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INTRODUCTION 
 
 

200 MOST COMMON TURKISH VERBS IN CONTEXT provides the most common Turkish verbs with conjugation tables for A1 and A2 
learners of Turkish. 

 
The verbs  are not arranged according to their frequency, but partly according to their meaning, and the verbs are given with the case suffixes 
they need for their objects or complements. Each verb is illustrated in 4 or 5 sentences. The example sentences are largely made up of the 
preceding verbs on the list. The carefully structured list therefore enables you to recycle the verbs you have already learned if you prefer to 
learn them in the given order. If you want to learn a specific verb, you can use the index. 
 
Most of the example sentences are grammatically simple enough to be understood and used by A1 and A2 learners, although some are  
longer and slightly challenging. Each Turkish example sentence has an English translation, some literal so that you can better understand 
the Turkish way of constructing and expressing meaning. 
 
Finally, a piece of teacherly advice: stick to the meanings provided as you study the words. Doing so, you will avoid the confusion experienced 
by many eager but novice language learners as they struggle through multiple meanings of words which should be translated differently. 

 
Thank you for buying 200 MOST COMMON TURKISH VERBS IN CONTEXT. I hope you will enjoy it and get the most out of it. 
I would be very grateful if you could take a few minutes to write a review, even if only in a few sentences. 
 

       Halit Demir 
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1.  olmak    1. to happen, occur 2. to be, become 
 
‘Az önce korkunç bir şey oldu.’   ‘N’oldu (= Ne oldu), Ali?  
‘Something terrible happened some time ago.’  ‘What happened, Ali?’ 
 
 Birine/Bir şeye ne oldu?          What’s happened to sb/sth?    
 
‘Senin eline ne oldu?’  ‘Mutfakta kestim.’    
‘What’s happened to your hand?’   ‘I have cut myself in the kitchen.’ 
 
Dışarı soğuk. Hasta olursun, oğlum Kalın bir şey giy. 
It’s cold outside. You will get sick, son. Put on something thick. 
 
İçeri sıcak oldu. Bir pencere açabilir miyiz, lütfen? 
It became warmer inside. Can we please open a window? 
 
Kızım, ‘Ben polis olacağım.’ diyor. 5 yaşında. 
My daughter says, ‘I’m going to be a policewoman.’ She’s 5 years old. 
 

note 
 

As you can see, olmak functions as a main and linking verb, 
usually translating as to be, or to become. With the preceding 
word, the linking verb olmak may translate differently, as on 
the following page. 
 

phrases 
 

Olur mu/Oldu mu?                        
Olur/Oldu. 

Olmaz.   
 Olabilir.   
Olamaz. 

N’oluyor (= Ne oluyor)? 
N’olur (= Ne olur). 

N’olur n’olmaz (= Ne olur ne olmaz).  
 

 

OK? 
OK/Yes/All right. 
No. 
Maybe/Perhaps.  
It can’t be. 
What’s happening? 
I beg you/Please. 
Just in case. 
 

  Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
olurum                       
olmam                        
olur muyum               

oluyorum 
olmuyorum 
oluyor muyum 

oldum 
olmadım 
oldum mu 

olmuşum 
olmamışım 
olmuş muyum 

olacağım                   + 
olmayacağım            – 
olacak mıyım            ? 

