
A RAH 
 
ah=ben 
ahar=biz 
aharmu=bizim 
ahmu=benim 
ahşen=kardeş 
annorrit=dış, dışında, dışarı, çıkmak, hariç 
al=şey, nesne 
alvi=seçmek, seçkin, tercih, tercih etmek, oy vermek, oy 
alyalrotyaek=çikolata 
an=olumsuzluk yapıcı, olumsuz, negatif, kötü, zehir, virüs, mikrop, savaş, günah, pis, 
kirli, çürük, ağrı, acı, bela, mundar, suç 
andaf=alkollü içecek, kirli deniz, zehirli sıvı, idrar 
anekya=aç, acıkmak 
anet=orospu, fahişe 
anes=zarar, incinmek, hasar 
anfer=ametal 
angeir=kapatmak, dikmek, örtmek, tamir etmek, tamir, restorasyon, kilit, kilitlemek 
aniav=hızlı, çabuk, acele, hız 
aniavir=kaçmak 
Anirlan=yılan 
anke=boş, abes 
anmargal=dar, ince 
anmuta=beddua, lanet 
anmu=çalmak, hırsız 
anna=sönmek 
anronfordaf=şarap 
ansay=konuşmamak, sükut, şikayet, yakınmak, susmak 
anşen=benzememek, fark, değişik, değişmek, değiştirmek, cins, tür, cinsel 
münasebet, seks 
anta=tuhaf, bilinmeyen 
antes=bitmek, son, sonuç, sonra, tehlike 
antesfe=nefret 
antesfemu=deli, delilik, çılgın, psikopat 
anum=hile, hile yapmak, dolandırmak, dolandırılmak 
anumres=hileci, düzenbaz, dolandırıcı 
anya=hasta, yalan, kandırmak, çirkin 
anyake=hastane 
anyares=düşman, şeytan 
anyasay=iftira, yalan söylemek 
anyasayres=müfteri 
ar=çoğul, çoklu, fazla, çoğalmak, üremek, çoğul yapıcı ek, koyu, tam, her, bütün, 
tüm, türemek 
argeir=biraz, az, birkaç, bazı, azalmak, kısmak 
argeirnu=ucuz 
arir=koşmak, cadde 
ark=erkek, koca 
arke=şişman, çok yemek, ağır 
arkelan=ayı 



arle=tenasül uzvu, sik, penis, sikmek 
arnu=pahalı 
arom=lacivert 
arres=herkes 
arrot=koyu kırmızı, bordo 
arsay=bağırmak 
arsaylan=horoz 
arsaylanet=tavuk 
arvi=her zaman, daima 
aryalrot=kahverengi, kahve 
 
B RAH 
 
ba=baba 
baahşen=amca 
baba=dede 
baher=nesil, soy 
be=beş 
benuusonom=mayıs 
beon=elli 
bes=eski, geçmiş, geçmiş zaman, geç, arka, sırt, yaşlı 
besir=takip 
besya=güvenmek 
beser=kök 
besrespol=kuyruk 
 
D RAH 
 
daf=içmek, içecek, sıvı, akmak, su, deniz, yıkamak, yağmur, yağmak, göl, ırmak, 
akıtmak, akım, çeşme, pınar, kaynak 
dafir=yüzmek 
dafil=musluk, bardak, sürahi 
daflan=balık, balık tutmak 
dafnul=kuru, kurulamak 
dafvi=banyo, tuvalet, hamam 
dafvivi=gökkuşağı 
dor=dört 
dafna=kaynamak 
dornuusonom=nisan 
dorir=masa 
doron=kırk 
dorset=oturmak, tortu 
dorsetil=sandalye, koltuk, kanape 
dorsetle=kıç, göt, popo 
dorsetvi=oturma odası 
doş=dokuz 
doşnuusonom=eylül 
doşon=doksan 
 
E RAH 



 
eh=sen 
ehar=siz 
ehmu=senin 
ek=yemek, her türlü yiyecek, tatmak, ekmek, beslemek, beslenmek 
ekil=kaşık 
ekke=tabak, mide, acıkmak 
ekkeset=açlık 
Ekle=ağız, ısırmak 
Eklelan=köpek ve tüm köpek türleri 
ekrit=lokanta, restoran, fırın 
ekvi=mutfak, yemek odası 
Ekya=tok 
el=tutmak, el, dokunmak, sarmak, kucaklamak, yardım etmek, dayamak, dayanmak, 
yakalamak, destek, hizmet, servis, sunmak, -sal, ilgi, ilişki, tutuklamak, cezbetmek, 
cazibe, yapışmak 
eldaf=abdest 
eler=parmak 
elerfer=tırnak 
elerferlan=kedi 
elfer=tırnak 
elir=taşımak 
elle=deri, cilt, örtü, kamuflaj, süs, kabuk 
ellegeir=yara, yaralamak, zede, zedelemek 
ellerem=soymak, yüzmek(deri yüzmek) 
er=çekirdek, tohum, zerre, parçalamak, öğütmek, tane, adet, parça, bölüm, bölmek, 
kırmak, bozmak, dağıtmak 
erfi=pay, hisse, paylaşmak 
Erle=bağırsak 
es=kullanmak, oynamak, eğlenmek, fayda, faydalanmak, sürmek, yarar 
esir=oyun, dans 
et=kadın, kız, dişi, dişileştirme eki, gelin, karı 
etarle=vajina, am 
 
F RAH 
 
fer=metal, kemik 
fi=vermek, katmak, bağış yapmak, nimet, data, taviz, zekat 
for=meyve 
fot=ileride, ileri, gelecek, gelecek zaman, gelmek, hedef, hedeflemek, ilerlemek 
fotom=yarın 
 
G RAH 
 
gal=büyük, şahane, muhteşem, büyümek, büyütmek, yüksek, gelişmek, yetişmek, 
yükselmek, artmak 
galgeiril=kılıç, hançer 
galil=büyüteç 
galrit=saray, şato, köşk 
galir=tırmanmak 



Galsay=abartmak 
galtesferlan=geyik 
galtor=dağ 
ge=iki 
geir=kesmek, kesik, yarmak, yarık, açmak, adalet, yargılamak, açık, yarım, keskin 
geiril=bıçak, anahtar 
Geirle=diş, kemirmek 
Geirlelan=sincap, tavşan 
geirmar=kapı 
geirof=gülmek, mutlu, mutlu olmak, mutluluk 
genul=yüz 
genulekle=dudak, emmek, öpmek 
genulelle=maske 
genullovi=asır, çağ 
genuusonom=şubat 
geon=yirmi 
gon=fiil, çalışmak, iş, meslek, hobi, uğraş, işlemek, uygulamak 
gonset=-cilik 
gonantes=emekli 
guş=hissetmek 
 
