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HAVE

Have fiilinin «sahip olmak» anlamında olduğunu biliyoruz.

I have a brother.
Tom has a white horse.
His son has a lot o f  friends.

Bir erkek kardeşim var.
Tom’un beyaz bir atı var.
Onun oğlunun birçok arkadaşları
var.

Bu tip cümlelerin soru yapılması için have cümle başına getirilmekte, 
olumsuz yapmak için de have’den sonra not konulmaktaydı.

I have a brother.
Have I a brother?
I haven’t a brother.
Tom has a white horse.
Has Tom a white horse? 
Tom hasn’t a white horse. 
His son has a lot o f  friends.

Has his son many friends?

His son hasn’t many friends.

Bir erkek kardeşim var.
Bir erkek kardeşim var mı?
Bir erkek kardeşim yok.
Tom’un beyaz bir atı var.
Tom’un beyaz bir atı var m.ı? 
Tom’un beyaz bir atı yok.
Onun oğlunun birçok arkadaşları 
var.
Onun oğlunun birçok arkadaşları 
var mı?
Onun oğlunun birçok arkadaşları 
yok.

Have fiili bu anlamı dışında Türkçedeki «kahvaltı etmek, öğle yemeği 
yemek, çay içmek» deyimlerindeki «etmek, yemek, içmek» anlamını da verir.
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Bu anlamda kullanıldığı zaman en büyük özelliği soru ve olumsuzunun do 
yardımcı fiiliyle yapılmasıdır. (Bildiğiniz gibi have «sahip olmak» anlamında 
kullanıldığı vakit, cümle başına gelerek soru, yanına not alarak olumsuz 
yapılmaktaydı.) Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

to have
to have breakfast 
I have breakfast.
I have breakfast at eight o ’clock.

yemek, etmek, içmek 
kahvaltı etmek 
Kahvaltı ederim.
Saat sekizde kahvaltı ederim.

You have breakfast at seven o’clock. Saat yedide kahvaltı edersin. 
Selma has breakfast early. Selma erken kahvaltı eder.
He has breakfast at ten o ’clock. Saat onda kahvaltı eder.

to have lunch [lam;]
I have lunch at one o ’clock.
She has lunch with his friends. 
We have lunch with them.

öğle yemeği yemek 
Saat birde öğle yemeği yerim. 
Arkadaşlarıyla öğle yemeği yer. 
Onlarla öğle yemeği yeriz.

Tessa has lunch at this restaurant. Tessa bu lokantada öğle yemeği yer.

to have dinner [dim]
I have dinner at seven o’clock. 
They have dinner here.
Our teacher has dinner at school.

She has dinner at home.

akşam yemeği yemek 
Saat yedide akşam yemeği yerim. 
Burada akşam yemeği yerler. 
Öğretmenimiz okulda akşam yemeği 
yer.
Evde akşam yemeği yer.

to have tea (coffee, milk, lemonade) çay (kahve, süt, limonata) içmek 
I have tea in the morning. Sabahleyin çay içerim.
They have coffee after meals. Yemeklerden sonra kahve içerler.
He has tea at five o ’clock. Saat beşte çay içer.
Ahmet has milk in the morning. Ahmet sabahleyin süt içer.

Bu anlamda kullanıldığı zaman have’li cümlelerin soru ve olumsuzu
nun do yardımcı fiiliyle yapılacağını söylemiştik.

I have breakfast. Kahvaltı ederim.
Do I have breakfast? Kahvaltı eder miyim?
I don’t have breakfast. Kahvaltı etmem.

Selma has breakfast early. Selma erken kahvaltı eder.
Does Selma have breakfast early? Selma erken mi kahvaltı eder? 
Selma doesn’t have breakfast early. Selma erken kahvaltı etmez.
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We have lunch at twelve o’clock. On ikide öğle yemeği yeriz.
Do we have lunch at twelve o’clock? Öğle yemeğini on ikide mi yeriz?
We don’t have lunch at twelve 
o’clock.

They have dinner at home.
Do they have dinner at home? 
They don’t have dinner at home.

English people have tea at five 
o ’clock.
Do English people have tea at 
five o’clock?
English people don’t have tea at 
five o ’clock.

He has breakfast early in the 
morning.
Does he have breakfast early in 
the morning?
He doesn’t have breakfast early 
in the morning.

Öğle yemeğini on ikide yemeyiz.

Akşam yemeğini evde yerler. 
Akşam yemeğini evde mi yerler? 
Akşam yemeğini evde yemezler.

İngiliz halkı saat beşte çay içer.

İngiliz halkı saat beşte çay içer 
mi?
İngiliz halkı saat beşte çay içmez.

Sabahleyin erken kahvaltı eder. 

Sabahleyin erken mi kahvaltı eder? 

Sabahleyin erken kahvaltı etmez.

Görüldüğü gibi have «yemek, içmek» anlamında kullanıldığı vakit 
herhangi bir fiil gibi olmakta ve soru, olumsuz halleri için bir yardımcı fiilden 
faydalanılmaktadır. Nitekim yukarıdaki örneklerde do yardımcı fiili 
kullanılmıştır. Halbuki have daha önce öğrendiğimiz anlamda, yani «sahip 
olmak» anlamında kullanıldığı vakit durum değişikti.

Dikkat edilecek bir konu da, Geniş Zaman halinde özne tekil olduğu 
zaman has şekli kullanıldığı, fakat bu cümle soru ve olumsuz yapılınca, yani 
cümleye do girince has’in have şekline girdiğidir.

Mr. Miller has coffee twice a day. 
Does Mr. Miller have coffee twice 
a day?
Mr. Miller doesn’t have tea twice 
a day.

Mr. Miller günde iki defa kahve içer. 
Mr. Miller günde iki defa kahve içer 
mi?
Mr. Miller günde iki defa çay içmez.

' Özne tekil olduğu zaman do’nun does şekline girdiğini bu arada 
tekrar hatırlatırız.

Does she have coffee every morning? Her sabah kahve içer mi? 
She has coffee every morning. Her sabah kahve içer.
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Her fiil gibi have de bu anlamda, yani «yemek, içmek» anlamında 
kullanıldığı müddetçe çeşitli yardımcı fiillerle kullanılabilir.

You have breakfast at eight o’clock. Saat sekizde kahvaltı edersiniz.
You can have breakfast at eight 
o ’clock.
She has tea once a day.
She can ’t have tea now.

Saat sekizde kahvaltı edebilirsiniz.

Günde bir defa çay içer.
Şimdi çay içemez.

Son iki örnekte görüldüğü gibi cümleye bir yardımcı fiil girince has 
daima have şekline dönmektedir.

Tom has dinner with his friends.

Tom  can have dinner with his 
friends.
Can I have milk?
The boy will have lunch now. 
Tessa w on ’t have coffee.
Will she have coffee or tea?
1’11 have breakfast in the garden. 
Ahmet has breakfast in the kitchen 
Ahmet will have breakfast in the 
kitchen.
Ahmet can have breakfast in the 
kitchen.
Ahmet doesn’t have breakfast in 
the kitchen.
My son has milk in the morning. 
My son doesn ’t have milk in the 
morning.
Does my son drink milk in the 
m orning?
My son can have milk in the 
morning.
My son will have milk in the 
morning.
Can my son drink milk in the 
morning?
You can have tea o r  lemonade. 
Some people have coffee after 
meals.

Tom arkadaşlarıyla akşam yemeği 
yer.
Tom arkadaşlarıyla akşam yemeği 
yiyebilir.
Süt içebilir miyim?
Çocuk şimdi öğle yemeği yiyecek. 
Tessa kahve içmeyecek.
Kahve mi yoksa çay mı içecek? 
Bahçede kahvaltı edeceğim.
Ahmet mutfakta kahvaltı eder. 
Ahmet mutfakta kahvaltı edecek.

Ahmet mutfakta kahvaltı edebilir.

Ahmet mutfakta kahvaltı etmez.

Oğlum sabahleyin süt içer.
Oğlum sabahleyin süt içmez.

Oğlum sabahleyin süt içer mi?

Oğlum sabahleyin süt içebilir.

Oğlum sabahleyin süt içecek.