Sen 
olursun 
olmazsın 
olur musun 

oluyorsun 
olmuyorsun 
oluyor musun 

oldun 
olmadın 
oldun mu 

olmuşsun 
olmamışsın 
olmuş musun 

olacaksın 
olmayacaksın 
olacak mısın 

O 
olur 
olmaz 
olur mu 

oluyor 
olmuyor 
oluyor mu 

oldu 
olmadı 
oldu mu 

olmuş 
olmamış 
olmuş mu 

olacak 
olmayacak 
olacak mı 

Biz 
oluruz 
olmayız 
olur muyuz 

oluyoruz 
olmuyoruz 
oluyor muyuz 

olduk 
olmadık 
olduk mu 

olmuşuz 
olmamışız 
olmuş muyuz 

olacağız 
olmayacağız 
olacak mıyız 

Siz 
olursunuz 
olmazsınız  
olur musunuz 

oluyorsunuz 
olmuyorsunuz 
oluyor musunuz 

oldunuz 
olmadınız 
oldunuz mu 

olmuşsunuz 
olmamışsınız 
olmuş musunuz 

olacaksınız 
olmayacaksınız 
olacak mısınız 

Onlar 
olurlar 
olmazlar 
olurlar mı 

oluyorlar 
olmuyorlar 
oluyorlar mı 

oldular 
olmadılar 
oldular mı 

olmuşlar 
olmamışlar 
olmuşlar mı 

olacaklar 
olmayacaklar 
olacaklar mı 
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2.  -e âşık olmak to fall in love 

 
Ben karıma ilk görüşte âşık oldum. Biz aynı üniversitedeydik. 
I fell in love at first sight with my wife. We were at the same university. 
 
‘Sen hiç âşık oldun mu?’   ‘Ben aşka inanmıyorum, dostum.’  
‘Have you ever fallen in love?’   ‘I don’t believe in love, man.’ 

 
Mert Figen’e âşık olmuş, ama ona söyleyemiyor. Utanıyor. 
Mert has fallen in love with Figen, but he can’t tell her. He feels shy. 
 
Mustafa her gördüğü güzel kıza âşık olur. Adam şıpsevdi.  * 
Mustafa falls in love with every beautiful girl he has seen.  
 
 birine âşık (+to be suffix)             be in love with someone 
 
Bengü erkek arkadaşına deli gibi âşık. Onu çok seviyor. 
Bengü is madly in love with her boyfriend. She loves him so much. 
 

  Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
âşık olurum 
... olmam 
... olur muyum 

âşık oluyorum 
... olmuyorum 
... oluyor muyum 

âşık oldum 
... olmadım 
... oldum mu 

âşık olmuşum 
... olmamışım 
... olmuş muyum 

âşık olacağım  
... olmayacağım 
... olacak mıyım 

Sen 
... olursun 
... olmazsın 
... olur musun 

... oluyorsun 

... olmuyorsun 

... oluyor musun 

... oldun 

... olmadın 

... oldun mu 

... olmuşsun 

... olmamışsın 

... olmuş musun 

... olacaksın 

... olmayacaksın 

... olacak mısın 

O 
... olur 
... olmaz 
... olur mu 

... oluyor 

... olmuyor 

... oluyor mu 

... oldu 

... olmadı 

... oldu mu 

... olmuş 

... olmamış 

... olmuş mu 

... olacak 

... olmayacak 

... olacak mı 

Biz 
... oluruz 
... olmayız 
... olur muyuz 

... oluyoruz 

... olmuyoruz 

... oluyor muyuz 

... olduk 

... olmadık 

... olduk mu 

... olmuşuz 

... olmamışız 

... olmuş muyuz 

... olacağız 

... olmayacağız 

... olacak mıyız 

Siz 
... olursunuz 
... olmazsınız 
... olur musunuz 

... oluyorsunuz 

... olmuyorsunuz 

... oluyor musunuz 

... oldunuz 

... olmadınız 

... oldunuz mu 

... olmuşsunuz 

... olmamışsınız 

... olmuş musunuz 

... olacaksınız 

... olmayacaksınız 

... olacak mısınız 

Onlar 
... olurlar 
... olmazlar 
... olurlar mı 

... oluyorlar 

... olmuyorlar 

... oluyorlar mı 

... oldular 

... olmadılar 

... oldular mı 

... olmuşlar 

... olmamışlar 

... olmuşlar mı 

... olacaklar  

... olmayacaklar 

... olacaklar mı 

grammar 
 

In the simple present tense, the negatives of ben/biz are formed 
differently from those of sen/siz and o/onlar. In ben/biz, the 
tense suffix is omitted. The personal suffixes -m and -yız cover 
the tense meaning. In sen/siz and on/onlar, the tense suffix 
changes to -z. 
 

word forms and phrases 
                       

ilk aşk   
 ilk görüşte aşk   

Aşkın gözü kördür. 
şıpsevdi * 

 
 

 

first love 
love at first sight 
Love is blind.  
used for men who fall in love very quickly. 
 

