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Alphabet: a b c ç d e f g (ğ) h

ı i j k l m n o ö p r s

ş t u ü v y z

Consonant-Vowel Blends:

a e ı i o ö u ü

ba be bı bi bo bö bu bü

ca ce cı ci co cö cu cü

ça çe çı çi ço çö çu çü

da de dı di do dö du dü

fa fe fı fi fo fö fu fü

ga ge gı gi go gö gu gü

ha he hı hi ho hö hu hü

ja je jı ji jo jö ju jü

ka ke kı ki ko kö ku kü

la le lı li lo lö lu lü

ma me mı mi mo mö mu mü

na ne nı ni no nö nu nü

pa pe pı pi po pö pu pü

ra re rı ri ro rö ru rü

sa se sı si so sö su sü

şa şe şı şi şo şö şu şü

ta te tı ti to tö tu tü

va ve vı vi vo vö vu vü

ya ye yı yi yo yö yu yü

za ze zı zi zo zö zu zü
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Word Lists
Note:
These word lists are provided for you to work on pronunciation.  There has been no attempt to make
them comprehensive.  The choice and number of words (especially in the consonant lists) does not
reflect the frequency or difficulty of the sounds they contain.  In some cases the meanings are
included; this is only for those who are curious, not for memorization!  It is always unwise to try to
use new words unless you have learned them in a sentence and have checked their appropriate use
with a native speaker.  Some of the words are old or used only in rural areas or in a very limited
context, so do not use them without consulting with your language helper.  (The 2000 Common Words
can also be used for variety in pronunciation practice.)

Vowels - 1

a
abla older sister
abone subscription/subscriber
acaba I wonder
acı pain
açık open
adam man
ağaç tree
akmak to flow
akşam evening
alçak low
alışkanlık habit
amaç purpose, object, aim
ana main, mother (old word)
arazi land, real estate
arzu wish, desire

ayakkabı shoe
ayran yogurt drink
ayrılık separation
aşağı below
danışman consultant
damga stamp (not for letter)
pazar bazaar, Sunday
Anadolu Asian part of Turkey
yazar writer
ahır barn, stable, animal pen
dayanak support
batı west
kaplıca hot springs bath, spa

e
benzer resemble (-ing)
erik plum
beş five
eczane drug store
efendi master, lord, sir
Ege Aegean
egemenlik kingdom, rule
eski old
ergin mature, ripe
erken early
hece syllable
hemen immediately

leke stain, spot
reçete prescription
renklemek to color
ezberlemek to memorize
evrensel universal
esenlik wholeness, health, peace
delilik madness, insanity
belgesel documentary
bencil selfish
belediye municipality
keşke I wish
keşfetmek to discover
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ı
sınıf class, grade, classroom
sınırlı limited
sıkı tight(ly)
sıkıntılı troubled
kıvırcık lettuce
kıtlık famine
ıhlamur linden (tea)
kıyma ground meat
kışkanç jealous, envious
kılıç sword
kısa short
Kızılay center of Ankara;

Red Crescent relief
agency

kıymetli valuable, precious
çırılçıplak stark naked
mırıl mırıl grumbling
kılavuz guide book/booklet)
bıçak knife
ılıca hot spring
ırkçılık racism
ısıtmak to warm, heat
ıspanak spinach
ızgara grill, grilled
kırmızı red

i
birinci first
ikinci second
blis Satan

içmek to drink (including soup,
medicine); to smoke

içeri inside
içki alcohol (liquor)
silmek erase
istemek to want
dinlemek to listen
dinleyici listener

dirilmek to return to life
pirinç rice, brass
piliç young chicken
kibrit match (i.e. matchstick)
kibirli haughty, proud
minicik tiny
bilim science
ziyaret visit
fildişi ivory
sivrisinek mosquito

o
obur gluttonous
oturmak to sit, to live
otomobil automobile
orman forest
oyuncak toy
domuz pig
domates tomato
dosya folder
dostluk friendship
dokunmak to touch
doğru correct, toward

doğum birth
doğal natural
yonca clover
konuk guest (staying at your

home)
komşu neighbor
koltuk chair (stuffed)
kolonya cologne
hoca teacher (old, respectful)
doğu east
toz dust
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ö
özür excuse
öbür the other (usually in series)
ölüm death
bölüm chapter, department
dördüncü fourth
kötü bad, evil
öğrenci student
göl lake
köşe corner (street)
döner meat turning on a spit
döşenmek to be furnished
dövmek to beat, flog
böcek insect, bug
bölge region, zone