H RAH 
 
hat=katı 
hatdaf=buz, kar, soğuk, serin, donmak, dondurmak, üşümek, üşütmek 
hatdafek=dondurma 
hatdafke=buzdolabı 
her=ürün, yavru, çocuk, bebek 
hu=güç, enerji, basmak, basınç 
hur=korumak, savunmak, saklamak, kadetmek, kayıt, gizli 
hursay=ima 
hurum=avukat 
 
İ RAH 
 
iav=yavaş 
iet=vurmak, dövmek, dövüş, her türlü dövüş sporu, itmek, kakmak, saldırmak 
ietfer=mermi, silah, çivi 
ik=eksik 
il=alet, makine 
ir=yürümek, ayak, bacak, yol, ayrılmak, ayırmak, hareket, dalga, davranmak, 
davranış, tarz, stil, usul, racon, göndermek, gitmek, geçmek, ayrı, yürütmek, posta, 
mesaj, varmak, ulaşmak, kaymak, çözmek, sallamak, spor, egzersiz, devam, 
seyahat, çıkmak, titremek 
iril=araba 
irilke=garaj 
irke=ayakkabı 
irlan=at 
irlankosirlan=katır 



irle=kalp, gönül, motor, düğme, buton, sevmek, aşk, hayran olmak, hayran, favori, 
hoşlanmak, takdir, beğenmek 
irlevi=göğüs 
irron=futbol 
irronres=futbolcu 
irroritelle=pantolon 
 
J RAH 
 
ju=şaşmak 
 
K RAH 
 
ke=kap, kutu, sepet, kasa, dolu, dolmak 
keç=küçük, alçak 
keçset=alçaklık 
keçirlan=fare 
ken=getirmek 
keron=basketbol 
keronres=basketbolcu 
ket=yazmak, çizmek 
ketal=kağıt, sayfa 
ketil=kalem 
ko=gök, mavi, gökyüzü 
kolot=göktaşı, asteroit 
kos=kısa, cüce 
kosirlan=eşek 
ku=kulak, duymak, işitmek, hoparlör, dinlemek 
kulan=tavşan 
 
L LAH 
 
Lan=hayvan 
Lanrit=ahır, ağıl 
Lanta=zooloji 
Le=organ 
Lantares=zoolog 
Lanpolruk=hayvanat bahçesi 
Lanvi=ahır 
ley=eğmek, düşmek, devirmek, devrilmek, yıkmak 
Lo=uzun, çubuk, değnek, uzanmak, uzamak, germek 
Lodaf=ırmak, nehir, dere, akarsu 
Lofor=muz 
Logaltesferlan=zürafa 
Logeirle=fil 
Lot=taş, kaya, çakıl 
Lotres=heykel 
Lovi=yıl 
Lozen=imkansız 
 



M RAH 
 
ma=anne 
mak=kıyaslamak, kıyas, karşı olmak, karşılaşmak, eşleşmek, muhalefet, itiraz 
mar=kenar, yan, duvar, taraf, çevrelemek, kuşatmak, kapsamak, kutup 
margal=geniş, kalın 
margeir=pencere 
me=burun, kokmak, koku 
mon=yön, çekmek, yönlendirmekk 
mu=sahip, sahiplik eki, iyelik yapıcı, almak, var, kazanmak, kabul etmek, kabul, 
edinmek, onaylamak, olmak, hallolmak, üstlenmek, ikna, -lu 
munu=varsaymak 
muir=yarış, yarışmak 
mul=soru, ne, sormak 
muler=ne kadar, kaç tane 
mulir=neden, sebep, çünkü, sebep olmak 
mulne=cevap 
mulnetesfe=tahmin 
mulres=kim, isim, ad 
mulresnul=anonim 
mulresşen=zamir 
mulrit=nerede 
mulset=nasıl 
muta=istemek, dua, amin, emir, talep, buyruk, komut, irade, dilemek, emretmek, 
başvurmak, davet 
 
N RAH 
 
na=ateş, yakmak, sıcak, ısı, güneş, yakmak, cehennem, ılık, pişirmek, ısıtmak, 
yanmak 
naantes=kül, sönmek 
nadaf=buhar, bulut, duman, sis, bulanmak, opak 
nagaltor=yanardağ, volkan 
nahu=elektrik, güneş enerjisi 
nahurit=internet, çevirimiçi 
nahunor=kablo 
nares=öfkeli kişi 
nata=hava durumu, derece 
nayaldaf=çay 
ne=dönmek, dönüş 
nor=yakın, bağlamak, kavuşmak, ip, halat, dikmek, ağ, internet sitesi, bağlanmak, 
asmak, askı 
norres=komşu 
norpol=blog 
norresir=ziyaret 
norrit=iç, içinde, içeri, memleket, girmek, dahil olmak, dahil, katılmak 
nu=saymak, sayı, rakam, para, harcamak, maaş, sayın, hazreti, -inci, servet, masraf, 
ölçmek, tartmak, ödemek, numara 
nuar=zengin 
nuargeir=fakir 



nupol=abaküs 
nul=sıfır, yok, ölmek, ölüm, hayır, değil, -suz 
nulmu=yaratmak 
nulmuum=tanrı 
nuum=mühendis 
 
O RAH 
 
o=o 
oar=onlar 
of=hava, nefes, oksijen, gaz, rüzgar, fırtına, esmek, yel, üflemek 
ofgal=zıplamak 
ofdaflan=balina, yunus 
ofle=akciğer 
ol=altı 
omargeir=abajur 
olnul=milyon 
olnuusonom=haziran 
olon=altmış 
om=gün, bugün, sabah, şimdi, şimdiki zaman, yeni, yenilik, ışık, uçmak, kanat, 
parlamak, gündüz, doğu, sağ, hak, taze, tazelemek, tazelenmek, -ince, tekrar, hemen 
omel=kontrol, kontrol etmek 
omrahta=günlük 
omket=fotoğraf 
omlan=kuş 
omnu=zam 
omronlan=sinek 
omset=hazır, hazır olmak, hazırlık, pişmek, pişirmek 
omta=haber 
omtafi=haber vermek 
omtaketal=gazete 
on=on 
ongenuusonom=aralık 
onnuusonom=ekim 
onvinuusonom=kasım 
ot=yedi 
otnuusonom=temmuz 
otom=hafta 
oton=yetmiş 
oz=ortak, birlikte, ile, ve, karışmak, karışık, birleştirmek 
 
