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INTRODUCTION 
 
 

200 MOST COMMON TURKISH VERBS IN CONTEXT provides the most common Turkish verbs with conjugation tables and 
practice exercises.  

 
The case suffixes required by these verbs are also provided. On the next page you will find a short lesson on how the case 
suffixes relate to verbs. 
 
The verbs are loosely ordered according to their meaning and each of them is illustrated in 4 or 5 sentences. The example 
sentences are largely made up of the verbs introduced previously. The structured presentation enables you to recycle the 
verbs you have already studied, should you choose to study them in the given order. If you want to study a specific verb, you 
can easily find it from 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. 

 
From the second page onwards, you will find an empty conjugation table on each page, which you can use to practise the 
conjugation of the verb on the previous page. You will also find a two-page exercise after each set of 10 verbs. The exercises 
on the first page test the verbs and their required case suffixes in the sentence. Those on the second page test the nouns, 
adjectives and adverbs derived from these verbs. You will find the answers on the second page. 

 
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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HOW THE CASE SUFFIXES RELATE TO VERBS 
 
 

Case refers to a change in the form of a noun or pronoun that indicates how the noun or pronoun is used in a sentence, i.e. 
how it relates syntactically to other words – especially to the verb. 
 
Can you add the case suffixes that the verbs need in the following sentences? 
 
 Annem alışveriş…...  gitti. My mother has gone shopping. 
 Annem alışveriş…...  henüz dönmedi. My mother hasn’t returned from shopping yet. 
 
They are alışverişe and alışverişten because the verb git (go) needs the dative, and the verb dön (return) needs the ablative. 
 
This time, let us try to complete the following sentence with the correct verb by looking at the accusative suffix -ı: 
 
 Murat bütün sınavlarını  ………………………. Murat has ………….…….. all his exams. 
 
Can you say whether it is geçti (passed) or kaldı (failed)? The correct answer is geçti. The verb kal (fail) is used with the 
ablative suffix -den: 
 
 Murat bütün sınavlarından kaldı.  
 
Similarly, we can say:  
 
 Seni seviyorum/özledim/düşünüyorum. I love/miss/am thinking of you. 
 
Why? Because the verbs sev, özle and düşün are all used with the accusative. 
 
But we cannot say: 
 
 Seni hoşlanmıyorum/nefret ediyorum/inanmıyorum/güvenmiyorum.   
 
Why not? Because the verbs hoşlan and nefret et are used with the ablative: 
 
 Senden hoşlanmıyorum. I don’t like you. 
 Senden nefret ediyorum.  I hate you. 
 
And the verbs inanmak and güvenmek are used with the dative: 
 
 Sana inanmıyorum. I don’t believe you. 
 Sana güvenmiyorum. I don’t trust you. 
 
Some verbs need the postposition ile (-le/la as suffix), as in these examples: 

 
 Ben Yasemin’le çok iyi anlaşıyorum. I get along very well with Yasemin. 
 Biz onlarla henüz tanışmadık. We haven’t met them yet. 
 Ömer bir iş arkadaşıyla evlenmiş. Ömer has married a colleague of his. 

 
In the verb list, you will find the suffixes typically used with the verbs in sentences as in: -e gitmek, -den dönmek, -i geçmek, 
-i dinlemek, -e inanmak, -den nefret etmek and ile tanışmak. 

 
When studying the verbs, remember that the case suffixes and the postposition ile may or may not translate into English.  
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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 you can see 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. 
 
Tufan her gördüğü güzel kıza âşık olur. Adam şıpsevdi.  * 
Tufan 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. 
 

 

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). 
 

  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 

  Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
ol                       
olmam                        
olur muyum               

oluyorum 
olmuyorum 
oluyor muyum 

oldum 
olmadım 
oldum mu 

olmuşum 
olmamışım 
olmuş muyum 

+ 
– 
? 

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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3.  memnun olmak      to be pleased/glad/happy 
 
Ben tüm derslerimi geçtim. Anne ve babam çok memnun olacak. 
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)            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: 
 

sing: 1 gördüğüme    2 gördüğüne     3 gördüğüne      
pl:     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. 
 

 

pleasure 
pleasing 
with pleasure 
 

Nice to meet you. 
Nice to meet you too. 

 Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
âşık ol 
... 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 
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                                            EXERCISES                                                Verbs 1-10 
 
 
1.  Match (1-8 to a-g; 9-16 to ğ-m). 
 
1.   -i yapmak     a.  to go (1. move/travel 2. attend 3. leave 4. do a particular activity) 
2.   -den/-e dönmek    b.  1. to return (come back; go back) 2. to turn (direction)                               
3.   -i beklemek        c.  be pleased/glad/happy with someone/something    
4.   olmak  ç.  to do; to make  
5.   -e âşık olmak     d.  to leave (a place) 
6.   -den memnun  e.  to wait for   
7. -e gitmek   f.  1. to happen, occur 2. to be, become 
8.  -den çıkmak     g.  to fall in love   
 
9.  -diğine memnun olmak    ğ.  to expect (demand) 

 10.  -den/-e gelmek   h.  to go out shopping  
 11.  ile çıkmak         ı.  to enter (URL/password) 
 12.  birine âşık          i.  to come (back) 
 13.  -den beklemek       j.  to date someone 
 14.  -e girmek   k.  to be pleased to do 
 15.  -i girmek   l.  to enter (1. place 2. competition/exam 3. profession/organisation)   
 16.  alışverişe çıkmak     m.  be in love with someone 

 
2.  Complete the sentences with the English translations in italics. 
 
1.  ‘Senin koluna ne oldu?’    ‘Bisikletten düştüm.’  ‘What happened to your arm?’   ‘I fell off the bike.’       ……………………………….. 

2.  Cansu, sen büyüyünce ………..…….……………..…..……...? Cansu, what are you going to be when you grow up? 

3.   Bunu ………………………………..…… memnun oldum.  I’m glad to hear that.  

4. ….…………………………………….…………..?   Are you dating someone? 

5. Burada ….………….… bekliyorsun?    Who are you waiting for here? 

6.  ……………………………..……………………………, Demet? Are you happy with your new job, Demet? 

7.  Murat ………………………….…….……..…………...  Murat goes to school by bicycle. 

  8.  Büşra …….…………….. yarın mı ………………..………...….? Is Büşra coming back from İzmir tomorrow? 

  9.  Yanlış kullanıcı adı veya şifresi ….………..……………...…....  You entered a wrong username or password. 

 10.  Ben akşam ….……………… geç ….…….…….…………........ I’m going to leave the office late in the evening. 
  
 3.  Answer about yourself in complete sentences. 
 
 1.  Ne iş yapıyorsunuz?                         Örneğin: Öğretmenim./Doktorum./Sekreterim./Öğrenciyim.       ………………………………………………………………………..………  
 2.  İşe/Okula nasıl gidiyorsunuz? İşe/Okula metroyla/arabayla/bisikletle gidiyorum.       …………………………………………………………………………….…. 
  

 3.  İşten/Okuldan eve kaçta dönüyorsunuz? ………………………………………………………………….………… 

 4.  Akşamları dışarı çıkar mısınız? ………………………………………………………………….………… 

  Ne yaparsınız veya nereye gidersiniz? ………………………………………………………………….………… 

 5.  Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? ………………………………………………………………….………… 
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4. Write the Turkish equivalents. 
 
1. Okay?   …………………………………………..……..…………..………..……….. 

2. Okay/Yes/All right.    …………………………………………..……..…………..………..……….. 

3. No.      …………………………………………..……..…………..………..……….. 

4. It can’t be.     …………………………………………..……..…………..………..……….. 

5. What’s happening?    …………………………………………..……..…………..………..……….. 

6. I beg you/Please.    …………………………………………..……..…………..………..……….. 

7. just in case     …………………………………………..……..…………..………..……….. 

8. income x expense    …………………………………………..……..…………..………..……….. 

9. with pleasure     …………………………………………..……..…………..………..……….. 

 10.  Nice to meet you.    …………………………………………..……..…………..………..……….. 

 11.  return/round trip (ticket)   …………………………………………..……..…………..………..……….. 

 12. waiting room     …………………………………………..……..…………..………..……….. 

 13.  expectation     …………………………………………..……..…………..………..……….. 

 14. entrance x exit    …………………………………………..……..…………..………..……….. 