gömlek shirt
çöplük garbage dump
sözcük word
tövbe repentance
tören ceremony
yöntem method, way
sözlük dictionary
gök sky
göğüs chest
görüşürüz We'll see you!
gölge shadow
gözlük eye glasses

u
buçuk half
zulüm persecution
un flour
Ulus old section of Ankara
uyumak to sleep
ucuz cheap
uzun long
kuş bird
mutlu happy
kum sand
kuğu swan
kutu box
kuzu lamb
kuruüzüm raisin
yukarı above

kuru dry
kusur mistake
kurtarıcı savior
kumaş cloth
ruh spirit
durak stop (bus stop, taxi stand)
duman smoke
duvar wall
duygu feeling
uygun appropriate
bugün today
lütuf grace

ü (in old words also as û)
ütü iron (for ironing)
ülkü ideal
ünlü famous
çünkü because
düşünmek to think
gün day
müstakil independent
müteahhit contractor
dün yesterday
rüya dream
Hülya female name
mürekkep ink
düzen order

gül rose
çürük rotten
bütün all
ödül price
ömür life span
gusül total ablution
köprü bridge
görüşürüz We'll see you!
kuruüzüm grape
lüzum necessity
zulüm persecution
bugün today

lütuf grace
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â
hâlâ still (compare to 'hala','aunt')
kâr profit (compare to 'kar','snow')
kâğıt paper
evlât child (especially adopted)
kâhya administrator, steward
lâle tulip
hâkim judge
ikametgâh place of residence

mekân location, place
lâcivert      deep blue
kâfir pagan, infidel
kâfi enough
teâlâ           May he be praised. (said by

religious Muslims in the
construction 'Allah teâlâ')
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Vowels - 2

The following word lists for vowels (originally from a different source, hence the different format)
classify the words according to where the vowel falls.  A closed syllable is one in which the vowel is
"closed in" by a consonant at the end: the 't' closes in the 'a' in 'hat'.  An open syllable, then, is one in
which the vowel is not closed in; it is the last letter of the syllable.  A vowel as the last letter in a word
(final position) is a type of open syllable, but sometimes its pronunciation varies slightly since no
other letters follow it in the word.

a
In Open Syllables: In Closed Syllables: In Final Position:

acaba az amca
ama bakan boya
ateş baş fayda
bazı cam hafta
havuz cevap hasta

e
In Open Syllables: In Closed Syllables: In Final Position:

acele ateş bale
benim ben ense
beyaz beş işte
cevap bez meze
deniz ev ne

ı
In Open Syllables: In Closed Syllables: In Final Position:

kısa bakım adı
kısım hanım altı
tanımak kış aynı
yıkamak kız boyacı
bıçak yakın tıpkı
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i
In Open Syllables: In Closed Syllables: In Final Position:

bilet benim hani
bizim bin kişi
diye çiftçi sahi
fiyat dil taksi
gişe diş mavi

o
In Open Syllables: In Closed Syllables: In Final Position:

yoğurt külot o
hoşaf pantalon puro
politik ot pipo
çocuk mor komposto
porsuk varoş oto

ö
In Open Syllables: In Closed Syllables: In Final Position:

börek dönmek does not occur
döviz gök
görüşmek göz
kömür köy
köşe ön

u
In Open Syllables: In Closed Syllables: In Final Position:

bulut buçuk bu
hukuk bulmak havlu
kulak but kuzu
tuhaf buz su
uyumak çocuk suçlu

ü
In Open Syllables: In Closed Syllables: In Final Position:

büfe büsbütün örtü
büyümek dün pardesü
bütün dünya sütçü
düdük düşmek ütü
güve gün yüzü
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Sound Contrast Drills (vowels)

a * --- ı *
ayna aynı * Pay particular attention to the difference in
kapı kapa these two sounds when they fall at the end of a
kıza * kızı * word.  (We tend to “lazily” say both sounds the
adamı adama same way.)  For extra practice, you can use any
çıkmak çakmak noun that has 'a' or 'ı' in its final syllable, and

add an 'a' ending ('to'), or an 'ı' ending
(definite object), as in the example of 'kız'.

a --- e
bal bel
savmak sevmek
sargı sergi
an en
saçmak seçmek
yanmak yenmek
sal sel
çalışmak çelişmek
çakmak çekmek

ı --- i
tıp tip
kıl kil
kır kir
kın kin
sınır sinir
sargı sergi
dış diş
ılık ilik
çığ çiğ

o --- ö
kor kör
on ön
olmak ölmek
donmak dönmek
koy köy

u --- ü
kul kül
kur kür
un ün
duş düş
durmak dürmek
uç üç
susmak süsmek
us üs
oldu öldü
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Pronunciation Drills on Consonants