We put circumflex over the a in âşık, but 
we don’t put it in aşk. The circumflex 
extends the a in pronunciation (a:şık). 
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3.  memnun olmak      to be pleased/glad/happy 
 
Ben bütün derslerimi geçtim. Anne ve babam çok memnun olacaklar. 
I have passed all my classes. My parents will be so glad. 
 
    verb stem+diğine memnun olmak  *      to be pleased to do    
 
 ‘Seni gördüğüme memnun oldum.’   ‘Ben de memnun oldum.’ 
 ‘I’m glad to see you.’   ‘I’m glad to see you too.’  
 
 -den memnun (+to be suffix)        to be pleased with sth/sb    
 
Ülkede hiç kimse hükûmetten memnun değil.  
No one in the country is happy with the government. 
 
Caner başarılı bir öğrenci. Öğretmenleri ondan çok memnunlar. 
Caner is a successful student. His teachers are very happy with him. 
 

 Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
memnun olurum 
... olmam 
... olur muyum 

memnun oluyorum 
... olmuyorum 
... oluyor muyum 

memnun oldum 
... olmadım 
... oldum mu 

memnun olmuşum 
... olmamışım 
... olmuş muyum 

memnun olacağım 
... olmayacağım 
... olacak mıyım 

Sen 
... olursun 
... olmazsın 
... olur musun 

... oluyorsun 

... olmuyorsun 

... oluyor musun 

... oldun 

... olmadın 

... oldun mu 

... olmuşsun 

... olmamışsın 

... olmuş musun 

... olacaksın 

... olmayacaksın 

... olacak mısın 

O 
... olur 
... olmaz 
... olur mu 

... oluyor 

... olmuyor 

... oluyor mu 

... oldu 

... olmadı 

... oldu mu 

... olmuş 

... olmamış 

... olmuş mu 

... olacak 

... olmayacak 

... olacak mı 

Biz 
... oluruz 
... olmayız 
... olur muyuz 

... oluyoruz 

... olmuyoruz 

... oluyor muyuz 

... olduk 

... olmadık 

... olduk mu 

... olmuşuz 

... olmamışız 

... olmuş muyuz 

... olacağız 

... olmayacağız 

... olacak mıyız 

Siz 
... olursunuz 
... olmazsınız 
... olur musunuz 

... oluyorsunuz 

... olmuyorsunuz 

... oluyor musunuz 

... oldunuz 

... olmadınız 

... oldunuz mu 

... olmuşsunuz 

... olmamışsınız 

... olmuş musunuz 

... olacaksınız 

... olmayacaksınız 

... olacak mısınız 

Onlar 
... olurlar 
... olmazlar 
... olurlar mı 

... oluyorlar 

... olmuyorlar 

... oluyorlar mı 

... oldular 

... olmadılar 

... oldular mı 

... olmuşlar 

... olmamışlar 

... olmuşlar mı 

... olacaklar 

... olmayacaklar 

... olacaklar mı 

* grammar 
 

  -diğine changes according to person: 
 

  singular: 1 gördüğüme    2 gördüğüne    3 gördüğüne      
  plural:     1 gördüğümüze 2 gördüğünüze 3 gördüklerine 

 

  The 2nd and 3rd person singular are identical in form. 
 

word forms and phrases  
 

memnuniyet 
memnuniyet verici 

memnuniyetle 
 

(Tanıştığımıza) Memnun oldum. 
Ben de (memnun oldum). 

 

We also use them to say 
goodbye to someone we have 

just met for the first time. 
 