P RAH 
 
pol=bitki, ağaç, tahta, kereste, sunta, çimen, kütük, DNA 
poltesfer=geyik 
polelle=çiçek 
polher=fidan 
polruk=orman, bahçe, cennet 
 
R RAH 



 
rah=harf 
rahta=okumak, kitap 
rahrem=harf düşmesi 
rem=atmak, fırlatmak, boşaltmak, dökmek, yığmak, yığın, yaymak, yaygın 
res=insan, kişi, -an, adam, kendi, şahıs 
resket=imza 
resal=özel 
resietfer=asker 
resmu=için 
resnul=ıssız, kimsesiz 
respol=saç 
resruk=ordu 
resta=gurur, onur, kibir 
rit=yer, mekan, dünya, ev, alt, aşağı, kale, bölge, alem, meydan, gezegen, uydu, 
uymak, sıralamak, sığmak 
ritruk=şehir, yerleşim yeri 
ritset=işgal 
ritir=doğmak 
rittes=ekonomi 
rityun=yerine koymak 
ritta=adres 
ritne=çevirmek 
ritvi=oda 
ritvivi=doğa, doğal 
ro=ruh 
rota=psikoloji 
rotares=psikolog 
ron=yuvarlak, daire, top, şişmek, şişirmek, nokta, yumurta, göbek, yuvarlamak 
ronfor=üzüm 
ronfordaf=şıra, sirke 
ronlan=böcek, her türlü böcek, solucan 
rorit=beden, vücut, gövde, kucak 
roritdaf=ter 
roritelle=giysi, giymek, elbise, örtü, örtmek, kumaş, halı, sermek 
roritelleke=cep 
roritpol=tüy, kıl, sakal 
roritpollan=keçi, koyun, koç 
roritruk=nüfus 
roritsey=zenci 
rot=kan, kırmızı 
rotom=mor 
rotomvey=eflatun 
rotpolelle=gül 
rotvey=pembe 
rotveylan=domuz 
ruk=grup, topluluk, sürü, toplamak 
rukil=kürek 
 
S RAH 



 
sal=kolay, basit, yumuşak, yağ, düz, ova, plato, pürüzsüz, düzgün 
salrot=et 
say=söylemek, konuşmak, haber vermek, dil, kelime, ses, söz vermek, ilişki, 
münasebet, alaka, yemin, vaat etmek, söz tutmak, açıklamak, açıklama, itiraf, itiraf 
etmek, hitap, hitap etmek, önermek, yorum, yorumlamak, teklif, bahsetmek, 
ilgilenmek, anmak, ilan etmek 
sayelir=dedikodu, ispiyon 
sayke=sözlük 
saynul=sessiz, tenha, sakin 
saynulomlan=güvercin 
sayres=millet, halk, toplum, fedakar, misyoner, görevli, spiker 
sayruk=cümle 
sayomlan=papağan, muhabbet kuşu 
set=durmak, pozisyon, dikkat, korkmak, durum, şekil, sınır, engel, sınırlamak, 
ambargo, şekil, beklemek, önemsemek, işaretlemek, işaret, endişe, endişelenmek, 
kalmak, kalkmak, kaldırmak, önemli, uyarmak, bu 
setrit=gümrük 
setnul=cesur, cesaret 
setanşen=mutant, mutasyon, evrim, evrilmek 
setzar=tehdit, tehdit etmek 
sey=siyah, batı, gece, sol, ayrılmak 
seyom=gölge 
seyir=şantaj 
seyhu=kömür 
so=sekiz 
soir=ahtapot 
soirronlan=örümcek 
sonuusonom=ağustos 
soon=seksen 
sotok=sekizgen 
sö=böyle 
 
Ş RAH 
 
şav=acımak, acı çekmek 
şen=benzemek, gibi, gidi, yansımak 
şenil=ayna 
şenanşen=eşcinsel 
 
T RAH 
 
ta=tanımak, bilmek, bilinen, tanınan, pozitif, bilim, öğrenmek, tanışmak, bilgi, not, 
hatırlamak 
tael=bilimsel 
tair=unutmak, Alzheimer, unutkan, kaybolmak, kaybetmek, kaçırmak 
tares=alim, bilge 
tairle=felsefe 
tasay=merhaba 
tamuta=merak 



tes=baş, kafa, lider, yönetim, idare, başlamak, son, patron, sonsuz 
tesfe=beyin, akıl, zihin, düşünmek, akletmek, kafa yormak, planlamak, plan, 
aldırmak(düşünmek), anlamak, anlaşmak, sanmak, ısrar, kastetmek, fen, hayal, 
sanal, nefret, mantık 
tesfefi=anlatmak, öğretmek, eğitmek, fark etmek 
tesfer=boynuz 
tesferlan=öküz, sığır, manda 
tesvi=surat, yüz 
tok=köşe, köşeli, köşeli şekil, sivri, iğne, batmak, dirsek, diz, fizik, diken, uç 
Tokel=fiziksel 
toklan=kirpi 
tokil=çatal 
tor=toprak, toz, kir, çöp 
 
U RAH 
 
uk=uyumak, uyku, gaflet, aptal, yatmak, salak, geri zekalı, embesil, idiot 
ukantes=uyanmak, uyanış 
ukir=sürünmek 
ukil=yatak 
ukum=uyutmak, morfin 
ukvi=yatak odası 
um=yapmak, düzen, sistem, program, plan, strateji, teknik, başarmak, becermek, 
etkilemek, kurmak, sağlamak, ayar, ayarlamak 
umil=makine 
umvi=denemek, deney 
us=üç 
usnul=bin 
usnuusonom=mart 
uson=otuz 
usonom=ay(takvim) 
uş=ise, eğer 
 
V RAH 
 
vak=sebze 
vaklan=ördek 
vey=beyaz, ağarmak 
veyum=beyazlaştırmak 
Veylot=tuz 
veysey=gri, gümüş 
vin=bir 
vi=göz, görmek, şahit olmak, şahit, oda, parça, yaşamak, saat, zaman, -dığında, ilgi, 
alaka, hayat, fani, bulmak, ortaya çıkarmak, bakmak,  -e göre, bakmak, araştırmak, 
incelemek, keşfetmek, izlemek, aramak 
vioz=evlenmek 
vilan=baykuş 
vipolruk=balkon 
vivi=belki, renk, boyamak 
vinuusonom=ocak ayı 



vita=biyoloji 
viket=resim, fotoğraf, tasvir 
vitares=biyolog 
vitor=ülke, yurt 
vitorroritelle=bayrak 
vitortes=devlet, bürokrasi, devlet başkanı, kral 
vuş=bırakmak, affetmek, affedilmek, beraat 
 
