002 

üzüm taneleri 1 0,0002 

vagon resimleri 1 0,0002 

vaka 1 0,0002 

vakar 1 0,0002 

vakit 1 0,0002 

vakit geçirmek 1 0,0002 

varlık 1 0,0002 

vatan 1 0,0002 

vatanseverlik 1 0,0002 

video 1 0,0002 

video-televizyon 

ekranı 1 0,0002 

Viranbağ kasabası 1 0,0002 

yağ 1 0,0002 

yağış 1 0,0002 

yağmur bulutları 1 0,0002 

yağmur suyu 1 0,0002 

yaldızlı 1 0,0002 

yamaç 1 0,0002 

yan oda 1 0,0002 

yanaklar 1 0,0002 

yara 1 0,0002 

yaş tanesi 1 0,0002 

yaşantı 1 0,0002 

yay 1 0,0002 

yaz geceleri 1 0,0002 

yaz rüzgârı 1 0,0002 

yaz yağmurları 1 0,0002 

yazı 1 0,0002 

yeğenler 1 0,0002 

yelek 1 0,0002 

yengeç 1 0,0002 

yengeç yavrusu 1 0,0002 

yıldız adayları 1 0,0002 

yoğurt 1 0,0002 

yokuş 1 0,0002 

yol şeritleri 1 0,0002 

yoldaş 1 0,0002 

yonca 1 0,0002 

yorgunluk bakışı 1 0,0002 

yorumlar 1 0,0002 

Yörük kafatası 1 0,0002 

yumurta 1 0,0002 

Yurt Kahvehanesi 1 0,0002 

yük 1 0,0002 

yükseliş 1 0,0002 

yükselti 1 0,0002 

yüzükler 1 0,0002 

zalim 1 0,0002 

zebaniler 1 0,0002 

zehir  1 0,0002 

zeka 1 0,0002 

Zeki 1 0,0002 

zemin taşları 1 0,0002 

Zenith masa saati 1 0,0002 

Zenith ve Omega 1 0,0002 

züppe 1 0,0002 

Genel Toplam 4584 
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 Şekil: 3.5. Birlikte Kullanıldıkları Adlara Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

  

 Değerlendirme: 

 Yukarıdaki grafik ve tabloda, romanda geçen niteleme sıfatlarının birlikte 

kullanıldıkları adlar, geçiş sıklığı ve oranına göre incelenip sıralanmıştır. Buna göre 

sıfatlarla birlikte en sık tekrar eden ad 388 tekrarla “[kişi]” olmuştur. Geçiş sayısına göre; 

95 defa “hayat” sözcüğü, 78 defa “adam”, 78 defa da “ışık” sözcüğü kullanılmıştır. 

[kişi] hayat adam ışık kız şey dünya gece

torba kadın sokak kalp ülke çocuk otobüs renk

saat roman yer kahraman kasaba kumpas ses sessizlik

Mehmet süre zaman göz niyet genç yüz aile

el film amca harf pencere rüzgâr yolcu ağaç

bayii cam arkadaş bulut ceket kitap lamba şehir

şekil dost gövde insan kardeş koltuk baba gömlek

görüntü köpek şekerlik adım an anne bahçe doktor

düşünce eşya kamyon katil kişi teyze ev gölge

memur (hayat) biri dağ elbise hayal kaldırım koku

masa öğrenci saç ağabey düzlük gözlük koca müzik

okur Rıfkı Amca ruh su televizyon yol yolculuk yürek

(dünya) ad bakış erkek hareket hayalet ihtiyar Magirus

manzara melek oğlan örtü polis söz yazar (kitap)

bacak boy çizgi delikanlı dergi garaj hikâye istek

karanlık karı kelime kol köy lokanta oda omuz

sayfa sınıf sıvı yaş anlam arazi asfalt boyun

çekim dil diş fikir güç hal herif kalabalık

mutluluk Nahit para perde rastlantı resim sahne soba

toprak DİĞER
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3.6. Kullanımlarına Göre Niteleme Sıfatları 

  

 Tablo: 3.6.  Kullanımlarına Göre Niteleme Sıfatları, Geçiş Sayısı ve Geçiş 

Oranı 

KULLANIM GEÇİŞ SAYISI GEÇİŞ ORANI 

Gerçek 3595 0,7842 

Üst 989 0,2158 

Genel Toplam 4584   

 

 

 Şekil:3.6. Kullanımlarına Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

 Değerlendirme: 

 Romanda geçen sıfatların anlam düzeyi ile ilgili yapmış olduğumuz incelemede, 

3595 kullanım ile gerçek anlamlı sözcüklerin çoğunlukta olduğu görülmüştür. 

 

 

  

Gerçek

Üst
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 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Geçmişten günümüze yapılan araştırmalarda, gramer çalışmaları ve kitaplarında 

geniş yer bulan sıfatlar; birlikte kullanıldıkları isimleri niteler ya da belirtirler. Belirtme 

sıfatları, niteleme sıfatlarına göre sayıca daha sınırlıdır. Niteleme sıfatlarını dar bir kalıba 

sokmak pek olası değildir. Varlıkların niteliklerindeki çeşitlilik, niteleme sıfatlarının da 

aynı oranda çeşitlenmesini sağlamaktadır.  