 

satisfaction, pleasure 
satisfactory, pleasing 
with pleasure 
 

Nice to meet you. 
Nice to meet you too. 
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101.  acıkmak  to be hungry (wanting to eat something) 
 
Oğlum, eğer kahvaltını bitirmezsen okulda acıkırsın. 
Son, if you don’t finish your breakfast, you will get hungry at school. 
 
Saatlerce yürüdük. Çok susadık ve acıktık. 
We walked for hours. We got very thirsty and hungry. 
 
Ben çok açım (= acıktım). Bugün öğle yemeğini kaçırdım.                                       
I’m starving. I missed lunch today. 
 
Çocuklar acıkmış (= açmış). Onlara sandviç yapacağım. 
The children are hungry. I will make sandwiches for them. 
 
 karnım/karnın aç/acıktı       (lit) my/your stomach is hungry 
 
Bizim karnımız aç (= acıktı), anne. Buzdolabında yiyecek bir şey var mı?                      
We are hungry, Mum. Is there anything to eat in the fridge? 
 

 Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
acıkırım 
acıkmam 
acıkır mıyım 

acıkıyorum 
acıkmıyorum 
acıkıyor muyum 

acıktım 
acıkmadım 
acıktım mı 

acıkmışım 
acıkmamışım 
acıkmış mıyım 

acıkacağım 
acıkmayacağım 
acıkacak mıyım 

Sen 
acıkırsın 
acıkmazsın 
acıkır mısın 

acıkıyorsun 
acıkmıyorsun 
acıkıyor musun 

acıktın 
acıkmadın 
acıktın mı 

acıkmışsın 
acıkmamışsın 
acıkmış mısın 

acıkacaksın 
acıkmayacaksın 
acıkacak mısın 

O 
acıkır 
acıkmaz 
acıkır mı 

acıkıyor 
acıkmıyor 
acıkıyor mu 

acıktı 
acıkmadı 
acıktı mı 

acıkmış 
acıkmamış 
acıkmış mı 

acıkacak 
acıkmayacak 
acıkacak mı 

Biz 
acıkırız 
acıkmayız 
acıkır mıyız 

acıkıyoruz 
acıkmıyoruz 
acıkıyor muyuz 

acıktık 
acıkmadık 
acıktık mı 

acıkmışız 
acıkmamışız 
acıkmış mıyız 

acıkacağız 
acıkmayacağız 
acıkacak mıyız 

Siz 
acıkırsınız 
acıkmazsınız 
acıkır mısınız 

acıkıyorsunuz 
acıkmıyorsunuz 
acıkıyor musunuz 

acıktınız 
acıkmadınız 
acıktınız mı 

acıkmışsınız 
acıkmamışsınız 
acıkmış mısınız 

acıkacaksınız 
acıkmayacaksınız 
acıkacak mısınız 

Onlar 
acıkırlar 
acıkmazlar 
acıkırlar mı 

acıkıyorlar 
acıkmıyorlar 
acıkıyorlar mı 

acıktılar 
acıkmadılar 
acıktılar mı 

acıkmışlar 
acıkmamışlar 
acıkmışlar mı 

acıkacaklar 
acıkmayacaklar 
acıkacaklar mı 

note 
 

As you can see in the third and the following examples, we 
use acıkmak in the past tense when we talk about our feeling 
of hunger at the time of speaking. And it can be replaced by 
the adjective aç (hungry).  
 

We can also say: Karnım (from karın) aç/açıktı.  
 

The possessive suffix changes according to person. 
 
We use the adjective tok in the following meaning: 
 

Ben tokum (= aç değilim). Öğle yemeğine çıkmayacağım. 
I’m not hungry. I wont go out for lunch. 
 

And we use the verb doymak in the following meaning: 
 

Ben doydum. Daha fazla yemeyeceğim.  
I’m full. I won’t eat any more. 
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120.  -e yardım etmek    to help 
 
Ben bu hafta sonu anneme yardım edeceğim. Sizinle gelemem.         
I’m going to help my mother this weekend. I can’t come with you.  
 