Y RAH 
 
ya=iyi, güzel, hoş, şirin, tamam, olmak, temiz, doğru, hak, sağlık, barış, temizlemek, 
silmek, gerçek, iyilik, olarak, yetmek, yeterli, tamamlamak, sağlam, süpürmek 
yaek=şeker, her türlü tatlı, pasta 
yaekke=pastane 
yaekle=karaciğer 
yaekronlan=arı 
yal=sarı, sararmak, sarışın 
yalfer=altın, kıymet, değer 
yalferres=asil, asalet 
Yallot=kum, çöl 
yalom=yeşil 
yalomfor=hıyar, salatalık 
yalrot=turuncu 
yalrotfor=portakal 
yalrotvak=havuç 
yaomronlan=kelebek 
yares=arkadaş, dost 
yasay=müzik 
yasay=şarkı, şarkı söylemek 
yasayil=çalgı, müzik aleti 
yata=inanmak, inanç, din, tapmak, iman 
yatares=inanan, mümin 
yatarit=her türlü ibadethane 
yatesfe=teşekkür, umut, umutlanmak 
yaum=doktor, sanat, tedavi 
yaumres=sanatçı 
yavi=özgür, iyi yaşamak, kaliteli hayat, özgürlük, izin vermek 
yaviom=tatil 
yun=koymak, yük, yüklemek, binmek, yerleşmek, eklemek, yaslamak 
yunil=tabak, bulaşık, bulaşmak 
yuniril=kamyon 
 
Z RAH 
 
zar=göstermek, işaret etmek, belirmek, belirtmek, ortaya çıkmak, görünmek, kanıt, 
ispat 
ze=satmak, alışveriş, ticaret, satın almak 
zeres=satıcı, -cı 
zerit=market, Pazar, bakkal, çarşı, mağaza, piyasa 
zen=zor, zor olmak 



zer=ağlamak, hüzün, hüzünlenmek, ağıt 
zerdaf=gözyaşı 
zol=uzak, öte 
zolsay=telefon 
 
TÜRKÇE – SALSAY 
 
"-an" eki=res 
"-ince"=om 
"-inci"=nu 
"-lu"=mu 
"-sal"=el 
"-suz"=nul 
 
A HARFİ 
 
abajur=omargeir 
abaküs=nupol 
abartmak=Galsay 
abdest=eldaf 
abes=anke 
acele=aniav 
acı çekmek=şav 
acı=an 
acıkmak=anekya 
acıkmak=ekke 
acımak=şav 
aç=anekya 
açık=geir 
açıklama=say 
açıklamak=say 
açlık=ekkeset 
açmak=geir 
ad=mulres 
adalet=geir 
adam=res 
adet=er 
adres=ritta 
affedilmek=vuş 
affetmek=vuş 
ağ=nor 
ağaç=pol 
ağarmak=vey 
ağıl=Lanrit 
ağır=arke 
ağıt=zer 
ağız=Ekle 
ağlamak=zer 
ağrı=an 
ağustos=sonuusonom 



ahır=Lanrit 
ahır=Lanvi 
ahtapot=soir 
akarsu=Lodaf 
akciğer=ofle 
akıl=tesfe 
akım=daf 
akıtmak=daf 
akletmek=tesfe 
akmak=daf 
alaka=say 
alaka=vi 
alçak=keç 
alçaklık=keçset 
aldırmak(düşünmek)=tesfe 
alem=rit 
alet=il 
alışveriş=ze 
alim=tares 
alkollü içecek=andaf 
almak=mu 
alt=rit 
altı=ol 
altın=yalfer 
altmış=olon 
alzheimer=tair 
am=etarle 
ambargo=set 
amca=baahşen 
ametal=anfer 
amin=muta 
anahtar=geiril 
anlamak=tesfe 
anlaşmak=tesfe 
anlatmak=tesfefi 
anmak=say 
anne=ma 
anonim=mulresnul 
aptal=uk 
araba=iril 
aralık=ongenuusonom 
aramak=vi 
araştırmak=vi 
arı=yaekronlan 
arka=bes 
arkadaş=yares 
artmak=gal 
asalet=yalferres 
asır=genullovi 
asil=yalferres 



asker=resietfer 
askı=nor 
asmak=nor 
asteroit=kolot 
aşağı=rit 
aşk=irle 
at=irlan 
ateş=na 
atmak=rem 
avukat=hurum 
ay(takvim)=usonom 
ayak=ir 
ayakkabı=irke 
ayar=um 
ayarlamak=um 
ayı=arkelan 
ayırmak=ir 
ayna=şenil 
ayrı=ir 
ayrılmak=ir 
ayrılmak=sey 
az=argeir 
azalmak=argeir 
 
B HARFİ 
 
baba=ba 
bacak=ir 
bağırmak=arsay 
bağırsak=Erle 
bağış yapmak=fi 
bağlamak=nor 
bağlanmak=nor 
bahçe=polruk 
bahsetmek=say 
bakkal=zerit 
bakmak=vi 
bakmak=vi 
balık tutmak=daflan 
balık=daflan 
balina=ofdaflan 
balkon=vipolruk 
banyo=dafvi 
bardak=dafil 
barış=ya 
basınç=hu 
basit=sal 
basketbol=keron 
basketbolcu=keronres 
basmak=hu 



baş=tes 
başarmak=um 
başlamak=tes 
başvurmak=muta 
batı=sey 
batmak=tok 
baykuş=vilan 
bayrak=vitorroritelle 
bazı=argeir 
bebek=her 
becermek=um 
beddua=anmuta 
beden=rorit 
beğenmek=irle 
beklemek=set 
bela=an 
belirmek=zar 
belirtmek=zar 
belki=vivi 
ben=ah 
benim=ahmu 
benzemek=anşen 
benzemek=şen 
beraat=vuş 
beslemek=ek 
beslenmek=ek 
beş=be 
beyaz=vey 
beyazlaştırmak=veyum 
beyin=tesfe 
bıçak=geiril 
bırakmak=vuş 
bilge=tares 
bilgi=ta 
bilim=ta 
bilimsel=tael 
bilinen=ta 
bilinmeyen=anta 
bilmek=ta 
bin=usnul 
binmek=yun 
bir=vin 
biraz=argeir 
birkaç=argeir 
birleştirmek=oz 
birlikte=oz 
bitki=pol 
bitmek=antes 
biyolog=vitares 
biyoloji=vita 



biz=ahar 
bizim=aharmu 
blog=norpol 
boş=anke 
boşaltmak=rem 
boyamak=vivi 
boynuz=tesfer 
bozmak=er 
böcek=ronlan 
bölge=rit 
bölmek=er 
bölüm=er 
böyle=sö 
bu=set 
bugün=om 
buhar=nadaf 
bulanmak=nadaf 
bulaşık=yunil 
bulaşmak=yunil 
bulmak=vi 
bulut=nadaf 
burun=me 
buton=irle 
buyruk=muta 
buz=hatdaf 
buzdolabı=hatdafke 
bürokrasi=vitortes 
bütün=ar 
büyük=gal 
büyümek=gal 
büyüteç=galil 
büyütmek=gal 
 