 Varlıkların özelliklerinin detaylandırılması ve zihnimizde canlanabilmesi için 

sıfatlara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak sıfatlara, edebî çalışmalarda da sıkça 

yer verilir.  

 Biz bu çalışmamızda Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” adlı romanında yer alan 

niteleme sıfatlarını; geçtikleri cümleye, geçiş sıklıklarına, oranlarına, yapılarına, kaynak 

dillerine, birlikte kullanıldıkları adlara ve kullanımlarına göre dört ana başlıkta inceledik. 

 Bu inceleme sonucunda niteleme sıfatlarıyla ilgili şu sonuçları elde ettik:  

 1. Romanda toplam 4584 adet niteleme sıfatı tespit edilmiştir. 1507  farklı 

niteleme sıfatı 4584 defa kullanılmıştır. Sıfatların kullanım oranı ise, 3,04 olarak 

hesaplanmıştır. 

 2. Geçiş sayıları açısından değerlendirildiğinde en çok kullanılan on sıfat, “yeni, 

küçük, genç, karanlık, eski, büyük, uzun, güzel ve iyi” olmuştur. Tespit edilen bu sıfatlar 

sırasıyla “yeni” 158 defa, “küçük” 93 defa, “genç” 77 defa, “karanlık” 75 defa, “eski” 74 

defa, “büyük” 71 defa, “uzun” 54 defa, “güzel” 47 defa, “iyi” 46 defa ve “mutlu” 44 defa 

tekrarlanmıştır. 

 3. Romandaki niteleme sıfatları sözdizimsel olarak değerlendirildiğinde 4584 

sıfatın; 3970 tanesi sözcük halinde, 550 tanesi sözcük öbeği şeklinde, 64 tanesi ise 

cümlecik olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 4. Niteleme sıfatları yapısal olarak incelendiğinde en fazla kullanılan 1613 

sıfatın yapım eki almadığı görülmüştür. 1104 defa kullanılan ek, isimden sıfat yapan /+lI/ 

olmuştur. İkinci sırada 401 defa kullanılan ek, fiilden sıfat yapan /-(I)k/ olmuştur. Sıfatlar 

türetilirken 2092 tanesinin isimden sıfat yapan eklerden kullanıldığı, 868 tanesinin fiilden 

sıfat yapan eklerden kullanıldığı belirlenmiştir. 

 5. Sözcük öbekleri bakımından incelendiğimizde ise, 166 adet sıfat tamlaması, 

128 ikileme, 93 belirtisiz isim tamlaması, 41 iyelikli yalın kısaltma öbeği kullanıldığı 

görülmüştür. 

 6. Kaynak dillerine göre niteleme sıfatlarını incelediğimizde, kullanılan 

sıfatların 2989 tanesinin Türkçe, 438 tanesinin Arapça, 158 tanesinin Farsça, 140 tanesinin 

Fransızca olduğu görülmüştür. 435 Arapça kökenli kelimenin Türkçe ek alarak, 103 Farsça 

kökenli kelimenin Türkçe ek alarak, 65 Fransızca kökenli kelimenin ise Türkçe ek alarak 

sıfat görevinde bulunduğu belirlenmiştir. 

 7. Niteleme sıfatlarının birlikte kullanıldıkları adlar incelediğimizde, 4584 

niteleme sıfatının 1319 farklı adla kullanıldığı görülmüştür. En sık kullanılan on ad ise 

geçiş sayılarıyla birlikte şu şekildedir: “kişi 388 defa, hayat 95 defa, adam 78 defa, ışık 78 
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defa, kız 66 defa, şey 63 defa, dünya 41 defa, gece 35 defa, torba 32 defa, kadın 30 defa” 

kullanılmıştır.  

 8. Önceki maddelerde geçiş sıklıklarını vermiş olduğumuz “yeni” sıfatının ve 

“hayat” adının en sık kullanılanlardan olmasının kitabın ismiyle de uyumluluk gösterdiği 

görülmektedir. Bunun sebeplerine değinecek olursak; kitapta üç farklı “yeni hayat” tan 

bahsedilmektedir: Birincisi kitabın kahramanının “bir gün bir kitap okudum ve bütün 

hayatım değişti” cümlesiyle başlayan hayatına, sık sık “yeni hayatım” demesidir, ikincisi 

yine kitap ismiyle ve konusuyla uyumlu olarak “Yeni Hayat Karamelaları” adı verilen 

şekerlemelerden çok sık bahsedilmesidir, üçüncüsü ise kahramanın okuduğu –okuduğumuz 

kitapla aynı kitap olduğunu düşündüren- “Yeni Hayat” isimli romandır. 

 9. Kullanımlarına göre sıfatlar gerçek veya üst anlam olarak 

değerlendirildiğinde 4584 sıfatın 3595’inin gerçek, 989’unun ise üst anlamda olduğu 

görülmüştür. 

 10. Bu çalışmanın, yukarıda maddeler halinde verilen genel sonuçlarına dair 

daha kapsamlı matematiksel veriler çalışmanın inceleme bölümünde bulunmaktadır. 
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