‘Birisi yardım etsin, n’olur!’   ‘Ne oldu, hanımefendi?’  
‘Somebody help, please!’   ‘What’s wrong, miss?’ 
 
 birine bir şeyde yardım etmek           to help sb with sth           
 
Benim kocam bana ev işlerinde hiç mi hiç yardım etmez.                
My husband never helps me with the housework. 
 
 birinden yardım istemek          to ask sb for help 
 
Evi tek başına mı temizledin? Neden benden yardım istemedin?   
Did you clean the house yourself? Why did you not ask me for help? 
 

 Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
yardım ederim 
… etmem 
… eder miyim 

yardım ediyorum 
… etmiyorum 
… ediyor muyum 

yardım ettim 
… etmedim 
… ettim mi 

yardım etmişim 
… etmemişim 
… etmiş miyim 

yardım edeceğim 
… etmeyeceğim 
… edecek miyim 

Sen 
… edersin 
… etmezsin 
… eder misin 

… ediyorsun 
… etmiyorsun 
… ediyor musun 

… ettin 
… etmedin 
… ettin mi 

… etmişsin 
… etmemişsin 
… etmiş misin 

… edeceksin 
… etmeyeceksin 
… edecek misin 

O 
… eder 
… etmez 
… eder mi 

… ediyor 
… etmiyor 
… ediyor mu 

… etti 
… etmedi 
… etti mi 

… etmiş 
… etmemiş 
… etmiş mi 

… edecek 
… etmeyecek 
… edecek mi 

Biz 
… ederiz 
… etmeyiz 
… eder miyiz 

… ediyoruz 
… etmiyoruz 
… ediyor muyuz 

… ettik 
… etmedik 
… ettik mi 

… etmişiz 
… etmemişiz 
… etmiş miyiz 

… edeceğiz 
… etmeyeceğiz 
… edecek miyiz 

Siz 
… edersiniz 
… etmezsiniz 
… eder misiniz 

… ediyorsunuz 
… etmiyorsunuz 
… ediyor musunuz 

… ettiniz 
… etmediniz 
… ettiniz mi 

… etmişsiniz 
… etmemişsiniz 
… etmiş misiniz 

… edeceksiniz 
… etmeyeceksiniz 
… edecek misiniz 

Onlar 
… ederler 
… etmezler 
… ederler mi 

… ediyorlar 
… etmiyorlar 
… ediyorlar  mı 

… ettiler 
… etmediler 
… ettiler mi 

… etmişler 
… etmemişler 
… etmişler mi 

… edecekler 
… etmeyecekler 
… edecekler mi 

note 
 

In Turkish, there is no single word for unhelpful, that is 
used for people. For example, we say: 
 

Tezgâhtar yardımcı olmadı/yardım etmedi. 
The shop assistant wasn’t helpful. 
 

We use faydalı or yararlı when we talk about things or 
situations: 
 

 faydalı/yararlı bir tavsiye     a helpful piece of advice 
faydasız/yararsız                unhelpful 
 

word forms and phrases  
 

yardımcı 
yardımsever 

ilk yardım   
imdat! 

 

 

helper, assistant 
helpful (people) 
first aid  
help!  
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170.  hoşuna gitmek  to like 
 
Ecem, sana bir şey söyleyeceğim ama hiç hoşuna gitmeyecek.  
Ecem, I’ll tell you something, but you won’t like it at all. 
 
O film benim hiç hoşuma gitmedi. Çok şiddet vardı. 
I didn’t like that film at all. There was too much violence. 
 
Büyük anne ve babanı ziyaret etmişsin. Çok hoşlarına gitmiş. 
You visited you grandparents. They liked it very much. 
 
 -mek/mak hoşuna gitmek         to like to/doing something 
 
Melek’le vakit geçirmek benim hoşuma gidiyor. Eğlenceli bir kız. 
I like spending time with Melek. He is a fun girl. 
 