C HARFİ 
 
cadde=arir 
cazibe=el 
cehennem=na 
cennet=polruk 
cep=roritelleke 
cesaret=setnul 
cesur=setnul 
cevap=mulne 
cezbetmek=el 
cı eki=zeres 
-cilik=gonset 
cilt=elle 
cins=anşen 
cinsel münasebet=anşen 
cüce=kos 



cümle=sayruk 
 
Ç HARFİ 
 
çabuk=aniav 
çağ=genullovi 
çakıl=Lot 
çalgı=yasayil 
çalışmak=gon 
çalmak=anmu 
çarşı=zerit 
çatal=tokil 
çay=nayaldaf 
çekirdek=er 
çekmek=mon 
çeşme=daf 
çevirimiçi=nahurit 
çevirmek=ritne 
çevrelemek=mar 
çıkmak=annorit 
çıkmak=ir 
çılgın=antesfemu 
çiçek=polelle 
çikolata=alyalrotyaek 
çimen=pol 
çirkin=anya 
çivi=ietfer 
çizmek=ket 
çocuk=her 
çoğalmak=ar 
çoğul yapıcı ek=ar 
çoğul=ar 
çok yemek=arke 
çoklu=ar 
çöl=Yallot 
çöp=tor 
çözmek=ir 
çubuk=Lo 
çünkü=mulir 
çürük=an 
 
D HARFİ 
 
dağ=galtor 
dağıtmak=er 
dahil olmak=norrit 
dahil=norrit 
daima=arvi 
daire=ron 
dalga=ir 



dans=esir 
dar=anmargal 
data=fi 
davet=muta 
davranış=ir 
davranmak=ir 
dayamak=el 
dayanmak=el 
dede=baba 
dedikodu=sayelir 
değer=yalfer 
değil=nul 
değişik=anşen 
değişmek=anşen 
değiştirmek=anşen 
değnek=Lo 
deli=antesfemu 
delilik=antesfemu 
denemek=umvi 
deney=umvi 
deniz=daf 
dere=Lodaf 
derece=nata 
deri=elle 
destek=el 
devam=ir 
devirmek=ley 
devlet başkanı=vitortes 
devlet=vitortes 
devrilmek=ley 
dığında=vi 
dış=annorit 
dışarı=annorit 
dışında=annorit 
diken=tok 
dikkat=set 
dikmek=angeir 
dikmek=nor 
dil=say 
dilemek=muta 
din=yata 
dinlemek=ku 
dirsek=tok 
diş=Geirle 
dişi=et 
dişileştirme eki=et 
diz=tok 
DNA=pol 
doğa=ritvivi 
doğal=ritvivi 



doğmak=ritir 
doğru=ya 
doğu=om 
doksan=doşon 
doktor=yaum 
dokunmak=el 
dokuz=doş 
dolandırıcı=anumres 
dolandırılmak=anum 
dolandırmak=anum 
dolmak=ke 
dolu=ke 
domuz=rotveylan 
dondurma=hatdafek 
dondurmak=hatdaf 
donmak=hatdaf 
dost=yares 
dökmek=rem 
dönmek=ne 
dönüş=ne 
dört=dor 
dövmek=iet 
dövüş=iet 
dua=muta 
dudak=genulekle 
duman=nadaf 
durmak=set 
durum=set 
duvar=mar 
duymak=ku 
düğme=irle 
dünya=rit 
düşman=anyares 
düşmek=ley 
düşünmek=tesfe 
düz=sal 
düzen=um 
düzenbaz=anumres 
düzgün=sal 
 
E HARFİ 
 
e göre=vi 
edinmek=mu 
eflatun=rotomvey 
egzersiz=ir 
eğer=uş 
eğitmek=tesfefi 
eğlenmek=es 
eğmek=ley 



ekim=onnuusonom 
eklemek=yun 
ekmek=ek 
ekonomi=rittes 
eksik=ik 
el=el 
elbise=roritelle 
elektrik=nahu 
elli=beon 
embesil=uk 
emekli=gonantes 
emir=muta 
emmek=genulekle 
emretmek=muta 
endişe=set 
endişelenmek=set 
enerji=hu 
engel=set 
erkek=ark 
eski=bes 
esmek=of 
eşcinsel=şenanşen 
eşek=kosirlan 
eşleşmek=mak 
et=salrot 
etkilemek=um 
ev=rit 
evlenmek=vioz 
evrilmek=setanşen 
evrim=setanşen 
eylül=doşnuusonom 
 
F HARFİ 
 
fahişe=anet 
fakir=nuargeir 
fani=vi 
fare=keçirlan 
fark etmek=tesfefi 
fark=anşen 
favori=irle 
fayda=es 
faydalanmak=es 
fazla=ar 
fedakar=sayres 
felsefe=tairle 
fen=tesfe 
fırın=ekrit 
fırlatmak=rem 
fırtına=of 



fidan=polher 
fiil=gon 
fil=Logeirle 
fizik=tok 
fiziksel=Tokel 
fotoğraf=omket 
fotoğraf=viket 
futbol=irron 
futbolcu=irronres 
 
G HARFİ 
 
gaflet=uk 
garaj=irilke 
gaz=of 
gazete=omtaketal 
gece=sey 
geç=bes 
geçmek=ir 
geçmiş zaman=bes 
geçmiş=bes 
gelecek zaman=fot 
gelecek=fot 
gelin=et 
gelişmek=gal 
gelmek=fot 
geniş=margal 
gerçek=ya 
geri zekalı=uk 
germek=Lo 
getirmek=ken 
geyik=galtesferlan 
geyik=poltesfer 
gezegen=rit 
gibi=şen 
gidi=şen 
girmek=norrit 
gitmek=ir 
giymek=roritelle 
giysi=roritelle 
gizli=hur 
göbek=ron 
göğüs=irlevi 
gök=ko 
gökkuşağı=dafvivi 
göktaşı=kolot 
gökyüzü=ko 
göl=daf 
gölge=seyom 
göndermek=ir 



gönül=irle 
görevli=sayres 
görmek=vi 
görünmek=zar 
göstermek=zar 
göt=dorsetle 
gövde=rorit 
göz=vi 
gözyaşı=zerdaf 
gri=veysey 
grup=ruk 
gurur=resta 
güç=hu 
gül=rotpolelle 
gülmek=geirof 
gümrük=setrit 
gümüş=veysey 
gün=om 
günah=an 
gündüz=om 
güneş enerjisi=nahu 
güneş=na 
günlük=omrahta 
güvenmek=besya 
güvercin=saynulomlan 
güzel=ya 
 