Oğlum sabahleyin süt içebilir mi?

Çay veya limonata içebilirsiniz.
Bazı kimseler yemekten sonra kahve 
içerler.
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His father always has tea at five 
o’clock.
His father doesn’t have tea.
His father won’t have tea.

Onun babası daima saat beşte çay 
içer.
Onun babası çay içmez.
Onun babası çay içmeyecek.

Have fiilinin geçmiş hali bildiğiniz gibi had’tir.

I have dinner at six o’clock.
Til have dinner at six o’clock.
I can have dinner at six o ’clock.
I had dinner at six o ’clock.
I had tea in the morning.
She had breakfast in the kitchen. 
The man had lunch in a cheap 
restaurant.
Selma had milk in the afternoon. 
We had dinner with our old friends.

The nurses had tea at the station. 
They had coffee after the meal.

Saat altıda akşam yemeği yerim. 
Saat altıda akşam yemeği yiyeceğim. 
Saat altıda akşam yemeği yiyebilirim. 
Saat altıda akşam yemeği yedim. 
Sabahleyin çay içtim.
Mutfakta kahvaltı etti.
Adam ucuz bir lokantada öğle 
yemeği yedi.
Selma öğleden sonra süt içti.
Eski arkadaşlarımızla akşam 
yemeği yedik.
Hemşireler istasyonda çay içtiler. 
Yemekten sonra kahve içtiler.

Geçmiş Zaman halindeki bu cümlelerin soru ve olumsuzunun did ile 
yapılacağı ve cümleye did girince fiilin ilk haline (yani had’in have şekline) 
gireceği tabiidir.

I had breakfast late.
Did I have breakfast late?
I didn’t have breakfast late.

She had lemonade.
Did she have lemonade?
She didn’t have lemonade.

We had dinner at eight o ’clock. 
Did we have dinner at eight 
o’clock?
We didn’t have dinner at eight 
o ’clock.

The girls had lunch with us.

Geç kahvaltı ettim.
Geç mi kahvaltı ettim?
Geç kahvaltı etmedim.

Limonata içti.
Limonata içti mi?
Limonata içmedi.

Saat sekizde akşam yemeği yedik. 
Saat sekizde akşam yemeği yedik 
mi?
Saat sekizde akşam yemeği yemedik. 

Kızlar bizimle öğle yemeği yediler.
Did the girls have lunch with us? Kızlar bizimle öğle yemeği yediler mi? 
The girls didn’t have lunch with us. Kızlar bizimle öğle yemeği

yemediler.
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Fatma Hanım and Mrs. Miller had Fatma Hanım ve Mrs. Miller bahçede 
breakfast in the garden. kahvaltı ettiler.
Did Fatma Hanım and Mrs. Miller Fatma Hanım ve Mrs. Miller bahçede 
have breakfast in the garden? kahvaltı ettiler mi?
Fatma Hamm and Mrs. Miller didn’t Fatma Hamm ve Mrs. Miller bahçede 
have breakfast in the garden. kahvaltı etmediler.

Have fiilinin ikinci kullanılış şeklini de öğrendikten sonra şimdi have 
fiilinin kullanılışı konusunda İngilizlerle Amerikalılar arasındaki bir farka 
değinelim:

İngilizler, Öğrendiğimiz şekilde, «sahip olmak» anlamında have fiilini 
değişik şekilde kullandıkları halde Amerikalılar bu anlamda iken de daima 
şimdi gördüğümüz, yani soru ve olumsuz için do yardımcı fiilinden faydalan
ma suretiyle kullanırlar.

I have a house. Bir evim var.
Do I have a house? Bir evim var mı?
I don’t have a house. Bir evim yok.

Halbuki İngilizler aynı cümleyi şu şekilde söylerler :

I have a house. Bir evim var.
Have I a house? Bir evim var mı?
I haven’t a house. Bir evim yok.

to be afraid of

«...den korkmak» anlamında olan bu deyimi aşağıdaki örneklerde ince
leyelim :

to be afraid o f ...den korkmak
I am afraid o f  dogs. Köpeklerden korkanm.
I am afraid o f cows. İneklerden korkanm.
I am afraid o f Karabaş. Karabaş’tan korkanm.
I am afraid o f your dog. Köpeğinizden korkanm.
I am afraid o f your father. Babandan korkanm.
He is afraid o f cats. Kedilerden korkar.
He is afraid o f  cars. Otomobillerden korkar.
He is afraid o f  you. Senden korkar.
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She is afraid o f  the headmaster. 
She is afraid o f  the soldiers.
We are afraid o f  horses.
We are afraid o f  animals.
You are afraid o f  cows.
You are afraid o f  Hasan.
They are afraid o f  the doctor. 
They are afraid o f  trains.

Müdürden korkar. 
Askerlerden korkar. 
Atlardan korkarız. 
Hayvanlardan korkanz. 
İneklerden korkarsınız. 
Haşandan korkarsınız. 
Doktordan korkarlar. 
Trenlerden korkarlar.

Görüldüğü gibi to be afraid o f  deyimi bir cümle içinde kullanıldığı 
zaman to be yerine özneye uygun olarak (is, are, am) konulmaktadır. 
Afraid kelimesi de «korkmuş, korkan» anlamını vermekte, o f  ise bu yapıda 
Türkçedeki «-den, -dan» ekinin işini görmektedir. Burada en çok dikkat 
edilecek nokta o f  yerine yanlışlıkla from konulmamasıdır. Zira from 
kelimesi de «-den, -dan» anlamını verdiği için böyle bir yanlışlığın yapılması 
muhtemeldir.

I am afraid o f  horses.
I am not afraid o f  horses.
Am I afraid o f horses?

You are afraid o f  Tessa.
You aren’t afraid o f  Tessa.
Are you afraid o f  Tessa?

Mr. Miller is afraid o f Karabaş. 
Mr. Miller isn’t afraid o f Karabaş. 
Is Mr. Miller afraid o f Karabaş?

My son is afraid o f the teacher. 
My son isn’t afraid o f the teacher. 
Is my son afraid o f the teacher?

Atlardan korkarım.
Atlardan korkmam.
Atlardan korkar mıyım?

Tessa’dan korkarsın.
Tessa’dan korkmazsın.
Tessa’dan korkar mısın?

Mr. Miller Karabaş’tan korkar.
Mr. Miller Karabaş’tan korkmaz. 
Mr. Miller Karabaş’tan korkar mı?

Oğlum öğretmenden korkar. 
Oğlum öğretmenden korkmaz. 
Oğlum öğretmenden korkar mı?

Cows are afraid o f cars. 
İnekler otomobilden korkar.

Mary isn’t afraid o f  Karabaş.
Mary Karabaş’tan korkmaz.
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To be afraid o f  yapısındaki to be fiili Geçmiş Zaman halinde de ola-
bilir.

I am afraid o f  animals.
I was afraid o f  animals.

She is afraid o f  me.
She was afraid o f me.

You are afraid o f this man. 
You were afraid o f this man.

The boy is afraid o f my dog. 
The boy was afraid o f  my dog.

Hayvanlardan korkarım. 
Hayvanlardan korkardım.

Benden korkar.
Benden korkardı.

Bu adamdan korkarsın.
Bu adamdan korkardın.

Çocuk köpeğimden korkar. 
Çocuk köpeğimden korkardı.

They are afraid o f the headmaster. Müdürden korkarlar. 
They were afraid o f the headmaster.Müdürden korkarlardı.

He was afraid o f  the tractor. 
Was he afraid o f  the tractor? 
He wasn’t afraid of the tractor.

Traktörden korkardı. 
Traktörden korkar mıydı? 
Traktörden korkmazdı.

The children were afraid o f you. Çocuklar senden korkarlardı. 
Were the children afraid o f  you? Çocuklar senden korkarlar mıydı? 
The children weren’t afraid o f you. Çocuklar senden korkmazlardı.

Recep was afraid o f  his wife. 
Was Recep afraid of his wife? 
Recep wasn’t afraid o f his wife.

Recep karısından korkardı. 
Recep karısından korkar mıydı? 
Recep karısından korkmazdı.

Bu tip cümleler what ve who soru kelimeleri ile soru yapılacak olursa 
aşağıda göreceğiniz şekle girerler.