The best way to get the pronunciation right is by listening, listening, listening, and practicing,
practicing, practicing.  You can learn to say a word correctly without realizing why a certain sound in
one word is slightly different than the 'same' sound in another.  For some people, a bit of explanation
helps:

The eight vowels in Turkish are divided into two groups: front vowels (a,ı,o,u; clue: 'a' goes with
the undotted vowels), and back vowels (e,i,ö,ü; clue: 'e' goes with the dotted vowels).  This is
primarily important in choosing endings according to vowel harmony, but it also often affects the
pronunciation of the surrounding consonants.   The '^' before a consonant shows that is next to a back
vowel, as you can see from the spelling of the word.  Occasionally, as in the word 'kâfi', words of
foreign origin don't follow this rule, and their pronunciation can be a little more difficult.

These lists are headed with 'C's and '-'s. 'C' means 'consonant' and '-' means 'vowel', so /-kC-/
means you are working on words with a 'k' sound in which the 'k' is preceded by a vowel and followed
by a consonant and another vowel.

ç
/ç-/ /-ç-/ /-ç/
çabuk buçuk geç
çiçek çiçek güç
çekmek bıçak hiç
çürük için ihraç
çocuk seçim pabuç

/-Cç-/ /-çC-/ /-Cç/
bekçi geçmek genç
alçı biçmek pirinç
ilçe güçlü parça

içmek salça

/-çC-/ /-CCç/
kaçta çiftçi
suçlu

d
/^d/ /d/
dilim duymak
dün dalmak
dönmek
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g
/g/ /^g/
gayet gibi
gaz gişe
sigorta gece
yorgun geç

ğ
/-ğ-/
değil kâğıt
değişmek ağabey
beğenmek sağanak
eğer sağa
diğer soğan
sığır Erdoğan
aşağı oğul
bağımsız yoğurt
çağırmak

/-ğC-/
Beyoğlu doğru
doğmak yağlıca
doğramak yağmur
iğne buğday
düğme uğramak
eğlenmek bağlamak
öğrenmek sağlık

/-ğ/
sağ
tereyağ
yağ

h (as the final letter of a syllable)
bahçe kahve
sehpa sahte
ehliyet mahkûm
ihtiyar sahne
zahmet ruh
ahlak bahtiyar
mahkeme sahte
ihracat bahsetmek
Mahmut Ahmet
Allah
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k
/k/ /^k/
kırk kira dükkân
kum küçük hikâye
kaç kâfi kâtip

köşe kâgıt

/k-/ /-k-/ /-k/
kabak bakan ayak
kırk bakım balık
kısmak hukuk bıçak
koltuk okumak buçuk
kolay yaka hak

/kC-/ /-kC-/ /-Ck/
kredi bakmak askı
krem demokrat balkon
kristal doktor banka
krom haklı birkaç

makbuz fevkalade

/-CkC-/ /-Ck/ /-kk-/
kalkmak denk ayakkabı
korkmak fark bakkal

halk dikkat
hakkında
muhakkak

/k-/ /-^k-/ /-^k/
kâğıt bereket börek
kâse fakülte büyük
kendi hâkem gök
kim hâkim pek
köşe felâket yük

/-^kC-/ /-C^k-/ /-C^k/
becerikli erkek ilk
değişiklik eski kürk
eksik hünkâr renk
ikmal mevki
mektep mümkün

/-^kC/ /^kCC-/ /-^k^k-/
lüks elektrik demek ki

teşekkür
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l
/l-/ /^l-/
lokma lira
lort lüzum
losyon lezzet

lütfen
lokanta

/-l-/ /-^l-/
pahalı ilim
bulut üzülür
salata mesele
salon pilav

/-lC/ /-^lC/
bulduk bilmek
kalmak gülmek
yolculuk gelmek

ölmek

/-l/ /-^l/
nasıl değil
yol bülbül
okul el
pedal kabul
bol Kemal

/Cl-/ /C^l-/
yanlış evli
musluk önlük
anlamak möble

/-ll-/ /-^l^l-/
sallamak milli
yollamak belli

eller
tellal

/C^l-/
plaj
plak
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n
/^n/ /n/
niyet numara
nüfus nane
nem noter
nöbetçi

/n/ + /k/ or /^k/
renk Ankara
banka denk

p
/p-/ /-p-/ /-p/
pabuç ipek cevap
pahalı kapak çorap
pamuk kapı harap
pek rapor kap
pencere vapur küp