H HARFİ 
 
haber vermek=omtafi 
haber vermek=say 
haber=omta 
hafta=otom 
hak=om 
hak=ya 
halat=nor 
halı=roritelle 
halk=sayres 
hallolmak=mu 
hamam=dafvi 
hançer=galgeiril 
harcamak=nu 
hareket=ir 
harf düşmesi=rahrem 
harf=rah 
hariç=annorit 
hasar=anes 
hasta=anya 
hastane=anyake 
hatırlamak=ta 



hava durumu=nata 
hava=of 
havuç=yalrotvak 
hayal=tesfe 
hayat=vi 
hayır=nul 
hayran olmak=irle 
hayran=irle 
hayvan=Lan 
hayvanat bahçesi=Lanpolruk 
hazır olmak=omset 
hazır=omset 
hazırlık=omset 
haziran=olnuusonom 
hazreti=nu 
hedef=fot 
hedeflemek=fot 
hemen=om 
her türlü böcek=ronlan 
her türlü dövüş sporu=iet 
her türlü ibadethane=yatarit 
her türlü tatlı=yaek 
her türlü yiyecek=ek 
her zaman=arvi 
her=ar 
herkes=arres 
heykel=Lotres 
hırsız=anmu 
hıyar=yalomfor 
hız=aniav 
hızlı=aniav 
hile yapmak=anum 
hile=anum 
hileci=anumres 
hisse=erfi 
hissetmek=guş 
hitap etmek=say 
hitap=say 
hizmet=el 
hobi=gon 
hoparlör=ku 
horoz=arsaylan 
hoş=ya 
hoşlanmak=irle 
hüzün=zer 
hüzünlenmek=zer 
 
I HARFİ 
 
ılık=na 



ırmak=daf 
ırmak=Lodaf 
ısı=na 
ısırmak=Ekle 
ısıtmak=na 
ısrar=tesfe 
ıssız=resnul 
ışık=om 
 
İ HARFİ 
 
iç=norrit 
içecek=daf 
içeri=norrit 
için=resmu 
içinde=norrit 
içmek=daf 
idare=tes 
idiot=uk 
idrar=andaf 
iftira=anyasay 
iğne=tok 
iki=ge 
ikna=mu 
ilan etmek=say 
ile=oz 
ileri=fot 
ileride=fot 
ilerlemek=fot 
ilgi=el 
ilgi=vi 
ilgilenmek=say 
ilişki=el 
ilişki=say 
ima=hursay 
iman=yata 
imkansız=Lozen 
imza=resket 
inanan=yatares 
inanç=yata 
inanmak=yata 
ince=anmargal 
incelemek=vi 
incinmek=anes 
insan=res 
internet sitesi=nor 
internet=nahurit 
ip=nor 
irade=muta 
ise=uş 



isim=mulres 
ispat=zar 
ispiyon=sayelir 
istemek=muta 
iş=gon 
işaret etmek=zar 
işaret=set 
işaretlemek=set 
işgal=ritset 
işitmek=ku 
işlemek=gon 
itiraf etmek=say 
itiraf=say 
itiraz=mak 
itmek=iet 
iyelik yapıcı=mu 
iyi yaşamak=yavi 
iyi=ya 
iyilik=ya 
izin vermek=yavi 
izlemek=vi 
 
K HARFİ 
 
kablo=nahunor 
kabuk=elle 
kabul etmek=mu 
kabul=mu 
kaç tane=muler 
kaçırmak=tair 
kaçmak=aniavir 
kadın=et 
kafa yormak=tesfe 
kafa=tes 
kağıt=ketal 
kahve=aryalrot 
kahverengi=aryalrot 
kakmak=iet 
kaldırmak=set 
kale=rit 
kalem=ketil 
kalın=margal 
kaliteli hayat=yavi 
kalmak=set 
kalp=irle 
kamuflaj=elle 
kamyon=yuniril 
kan=rot 
kanape=dorsetil 
kanat=om 



kandırmak=anya 
kanıt=zar 
kap=ke 
kapatmak=angeir 
kapı=geirmar 
kapsamak=mar 
kar=hatdaf 
karaciğer=yaekle 
kardeş=ahşen 
karı=et 
karışık=oz 
karışmak=oz 
karşı olmak=mak 
karşılaşmak=mak 
kasa=ke 
kasım=onvinuusonom 
kastetmek=tesfe 
kaşık=ekil 
katı=hat 
katılmak=norrit 
katır=irlankosirlan 
katmak=fi 
kavuşmak=nor 
kaya=Lot 
kaybetmek=tair 
kaybolmak=tair 
kaydetmek=hur 
kayıt=hur 
kaymak=ir 
kaynak=daf 
kaynamak=dafna 
kazanmak=mu 
keçi=roritpollan 
kedi=elerferlan 
kelebek=yaomronlan 
kelime=say 
kemik=fer 
kemirmek=Geirle 
kenar=mar 
kendi=res 
kereste=pol 
kesik=geir 
keskin=geir 
kesmek=geir 
keşfetmek=vi 
kıç=dorsetle 
kıl=roritpol 
kılıç=galgeiril 
kırk=doron 
kırmak=er 



kırmızı=rot 
kısa=kos 
kısmak=argeir 
kıyas=mak 
kıyaslamak=mak 
kıymet=yalfer 
kız=et 
kibir=resta 
kilit=angeir 
kilitlemek=angeir 
kim=mulres 
kimsesiz=resnul 
kir=tor 
kirli deniz=andaf 
kirli=an 
kirpi=toklan 
kişi=res 
kitap=rahta 
koca=ark 
koç=roritpollan 
kokmak=me 
koku=me 
kolay=sal 
koltuk=dorsetil 
komşu=norres 
komut=muta 
kontrol etmek=omel 
kontrol=omel 
konuşmak=say 
konuşmamak=ansay 
korkmak=set 
korumak=hur 
koşmak=arir 
koymak=yun 
koyu kırmızı=arrot 
koyu=ar 
koyun=roritpollan 
kök=beser 
kömür=seyhu 
köpek ve tüm köpek türleri=Eklelan 
köşe=tok 
köşeli şekil=tok 
köşeli=tok 
köşk=galrit 
kötü=an 
kral=vitortes 
kucak=rorit 
kucaklamak=el 
kulak=ku 
kullanmak=es 



kum=Yallot 
kumaş=roritelle 
kurmak=um 
kuru=dafnul 
kurulamak=dafnul 
kuş=omlan 
kuşatmak=mar 
kutu=ke 
kutup=mar 
kuyruk=besrespol 
küçük=keç 
kül=naantes 
kürek=rukil 
kütük=pol 
 
