
2.12- Question & Negative 

One of the question suffixes (“mı, mi, mu, mü”) which is compatible with the last vowel (according to 

second vowel harmony rule) of the word is  added to the end of the word  in order to form a question 

sentence. Although questions suffixes are written seperately they are pronounced together.  

The word “Değil” means “not” in Turkish language and this word is used at the end of the sentences 

to form negative expressions  like “Bu bir araba değil” “This is not a car”.This word can be conjugated 

according to the subject and tense in the sentence. Now let’s have a look at the examples below. 

TÜRKÇE İNGİLİZCE OLUMLU (+) OLUMUSUZ (-) 
Bu bir araba mı? Is this a car? Evet bu bir araba Hayır bu bir araba değil 

Bunlar araba mı? Are these cars? Evet bunlar araba Hayır bunlar araba değil 

Bu güzel mi? Is it nice? Evet bu güzel Hayır bu güzel değil 

O iyi bir ev mi? Is that a good house? Evet o iyi bir ev Hayır o iyi bir ev değil 

Şu bir kutu mu? Is that a box? Evet o bir kutu Hayır o bir kutu değil 

Onlar küçük mü? Are those small? Evet onlar küçük Hayır onlar küçük değil 

Kızlar güzel mi? Are the girls beautiful? Evet kızlar güzel Hayır kızlar güzel değil 

Sorular zor mu? Are the questions hard? Evet sorular zor Hayır sorular zor değil 

In order to emphasize a desired element of a sentence, the question suffixes (“mı, mi, mu, mü”) can 

be put in different places in a sentence. Lets analyze the examples and fill in the blanks below. 

Ahmet sabah okula gidiyor – Ahmet is going to school 

Ahmet sabah okula gidiyor mu? – Is Ahmet going to school in the morning? Typical question sentence 

Ahmet mi sabah okula gidiyor? – Is Ahmet going to school in the morning? Highlighting the subject 

Ahmet sabah okula mı gidiyor? – Is Ahmet going to school in the morning? Highlighting the place 

Ahmet sabah mı okula gidiyor? – Is Ahmet going to school in the morning?  Highlighting the time 
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SORULAR - QUESTİONS CEVAPLAR - ANSWERS 
KELİMELER SORU CÜMLESİ OLUMLU CEVAP OLUMSUZ CEVAP 

 Bu/güzel/ev  Bu güzel bir ev mi? Evet bu güzel bir ev Hayır bu güzel bir ev değil 

 Bunlar/sarı/kalem Bunlar sarı kalemler mi? Evet bunlar sarı kalemler Hayır bunlar sarı kalemler değil. 

Şu/küçük/defter 

O/büyük/kitap 

Şu/güzel/kız 

O/çirkin/adam 

Onlar/ilginç/kitap 

Bunlar/kolay/soru 

Onlar/zor/ders 

Bu/eski/araba 

O/yeni/telefon 

Bunlar/kötü/insan 
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