 15.  How is it going?     …………………………………………..……..…………..………..……….. 

 

 Answers 
 
 1. 1ç  2b  3e  4f  5g  6c  7a  8d  9k  10i  11j  12m  13ğ  14l  15ı  16h   

 
2. 1 Senin koluna ne oldu 2 ne olacaksın 3 duyduğuma 4 Biriyle çıkıyor musun 5 kimi 6 Yeni işinden memnun musun  
7 okula bisikletle 8 İzmir’den, dönüyor 9 girdiniz 10 ofisten, çıkacağım 
 
3. Örneğin: 3 İşten eve akşam 7.30 gibi (around) dönüyorum. 4 Her zaman değil, bazen çıkarım (not always, sometimes). 
Yemeğe, sinemaya veya alışverişe giderim. 5 Kitap okurum, resim yaparım, film seyrederim, müzik dinlerim veya 
arkadaşlarıma giderim. Bazen de temizlik (cleaning) yaparım. 
 
4. 1 Olur mu/Oldu mu? 2 Olur/Oldu. 3 Olmaz. 4 Olamaz. 5 N’oluyor (= Ne oluyor)? 6 N’olur (= Ne olur). 7 N’olur n’olmaz  
(= Ne olur ne olmaz). 8 gelir x gider 9 memnuniyetle 10 (Tanıştığımıza) Memnun oldum. 11 gidiş dönüş (bileti)  
12 bekleme odası 13 beklenti 14 giriş x çıkış 15 Nasıl gidiyor? 

 
Can you write down the verbs you have learned in this set (verbs 1-10)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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50.  -e/-i anlatmak  to tell, relate  
 
Gel otur ve bana her şeyi anlat. Ama sakın yalan söyleme.                    
Come sit and tell me everything. But don’t you ever tell lies. 
 
Dede, bize bir masal anlatır mısın? 
Grandpa, can you tell us a (bedtime) story? 
 
Bize kazayı anlatacak mısın? Ne zaman ve nasıl oldu? 
Will you tell us about the accident? When and how did it 
happen?  

 
Metin dün gece bana bütün hayat hikâyesini anlattı.           
Metin related his whole life story to me last night. 
 
Bak, bu kitap İngilizce gramerini çok iyi anlatıyor.              
Look, this book tells (explains) English grammar very well. 
 

 Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
anlatırım 
anlatmam 
anlatır mıyım 

anlatıyorum 
anlatmıyorum 
anlatıyor muyum 

anlattım 
anlatmadım 
anlattım mı 

anlatmışım 
anlatmamışım 
anlatmış mıyım 

anlatacağım 
anlatmayacağım 
anlatacak mıyım 

Sen 
anlatırsın 
anlatmazsın 
anlatır mısın 

anlatıyorsun 
anlatmıyorsun 
anlatıyor musun 

anlattın 
anlatmadın 
anlattın mı 

anlatmışsın 
anlatmamışsın 
anlatmış mısın 

anlatacaksın 
anlatmayacaksın 
anlatacak mısın 

O 
anlatır 
anlatmaz 
anlatır mı 

anlatıyor 
anlatmıyor 
anlatıyor mu 

anlattı 
anlatmadı 
anlattı mı 

anlatmış 
anlatmamış 
anlatmış mı 

anlatacak 
anlatmayacak 
anlatacak mı 

Biz 
anlatırız 
anlatmayız 
anlatır mıyız 

anlatıyoruz 
anlatmıyoruz 
anlatıyor muyuz 

anlattık 
anlatmadık 
anlattık mı 

anlatmışız 
anlatmamışız 
anlatmış mıyız 

anlatacağız 
anlatmayacağız 
anlatacak mıyız 

Siz 
anlatırsınız 
anlatmazsınız 
anlatır mısınız 

anlatıyorsunuz 
anlatmıyorsunuz 
anlatıyor musunuz 

anlattınız 
anlatmadınız 
anlattınız mı 

anlatmışsınız 
anlatmamışsınız 
anlatmış mısınız 

anlatacaksınız 
anlatmayacaksınız 
anlatacak mısınız 

Onlar 
anlatırlar 
anlatmazlar 
anlatırlar mı 

anlatıyorlar 
anlatmıyorlar 
anlatıyorlar mı 

anlattılar 
anlatmadılar 
anlattılar mı 

anlatmışlar 
anlatmamışlar 
anlatmışlar mı 

anlatacaklar 
anlatmayacaklar 
anlatacaklar mı 

 
 
 

