
Wichtige Deutsche Verben 
Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger Verben, die Ihnen in der deutschen Sprache oft 
begegnen werden. 

Önemli almanca fiiller 

Deutsch Verben Türkçe Fiil 

anfangen başlamak 
anhalten durmak, durdurmak 

annehmen kabul etmek 
anwachsen art(tır)mak 
anwenden kullanmak, uygulamak 
arbeiten çalışmak 
aufhören son vermek, dinmek 
aufstehen kalmak, yükselmek 
bedecken kaplamak  
beenden bitirmek 

beeinflussen etki etmek 
befestigen halletmek, sabitlemek, düzeltmek 
befreien serbest bırakmak 
begleiten Eşlik etmek 
benutzen kullanmak 
berühren dokunmak 
beseitigen ortadan kaldırmak, yok etmek 

bleiben kalmak, (eylemi) sürdürmek 
brauchen ihtiyacı olmak 
drehen dönmek 

eintreten girmek 
entdecken keşfetmek 

entscheiden karar vermek 
erhalten kaydetmek, korumak, muhafaza etmek 
erkennen tanımak, fark etmek 
erwarten ummak 
erzeugen üretmek 
existieren var olmak 



folgen takip etmek 
genießen zevk almak,tadını çıkarmak 
handeln davranmak,hareket etmek 
helfen yardım etmek 
holen getirmek, gidip almak 
lernen öğrenmek,ders çalışmak 

mischen karıştırmak 
öffnen açmak 

reinigen temizlemek 
schließen kapamak,örtmek 
suchen aramak 
tragen taşımak 

überraschen şaşırmak 
unterscheiden ayırt etmek, ayrı olmak 

verbessern iyileştirmek, doğrulamak 
zurückkehren geri dönmek 

 
Verben der Willensäußerung(irade,istem fiilleri) 

Deutsch Verben Türkish Verben 

auffordern çağırmak, davet etmek 
beabsichtigen niyetlenmek, kafada plan yapmak 

befehlen buyurmak, emir vermek 
beschließen karar vermek 

bitten rica etmek,istemek 
drängen aciliyeti olmak 

einwilligen onaylamak,uygun görmek 
erlauben izin vermek 
fordern talep etmek 

verbieten yasaklamak 
wünschen dilemek, arzu etmek, istemek 

 

 



 
Verben der Interaktion 

Deutsch Verben Türkish Verben 

ankündigen duyurmak, bildirmek 
antworten cevaplamak, yanıtlamak 

beglückwünschen tebrik etmek 
behaupten belirtmek, iddia etmek 
bekennen itiraf etmek, kabul etmek 

benachrichtigen bilgilendirmek 
besprechen tartışmak, münazara etmek 

erklären açıklamak 
erwähnen söz(ünü) etmek 
erzählen söylemek 
fragen sormak 

leugnen inkar etmek 
mitteilen bilgilendirmek 
plaudern konuşmak, sohbet etmek 

sagen demek, söylemek 
sprechen konuşmak 

überzeugen ikna etmek 
versprechen Söz vermek 
vorschlagen önermek, tavsiye etmek 

widersprechen çelişmek,ters düşmek 
zustimmen kabul etmek,onaylamak,razı olmak 

 
Verben der Gefühlswelt 

Deutsch Verben Türkish Verben 

achten dikkat etmek, saygı göstermek 
bedauern üzgün olmak 
beklagen acımak,üzülmek,beğenmemek,hayıflanmak 
beneiden kıskanmak 

bewundern hayran olmak 
fühlen hissetmek 



fürchten korkmak 
hassen nefret etmek 
hoffen -i ummak 
küssen öpmek 
lachen  -a gülmek  
lieben sevmek 
loben övmek, methetmek 

schmeicheln pohpohlamak,yağ yakmak, gururunu okşamak 
tadeln suçlamak, kusur bulmak 

verachten küçümsemek,hor görmek 
vertrauen güvenmek 
verzeihen bağışlamak 
weinen ağlamak 

 

Almanca YDS, Almanca LYS5, Almanca A1-C2 Seviyesinde Dersler, Almanca Wortschatz. 

Derslere abone ol! 

http://ahmetbergmann.com/abonelik/ 

Ahmet Bergmann 
Dolmetscher, Übersetzer, Lehrer, Lehrbuchautor 
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