/pC-/ /-pC-/ /Cp-/
plaj köprü arpa
plak öpmek karpuz
profesör tıpkı şampiyonluk

toplamak
toprak

/-CpC-/
sürpriz

r
/r-/ /-r-/ /-r/
rica biraz demir
rüzgar çürük müdür
rıza merak hazır
ruh kuru memur
raf börek buhar

/Cr-/ /-Cr-/ /-rC-/
kristal kibrit bitirmek
fren köprü sürmek
trup adres herşey
traş Avrupa ayırmak
krom durmak

/-rCC-/ /-CCr-/ /-rC/
ettirtmek antrenman Türk
güldürtmek kompres dört
ayırtmak telgraf kırk
apartman antrakt kork
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t
/^t/ /t/
tiyatro tıp
tütün tutam
tembel tam
torun

/t-/ /-t-/ /-t/ /tC-/
tabak ateş bulut tramvay
takdim bütün süt traş
tek gazete hububat tren
toprak netice kat trup
tüy ütü kibrit

/-tC-/ /-Ct/ /-Ct-/ /-CtC-/
atmak Bülent enişte ayırtmak
etraf dört fırtına boşaltmak
lütfen üst göstermek bunaltmak
müthiş yoğurt hafta
nöbetçi istifa
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Double Consonants and Vowels

These are tricky, but they need not be difficult!  In English, the pronunciation does not change when
there is a double consonant (as opposed to a single one) in the middle of a word.  However, double
consonants are pronounced separately if they are in different words.  We need to put this "double"
pronunciation into Turkish words that have double letters in the middle.  You don't exactly say them
as two separate letters, but when you say it properly, there's a little stop after the first one that puts a
"hiccup" into the word.  Here are a few examples of double consonants in English, where the effect is
similar:

kk - like in 'sick cow', not like in 'sick owl'
tt - like in 'hot tea', not like in 'haughty'
pp - like in 'lamp post'
ll - like in 'full life'
nn - like in 'in need'

Consonants

bb
tıbbi medical
teşebbüs initiative

cc
teveccüh consideration, favor
müseccel registered

çç
Mihalıççık village in the province of Eskişehir

dd
cadde big street, avenue
madde matter
iddia assertion, claim
şiddet violence
müddet time

reddetmek to refuse, reject
ciddi serious
hiddet anger, rage

ff
şeffaf transparent
affetmek to forgive
iffet chastity

teneffüs respiration,
school recess

telaffuz pronunciation

hh
sıhhi sanitary
sıhhat health
taahhüt contract
Sıhhiye area of Ankara
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kk
ayakkabı shoe
Kırıkkale city in Central Anatolia
Pamukkale city in the Aegean Region
tekke dervish lodge
teşekkürler thanks
Çanakkale city in the Aegean Region
mürekkep ink

Hakkari city in Eastern Anatolia
hakkında about
bakkal grocer; grocery store
muhakkak absolutely
dikkat attention

ll
özellikle especially
nallamak to shoe (a hoofed animal)
sallamak to wave, to wag
teselli comfort

kullanmak to use
kolluk cuff, armband
küllük ash tray
millet nation

ballandırmak to praise extravagantly
Allah God
zavallı poor, pitiful
milli national
bolluk fullness
ballıbaba dead nettle

elli fifty
Sokullu street and area of Ankara
yollamak to send, send off
belli definite, obvious

mm
mükemmel perfect
emmek to suck
hammadde raw material

emmi Uncle (in rural areas)
Muammer male name

nn
anne mother
beyanname declaration
ninni good night song

cennet paradise, heaven
cehennem hell

rr
cerrah surgeon
mükerrer repeated (used for repeated paragraphs in laws)
müderris teacher

ss
müfessir commentator (of the Kur'an)
mümessil representative
hassas sensitive

şş
mübeşşir the one who brings good news
mukaşşa a solvent for mucus (medical expression)

tt
Hacettepe name of a university in Ankara
müttefik ally
hatta even, moreover, besides
müfettiş inspector
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vv
tasavvuf Sufi mysticism
evvel before

yy
muayyen fixed
tayyar plane
heyye yes (used in rural areas instead of evet)
Tayyibe female name

zz
izzet glory
Muazzez female name
muazzam important

Vowels

aa
inşaat construction
maaş wage
saat watch, hour
ziraat agriculture
itaat obedience
cemaat congregation, assembly

müracaat application
müsaade permission
kıraathane tea/coffee house
faaliyet activity

ee
müteessir influenced

ii
şiir poem
fiil verb
Siirt city in southeastern Turkey

oo
kooperatif cooperative
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Consonants that change (when an ending with a vowel is added)

