-(i)yor 40
-(i)yordu 58
-ır/-ir/-ur/-ür 137
-ıt/-it/-ut/-üt- 137
-ken (while) 58
-ki 48
-ki (as an adjectival suffix) 80
-ki (as a pronominal suffix - benimki, seninki, onunki, etc.) 180
-ler/-lar 48, 256
-lik/-lık/-luk/-lük 48, 78
-li/-lı/-lu/-lü 48, 68
-mek/-mak 250
-mek/-mak gerek 251
-meli/-malı (must, should, have to) 208
-meli mi?/-malı mı? 208
-meli miydi?/-malı mıydı? 210
-meliydi/-malıydı (should have) 210
-me/-ma + y + -ecek/-acak + personal suffix 102
-me/-mez or -ma/-maz 56
-memiş/-mamış 238
-men/-man gerekirdi (You should have ...) 251
-men/-man gerek(ir) (You need to/should ...) 251
-miş mi?/-mış mı?/-muş mu?/-müş mü? 238
-mış/-miş/-muş/-müş 236
-n- (buffer e-letter) 132
... ne demek(tir)? = What does ... mean? 166
-r 54
-sel 76
-se/-sa 224
-siz/-sız/-suz/-süz 68, 70
-t 54
-t- 136
-te/-ta 32
-t in the verbs git-, et-, tat-, seyret- 40
-y- 32, 72
-(y)-ama-(z) 230
-y- (buffer letter) 30
-(y)-eme-(z) 230
-(y)ince (upon doing something; when) 172
-(y)le/-(y)la 252
-yor 18
-(y)se/-(y)sa 28

Index
Suffixes*
-acağı/-eceği için 188
-acağından/-eceğinden dolayı 188
-a/-e doğru (towards) 192
bana doğru = towards me 192
bize doğru = towards us 192
ona doğru = towards him/her/it 192
onlara doğru = towards them 192
sana doğru = towards you 192
size doğru = towards you 192
-a/-e karşı (against) 192
-ar/-er- 137
-ce/-ca/-çe/-ça
bence 98
bizce 98
sence 98
-ce/-ca/-çe/-ça (adverb-making suffix) 98
-ci/-cı/-cu/-cü/-çi/-çı/çu/-çü 74
-daş 76
-de/-da 32
-de/-da/-te/-ta 32, 36
... demek(tir).
= ... means ... 166
-den başka (apart from) 190
-den beri (since, for) 184
dünden beri
= since yesterday 184
o zamandan beri (since then) 184
sabahtan beri = since morning 184
uzun zamandan beri (for a long time) 184
yıllardan beri (for years) 184
-den/-dan (from) 92
-den/-dan/-ten/-tan 34
-den dolayı/ötürü (because of, due to, thanks to) 186
-den itibaren (with effect from) 190
-den yana (as regards) 190
-di 27
-diği gibi 246
-dim/-dım/-dum/-düm 26
-dir 24
-dir- 136
-dığı için 188
-dığından dolayı 188
-dığında (when) 170
-e/-a doğru 30
-e/-a kadar 30
-ebil/-abil (can, be able to) 230, 232, 234
-ecek/-acak + mi/mı + personal suffix? 104
-er/-ar 54
-gil 76
-ici/-ıcı/-ucu/-ücü 72
-il/-ıl/-ul/-ül 220
-im/-ım/-um/-üm 18
-ip/-ıp/-up/-üp 140
-ir/-ır/-ur/-ür 54
... ister misiniz? (Would you like ...?) 253
*You will also find these and other suffixes under
their relevant grammar topics listed in the index.

