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e el ek en em et ey er ed es eb ez eç eg eş ec ep eh ev eğ ef ej

l le lel lek len lem let ley ler led les leb lez leç leg leş lec lep leh lev leğ lef lej

k ke kel kek ken kem ket key ker ked kes keb kez keç keg keş kec kep keh kev keğ kef kej

n ne nel nek nen nem net ney ner ned nes neb nez neç neg neş nec nep neh nev neğ nef nej

m me mel mek men mem met mey mer med mes meb mez meç meg meş mec mep meh mev meğ mef mej

t te tel tek ten tem tet tey ter ted tes teb tez teç teg teş tec tep teh tev teğ tef tej

y ye yel yek yen yem yet yey yer yed yes yeb yez yeç yeg yeş yec yep yeh yev yeğ yef yej

r re rel rek ren rem ret rey rer red res reb rez reç reg reş rec rep reh rev reğ ref rej

d de del dek den dem det dey der ded des deb dez deç deg deş dec dep deh dev değ def dej

s se sel sek sen sem set sey ser sed ses seb sez seç seg seş sec sep seh sev seğ sef sej

b be bel bek ben bem bet bey ber bed bes beb bez beç beg beş bec bep beh bev beğ bef bej

z ze zel zek zen zem zet zey zer zed zes zeb zez zeç zeg zeş zec zep zeh zev zeğ zef zej

ç çe çel çek çen çem çet çey çer çed çes çeb çez çeç çeg çeş çec çep çeh çev çeğ çef çej

g ge gel gek gen gem get gey ger ged ges geb gez geç geg geş gec gep geh gev geğ gef gej

ş şe şel şek şen şem şet şey şer şed şes şeb şez şeç şeg şeş şec şep şeh şev şeğ şef şej

c ce cel cek cen cem cet cey cer ced ces ceb cez ceç ceg ceş cec cep ceh cev ceğ cef cej

p pe pel pek pen pem pet pey per ped pes peb pez peç peg peş pec pep peh pev peğ pef pej

h he hel hek hen hem het hey her hed hes heb hez heç heg heş hec hep heh hev heğ hef hej

v ve vel vek ven vem vet vey ver ved ves veb vez veç veg veş vec vep veh vev veğ vef vej

ğ ğe ğel ğek ğen ğem ğet ğey ğer ğed ğes ğeb ğez ğeç ğeg ğeş ğec ğep ğeh ğev ğeğ ğef ğej

f fe fel fek fen fem fet fey fer fed fes feb fez feç feg feş fec fep feh fev feğ fef fej

j je jel jek jen jem jet jey jer jed jes jeb jez jeç jeg jeş jec jep jeh jev jeğ jef jej