k  ğ
ayak ayağı foot
bacak bacağı leg
köpek köpeği dog
balık balığı fish
mutfak mutfağı kitchen
ocak ocağı stove
gömlek gömleği shirt
uçak uçağı airplane
yemek yemeği food
dudak dudağı lip
ekmek ekmeği bread
kulak kulağı ear
erkek erkeği male
bardak bardağı glass
fıstık fıstığı pistachio nut
çocuk çocuğu child
kaşık kaşığı spoon
yastık yastığı pillow

t  d
tat tadı taste
çeşit çeşidi kind, type
yurt yurdu dorm
art ardı back, back part

p  b
çorap çorabı sock
dolap dolabı cupboard
kasap kasabı butcher
kitap kitabı book
gazap gazabı wrath
galip galibi victory

ç  c
genç genci youth
taç tacı crown
ağaç ağacı tree
amaç amacı purpose
borç borcu debt
kılıç kılıcı sword
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Sentences (for much later on when you're able to handle such a mouthful!)

For practice off "a" and "ı" sounds
Bazı ayakkabılar ayağa sıkıntı verir.
Kızılay'dan ıhlamur, ıspanak, kıvırcık ve kıyma aldım.
Danışmanım bıçak kullanma alışkanlığını bırakmış.
Acaba kaplıcada çırılçıplak bir kılavuza rastladın mı?
Batı Anadolu’daki ahırımızda yazın akşamları ayran yapardık.

For practice of "e" and "i" sounds
Ege bölgesindeki minik ergin erik yetiştirilir mi?
Efendim, belediyenin belgesel dizisini izlediniz mi?
Keşke eczaneden reçete erken gelse!
Kibirli dinleyici pirinç pilavı ve piliç istemiş.
Bencil bilimciler hiçbir şey keşfedemezler.

For practice of "o" and "ö" sounds
Tuz Gölüne çöp dökülüyor.
Tövbekâr olmayan kötü ölümün boşluğuna düşecek.
Obur konuk koltuğa aromalı yonca kolonyasını döktü.
Gözlüklü öğrencinin dosyasının üzerindeki dönere dokunma.
Dördüncü doğu bölgesindeki doğal ormanlarda çok domuz var.

For practice of "u" and "ü" sounds
Bugün Uğur müdüre uğrayacak.
Bir buçuk kutu büyük kuruüzüm Ulus'ta bulunabilir.
Dünkü ucuzluk durumunun hukuku yok.
Dükkanınızdaki dünkü ucuzluk uzun sürmedi.
Gümrük müdürü kusurlu bulundu.

For practice of doubled vowels and consonants
Cehennem'de şiddet, cennette berrak bir huzur vardır.
Bu caddedeki bakkallar bilhassa lezzetli pizza satarlar.
Kırıkkale'de muhakkak sanayi hammaddeleri kullanılır.
Matbaacıdan mükemmel maaş ummakla hata etti.
Daha evvelde zavallı bir ziraatçı benim bir hatamı affetti.

For practice of syllables ending with "h" sound
eyh Ahmet'ten bahçeye kahve sehpası aldım.
Ahbabım Mahmut sahte ehliyetten mahkûm oldu.
İhtiyar oyuncu sahnede zahmetle duruyordu.
Ruh Mesih'te ahlak bahtiyarlığına kavuşur.
Mahkemede sahte ihracattan bahsedildi.
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TONGUE TWISTERS

These are actual Turkish tongue twisters.  When you're far enough along to handle them, have fun!

1. şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şisesi.

2. Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.

3. Yoğurdu sarmısaklasaktamı saklasak, sarmısaklamasaktamı saklasak?

4. Bir berber bir berbere gel beraber Berberistanda bir berber dükkanı açalım demiş.

5. Bir berber bir berbere bir derede bire berber beri gel demiş.  Hiç bir berber bir berbere bir derede
bire berber beri gel dermiymiş.

6. Al şu takatukaları, takatukacıya götür.  Takatukacı takatukaları takatukatamam derse, takatukaları
takatukacıdan takatukalatmadan geri getir.

7. ki kel kör kirpinin yırtık kürküne dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü eklemişler.

8. O pikap, bu pikap, şu pikap.

9. Kırk küp, kırkında kulpu kırık küp.

10.emsi Paşa Pasajında sesi büzüşeseciler.

11. Halam Allah tarafından hala korunuyor.

One of the longest words in Turkish:

Avrupalılaştıramadıklarımızdanmışsınız.
(Apparently you are one of those we have not been able to Europeanize.)