You are afraid of...
What are you afraid of?
What is she afraid of?
What is he afraid of?
What is the boy afraid of?

Who is she afraid of?
Who are you afraid of?
Who is Ahmet afraid of?
Who are they afraid of?
Who are the students afraid of?

...den korkarsın.
Ne’den korkarsın?
O ne’den korkar?
O ne’den korkar?
Çocuk ne’den korkar?

O kimden korkar?
Kimden korkarsın? . 
Ahmet kimden korkar? 
Onlar kimden korkar? 
Öğrenciler kimden korkar?
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ÖĞRENİLECEK KELİMELER

afraid [ıfreyd] korkmuş, korkan lunch [lançj öğle yemeği
answer [a:nsı] cevap vermek remember [rimembı] hatırlamak
carry [keri] taşımak send [send] göndermek
dinner [dini] akşam yemeği sent [sent] şendin geçmiş

hali
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dress [dres] 
everybody [evribodi] 
fat [fet] 
fruit [fru:t] 
guest fgest] 
have [hev]

elbise
herkes
şişman
meyve
misafir
yemek, içmek

soon [su:n] 
to be afraid of 
ftu bi ıfreyd ovj 
why (way] 
wonderful 
[wandifil]

yakında, hemen 
...den korkmak

niçin
harikulade

AÇIKLAMALAR

«her» anlamına geldiğini bildiğimiz every kelimesi «vücut» anlamın
daki body ile birleşerek «herkes» anlamını verir. Every kelimesi her ne ka
dar çoğul bir ifade gibi görünüyorsa da aslında tekildir yani «her bir» anla
mındadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Every 
every day 
every month 
everybody
Everybody is in the garden. 
Everybody is learning English. 
I said «good-bye» to everybody. 
Everybody is sad.
Did you see everybody?
Did they like everybody? 
Everybody was at the station. 
Everybody can learn Turkish. 
Everybody will go there.

her, her bir 
her gün, her bir gün 
her ay, her bir ay 
herkes (her bir şahıs)
Herkes (her bir şahıs) bahçededir. 
Herkes İngilizce öğreniyor.
Herkese «Allahaısmarladık» dedim. 
Herkes üzgündür.
Herkesi gördün mü?
Herkesi sevdiler mi?
Herkes istasyondaydı.
Herkes Türkçe öğrenebilir.
Herkes oraya gidecek.

Görüldüğü gibi everybody kelimesi tekil olarak kullanılmakta ve to 
be fiilinin tekil hali olan is, was almaktadır.

Soon «yakında, pek yakında, çok geçmeden» anlamındadır.

They’ll com e soon.
You’ll see them soon.
I am going to Ankara soon.

She’ll learn all the new words 
soon.

Yakında gelecekler.
Onlan yakında göreceksiniz. 
Yakında (pek yakında) Ankara’ya 
gidiyorum.
Yakında bütün yeni kelimeleri 
öğrenecek.
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She’ll be in England soon. Yakında İngiltere’de olacak.
We’ll have lunch soon. Yakında öğle yemeği yiyeceğiz.

(Mary goes to Zeynep’s school. Fatma Hamm and Mrs. Miller go 
shopping. Mr. and Mrs. Miller go to Ankara) başlıklarında fiil go Geniş 
Zaman halinde olduğu halde bunun Türkçeye Şimdiki Zaman halinde 
çevrildiğini görüyoruz, «gidiyor, gidiyorlar». Bu İngilizceye has bir durum
dur. Başlıklar genel olarak bu şekilde verilir. Bunları Türkçeye çevirirken 
genellikle Şimdiki Zaman kipini kullanmak doğru olur.

Metin içinde geçen ask ve answer fiilleri Türkçeye çevrilirken aşa
ğıdaki örneklerde de göreceğiniz gibi «diye» kelimesi de kullanılır.

The teacher asked, «What is your 
name?»
The boy answered, «My name is 
Mehmet.»
«Who is your father?» asked the 
headmaster.
«Giiner Hamm is our geography 
teacher.» answered the girl. 
«Where are you going?» asked the 
nurse.

Öğretmen, «Adınız nedir?» diye 
sordu.
Çocuk, «Benim adım Mehmet,» diye 
cevap verdi.
Müdür, «Babanız kimdir?» diye 
sordu.
Kız, «Güner Hanım bizim coğrafya 
öğretmenimizdir.» diye cevap verdi. 
Hemşire, «Nereye gidiyorsunuz?» 
diye sordu.

MR. AND MRS. MILLER GO TO ANKARA

Today Mr. and Mrs Miller are going to Ankara. Mr. Miller will 
teach English at a school there, but Mary isn’t going with them. 
She’ll stay with the Çelikels for two months. In summer Zeynep and 
Ahmet will go to England with the Millers and they will stay there 
for three months.

Mr. and Mrs. Miller will go by train. Ahmet will take them to 
the station in their jeep. Recep is going with them too. He will carry 
the bags and other things to the train.

Mr. and Mrs. Miller are saying good-bye to everybody. They are 
all very sad. Fatma Hamm gave Mrs. Miller a packet o f «börek». She 
made it with Hatice yesterday.

«Thank you,» said Mrs. Miller. «We’ll always remember our 
happy days at your farm.»
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«Hasan Bey!» said Mr. Miller. «Now you have two daughters. 
Please don’t give Mary much «pilav» and «börek». She is already a fat 
girl. She’ll want bigger dresses soon.»

Ali was near the jeep. He had a big basket in his hand.

«Hello! Ali...» Mrs. Miller said in Turkish. «How is your mother?»

Ali answered, «She is fine, thank you Mrs. Miller.»

«Are you going to the market?»

«No, I am not going to the market Mrs. Miller. My mother sent 
this basket to you. There is fruit in it. You can eat it on your way to 
Ankara.»

Mrs. Miller was very glad.
«Thank you, Ali. You Turks are wonderful people. In Turkey 

guests stay with one family but they are guests o f  every family in the 
town.»

MR. VE MRS. MILLER ANKARA’YA GİDİYOR

Bugün, Mr. ve Mrs. Miller Ankara’ya gidiyorlar. Mr. Miller orada bir 
okulda İngilizce öğretecek, fakat Mary onlarla gitmiyor. İki ay için Çelikel- 
lerle kalacak. Yazın Zeynep ve Ahmet Millerlerle İngiltere’ye gidecekler ve 
orada üç ay kalacaklar.

Mr. ve Mrs. Miller trenle gidecekler. Ahmet ciplerinde onlan istasyona 
götürecek. Recep de onlarla gidiyor. Çantaları ve diğer şeyleri trene taşıyacak.

Mr. ve Mrs. Miller herkese Allahaısmarladık diyorlar. Hepsi çok üz
gün. Fatma Hanım Mrs. Miller’e bir paket börek verdi. Onu dün Hatice ile 
yaptı.

«Teşekkür ederim,» dedi Mrs. Miller. «Çiftliğinizdeki mutlu günlerimi
zi daima hatırlayacağız.»

Mr. Miller, «Haşan Bey!» dedi. «Şimdi iki kızınız var. Lütfen Mary’ye 
çok pilâv ve börek vermeyin. Şimdiden şişman bir kız. Yakında daha büyük 
elbiseler isteyecek.»

Ali cipin yanındaydı. Elinde büyük bir sepeti vardı.
Mrs. Miller Türkçe olarak, «Merhaba! Ali...» dedi. «Annen nasıl?»
Ali, «İyidir, teşekkür ederim, Mrs. Miller.» diye cevap verdi.
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«Pazara mı gidiyorsun?»

«Hayır, Mrs. Miller pazara gitmiyorum. Annem bu sepeti size gönder
di. İçinde meyve var. Onu Ankara’ya giderken yiyebilirsiniz.»

Mrs. Miller çok memnundu.