Sizi tekrar görmek hoşumuza gider. Bir ara yine görüşelim. 
We like to see you again. Let’s meet again sometime. 
 

 Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Benim 
hoşuma gider 
… gitmez 
… gider mi 

... gidiyor 

... gitmiyor 

... gidiyor mu 

... gitti 

... gitmedi 

... gitti mi 

... gitmiş 

... gitmemiş 

... gitmiş mi 

... gidecek 

... gitmeyecek 

... gidecek mi 

Senin 
hoşuna gider 
… gitmez 
… gider mi 

... gidiyor 

... gitmiyor 

... gidiyor mu 

... gitti 

... gitmedi 

... gitti mi 

... gitmiş 

... gitmemiş 

... gitmiş mi 

... gidecek 

... gitmeyecek 

... gidecek mi 

Onun 
hoşuna gider 
… gitmez 
… gider mi 

... gidiyor 

... gitmiyor 

... gidiyor mu 

... gitti 

... gitmedi 

... gitti mi 

... gitmiş 

... gitmemiş 

... gitmiş mi 

... gidecek 

... gitmeyecek 

... gidecek mi 

Bizim 
hoşumuza gider 
… gitmez 
… gider mi 

... gidiyor 

... gitmiyor 

... gidiyor mu 

... gitti 

... gitmedi 

... gitti mi 

... gitmiş 

... gitmemiş 

... gitmiş mi 

... gidecek 

... gitmeyecek 

... gidecek mi 

Sizin 
hoşunuza gider 
… gitmez 
… gider mi 

... gidiyor 

... gitmiyor 

... gidiyor mu 

... gitti 

... gitmedi 

... gitti mi 

... gitmiş 

... gitmemiş 

... gitmiş mi 

... gidecek 

... gitmeyecek 

... gidecek mi 

Onların 
hoşlarına gider 
… gitmez 
… gider mi 

... gidiyor 

... gitmiyor 

... gidiyor mu 

... gitti 

... gitmedi 

... gitti mi 

... gitmiş 

... gitmemiş 

... gitmiş mi 

... gidecek 

... gitmeyecek 

... gidecek mi 

grammar 
 

This verb literally means to suit your liking. It is used with the personal 
pronouns in the genitive case, and the word hoş takes the possessive 
suffix according to the person. If the object refers to someone or 
something in the 3rd person (singular and plural), gitmek does not take 
a personal suffix, as in the examples on the left.  However, if the object 
refers to the 1st and 2nd person (singular and plural), gitmek takes the 
personal suffix corresponding to the person of the object:  
 

   Sen çok hoşuma gidiyorsun.      I like you so much. 
    Ben kızın hoşuna gitmemişim.   The girl didn’t like me. 
 
Hoşlanmak is another verb with the same meaning. It has a regular 
conjugation. The only difference is that it is used with an ablative suffix: 
 

   Senden çok hoşlanıyorum.   Kız benden hoşlanmamış. 
 

Look at this example too: 
 

   Ben Melek’le vakit geçirmekten hoşlanıyorum.  
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200.  -i gezmek  to go out to spend time, to visit a place for pleasure, or to see around something 
 
Biz öğleden sonra gezmeye gideceğiz, Nazlı. Gelmek ister misin? 
We are going out in the afternoon, Nazlı. Do you want to come? 
 
Berk okuldan sonra sokaklarda geziyor. Eve çok geç geliyor. 
Berk spends time on streets after school. He comes home very late. 
 
Bengü üniversiteyi bitirince Avrupa’yı gezmek istiyormuş. 
When Bengü finishes university, she wants to travel around Europe. 
 
Biz şehre yeni geldik. Henüz bir yeri gezmedik. 
We have just come to the city. We haven’t seen any place yet. 
 
Ben bit pazarlarını gezmeyi seviyorum. İlginç şeyler bulabiliyorsun. 
I like looking around flea markets. You can find interesting things. 