A
A, a 12
ablative case 34
-den/-dan/-ten/-tan 34
okuldan, işten, vs. 34
adjectives 48
adjective + noun combinations 48
-ler/-lar 48
-lik/-lık/-luk/-lük 48
-li/-lı/-lu/-lü 48
prefixes 48
sıfatlar 48
suffixes 48
akşam 120
akşama 120
akşama doğru 120
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akşama kadar 120
akşamdan beri 120
akşamı bulmak 120
akşamları 120
akşamleyin 120
akşam üzeri 120
altında (under, below) 196
ama 154
ama, fakat, lakin, ne var ki (but) 150
amma 150
ancak, yalnız, (but, only) 150
arasında (between, among) 148, 252
ile 252
arka (back) 198
arkasında (behind) 198
artık (no longer, not ... any more; from now on) 108
bundan böyle 108
bundan sonra 108
aşağı 94
aşağıda 94
aşağıdan 94
aşağısı 94
aşağıya 94
asla 112
aylarca 98
az 96
az çok 96

B
B, b 12
back vowels 14
bana göre = in my opinion 247
bazı (some, certain) 62
ben 24, 130
bence 98
bende 32
benim 130
benim gibi = like me 246
benim için = for me 134
benimki 180
benimle = with me 148
bil- (know) 46
binlerce 98
bin (one thousand) 50
BİR, bir 12
biraz 96
bir biçimde 98
birçok 96, 245
bir de 244
birinci 52
birisi var 36
birisi var mı? 36
biri var 36
birkaç (a few, several) 245
bir kısım 62
bir milyar (one billion) 50
bir milyon (one million) 50
bir (one) 50
bir (one; only; once) 244

bir şekilde 98
birtakım 245
biz 24, 130
bizce 98
bizde 32
bize göre = in our opinion 247
bizim 130
bizim gibi = like us 246
bizim için = for us 134
bizimki 180
bizimle = with us 148
buçuk (half) 126
bu gece = tonight 123
bugün (today) 124
bu kadar = this much 194
buna rağmen, (ama) bununla birlikte (despite this, nevertheless)
152
bundan böyle 108
bundan dolayı (so, therefore) 160, 186
bundan sonra 108
bunlar gibi = like these 246
bunun gibi = like this 246
bunun için = because of this, so 134
bununla beraber 152
bununla birlikte 152
burada = in this place, here 242
buradan = from here 242
burası = this place, here 242
burası vs burada 242
buraya = to this place, to here 242
bu sebeple (so, therefore) 160
bütün (all) 62
bütün gün 115
bu yüzden (so, therefore) 160, 186

C
C, c 12
Ç, ç 12
çalar saat 114
cardinal numbers 50
sayma sayıları 50
çay saati/vakti 114
çeyrek (a quarter) 126
çoğu (most) 62, 96
çok 96
az çok 96
birçok 96
çoğu 96
en çok 96
pek çok 96
comparatives and superlatives 82
daha 82
en 82
En ... hangisidir? 82
Hangisi daha ... ? 82
Compounds 18
Consonant Mutation 20, 22
k 22
loan words 20
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en çok 96
etmek 40, 250
ettirgen çatı-1 136
ettirgen çatı-2 138
expressing ability in the present simple tense positive and negative
230
-ebil/-abil (can, be able to) 230
-(y)-eme-(z) / -(y)-ama-(z) 230
expressing ability in the present simple tense question 232
-ebil/-abil (can, be able to) 232
expressing offers, requests and permission in the present simple
tense 234
-ebil/-abil (can, be able to) 234
expressing past unreality with the conditional 228
-ma-saydı 228
-me-seydi 228
-seydi/-saydı 228
Yerinde olsaydım (If I had been you) 228
expressing polite offers and requests 253
... ister misiniz? (Would you like ...?) 253
istemek (to want) 253

p, ç, t, k, (n)k 20
single-syllable words 20
voiced consonants 20, 22
voiceless consonants 20, 22
çünkü, zira (because, for) 160