«Teşekkür ederim, Ali. Siz Türkler harikulade insanlarsınız. Türkiye’de 
misafirler bir aile ile kalırlar fakat şehirdeki bütün ailelerin misafiridirler.»

why

Why [way] «niçin» anlamında bir soru kelimesidir. Kullanılışı diğer 
soru kelimeleri gibidir. Soru halindeki cümlelerin önüne gelir.

why?
Do you go there?
Why do you go there?
Why do you drink tea?
Why do you learn English?
Why did you go there?
Why did you drink tea?
Why did you learn English?
Why will you go there?
Why will you drink tea?
Why will you learn English?
Why does she come to school? 
Why do they carry the bags to the 
train?
Why did he sell his house?
Why did Ahmet stop here?

niçin?
Oraya gider misiniz?
Niçin oraya gidersiniz?
Niçin çay içersiniz?
Niçin İngilizce öğrenirsiniz? 
Niçin oraya gittiniz?
Niçin çay içtiniz?
Niçin İngilizce öğrendiniz? 
Niçin oraya gideceksiniz? 
Niçin çay içeceksiniz?
Niçin İngilizce öğreneceksiniz? 
Niçin okula gelir?
Niçin çantaları trene taşırlar?

Niçin evini sattı?
Niçin Ahmet burada durdu?

Türkçe cümlelerde «niçin» soru kelimesinin cümle başında bulunması 
şart değildir. Başka bir yerde de olabilir.

Why did Tom send us a book? 
Why will she remember this film? 
Why does the teacher come late? 
Why do you bring your friends? 
Why are you afraid o f  animals? 
Why is she afraid o f  me?

Tom bize niçin bir kitap gönderdi? 
Bu filmi niçin hatırlayacak? 
Öğretmen niçin geç gelir? 
Arkadaşlarınızı niçin getirirsiniz? 
Hayvanlardan niçin korkarsınız? 
Benden niçin korkar?



-440-

Why are they afraid o f  the teacher? Öğretmenden niçin korkarlar?
Why did the children come early? Çocuklar niçin erken geldiler?

Görüldüğü gibi Türkçede «niçin» kelimesi cümlenin başında olduğu 
gibi cümlenin ortalarında da yer alabilmektedir.

CÜMLELER

You had lunch at one o ’clock.
Did you have lunch at one o ’clock? 
What time did you have lunch? 
Where did you have lunch?
Where will you have lunch?
Where do you have lunch?
When will you have lunch?
When do you have lunch?
When did you have lunch?

You are afraid o f  dogs.
Are you afraid o f dogs?
What are you afraid of?

Saat birde öğle yemeği yediniz.
Saat birde öğle yemeği yediniz mi? 
Saat kaçta öğle yemeği yediniz? 
Nerede öğle yemeği yediniz?
Nerede öğle yemeği yiyeceksiniz? 
Nerede öğle yemeği yersiniz?
Ne zaman öğle yemeği yiyeceksiniz? 
Ne zaman öğle yemeği yersiniz?
Ne zaman öğle yemeği yediniz?

Köpeklerden korkarsınız. 
Köpeklerden korkar mısınız?
Ne’den korkarsınız?

Who are you afraid of?
I am afraid o f  the doctor.

Kimden korkarsınız? 
Doktordan korkanm.

What are you afraid of? 
I am afraid o f  horses.

Ne’den korkarsınız? 
Atlardan korkanm.

Can you carry this light basket? Bu hafif sepeti taşıyabilir misin?
What colour is her dress? Onun elbisesi ne renktir?
Everybody was in the school garden.Herkes okul bahçesindeydi.
Is his sister fat or thin?

Do you like fruit?
All the guests were in the sitting 
room.

It is a wonderful book; I liked it 
very much.
You’ll see my friends soon; they 
are all coming.

Onun kızkardeşi şişman mı yoksa 
zayıf mıdır?
Meyve sever misiniz?
Bütün misafirler oturma 
odasındaydılar.

Harikulade bir kitap; onu pek çok 
beğendim.
Arkadaşlanmı yakında göreceksin; 
hepsi geliyorlar.



ALIŞTIRMALAR

I

Bu sorulara dersimizdeki metne göre cevap veriniz.

1 -  Where are Mr. and Mrs. Miller going? 2 -  What will Mr. Miller 
teach at a school there? 3 -  Is Mary going with them? 4 -  Where will 
Zeynep and Ahmet go in summer? 5 -  Will Mr. and Mrs. Miller go by 
train? 6 -  Who will take them to the station? 7 -  Are they all sad? 8 -  
What did Fatma Hamm give Mrs. Miller? 9 -  Did she make it with 
Hatice? 10 -  Will they always remember their happy days at the 
farm? 11 -  How many daughters has Hasan Bey now? 12 -  Is Mary 
already a fat girl? 13 -  Where was Ali? 14 -  What did Ali’s mother 
send? 15 -  What is there in the basket?

II

Boş yerleri doldurunuz.

1 -  Recep will carry the b a g s  the train. 2 -  We aren’t afraid .~»..
dogs. 3 -  She b e g a n ....w r ite  a letter. 4 -  When did they. lunch?
5 -  T h e y  lunch at a restaurant yesterday. 6 -  What is the girl
a fra id  ? 7 - 1  not a fra id  cows. 8 -  E verybody in the
park; I am ......  home. 9 -  Everybody will go to the cinema ......
Sunday. 10 -  We don’t go to s ch o o l summer. 11 -  What are they
a fra id  ? 12 -  Who is g o in g  the park? 13 -  The boy b eg a n ......
read the book yesterday. 14 -  Hasan is ......  tallest student in our
class. 15 -  Zeynep and Ahmet will go to E ngland June.

m

Translate into Turkish.

1 - I have lunch at twelve o ’clock. 2 -  They had dinner at seven 
o'clock. 3 -  Hasan had tea at five o ’clock. 4 -  Will you have tea or 
milk? 5 -  She has tea every morning. 6 -  When will the teacher have 
dinner? 7 -  They usually have breakfast at eight o ’clock. 8 -  When did 
your friend have breakfast? 9 -  Selma is afraid o f  my dog. 10 -  Did 
you like my dress? 11 -  Why did they sell their car? 12 -  Why are they 
afraid o f  animals? 13 -  The old woman can’t remember our names. 
14 — The headmaster was a fat man. 15 — You’ll learn a lot o f  new 
words soon.
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IV

Translate into English.

1 -Yakında akşam yemeği yiyeceğiz. 2 -  Onlardan korkanm. 3 -  Bize iki pa
ket tuz gönderecekler. 4 -  Bu sabah geç kahvaltı edeceğiz. 5 -  Kimden kor
karsınız? 6 -  Ne’den korkarlar? 7 -  Torn saat ikide öğle yemeği yiyecek. 8 -  
Saat yedide akşam yemeği yemeyiz. 9 -  Niçin kapıları açtınız? 10 -  Onlar 
meyve sevmezler. 11 -  Nerede çay içeceğiz? 12 -  Bu sepetleri taşıyamam. 
13 -  Oğlum ineklerden korkar. 14 -  Misafirlerimiz bizimle akşam yemeği yi
yecekler. 15 -  Sorularımıza cevap verecekler.

önceki alıştırm aların yapılm ış şekli
I

1 -  a few 2 -  a little 3 -  a few 4 -  a few 5 -  a little 6 -  a little 7 -  a little 
8 -  a few 9 -  a few 10 -  a few 11 -  a little 12 -  a little 13 -  a few 14 -  a 
few 15 -  a little

II

1 -  the 2 -  more 3 -  ...est 4 -  as 5 -  most

III

1 -  Annesi biraz tuz ve birkaç tabak istedi. 2 -  İhtiyar adam bağırdı fakat ço
cuklar onu işitmediler. 3 -  Çocuk on beş çift çorap sattı. 4 -  Çekmecede ne 
buldun? 5 — Küçük kutuda eski bir anahtar buldu. 6 -  Onun babasını bilir 
misiniz? (tanır mısınız) 7 -  Torn benim en iyi arkadaşımdır. 8 -  İstasyona gi
derken Ahmet’i vö kızkardeşini gördüm. 9 -  İngiltere’ye haziranda gideceğiz. 
10 -  Senede dört mevsim vardır. 11 -  Kışın hava çok soğuktur. 12 — Temmuz
da hava genelükle sıcaktır. 13 -  Pipo onun cebindeydi. 14 -  Bir traktör bir 
otomobilden daha faydalıdır. 15 -  Şubat senenin en soğuk ayıdır. 16 -  Oto
mobilini ne zaman sattın? 17 -  Kimin kalemi daha kısadır? 18 -  Çiftliğe gi
derken küçük bir kız gördüler.