 
 Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
gezerim 
gezmem 
gezer miyim 

geziyorum 
gezmiyorum 
geziyor muyum 

gezdim 
gezmedim 
gezdim mi 

gezmişim 
gezmemişim 
gezmiş miyim 

gezeceğim 
gezmeyeceğim 
gezecek miyim 

Sen 
gezersin 
gezmezsin 
gezer misin 

geziyorsun 
gezmiyorsun 
geziyor musun 

gezdin 
gezmedin 
gezdin mi 

gezmişsin 
gezmemişsin 
gezmiş misin 

gezeceksin 
gezmeyeceksin 
gezecek misin 

O 
gezer 
gezmez 
gezer mi 

geziyor 
gezmiyor 
geziyor mu 

gezdi 
gezmedi 
gezdi mi 

gezmiş 
gezmemiş 
gezmiş mi  

gezecek 
gezmeyecek 
gezecek mi 

Biz 
gezeriz 
gezmeyiz 
gezer miyiz 

geziyoruz 
gezmiyoruz 
geziyor muyuz 

gezdik 
gezmedik 
gezdik mi 

gezmişiz 
gezmemişiz 
gezmiş miyiz 

gezeceğiz 
gezmeyeceğiz 
gezecek miyiz 

Siz 
gezersiniz 
gezmezsiniz 
gezer misiniz 

geziyorsunuz 
gezmiyorsunuz 
geziyor musunuz 

gezdiniz 
gezmediniz 
gezdiniz mi 

gezmişsiniz 
gezmemişsiniz 
gezmiş misiniz 

gezeceksiniz 
gezmeyeceksiniz 
gezecek misiniz 

Onlar 
gezerler 
gezmezler 
gezerler mi 

geziyorlar 
gezmiyorlar 
geziyorlar mı 

gezdiler 
gezmediler 
gezdiler mi 

gezmişler 
gezmemişler 
gezmişler mi 

gezecekler 
gezmeyecekler 
gezecekler mi 

note 
 

There is no single verb for gezmek in English. We can use 
different verbs to convey the idea of gezmek. 
 

We also have the verb  gezdirmek, which is derived from gezmek 
and means to show someone around (something): 
 

Size şehri gezdirebilirim.   I can show you around the city. 
 

Bana evini gezdirir misin?  Can you show me around your house? 
 

word forms and phrases  
                       

gezi 
gezgin 

gezilecek yerler 

 

trip; tour; travel 
sb who travels around from place to place 
places to see 
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acele etmek/ettirmek  177 
açıklamak  63    
acıkmak  101 
açmak/açılmak  66     
affetmek  45    
ağlamak/ağlatmak  111 
ağrımak  134 
almak  27     
anlamak  23   
anlaşmak  123 
anlatmak  50    
aramak  80    
artmak/artırmak  128 
âşık olmak  2    
atmak  137 
azalmak/azaltmak  129 
bakmak  15   
banyo yapmak/duş almak  153 
başarmak  126 
başlamak/başlatmak  34    
başvurmak  162 
beğenmek  133 
beklemek  8    
bilmek  25     
binmek/inmek  55    
bırakmak  145 
bitmek/bitirmek  38    
boşanmak/boşamak  122 
boyamak/boyatmak  195 
bulmak  74    
buluşmak  79   
büyümek/büyütmek  87   
çalışmak/çalıştırmak  33     
çalmak/çaldırmak  86     
 

 
çekmek  59    
cevaplamak  90    
çıkarmak  92   
çıkmak  10   
çizmek  194 
çözmek  141 
davet etmek  184 
davranmak  155 
değişmek/değiştirmek  113 
demek  22          
denemek  157 
devam etmek  156 
dinlemek  19   
dinlenmek  37   
doğmak/doğurmak  46    
dokunmak  150 
doldurmak/dolmak  189 
dönmek  7   
dua etmek  191 
durmak/durdurmak  35   
düşmek/düşürmek  84    
düşünmek  24   
duymak  17   
düzenlemek  149 
eğlenmek/eğlendirmek  132 
eklemek  172 
endişelenmek/endişelendirmek  71   
evlenmek  121 
fark etmek  114 
fırçalamak  131 
fotoğraf çekmek/çektirmek  193 
geç kalmak (= gecikmek)  154 
geçmek/geçirmek  52   
gelişmek/geliştirmek  127 
 