D
D, d 12
daha 108
-den/-dan/-ten/-tan 82
daha önce 106
daha şimdi 108
daha yeni 108
daima 110
daima, hep, her zaman, sürekli (always) 110
dakika 114
dakika başı 114
dative case 30
-e/-a 30
okula, işe, vs. 30
de/da 141
de/da (and, also, too, as well) 140
değil 24
değildi 26
değil mi ki 182
değilse or değil ise 28
demek (it means, that is to say) 166
Demek ki 166
Demek oluyor ki 166
demektir 166
... demek(tir).
= ... means ... 166
diye biri 168
diye (so that, as, in case) 168
-dığı zaman 170
dışarı 92
dışarı çık- 92
dışarıda 92
dışarıdan 92
dışarısı 92
dışarıya 92
dışarıdan 92
dışında (outside) 204
dolayı 186
dolayısıyla 186
dün gece = last night 123
dün (yesterday) 124
duvar saati 114

F
F,f 12
fiiller (verbs) 250
etmek 250
-mek/-mak 250
olmak 250
foreign words 18
front vowels 14
future tense negative 102
Gelmeyeceğim. (I won’t come.) 102
-me/-ma + y + -ecek/-acak + personal suffix 102
future tense positive 100
-ecek/-acak + mi/mı + personal suffix? 104
ecek/acak + personal suffix 100
Geleceğim. (I will come.) 100
-y- (buffer letter) 100
future tense question 104
Gelecek miyim? (Will I come?) 104

G
G, g 12
Ğ, ğ 12
gece 122, 123
geçe 128
gece gündüz = day and night 123
geceleri 123
geceleyin 123
geçen gece = the other night 123
gecenin bu vaktinde = at this time of night 123
Geleceğim. (I will come.) 100
gelgelelim (however) 154
Gelmeyeceğim. (I won’t come.) 102
geri (back, backward) 254
geri çek-/al- move something back 254
geride 254
geri gel-/dön- come back, return 254

E
E, e 12
ecek/acak + personal suffix 100
edilgen çatı (geçmiş zaman – olumlu cümle) 220
edilgen çatı (geçmiş zaman – olumsuz ve soru cümleleri) 222
edilgen çatı (geniş zaman – olumlu cümle) 212
edilgen çatı (geniş zaman – olumsuz ve soru cümleleri) 214
edilgen çatı (şimdiki zaman – olumlu cümle) 216
edilgen çatı (şimdiki zaman – olumsuz ve soru cümleleri) 218
emir cümleleri 255
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geri götür- take something back 254
gerisi 254
gibi (as, like) 246
benim gibi = like me 246
bizim gibi = like us 246
bunlar gibi = like these 246
bunun gibi = like this 246
-diği gibi 246
onlar gibi = like those/like them 246
onun gibi = like him/her/it 246
onun gibi = like that/it 246
senin gibi = like you 246
sizin gibi = like you 246
şunlar gibi = like those 246
şunun gibi = like that 246
git- 40
göre (according to) 247
bana göre = in my opinion 247
bize göre = in our opinion 247
ona göre = in his/her opinion 247
onlara göre = in their opinion 247
sana göre = in your opinion 247
size göre = in your opinion 247
-(y)e/-(y)a göre 247
gün 114
bütün gün 115
her gün 115
gündüz 122
gündüz gözüyle 122
gündüzleri 122
günlerce 98, 115
günlerdir 115
günü 115
güpegündüz 122
güya (allegedly, supposedly) 154

H
H, h 12
hafta 116
hafta arası 116
hafta başı 116
haftada bir 116
hafta içi 116
haftalarca 98
haftalardır 116
hafta sonu 116
hala 108
hala, daha, henüz (still, yet) 108
halbuki, oysaki (whereas, though) 154
hani (you said that, you promised that, you know that) 162
hard consonants 24
hele (especially, in particular) 162
hele hele 163
hem (de) 142
hem ... hem de (both ... and) 142
henüz 108
hep 110
her akşam 120
her gece 123

her gece = every night 123
her gün 115
herhangi bir 64
her vakit 110
her zaman 110
hiç 112
hiçbir (no, none of, not ... any) 62, 64
hiçbiri 64
hiçbir şey 64
hiçbir yerde 64
hiçbir zaman 64
hiç değilse 112
hiç kimse 112
hiç olmazsa 112
hiç yoktan 112
... hoşuma gidiyor. (I like ... .) 206
... hoşuma gitmiyor. (I don’t like ... .) 206
hoşuna git- 206