IV

1 -  There are a few chairs in the room. 2 -  My money is in my pock
et. 3 -  Ercan sold a lot o f  books. 4 -  There is a woman by the door. 
5 -  The boy drank a little milk. 6 — We don’t go to School in July. 7 — 
Your socks are a little short. 8 — They’ll give you a lot o f  money. 9 — 
There were a few apples in the basket. 10 — The old woman didn’t for
get our names.
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55
GOING TO

İngilizcede Gelecek Zaman kipinin fiil önüne will (shall) getirmek su
retiyle yapıldığını biliyoruz.

I shall (1*11) learn English. İngilizce öğreneceğim.
You’ll sell your house. Evini satacaksın.
He’ll write a letter. Bir mektup yazacak.
We’ll send them a basket o f  fruit. Onlara bir sepet meyve göndereceğiz. 
They’ll carry the baskets to the Sepetleri trene taşıyacaklar,
train.
She’ll begin to clean the room. Odayı temizlemeye başlayacak.
The teacher will ask them a lot Öğretmen onlara birçok sorular
o f questions. soracak.

Bu derste GOING TO ile ifade edilen Gelecek Zaman kipini öğrenece
ğiz. Going to ile yapılan Gelecek Zaman cümlelerinde going to sözü will 
(shall) yardımcı fiilinin yerini tutar. Türkçeye çevrilişi bakımından going to 
ile will (shall) aynı işi görür ve Türkçedeki «-cek, -cak» ekinin yerini tutar.

She will read. Okuyacak.
She is going to read. Okuyacak.

I shall write. Yazacağım.
I am going to write. Yazacağım.

You w ill  se ll. Satacaksın.
You a re  going to se ll. Satacaksın.
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We shall answer the questions. 
We are going to answer the 
questions.

He will bring a dress.
He is going to bring a dress.

They will send a letter.
They are going to send a letter.

Ahmet will buy a car.
Ahmet is going to buy a car.

The girls will help us.
The girls are going to help us.

Sorulara cevap vereceğiz. 
Sorulara cevap vereceğiz.

Bir elbise getirecek.
Bir elbise getirecek.

Bir mektup gönderecekler. 
Bir mektup gönderecekler.

Ahmet bir otomobil alacak. 
Ahmet bir otomobil alacak.

Kızlar bize yardım edecekler. 
Kızlar bize yardım edecekler.

Örneklerde de görüldüğü gibi Türkçeye tercüme edilişi bakımından 
cümle içinde will (shall) ile going to aynı anlamı vermektedirler. Burada 
go fiilinin «gitmek» anlamı ile hiçbir ilgisi kalmamıştır. Sadece, cümlede 
mastar halinde bulunan ve ondan sonra gelen fiile Gelecek Zaman ifadesi ve
ren bir öğe olmuştur.

Going to birleşiminin daima aynı kalmasına karşılık onun önünde bu
lunan to be fiilinin cümlenin öznesine göre değiştiğini görüyoruz. Çok iyi bil
diğimiz gibi tekil şahıslarla to be fiilinin (is), çoğul şahıslarla (are), I zami
ri ile de (am) şekli kullanılır.

Going to ile yapılmış bir Gelecek Zaman cümlesini inceleyecek olur
sak, başta özne, ondan sonra bu özneye uygun to be fiili, ondan sonra going 
to ve ondan sonra da fiil ve nihayet cümleyi tamamlayan diğer kelimelerin 
yer aldığını görürüz.

going to
I am going to write.
I am going to open it.
I am going to teach.
I am going to teach them English. 
He is going to write a letter.
They are going to write a letter. 
She is going to eat an apple.
You are going to shut the window. 
He is going to grow cotton next 
year.

...cek, ...cak 
Yazacağım.
Onu açacağım.
Öğreteceğim.
Onlara İngilizce öğreteceğim.
Bir mektup yazacak.
Bir mektup yazacaklar.
Bir elma yiyecek.
Pencereyi kapayacaksınız. 
Gelecek sene pamuk yetiştirecek.



-445-

Futbol oynayacağız.
Yeni bir traktör alacaklar.

We are going to play football.
They are going to buy a new 
tractor.
She is going to answer you.
He is going to talk in Turkish.
Zeynep is going to fill all the 
glasses.
The man is going to sell his old car. Adam eski otomobilini satacak.

Size cevap verecek.
Türkçe olarak konuşacak.
Zeynep bütün bardakları dolduracak.

Going to ile yapılmış cümleleri bir kalıp içinde görelim :

Özne to be going to fiil diğer kelimeler

I am going to write a letter.
She is going to buy a hat.
You are going to learn English.
We are going to stay here.
He is going to carry all the bags.
They are going to have dinner now.

Türkçeye çevrilmeleri bakımından aynı gibi görünen will (shall) ve 
going to cümleleri arasında anlam bakımmdan fark vardır. Bu farkın ne ol
duğuna kısaca değinelim :

Going to ile yapılan Gelecek Zaman cümlelerinde bir ön karar, niyet 
ve kesinlik vardır. Bunu örnek üzerinde açıklayalım :

I am going to sell my old car. Eski otomobilimi satacağım.

Bu cümle ile otomobilimi satma kararında olduğum, satmayı önceden 
kararlaştırdığım anlatılmış olur.

Tom is going to buy a house. Tom bir ev alacak.

Bu cümlede de Tom’un bir ev alacağı, almak kararında olduğu (almak 
için hazırlandığı, almak niyetinde olduğu) ifade edilmektedir.
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Görüldüğü gibi going to ile yapılan cümlelerde bir niyet, istek, ön
ceden hazırlanmış olma, kesinlik ifadesi vardır. Halbuki will (shall) ile 
yapılmış Gelecek Zaman cümlelerinde ise böyle bir istek yoktur; hemen o 
anda verilmiş bir karar vardır.

Going to ile yapılmış Gelecek Zaman cümlelerini soru yapmak için 
cümle içindeki to be fiilini başa getirmek yeterlidir.

I am going to read a book.
Am I going to read a book?

He is going to sleep there.
Is he going to sleep there?

We are going to help them.
Are we going to help them?

She is going to buy a new dress.
Is she going to buy a new dress?

My son is going to draw a map.
Is my son going to draw a map?

The students are going to play 
football.
Are the students going to play 
football?

They are going to have breakfast. 
Are they going to have breakfast?

Bir kitap okuyacağım.
Bir kitap mı okuyacağım?

Orada uyuyacak.
Orada uyuyacak mı?

Onlara yardım edeceğiz.
Onlara yardım edecek miyiz?

Yeni bir elbise alacak.
Yeni bir elbise alacak mı?

Oğlum bir harita çizecek.
Oğlum bir harita çizecek mi?

Öğrenciler futbol oynayacaklar. 

Öğrenciler futbol oynayacaklar mı?

Kahvaltı edecekler.
Kahvaltı mı edecekler?

Are you going to stay here?
Is she going to cry?
Is the girl going to buy a hat? 
Are they going to answer all the 
questions?
Is Zeynep going to give Mary a 
picture?
Are you going to learn English? 
Are the soldiers going to write 
letters to their families?

Burada mı kalacaksınız?
Ağlayacak mı?
Kız bir şapka mı alacak?
Bütün sorulara cevap verecekler mi?

Zeynep Mary’ye bir resim verecek 
mi?
İngilizce öğrenecek misiniz? 
Askerler ailelerine mektup(lar) mı 
yazacaklar?

1® Recep going to clean the tractor?Recep traktörü temizleyecek mi?
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Going to ile yapılmış soru halindeki Gelecek Zaman cümlelerini de bir 
kalıp halinde görelim :

to be özne going to fiil diğer kelimeler

Is he going to teach us English?

Are you going to tell a story?
Am I going to drive the tractor?
Is the man going to wash the plates?
Are they going to play football?

' Is Mary going to stay with the Çelikels?

Bu cümlelerin olumsuzu da, içinde to be fiili bulunan her cümlede 
olduğu gibi, to be’den sonra not getirmek suretiyle yapılır.