L HARFİ 
 
lacivert=arom 
lanet=anmuta 
lider=tes 
lokanta=ekrit 
 
M HARFİ 
 
maaş=nu 
mağaza=zerit 
makine=il 
makine=umil 
manda=tesferlan 
mantık=tesfe 
market=zerit 
mart=usnuusonom 
masa=dorir 
maske=genulelle 
masraf=nu 
mavi=ko 
mayıs=benuusonom 
mekan=rit 
memleket=norrit 
merak=tamuta 
merhaba=tasay 
mermi=ietfer 
mesaj=ir 
meslek=gon 
metal=fer 
meydan=rit 
meyve=for 
mide=ekke 
mikrop=an 
millet=sayres 



milyon=olnul 
misyoner=sayres 
mor=rotom 
morfin=ukum 
motor=irle 
muhabbet kuşu=sayomlan 
muhalefet=mak 
muhteşem=gal 
mundar=an 
musluk=dafil 
mutant=setanşen 
mutasyon=setanşen 
mutfak=ekvi 
mutlu olmak=geirof 
mutlu=geirof 
mutluluk=geirof 
muz=Lofor 
müfteri=anyasayres 
mühendis=nuum 
mümin=yatares 
münasebet=say 
müzik aleti=yasayil 
müzik=yasay 
 
N HARFİ 
 
nasıl=mulset 
ne kadar=muler 
ne=mul 
neden=mulir 
nefes=of 
nefret=antesfe 
nefret=tesfe 
negatif=an 
nehir=Lodaf 
nerede=mulrit 
nesil=baher 
nesne=al 
nimet=fi 
nisan=dornuusonom 
nokta=ron 
not=ta 
numara=nu 
nüfus=roritruk 
 
O HARFİ 
 
o=o 
ocak ayı=vinuusonom 
oda=ritvi 



oda=vi 
oksijen=of 
okumak=rahta 
olarak=ya 
olmak=mu 
olmak=ya 
olumsuz=an 
olumsuzluk yapıcı=an 
on=on 
onaylamak=mu 
onlar=oar 
onur=resta 
opak=nadaf 
ordu=resruk 
organ=Le 
orman=polruk 
orospu=anet 
ortak=oz 
ortaya çıkarmak=vi 
ortaya çıkmak=zar 
oturma odası=dorsetvi 
oturmak=dorset 
otuz=uson 
ova=sal 
oy vermek=alvi 
oy=alvi 
oynamak=es 
oyun=esir 
 
Ö HARFİ 
 
ödemek=nu 
öfkeli kişi=nares 
öğrenmek=ta 
öğretmek=tesfefi 
öğütmek=er 
öküz=tesferlan 
ölçmek=nu 
ölmek=nul 
ölüm=nul 
önemli=set 
önemsemek=set 
önermek=say 
öpmek=genulekle 
ördek=vaklan 
örtmek=angeir 
örtmek=roritelle 
örtü=elle 
örtü=roritelle 
örümcek=soirronlan 



öte=zol 
özel=resal 
özgür=yavi 
özgürlük=yavi 
 
P HARFİ 
 
pahalı=arnu 
pantolon=irroritelle 
papağan=sayomlan 
para=nu 
parça=er 
parça=vi 
parçalamak=er 
parlamak=om 
parmak=eler 
pasta=yaek 
pastane=yaekke 
patron=tes 
pay=erfi 
paylaşmak=erfi 
Pazar=zerit 
pembe=rotvey 
pencere=margeir 
penis=arle 
pınar=daf 
pis=an 
pişirmek=na 
pişirmek=omset 
pişmek=omset 
piyasa=zerit 
plan=tesfe 
plan=um 
planlamak=tesfe 
plato=sal 
popo=dorsetle 
portakal=yalrotfor 
posta=ir 
pozisyon=set 
pozitif=ta 
program=um 
psikolog=rotares 
psikoloji=rota 
psikopat=antesfemu 
pürüzsüz=sal 
 
R HARFİ 
 
racon=ir 
rakam=nu 



renk=vivi 
resim=viket 
restoran=ekrit 
restorasyon=angeir 
ruh=ro 
rüzgar=of 
 
S HARFİ 
 
saat=vi 
sabah=om 
saç=respol 
sağ=om 
sağlam=ya 
sağlamak=um 
sağlık=ya 
sahip=mu 
sahiplik eki=mu 
sakal=roritpol 
sakin=saynul 
saklamak=hur 
salak=uk 
salatalık=yalomfor 
saldırmak=iet 
sallamak=ir 
sanal=tesfe 
sanat=tesfe 
sanat=yaum 
sanatçı=yaumres 
sandalye=dorsetil 
sanmak=tesfe 
sararmak=yal 
saray=galrit 
sarı=yal 
sarışın=yal 
sarmak=el 
satıcı=zeres 
satın almak=ze 
satmak=ze 
savaş=an 
savunmak=hur 
sayfa=ketal 
sayı=nu 
sayın=nu 
saymak=nu 
sebep olmak=mulir 
sebep=mulir 
sebze=vak 
seçkin=alvi 
seçmek=alvi 



sekiz=so 
sekizgen=sotok 
seks=anşen 
seksen=soon 
sen=eh 
senin=ehmu 
sepet=ke 
serin=hatdaf 
sermek=roritelle 
servet=nu 
servis=el 
ses=say 
sessiz=saynul 
sevmek=irle 
seyahat=ir 
sıcak=na 
sıfır=nul 
sığır=tesferlan 
sığmak=rit 
sınır=set 
sınırlamak=set 
sıralamak=rit 
sırt=bes 
sıvı=daf 
sik=arle 
sikmek=arle 
silah=ietfer 
silmek=ya 
sincap=Geirlelan 
sinek=omronlan 
sirke=ronfordaf 
sis=nadaf 
sistem=um 
sivri=tok 
siyah=sey 
siz=ehar 
soğuk=hatdaf 
sol=sey 
solucan=ronlan 
son=antes 
son=tes 
sonra=antes 
sonsuz=tes 
sonuç=antes 
sormak=mul 
soru=mul 
soy=baher 
soymak=ellerem 
sönmek=anna 
sönmek=naantes 



söylemek=say 
söz tutmak=say 
söz vermek=say 
sözlük=sayke 
spiker=sayres 
spor=ir 
stil=ir 
strateji=um 
su=daf 
suç=an 
sunmak=el 
sunta=pol 
surat=tesvi 
susmak=ansay 
sükut=ansay 
süpürmek=ya 
sürahi=dafil 
sürmek=es 
sürü=ruk 
sürünmek=ukir 
süs=elle 
 