 Simple Present Present Continuous -di Past -miş Past Future 

Ben 
öl 
ölmem 
ölür müyüm 

ölüyorum 
ölmüyorum 
ölüyor muyum 

öldüm 
ölmedim  
öldüm mü 

ölmüşüm 
ölmemişim 
ölmüş müyüm 

öleceğim 
ölmeyeceğim 
ölecek miyim 

Sen 
ölürsün 
ölmezsin 
ölür müsün 

ölüyorsun 
ölmüyorsun 
ölüyor musun 

öldün 
ölmedin 
öldün mü 

ölmüşsün 
ölmemişsin 
ölmüş müsün 

öleceksin 
ölmeyeceksin 
ölecek misin 

O 
ölür 
ölmez 
ölür mü 

ölüyor 
ölmüyor 
ölüyor mu 

öldü 
ölmedi  
öldü mü 

ölmüş 
ölmemiş 
ölmüş mü 

ölecek 
ölmeyecek 
ölecek mi 

Biz 
ölürüz 
ölmeyiz 
ölür müyüz 

ölüyoruz 
ölmüyoruz 
ölüyor muyuz 

öldük 
ölmedik  
öldük mü 

ölmüşüz 
ölmemişiz 
ölmüş müyüz 

öleceğiz 
ölmeyeceğiz 
ölecek miyiz 

Siz 
ölürsünüz 
ölmezsiniz 
ölür müsünüz 

ölüyorsunuz 
ölmüyorsunuz 
ölüyor musunuz 

öldünüz 
ölmediniz  
öldünüz mü 

ölmüşsünüz 
ölmemişsiniz 
ölmüş müsünüz 

öleceksiniz 
ölmeyeceksiniz 
ölecek misiniz 

Onlar 
ölürler 
ölmezler 
ölürler mi 

ölüyorlar 
ölmüyorlar 
ölüyorlar mı 

öldüler 
ölmediler  
öldüler mi 

ölmüşler 
ölmemişler 
ölmüşler mi 

ölecekler 
ölmeyecekler 
ölecekler mi 

note 
 

Compare anlatmak with söylemek #40. 
 

word forms and phrases 
 

anlatıcı 
-i kısaca anlatmak 

-i detaylıca anlatmak 
birine problemini anlatmak 

birine sırrını söylemek 
Sen ne anlatıyorsun? 
Bana hikâye anlatma. 

 
narrator 
to tell/explain briefly 
to tell/explain in detail 
to tell your problem to sb 
to tell your secret to sb 
What are you talking about? 
Don’t give me that story. 
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                                            EXERCISES                                             Verbs 41-50                                                  
 
 
1.  Match (1-8 to a-g; 9-16 to ğ-m). 
 
1.  -den nefret etmek  a. 1. to be born 2. to rise (sun/moon/star) 
2.   doğmak   b.  to pass away  
3.  -e teşekkür etmek c.   to apologise    
4.   yaşamak   ç. 1. to live 2. to be alive 
5.  -e gülümsemek  d.  to live (in a place/home)   
6.  vefat etmek e.  to hate           
7. -den özür dilemek    f.  to thank 
8.   -de oturmak     g. to smile 
  
9.   -e gülmek    ğ. to hate to do/doing  

 10.   -den ölmek   h.   to commit suicide  
 11.  -i affetmek     ı.  to kill; to murder  
 12. -i/-e anlatmak i.  to laugh 
 13. -ten/tan nefret etmek   j. to tell, relate 
 14.  -i öldürmek         k. to forgive  
 15.   intihar etmek   l.  to die of/from  
 16. -e/-de oturmak m. to sit  (1. in a chair etc 2. do nothing)   

 
2.  Complete the sentences with possible answers to the questions on the right. 
 
1. Yan komşumdan/Patronumdan/Büyük şehirlerden nefret ediyorum. Kimden veya neden?  ………………………………………………………………………. 

2. Onlar ………………………..………..…………………..…………… oturuyorlar.  Hangi dairede veya katta? 

3. …………………………..…..…………..…..….. asla affetmeyeceğim.   Kimi? 

4. ……………….…………………………….…...……..……...……….…. ölmüş.  Kim, neden? 

5. …………………..………………………...................…….…….…….. yaşıyor.  Kim, hangi şehirde veya ülkede? 

6. ………………………………………………..….…….…. özür diledin mi?  Kimden? 

7. Ben ……………………………………………………..….…………. doğdum.  Ne zaman, nerede? 

8. Size bir …………………………….……….…....……..……... anlatayım mı?  Ne? 

9. …………………………………………….……………………….. nefret ediyorum. Ne yapmaktan? 

 10. ………………………………………………….…………..…….. önce vefat etti.  Kim, ne kadar zaman önce? 
 