I am going to read a book.
I am not going to read a book.

Bir kitap okuyacağım. 
Bir kitap okumayacağım.

She is going to sell eggs. Yumurtalar satacak.
She is not (isn’t) going to sell eggs. Yumurtalar satmayacak.

You are going to see them soon. Onları yakında göreceksin. 
You aren’t going to see them soon. Onlan yakında görmeyeceksin.

His mother is going to eat an 
apple.
His mother isn’t going to eat an 
apple.

Annesi bir elma yiyecek. 

Annesi bir elma yemeyecek.

The boys are going to drink four Çocuklar dört bardak limonata
glasses o f lemonade.
The boys aren’t going to drink 
four glasses o f  lemonade.

içecekler.
Çocuklar dört bardak limonata 
içmeyecekler.

They are going to give you a cup Size bir fincan süt verecekler, 
o f  milk.
They aren’t going to give you a 
cup o f  milk.

Size bir fincan süt vermeyecekler.



-448-

Olumsuz cümleleri de bir kalıp içinde görelim :

Özne to be + not going to fiil diger kelimeler

He isn’t going to drive the car.
We aren’t going to stay at this hotel.
I am not going to give you a pencil.
Her daughter isn’t going to help the children.
You aren’t going to make a good chair.
Ali isn’t going to sell his dog.

I am going to write a letter.
Am I going to write a letter?
I am not going to write a letter.

He is going to have tea.
Is he going to have tea?
He isn’t going to have tea.

Tom is going to play basketball. 
Is Tom going to play basketball?

Bir mektup yazacağım.
Bir mektup mu yazacağım?
Bir mektup yazmayacağım.

Çay içecek.
Çay mı içecek?
Çay içmeyecek.

Tom basketbol oynayacak. 
Tom basketbol mu oynayacak?

Tom isn’t going to play basketball. Tom basketbol oynamayacak.

We are going to shut the doors. 
Are we going to shut the doors? 
We aren’t going to shut the doors.

She is going to have breakfast.
Is she going to have breakfast? 
She isn’t going to have breakfast.

You are going to learn English. 
Are you going to learn English? 
You aren’t going to learn English.

Kapıları kapayacağız. 
Kapılan kapayacak mıyız? 
Kapıları kapamayacağız.

Kahvaltı edecek.
Kahvaltı mı edecek? 
Kahvaltı etmeyecek.

İngilizce öğreneceksin. 
İngilizce mi öğreneceksin? 
İngilizce öğrenmeyeceksin.

Soru kelimeleri going to ile yapılmış soru cümlelerinin de başına ge
lebilirler.
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Are you going to eat an apple? 
What are you going to eat?
What are you going to buy with 
your money?
What is she going to make?
When is she going to write the 
letter?
Where are you going to put the 
baskets?
When are they going to clean the 
tables?

Bir elma mı yiyeceksin?
Ne yiyeceksin?
Paranla ne alacaksın?

Ne yapacak?
Mektubu ne zaman yazacak? 

Sepetleri nereye koyacaksınız? 

Masaları ne zaman temizleyecekler?

very too

Sıfatların önüne gelerek onlann anlamlarında hafif değişiklikler ya
pan pekiştirme sıfatları vardır. Bunlardan biri olan very’yi daha önceki 
derslerimizde görmüş ve anlamının «pek, çok» olduğunu öğrenmiştik.

very pek, çok
long uzun
very long pek uzun

sad acıklı
very sad pek acıklı

short kısa
very short pek kısa

Görüldüğü gibi very kelimesi, önünde bulunduğu sıfatın anlamını art
tırmaktadır. Şimdi anlam bakımından buna yakın gibi görünen fakat ta
mamen ayrı olan too pekiştirme sıfatını inceleyelim.

Too kelimesinin cümle sonunda gelerek «dahi, de, da» anlamını ver
diğini görmüştük.

Ahmet sometimes comes too. 
I am fine, too.

Ahmet de bazen gelir. 
Ben de iyiyim.
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Cümlenin sonunda kullanıldığı zaman «de, da» anlamını veren too ke
limesi bir sıfattan önce kullanıldığı zaman görevi değişir ve o sıfatı artık fay
dalanılmayacak kadar aşırı bir dereceye yükseltir, yani olumsuz anlamda 
arttırır. Bunun da Türkçe karşılığı «pek, çok» tur.

This tea is very hot. Bu çay pek sıcaktır.

Bu cümlede çayın çok sıcak olduğu bildirilmekte, fakat içilemeyecek 
kadar aşın bir sıcaklıkta olduğu ifade edilmemektedir. Halbuki,

This tea is too hot. Bu çay çok sıcaktır.

cümlesinde ise çayın içilemeyecek kadar sıcak olduğu anlatılmış olmaktadır. 
Görüldüğü gibi very ile pekiştirilen bir sıfatın anlamında bir olumsuzluk 
veya işe yaramayacak durumda bir aşınlık yoktur. Hâlbuki too ile yapılan 
pekiştirmede işe yaramayacak derecede bir aşınlık, kullanma veya faydalan
ma imkânsızlığı anlatılmaktadır. Aşağıdaki örnekleri ve parantez içinde ve
rilen açıklamalan inceleyiniz.

This pencil is very short. 

This pencil is too short.

The weather was very cold. 

The weather was too cold.

This book is very expensive.
This book is too expensive for me.

The basket is very big, but I can 
carry it.
The basket is too big, I can’t 
carry it.
The knife is very big, but I can 
put it in my bag.
The knife is too big, I can’t put 
it in my bag.

Bu kalem pek kısadır. (Ama yine de 
iş görebilir.)
Bu kalem çok kısadır. (İşe 
yaramayacak kadar kısa.)
Hava pek soğuktu. (Fakat yine de 
dışan çıkılabilirdi.)
Hava çok soğuktu. (Dayanılamayacak 
kadar veya sokağa çıkılamayacak 
kadar soğuktu.)
Bu kitap pek pahalıdır.
Bu kitap benim için çok pahalıdır. 
(Benim alamayacağım kadar pah ah.) 
Sepet çok büyüktür, fakat onu 
taşıyabilirim.
Sepet çok büyüktür, onu taşıyamam.

Bıçak çok büyük, fakat onu çantama 
koyabilirim.
Bıçak çok büyük, onu çantama 
koyamam.
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ÖĞRENİLECEK KELİMELER

address [ıdres] adres miss [mis] özlemek
age [eyc] yaş modern [modın] modern
bicycle [baysikıl] bisiklet pen-friend mektuplaşma
dear [diı] aziz, sevgili [penfrend] arkadaşı
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hobby [hobi]

love [lav] 
lovely [lavli] 
walk [work]

zevk için meşguliyet, 
merak 
sevgi, aşk 
sevimli, güzel 
yürüyüş

receive [risi:v] 
repair [ripet] 
try [tray]

almak 
tamir etmek 
denemek, çalışmak, 
uğraşmak

AÇIKLAMALAR

Türkçeye çevrilişi bakımından receive ve take fiilleri aynı anlamda 
gibi görünürler, «almak». Fakat ikisi arasında fark vardır. Receive verilen 
bir şeyi «almak», «kabul etmek» tir. Take ise bir şahsın bir şeyi kendi isteği 
ile almasıdır.

I took the book from the table. Kitabı masadan aldım.
I received your letter. Mektubunu aldım.
They received a packet from their Arkadaşlarından bir paket aldılar, 
friends.
Don’t take this pencil; it is mine. Bu kalemi alma; o benimkidir.

Again and again deyimi Türkçeye «tekrar ve tekrar» şeklinde değil 
«tekrar tekrar» olarak çevrilir.

I told them again and again. Onlara tekrar tekrar anlattım.
They wrote the words again and Kelimeleri tekrar tekrar yazdılar,
again.
I’ll read the exercises again and Çalıştırmaları tekrar tekrar
again. okuyacağım.