 
gelmek  6    
gerekmek  166 
getirmek  200 
gezmek  200 
girmek  9 
gitmek  5    
giymek/giyinmek  91     
göndermek  130 
görmek  16   
göstermek  72    
götürmek  58    
gülmek/gülümsemek  41    
güvenmek  147 
harcamak  76     
hastalanmak/hasta etmek  135 
hatırlamak/hatırlatmak  96    
hayal etmek  181 
hazırlamak/hazırlanmak  82    
hediye etmek  186  
heyecanlanmak  108 
hissetmek  104 
hoşuna gitmek  170 
içmek  65    
ihtiyacı olmak  199 
ilgilenmek  171 
imzalamak  125 
inanmak  97    
inşa etmek  182 
istemek  32    
itmek  60    
iyileşmek  136 
izin almak/vermek  159 
kabul etmek  118 
kaçmak/kaçırmak  139 
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kalkmak  14   
kalmak  51   
kapatmak/kapanmak  67    
karar vermek  140 
katılmak  61    
kavga etmek  176 
kaybetmek  73    
kaydetmek  160 
kazanmak  75    
kesmek/kestirmek  56    
kiralamak  30    
kırmak  81     
kızmak  110 
kokmak/koklamak  151 
konuşmak  18   
korkmak/korkutmak  109 
korumak  148 
koşmak  99    
koymak  146 
kullanmak  68    
kurumak/kurutmak  192 
memnun olmak  3   
merak etmek  179 
nefret etmek  42   
ödemek  88    
ödünç almak  142 
ödünç vermek  143 
öğrenmek  115 
öğretmek  116 
okumak  20   
olmak  1 
ölmek/öldürmek  49    
öpmek/öpüşmek  152 
oturmak  47   
 

 
oynamak  85   
özür dilemek  44   
paylaşmak  158 
pişmek/pişirmek  103 
reddetmek  119 
rica etmek  197 
rüya görmek  180 
saldırmak  163 
şaşırmak/şaşırtmak  107 
satın almak  28     
satmak  29    
savunmak  164 
saymak  53    
seçmek  62   
selam vermek/selamlaşmak  198 
sevinmek  105 
sevmek  31    
seyretmek  39    
sıkılmak/sıkmak  112 
sipariş etmek  190 
sormak  89    
söylemek  40    
söz vermek  169 
sürmek  54   
susamak/susatmak  102 
tahmin etmek  196 
takip etmek  178 
tamir etmek/ettirmek  185 
tanımak  78    
tanışmak/tanıştırmak  77    
tartışmak  124 
taşımak  69    
taşınmak  70    
teklif etmek  117 
 

 
tekrar etmek  188 
temizlemek/temizlenmek  94    
tercih etmek  187 
teşekkür etmek  43    
tutmak  144 
uçmak/uçurmak  167 
ummak  168 
unutmak  95    
uyarmak  165 
uyumak/uyanmak  13    
üzülmek/üzmek  106  
varmak  11   
vermek  26     
vurmak  161 
yakalamak  138 
yakmak  174 
yanmak  173 
yapmak  4   
yaratmak  175 
yardım etmek  120 
yaşamak  48    
yatmak  12   
yazmak  21   
yemek  64     
yıkamak  93    
yönetmek  83    
yorulmak  36    
yürümek  98    
yüzmek  100  
ziyaret etmek  183 



 

 

 
OTHER TITLES BY THE AUTHOR 

 
  

 
                        See the descriptions and sample pages at https://www.easyturkishgrammar.com 

https://www.easyturkishgrammar.com/


 

 

 

 

 

 
See the descriptions and sample pages at https://www.easyturkishgrammar.com 

https://www.easyturkishgrammar.com/