 3.  Answer about yourself in complete sentences. 
 
 1. Doğum günlerinizi kutlar mısınız? Kimlerle? ……………………………………………….……………………….. 

 2.  Şehir, kasaba veya köyde mi yaşıyorsunuz? ……………………………………………….……………………….. 

 3. Yalnız mı yaşıyorsunuz veya kiminle yaşıyorsunuz? ……………………………………………….……………………….. 

 4. Kolay affeder misiniz?  ……………………………………………….……………………….. 

 5. Güler yüzlü ve neşeli bir insan mısınız? ……………………………………………….……………………….. 

  
 şehir, kasaba, köy  city, town, village; yalnız  alone/by yourself; kolay  easily; neşeli  cheerful 
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                                            EXERCISES                                             Verbs 51-60                                                  
 
 
1.  Match (1-8 to a-g; 9-16 to ğ-m). 
 
1.   -i geçmek    a. 1. to get into/on (car/bus/train/plane) 2. to ride a bike/horse  
2.   -e/-de kalmak      b.  to bring             
3.  -e saymak   c.  to count (say the numbers) 
4.   -i kesmek   ç.  to cross (the road, etc)  
5.  -e binmek     d. 1. to pull 2. to tug 3. to tow 4. to attract  
6.  karşıya geçmek e. to cut 
7. -i getirmek   f. to stay        
8.   -i çekmek    g.  to pass (1. go past 2. succeed in an exam/test) 
   
9.   -de/-den inmek   ğ.  to take (from one place to another)    

 10.   -den kalmak   h. to respect  
 11.   sürmek     ı. to attract/draw attention  
 12. -e saygı duymak    i.  to fail (exam/test) 
 13. biriyle zaman geçirmek   j. to push  
 14.  -i/-e götürmek         k.  to get off/out of  
 15.   -i itmek    l. to spend time with somebody 
 16. dikkat çekmek   m. 1. to drive (car/bus) 2. to last (for a particular length of time) 
 

2.  Match the beginnings to the ends (1-6 to a-e; 7-12 to f-i). 
 
1. Siz Bodrum’da hangi otelde  a. bineceğiz. 
2. Kanepeyi sen it,   b. kadar sayacağım. 
3. Eczaneyi geçin sonra  c. dümdüz devam edin. 
4. Biz hangi otobüse   ç. geçmiş.  
5. Birden ona   d. ben çekeyim. 
6. Yasemin tüm derslerini  e. kaldınız? 
 
7. Hafta sonu çocukları   f. bana getirir misin? 
8. Tüm yol boyunca arabayı   g. hiç saygı duymam. 
9. Siz gelecek durakta   ğ. yine kalmış. 

 10. Ben yalancı insanlara  h. sen mi sürdün? 
 11. Oğlum, gazeteyi   ı. ineceksiniz. 
 12. Mert İngilizce dersinden  i.  havuza götüreceğiz. 
 
 3. Answer about yourself in complete sentences. 
  
 1. Araba sürmeyi/kullanmayı seviyor musunuz? …………………………………..………………………...……………… 

 2. Hiç bisiklete biner misiniz?    ……………………………………………………………...…………….. 

 3. Türkçe kaça kadar sayabiliyorsunuz?   ……………………………………………………………...…………….. 

 4. Çocuğunuz var mı? Onu okula kim götürüyor? ……………………………………………………………...…………….. 

 5. Boş vakitlerinizi genellikle kiminle geçirirsiniz? ……………………………………………………………...…………….. 

  Birlikte ne yaparsınız?    ……………………………………………………………...…………….. 

 
 kaça kadar  how high; birlikte  together 



  2 4 4  | P a g e                                         2 0 0  M O S T  C O M M O N  T U R K I S H  V E R B S  I N  C O N T E X T  
 

 

200.  gezmek to go out to spend time    -i gezmek  to visit a place for pleasure, or to see around something 
 
Biz öğleden sonra gezmeye gideceğiz, Ece. Gelmek ister misin? 
We are going out in the afternoon, Ece. Do you want to come? 
 
Efe okuldan sonra sokaklarda geziyor. Eve çok geç geliyor. 
Efe 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. 
 