«Daha» anlamında olduğunu öğrendiğimiz more kelimesi okuduğu
muz metinde de görüldüğü gibi «daha, daha fazla» anlamında da kullanılır. 
Bu durumdayken, sıfatların mukayesesi konusunda gördüğümüz gibi, bir sı
fat önünde de değildir.

more daha, daha fazla
more addresses daha (fazla) adresler
I’ll send you more addresses. Sana daha fazla adresler

göndereceğim.
Give me more money. Bana daha (fazla) para ver.
She’ll eat more apples. Daha (bir miktar daha) elma

yiyecek.
t There are more pencils in the box. Kutuda daha kalemler var.
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Will you write more letters? Daha mektup yazacak mısın?
They are going to give us more Bize daha portakal verecekler,
oranges.

Go for a walk deyimi «yürüyüşe çıkmak, yürüyerek gezintiye gitmek» 
anlamındadır.

We went for a walk with our Arkadaşlarımızla bir yürüyüşe
friends. çıktık.
Fil go for a walk. Yürüyüşe çıkacağım.
When will you go for a walk? Ne zaman yürüyüşe çıkacaksınız?
All the students went for a walk Bütün öğrenciler tarlalarda bir
in the fields. yürüyüşe çıktılar.

Bir yerde oluşu anlatmak için in ve at öntakılarmm kullanıldığını gör
müştük.

The children are in the room. Çocuklar odadadır.
My friends are at school now. Arkadaşlarım şimdi okuldadır.
Ahmet is at the door. Ahmet kapıdadır.
I’ll be at home at two o ’clock. Saat ikide evde olacağım.
They were at the station. İstasyondaydılar.

Fakat «çiftlikte» deyiminin İngilizcesi bunlardan değişik yapılır. Bun
da on öntakısı kullanılır.

There are a lot o f  cows on the farm.Çiftlikte birçok inekler var.
Hasan Bey is always busy on the Hasan Bey daima çiftlikte meşguldür, 
farm.
There were ninety farm workers Çiftlikte doksan çiftlik işçisi vardı, 
on the farm.

Pen-friend, «mektuplaşma arkadaşı, kalem arkadaşı» anlamındadır.

I have a pen-friend in England. İngiltere’de bir kalem arkadaşım var.
His pen-friend is in Italy. Onun kalem arkadaşı İtalya’dadır.

Bir şahsın mesleği dışında uğraşmaktan zevk aldığı yüzmek, müzik, 
sinema, pul kolleksiyonculuğu, futbol, dağcılık, atletizm, dans, resim, sat
ranç, aktüalite, bir müzik aleti kullanma, her türlü kolleksiyonculuk vs. gibi 
şeylere hobby denir. Türkçeye de hobi kelimesi İngilizceden girmiştir.
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My hobby is the cinema. Benim zevk aldığım şey (hobim)
sinemadır.

His hobbies are the cinema and Onun zevk aldığı şeyler sinema ve
basketball. basketboldür.
What are your hobbies? Sizin zevk aldığınız şeyler nelerdir?

Görüldüğü gibi hobby çoğul yapılınca sondaki y kalkmakta yerine ies 
getirilmektedir.

Evimizde beslediğimiz hayvanlardan bahsederken bunlar için he, she 
gibi şahıslarla kullanılan zamirleri kullandığımızı söylemiştik. Okuduğumuz 
metinde de Ceylan isimli at için she kullanıldığını görüyoruz.

I like Ahmet’s horse Ceylan, but Ahmet’in atı Ceylan’ı severim, fakat 
she doesn’t like me. o beni sevmez.

Try fiili «denemek, çahşmak, gayret etmek, uğraşmak» anlamındadır. 
Son harfi y olduğu için bu fiili Geçmiş Zaman haline sokarken ilâve edilen 
...ed eki ile fiil tried haline girer.

I tried your cigarette, but I 
didn’t like it.
I tried to teach.
I tried to teach them English.
I tried to answer the questions, 
but they were too difficult.
She’ll try to come early.
Ahmet will try to write a letter 
in English.
They’ll try to be there at seven 
o’clock.
They tried to understand the 
questions.
The old woman tried to 
remember our names.

Sigaram denedim (tecrübe ettim), 
fakat onu beğenmedim.
Öğretmeye gayret ettim, (uğraştım) 
Onlara İngilizce öğretmeye uğraştım. 
Sorulara cevap vermeye çalıştım, 
fakat onlar çok zordular.
Erken gelmeye çalışacak.
Ahmet İngilizce olarak bir mektup 
yazmaya çalışacak.
Saat yedide orada olmaya çalışacaklar.

Sorulan anlamaya çalıştılar.

İhtiyar kadın isimlerimizi hatırlamaya 
çalıştı.
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A LETTER FROM MARY MILLER

Çelikel Çiftliği
Yenidoğan
TURKEY

14 April, 2006
Dean Ann,

I received your lovely letter two days ago. I read it again and 
again. I am very happy here, but I miss you all. How are all my 
teachers and friends? Please write me more about everybody in your 
next letter.

'  The Çelikels are wonderful people. Their farm is very big and 
modern. Ahmet and Zeynep speak English very well. Their father, 
Mr. Çelikel, can speak a little but Mrs. Çelikel’s English is very bad. 
We can’t understand her.

The children go to school early in the morning. Hasan Bey is 
always busy on the farm, and Mrs. Çelikel is usually in the kitchen. 
So I sit and read my books and try to understand Hatice’s Turkish or 
go for a walk in the fields, I like Ahmet’s beautiful horse Ceylan, but 
she doesn’t like me much. ~

Last week Ahmet repaired his old bicycle for me. I sometimes 
go to the lake on this bicycle.

My mother and father went to Ankara last week. My father is 
going to teach English at a school there-1 am trying to teach Hatice 
English W t  she laughs all the time and doesn’t learn a word. Her 
little son Selim is much better than her. He is beginning to say a few 
English words.

I went to Zeynep’s school about three weeks ago. The children 
in her class wanted some pen-friends from England. Will you please 
write me the names o f  our friends and their ages, hobbies and 
addresses? There are about forty pupils in her class /but send me 
more names and addresses because other classes wanted to have 
English pen-friends too. Please send me some magazines with pic
tures. I’ll give them to Zeynep’s friends. They want to read every
thing in English.

That’s all for now.
Love
Mary
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MARY MILLER’DEN BİR MEKTUP

Çelikel Çiftliği
Yenidoğan
TURKEY

14 Nisan, 2006

Sevgili Ann,
Güzel mektubunu iki gün önce aldım. Onu tekrar tekrar okudum. Bu

rada çok mutluyum fakat hepinizi çok özlüyorum. Bütün öğretmenlerim ve 
arkadaşlarım nasıllar? Lütfen gelecek mektubunda bana herkes hakkında 
daha fazla yaz.

Çelikeller harikulade insanlar. Onların çiftliği çok büyük ve modern. 
Ahmet ve Zeynep çok iyi İngilizce konuşuyorlar. Babalan Bay Çelikel biraz 
konuşabilir fakat Bayan Çelikel’in İngilizcesi çok fena. Onu anlayamayız.

Çocuklar sabahleyin erken okula giderler. Haşan Bey daima çiftlikte 
meşguldür, Bayan Çelikel genelde mutfaktadır. Bu sebepten oturur kitaplan- 
mı okurum ve Hatice’nin Türkçesini anlamaya çalışınm veya tarlalarda yü
rüyüşe giderim. Ahmet’in güzel atı Ceylan’ı severim, fakat o beni çok sevmez.

Geçen hafta Ahmet eski bisikletini benim için tamir etti. Bazen bu bi
sikletle göle giderim.

Annem ve babam geçen hafta Ankara’ya gittiler. Babam orada bir 
okulda İngilizce öğretecek. Hatice’ye İngilizce öğretmeye çalışıyorum fakat 
hep güler (gülüyor) ve bir kelime öğrenmez (öğrenmiyor). Onun küçük oğlu 
Selim ondan çok daha iyi. Birkaç İngilizce kelime söylemeye başlıyor.