Ş HARFİ 
 
şahane=gal 
şahıs=res 
şahit olmak=vi 
şahit=vi 
şantaj=seyir 
şarap=anronfordaf 
şarkı söylemek=yasay 
şarkı=yasay 
şaşmak=ju 
şato=galrit 
şehir=ritruk 
şeker=yaek 
şekil=set 
şekil=set 
şey=al 
şeytan=anyares 
şıra=ronfordaf 
şikayet=ansay 
şimdi=om 
şimdiki zaman=om 
şirin=ya 
şişirmek=ron 
şişman=arke 
şişmek=ron 
şubat=genuusonom 
 



T HARFİ 
 
tabak=ekke 
tabak=yunil 
tahmin=mulnetesfe 
tahta=pol 
takdir=irle 
takip=besir 
talep=muta 
tam=ar 
tamam=ya 
tamamlamak=ya 
tamir etmek=angeir 
tamir=angeir 
tane=er 
tanımak=ta 
tanınan=ta 
tanışmak=ta 
tanrı=nulmuum 
tapmak=yata 
taraf=mar 
tartmak=nu 
tarz=ir 
tasvir=viket 
taş=Lot 
taşımak=elir 
tatil=yaviom 
tatmak=ek 
taviz=fi 
tavşan=Geirlelan 
tavşan=kulan 
tavuk=arsaylanet 
taze=om 
tazelemek=om 
tazelenmek=om 
tedavi=yaum 
tehdit etmek=setzar 
tehdit=setzar 
tehlike=antes 
teklif=say 
teknik=um 
tekrar=om 
telefon=zolsay 
temiz=ya 
temizlemek=ya 
temmuz=otnuusonom 
tenasül uzvu=arle 
tenha=saynul 
ter=roritdaf 
tercih etmek=alvi 



tercih=alvi 
teşekkür=yatesfe 
tırmanmak=galir 
tırnak=elerfer 
tırnak=elfer 
ticaret=ze 
titremek=ir 
tohum=er 
tok=Ekya 
top=ron 
toplamak=ruk 
topluluk=ruk 
toplum=sayres 
toprak=tor 
tortu=dorset 
toz=tor 
tuhaf=anta 
turuncu=yalrot 
tutmak=el 
tutuklamak=el 
tuvalet=dafvi 
tuz=Veylot 
tüm=ar 
tür=anşen 
türemek=ar 
tüy=roritpol 
 
U HARFİ 
 
ucuz=argeirnu 
uç=tok 
uçmak=om 
uğraş=gon 
ulaşmak=ir 
umut=yatesfe 
umutlanmak=yatesfe 
unutkan=tair 
unutmak=tair 
usul=ir 
uyanış=ukantes 
uyanmak=ukantes 
uyarmak=set 
uydu=rit 
uygulamak=gon 
uyku=uk 
uymak=rit 
uyumak=uk 
uyutmak=ukum 
uzak=zol 
uzamak=Lo 



uzanmak=Lo 
uzun=Lo 
 
Ü HARFİ 
 
üç=us 
üflemek=of 
ülke=vitor 
üremek=ar 
ürün=her 
üstlenmek=mu 
üşümek=hatdaf 
üşütmek=hatdaf 
üzüm=ronfor 
 
V HARFİ 
 
vaat etmek=say 
vajina=etarle 
var=mu 
varmak=ir 
varsaymak=munu 
ve=oz 
vermek=fi 
virüs=an 
volkan=nagaltor 
vurmak=iet 
vücut=rorit 
 
Y HARFİ 
 
yağ=sal 
yağmak=daf 
yağmur=daf 
yakalamak=el 
yakın=nor 
yakınmak=ansay 
yakmak=na 
yakmak=na 
yalan söylemek=anyasay 
yalan=anya 
yan=mar 
yanardağ=nagaltor 
yanmak=na 
yansımak=şen 
yapışmak=el 
yapmak=um 
yara=ellegeir 
yaralamak=ellegeir 
yarar=es 



yaratmak=nulmu 
yardım etmek=el 
yargılamak=geir 
yarık=geir 
yarım=geir 
yarın=fotom 
yarış=muir 
yarışmak=muir 
yarmak=geir 
yaslamak=yun 
yaşamak=vi 
yaşlı=bes 
yatak odası=ukvi 
yatak=ukil 
yatmak=uk 
yavaş=iav 
yavru=her 
yaygın=rem 
yaymak=rem 
yazmak=ket 
yedi=ot 
yel=of 
yemek odası=ekvi 
yemek=ek 
yemin=say 
yeni=om 
yenilik=om 
yer=rit 
yerine koymak=rityun 
yerleşim yeri=ritruk 
yerleşmek=yun 
yeşil=yalom 
yeterli=ya 
yetişmek=gal 
yetmek=ya 
yetmiş=oton 
yığın=rem 
yığmak=rem 
yıkamak=daf 
yıkmak=ley 
yıl=Lovi 
yılan=Anirlan 
yirmi=geon 
yok=nul 
yol=ir 
yorum=say 
yorumlamak=say 
yön=mon 
yönetim=tes 
yönlendirmek=mon 



yumurta=ron 
yumuşak=sal 
yunus=ofdaflan 
yurt=vitor 
yuvarlak=ron 
yuvarlamak=ron 
yük=yun 
yüklemek=yun 
yüksek=gal 
yükselmek=gal 
yürümek=ir 
yürütmek=ir 
yüz=genul 
yüz=tesvi 
yüzmek(deri yüzmek)=ellerem 
yüzmek=dafir 
 
Z HARFİ 
 
zam=omnu 
zaman=vi 
zamir=mulresşen 
zarar=anes 
zede=ellegeir 
zedelemek=ellegeir 
zehir=an 
zehirli sıvı=andaf 
zekat=fi 
zenci=roritsey 
zengin=nuar 
zerre=er 
zıplamak=ofgal 
zihin=tesfe 
ziyaret=norresir 
zoolog=Lantares 
zooloji=Lanta 
zor olmak=zen 
zor=zen 
zürafa=Logaltesferlan 