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 

 
 
 
 
 
 

 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 
someone who travels around from 
place to place 
places to see 
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                                            EXERCISES                                         Verbs 191-200                                                  
 
 
1.  Match (1-8 to a-g; 9-16 to ğ-m). 
 
1.   -i boyamak   a. to pray (1. speak to God 2. wish or hope that sth will happen or is true) 
2.  dua etmek     b.  to draw (a picture of something)          
3.  kurumak     c.  to say hello (to somebody)  
4.   fotoğraf/selfie çekmek ç. to dry [intr] (become dry) 
5.  çizmek     d. 1. to paint (cover a surface with paint) 2. to dye 
6.  -i tahmin etmek e. to take a photograph/selfie 
7. -e selam vermek     f. 1. to guess 2. to predict 
8.   -i kurutmak     g. to dry [tr] (make something dry) 
   
9.   selamlaşmak   ğ. to be in need of 

 10.  -e ihtiyacı olmak    h.  to politely ask someone for something  
 11.   video çekmek    ı.    to have your photo taken  
 12. -i boyatmak i. to have something painted/dyed 
 13. -den rica etmek    j. to exchange hellos 
 14.  fotoğraf çektirmek         k. to make a video 
 15.   (-i) gezmek   l.  to dry (rub something with a cloth/towel etc) 
 16. -i kurulamak m. to go out to spend time, to visit a place for pleasure, or to see around sth  

 
2.  Complete the sentences with possible answers to the questions. Use the above list for the omitted verbs. 
 
1. Biz İstanbul’da tarihî camileri/Kapalı Çarşı’yı/Topkapı Sarayı’nı gezdik.  Nereyi veya nereleri?                               ………………………………………………………………….... 

2. Biz hafta sonu evimizin dışını ve bahçe çitlerini ……………………............….……  Ne yapacağız? 

3. Kızım, duştan sonra ……………….…..…..… saç kurutma makinesiyle iyice kurut.  Neyi 

4. İşe arabayla değil, taksiyle git. …………..…..……….……. benim ihtiyacım olacak.  Neye? 

5. İpteki çamaşırlar hâlâ ıslak. Henüz ………………………..…………...   Ne yapmamışlar? 

6. O aşırı asosyal bir insan. Sabahları ofiste hiç kimseye ……………………..……….  Ne yapmaz? 

7. …………………………….…….….…. rica ettim. Öğleden sonra çocuklara bakacak.  Kimden? 

8. Filmin ………………………….…….. tahmin etmek hiç de zor değil. Çok sıradan.  Filmin neyini? 

9. Yeni bir …………………………..……..…………... YouTube’a yükleyeceğim.   Ne yaptım? 

 10. 12. sınıflar fotoğrafçıya gidecekler. Yıllık için ………………………….…..…….…….  Ne yapacaklar?  
 
 3. Answer about yourself in complete sentences. 

 
1. Dindar bir insan mısınız? Sık dua eder misiniz?  ………………………………..…………....………………………… 

2. Gezmeyi sever misiniz?   ………………………………..…………....………………………… 

 Gezmeye genellikle kiminle ve nereye gidersiniz? ………………………………..…………....………………………… 

3. Müzeleri ve resim sergilerini gezer misiniz?  ………………………………..…………....………………………… 

4. Çok selfie veya video çeker misiniz? ………………………………..…………....………………………… 

5. Genellikle kimden yardım rica edersiniz/istersiniz? ………………………………..…………....………………………… 

  
 dindar  religious; müze  museum; resim sergisi  art galery  



The numbers refer to the order of the verbs, not the pages. You can also use the index for your final revision.      I N D E X                                     
       

 

 

 
 
A 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 

B bakmak 15   
banyo yapmak 153 
başarmak 126 
başlamak/başlatmak 34    
başvurmak 162 
beğenmek 133 
beklemek 8    
bırakmak 145 
bilmek 25     
binmek/inmek 55    
bitmek/bitirmek 38    
boşanmak/boşamak 122 
boyamak/boyatmak 195 
bulmak 74    
buluşmak 79   
büyümek/büyütmek 87   

C cevaplamak 90    
Ç çalışmak/çalıştırmak 33    

çalmak/çaldırmak 86    
çekmek 59    
çıkarmak 92   
çıkmak 10   
çizmek 194 
çözmek 141 

D 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 

…………. meaning ………...… 
 
…………………………………..              
………………………………….. 
…………………………………. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
…………………………………..           
………………………………….. 
…………………………………. 
………………………………….. 
…………………………………..           
………………………………….. 
………………………………….. 
…………………………………..            
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

 
 
 dönmek 7   
 dua etmek 191 
 durmak/durdurmak 35   
 duymak 17   
 düşmek/düşürmek 84   
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