I
I, ı 24
içeri 92
içeride 92
içeriden 92
içeri gir- 92
içerisi 92
içeriye 92
içinde (inside) 204
için (for) 134
I have/don’t have 38
iken, -(y)ken (while, when, as) 174
ile 140, 148, 252
ilerde 254
ileri (forward, ahead) 254
ileri bak- look ahead 254
ileri çek-/al- move something forward 254
ileride 254
ileri git- go forward 254
ilerisi 254
ileriye 254
ile/-(y)le instead of ve 140
ile, -(y)le/-(y)la (with, by, and) 148
ilk 52
Is/Are there ... ? 36
ise 28
-(y)se/-(y)sa 156
isek 28
iseler 28
isem 28
isen 28
iseniz 28
ise (whereas, as for, however) 156
Isn’t/Aren't there ... ? 36
işte böyle (just like that, like this) 243
İşte bu! 243
işte bu, işte o (like this/that, precisely) 243
İşte! (There it is!) 243
iste- (to want) 46, 253
iyelik durumu-1 130
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iyelik durumu-2 132
İyi geceler. = Good night 123
İZ, iz 12

N
nasıl (how) 27, 44, 60, 104, 249
Nasıl bir ... 249
nasıldı 27
Nasıl bir ... 249
nasılmış 249
nasılmış 249
native words 18
ne 44, 146
ne demek(tir)? = What does ... mean? 166
nedeniyle 186
ne ... ne de (neither ... nor) 146
nerede 27, 32, 44
nereden 34
nerede (where) 44, 104
nerede (where) 60
nereye 30
ne var ki, gelgelelim (however) 154
ne (what) 44, 248
ne (what) 60
ne yazık ki, maalesef (unfortunately) 154
neyle 248
Ne zamandan beri ... ? = Since when ... ? 184
ne zaman (when) 44, 104
niçin (ne+için) = Why?/For what? 134
nitekim (just so, just as, likewise; as a matter of fact) 164
niye/neden (why) 44
non-action verbs 46
iste- (want), bil- (know), sev- (love), vs. 46
numbers 50
Kaç (How many) 50
-ler/-lar 50
ordinal numbers 52
sayılar 50

K
K, k 22
Kaç (How many) 50
kaçıncı 52
Kaç tane 66
kadar (about, as ... as, until, by, as far as) 194
benim kadar = as … as me 194
bizim kadar = as … as us 194
bu kadar = this much 194
o kadar = so much 194
onlar kadar = as … as them 194
onun kadar = as … as him/her/it 194
senin kadar = as … as you 194
sizin kadar = as … as you 194
şu kadar = that much 194
kala 128
karşısında (opposite) 202
kere 116
kez 116
kim 44
Kimde 32
Kimden 34
Kime 30
kimi 62
kiminki 180
kiminle 148
kimin (whose) 132
kimse yok 36
kimse yok mu? 36
kim (who) 44
kişi 48
kişilik 48
ki (that) as a conjunction-1 176
ki (that) as a conjunction-2 178
kol saati 114

O
O, o 24, 130
o gece = that night 123
öğle 118
öğleden beri 119
öğleden önce 119
öğleden sonra 119
öğlen 119
öğleye/öğlene kadar 119
o kadar ... ki 176
okula, işe, vs. 30
okulda, işte, vs. 32
olarak 90
ilk olarak 90
son olarak 90
tam (olarak) 90
olmak 24, 26, 28, 250
ona göre = in his/her opinion 247
önce (before) 106
daha önce 106
-den/-dan/-ten/-tan 106
öncelikle 106
onda 32

L
loan suffixes and prefixes 18
locative case 32
-de/-da/-te/-ta 32
okulda, işte, vs. 32
locative case marker 27

M
maalesef (unfortunately) 154
madem (ki) (seeing that, now that, considering that) 182
değil mi ki 182
meğerse, meğer = apparently, it seems that 158
mesai/çalışma saati 114
milyarlarca 98
milyonlarca 98
mi?/mı?/mu?/mü? 214
mi/mı/mu/mü 26
mi/mı/mu/mü (the question particle) 24
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ön (front) 198
onlar 24, 130
onlara göre = in their opinion 247
onlarda 32
onlar gibi = like those/like them 246
onlar için = for them 134
onların 130
onlarınki 180
onlarla= with them 148
onun 130
önünde (in front of) 198
onun gibi = like him/her/it 246
onun için = because of that, so 134
onun için = for him/her/it 134
onunki 180
bizimki 180
onlarınki 180
onunki 180
sizinki 180
onunla = with him/her/it 148
oradan = from over there 242
orada (over there) 242
oraya = to that place, to over there 242
ordinal numbers 52
birinci 52
ilk 52
-inci/-ıncı/-uncu/-üncü 52
kaçıncı 52
son 52
sonuncu 52
ötürü 186
öyle ... ki 176
oysaki (whereas, though) 154
o zamandan beri (since then) 184

P
past continuous negative and question 60
Konuşmuyordum. (I wasn’t talking.) 60
Konuşuyor muydun? (Were you talking?) 60
-mi/-mı/-mu/-mü + yordu 60
past continuous positive 58
-dığında (when) 58
-(i)yordu ("was/were doing") 58
-ken (while) 58
Konuşuyordum. (I was talking.) 58
past simple negative 86
daha 86
Gelmedim. (I didn’t come.) 86
henüz 86
-ma/-me + -dı/di + personal suffix 86
past simple positive 84
-di/-dı/-du/-dü or -ti/-tı/-tu/-tü 84
Geldim. (I came.) 84
past simple question 88
Geldim mi? (Did I come?) 88
pek çok 96, 245
personal Pronouns 24, 32, 130
piece 66
tane 66

possessive adjectives 130, 180
possessive pronouns 180
benimki 180
-ki (as a pronominal suffix - benimki, seninki, onunki, etc.) 180
seninki 180
present continuous negative 42
Gelmiyorum. (I am not coming.) 42
-mi/-mı/-mu/-mü +yor 42
present continuous positive 40
Geliyorum. (I am coming.) 40
-(i)yor 40
yor 40
present continuous question 44
Geliyor musun? (Are you coming?) 44
mu + sun? 44
present simple negative and question 56
Gelir misin? (Do you come?) 56
Gelmem. (I don’t come.) 56
-me/-mez or -ma/-maz 56
mi/mı/mu/mü + personal suffix 56
polite requests 56
present simple positive 54
-er/-ar 54
Gelirim. (I come.) geniş zaman 54
-ir/-ır/-ur/-ür 54
-r 54
-t 54

R
real conditional 224
-ir/-ür/-r 224
-ır/-ur/-r 224
-se/-sa 224
reported/heard past tense positive 236
-mış/-miş/-muş/-müş 236
reported past tense negative and question
-memiş/-mamış 238
-miş mi?/-mış mı?/-muş mu?/-müş mü? 238
rounded vowels 16

S
saat 114
saat başı 114
saat farkı 114
Saat kaçta? (What time ...?, When ...?) 128
-de/-da/-te 128
hour + minutes + -de/-da/-te 128
hour + minutes + -i/-ı/-u/-ü + geçe 128
kala 128
Saat kaç? (What time is it?) 126
-de/-da/-te/-ta 126
hour + -e/-a + minute + var 126
hour + -i/-ı/-u/-ü + minute + geçiyor 126
sabah 118
sabaha 118
sabaha kadar 118
sabahları 118
sabahleyin 118
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tanesi 66
tat- 40
the causative case-1 136
-ar/-er 137
-dir 136
ettirgen çatı-1 136
-ır/-ir/-ur/-ür 137
-ıt/-it/-ut/-üt 137
-t 136
the causative case-2 138
ettirgen çatı-2 138
the syntax of the causative 138
the genitive case-1 130
iyelik durumu-1 130
personal pronouns 130
possessive adjectives 130
the genitive case-2 132
iyelik durumu-2 132
the imperative 255
emir cümleleri 255
the passive voice in past simple negative and questions 222
edilgen çatı (geçmiş zaman – olumsuz ve soru cümleleri) 222
the passive voice in the past simple positive 220
edilgen çatı (geçmiş zaman – olumlu cümle) 220
-il/-ıl/-ul/-ül 220
the passive voice in the present continuous negative and questions
218
edilgen çatı (şimdiki zaman – olumsuz ve soru cümleleri) 218
the passive voice in the present continuous positive 216
edilgen çatı (şimdiki zaman – olumlu cümle) 216
the passive voice in the present simple negative and questions 214
edilgen çatı (geniş zaman – olumsuz ve soru cümleleri) 214
-maz/-mez 214
mi?/mı?/mu?/mü? 214
the passive voice in the present simple positive 212
-il/-ıl/-ul/-ül 212
-in/-ın/-un/-ün 212
the plural 256
-ler/-lar 256
There is/are ..., There isn’t/aren’t ... 36
to be 24, 26, 28
tüm/bütün gece/gece boyunca = all night 123
Türk Alfabesi 12
Turkish Alphabet 12

sabahtan beri 118
sakın (don’t you dare) 164
Sakın ha! 164
sana göre = in your opinion 247
saniye 114
saniyesi saniyesine 114
sayılar = numbers 50
sıra sayıları 52
sebebiyle 186
sen 24, 130
sence 98
sende 32
senin 130
senin gibi = like you 246
senin için = for you 134
seninki 180
seninle = with you 148
sesli uyumu 14, 16, 18
sessiz harflerde dönüşüm 20, 22
sev- = to love/like 42, 46
seyret- 40
sıfır 12
şimdi (now) 106, 108
siz 24, 130
sizde 32
size göre = in your opinion 247
sizin 130
sizin gibi = like you 246
sizin için = for you 134
sizinki 180
sizinle = with you 148
sıfatlar 48
sıfır 12
sıra sayıları = ordinal numbers
-inci/-ıncı/-uncu/-üncü 52
soft consonants 24
son 52
son dakika 114
son günlerde 115
son olarak 90
sonra (after) 106, 108
bundan sonra 108
-den/-dan/-ten/-tan sonra 106
sonuncu 52
şu kadar = that much 194
şunun gibi = like that 246
şuradan = from there 242
şurada (there) 242
şuraya = to that place, to there 242
sürekli 110
sürekli (olarak) 110

U
unreal conditional 226
-se/-sa 226
Yerinde olsam (If I were you) 226
üstünde (on, over, above) 196
üzerinde 196
uzun zamandan beri (for a long time) 184

T

V

tam (olarak) 90
tane 66
dörder 66
ikişer 66
üçer 66

var 38
var mı? 36, 38
var / yok 36
ve 140
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-ip/-ıp/-up/-üp 140
ve (and) 140
veya 144
veyahut 145
veya, ya da, yahut, veyahut (or) 144
voiced consonants 30
voiceless consonants 20, 30
Vowel Harmony 14, 16, 18
compounds 18
foreign words 18
-im/-ım/-um/-üm 18
loan suffixes and prefixes 18
native words 18
-yor 18
Vowels 12
Back 12
Front 12
Rounded 12
Unrounded 12

Y
ya 162
ya da 144
yahut 144
yakınında 200
yan 200
yanında (beside, next to) 200
yarın gece = tomorrow night 123
yarın (tomorrow) 124
ya ... ya da (either ... or) 144
yerel saat 114
Yerinde olsam (If I were you) 226
yıllarca 98
yıllardan beri (for years) 184
yok 38
yok mu? 36, 38
yoksa otherwise, if not, I wonder if 158
yukarı 94
yukarda 94
yukardan 94
yukarıda 94
yukarıdan 94
yukarısı 94
yukarıya 94
yüzlerce 98
yüz (one hundred) 50
yüzünden 186

Z
zira (because, for) 160
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