Yaklaşık üç hafta önce Zeynep’in okuluna gittim. Onun sınıfındaki ço
cuklar İngiltere’den birkaç kalem arkadaşı istediler. Lütfen bana arkadaşla
rımızın isimlerini, yaşlarım, hobilerini ve adreslerini yazar mısın? Onun sı
nıfında yaklaşık kırk öğrenci var fakat bana daha fazla isim ve adres gönder, 
çünkü diğer sınıflar da İngiliz kalem arkadaşına sahip olmak istediler. Lüt
fen bana resimli birkaç dergi gönder. Onları Zeynep’in arkadaşlarına verece
ğim. İngilizce olarak her şeyi okumak istiyorlar.
Şimdilik hepsi bu.

Sevgi (1er)
Mary



f  ALIŞTIRMALAR " j

I
Bu cümlelerdeki will (shall) yerine going to koyunuz.

I -  He’ll sell his old house. 2 -I ’ll repair my old bicycle. 3 -  The nurse 
will have lunch at this restaurant. 4 - 1  won’t answer your questions. 
5 _ My father will buy a dress for my mother. 6 -  Hasan will help us. 
7 -  Will Ahmet drive the tractor? 8 -  Hatice will make soup. 9 -  The 
maid won’t wash all the plates. 10 -  Shall we have breakfast early?
II -  They’ll tell us a lot o f stories. 12 -  The student won’t show you 
his maps. 13 -  Will the teacher translate the story from English into 
Turkish? 14 -  Ahmet will clean his room. 15 -  Will you play football 
with us?

n
Boş yerleri doldurunuz.

1 -  We are g o in g  answer all the letters. 2 -  She wrote the new
words again a n d  3 -  My mother i s  to buy a new dress. 4 -  She
tried ......  understand the question, but it was too difficult for her.
5 -  My son and his friend will g o  a walk. 6 -  Will you repair the
b icy c le  me please? 7 -  W e  going to buy a modern farm. 8 -
 she g o in g  learn English? 9 -  All the students are going for
 walk. 10 -  We tr ie d  carry the baskets to the train, but they
were too big.

HI
Translate into Turkish.

1 -  I received your letter yesterday. 2 -  She missed all her friends. 
3 -  Have you any pen-friends in England? 4 - 1  can’t repair a tractor. 
5 -  His father’s age was seventy. 6 -  There were lovely flowers in 
their garden. 7 -  What are your hobbies? 8 -  Will you write your 
address, please? 9 -  We are going to repair all the old bicycles. 10 -  Is 
she going to sell her car? 11 -  The tea is too hot; you can’t drink it. 
12 -  We saw the film again and again. 13 -  When will you go for a 
walk? 14 -  Can you give me more flowers, because my mother wanted 
a lot o f  flowers. 15 -  She tried to read the book, but it was too 
difficult.

IV
Translate into English.

1 — Süt çok sıcak, onu içemem. 2 — Radyomuzu tamir edecekler. 3 — Onların 
adresini bilmiyorum. 4 — Yaşınız nedir? 5 — Zevk aldığım şeyler futbol ve si
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nemadır. 6 -  İngiltere’de birçok modern istasyonlar vardır. 7 -  Mektubunu 
dört gün önce aldım. 8 -  Sana tekrar tekrar anlattım. 9 -  Kahveyi içmeye ça
lıştım, fakat çok (içilemeyecek kadar) sıcaktı. 10 -  Şimdilik hepsi bu. Gelecek 
mektubumda sana birkaç resim göndereceğim.

önceki alıştırm aların yapılm ış şekli
I

1 -  They are going to Ankara. 2 -  He’ll teach English. 3 -  No, she isn’t. 
4 -  They’ll go to England. 5 -  Yes, they will. 6 -  Ahmet will take them 
to the station. 7 -  Yes, they are. 8 -  She gave Mrs. Miller a packet o f 
börek. 9 -  Yes, she did. 10 -  Yes, they will. 11 -  He has two daughters. 
12 -  Yes, she is. 13 -  Ali was near the jeep. 14 -  She sent a basket. 
15 -  There is fruit.

II

1 -  to 2 -  o f 3 -  to 4 -  have 5 -  had 6 -  o f  7 -  am, o f  8 -  is, at 9 -  on 
10 -  in 11 -  o f 12 -  to 13 -  to 14 -  the 15 -  in

m

1 -  Saat on ikide öğle yemeği yerim. 2 -  Saat yedide akşam yemeği yediler. 
3 -  Haşan saat beşte çay içti. 4 — Çay mı yoksa süt mü içeceksiniz? 5 -  Her 
sabah çay içer. 6 -  Öğretmen ne zaman akşam yemeği yiyecek? 7 -  Genellikle 
saat sekizde kahvaltı ederler. 8 -  Arkadaşın ne zaman kahvaltı etti? 9 -  Sel
ma köpeğimden korkar. 10 -  Elbisemi beğendin mi? 11 -  Otomobillerini 
niçin sattılar? 12 -  Hayvanlardan niçin korkarlar? 13 — İhtiyar kadın isimle
rimizi hatırlayamaz. 14 — Müdür şişman bir adamdı. 15 — Yakında birçok 
yeni kelimeler öğreneceksiniz.

IV

1 -  We’ll have dinner soon. 2 - 1  am afraid o f  them. 3 -  They’ll send us 
two packets o f salt. 4 -  This morning we’ll have breakfast late. (We’ll 
have breakfast late this morning.) 5 -  Who are you afraid of? 6 -  What 
are they afraid of? 7 -  Tom will have lunch at two o ’clock. 8 -  We don’t 
have dinner at seven o ’clock. 9 -  Why did you open the doors? 10 -  
They don’t like fruit. 11 -  Where shall we have tea? 1 2 -1  can’t carry 
these baskets. 13 -  My son is afraid o f cows. 14 -  Our guests will have 
dinner with us. 15 -  They’ll answer our questions.
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57
GEÇMİŞTE DEVAMLI HAL

Henüz yapılmakta olan hareketleri anlatmak için Şimdiki Zaman kipi
nin kullanıldığını biliyoruz.

I am writing a letter now. Şimdi bir mektup yazıyorum.
He is walking to the door. Kapıya yürüyor.
We are looking at the bird. Kuşa bakıyoruz.
They are reading a story book. Bir hikâye kitabı okuyorlar.

Bu cümlelerdeki fiiller sözün söylendiği anda oluş halindedirler. Yani, 
yazma, yürüme, bakma ve okuma hareketleri bu cümleler söylendiği anda 
devam etmektedir.

Bir hareketin geçmişte bir müddet devam edişi geçmişte devamlı hal 
kipiyle anlatılır.

Bir mektup yazıyordum. (Yazmaktaydım.)
Kapıya yürüyordu.
Kuşa bakıyorduk.
Bir hikâye kitabı okuyorlardı.

Bu cümlelerde, yazma, yürüme, bakma ve okuma hareketlerinin geç
mişte bir müddet devam etmiş olduğu anlatılmaktadır.

İngilizcede bu kipin yapılışı gayet kolaydır. Şimdiki Zaman halindeki 
bir cümlede bulunan to be fiilini Geçmiş Zaman haliyle değiştirmek, yani is, 
am yerine was, are yerine were kullanmak yeterlidir.



-460-

Aşağıya, Şimdiki Zaman halindeki cümlelerin nasıl geçmişte devamlı 
hal yapılacağını görmeniz için örnekler veriyoruz. Ancak, geçmişte devamlı 
hal olarak verdiğimiz örnekler bu halleriyle tam bir cümle anlamı vermedik
lerinden bunlardaki eksikliği noktalarla gösteriyoruz. Bunun sebebini biraz 
sonra açıklayacağız. Şimdi örnekleri inceleyelim.

I am writing.
I was writing......

You are sitting, 
you were sitting......

He is going, 
he was going......

She is sleeping, 
she was sleeping......

It is running, 
it was running......

We are playing, 
we were playing......

You are talking, 
you were talking......

They are reading, 
they were reading......

I was asking......
you were learning......
he was eating......
she was com ing......
it was drinking......
we were cleaning......
you were walking......
they were teaching......

Robert is standing by the tree. 
Robert was standing by the tree.

Yazıyorum.
 yazıyordum

Oturuyorsun.
 oturuyordun

Gidiyor.
 gidiyordu

Uyuyor.
 uyuyordu

Koşuyor.
 koşuyordu

Oynuyoruz.
 oynuyorduk

Konuşuyorsunuz.
 konuşuyordunuz

Okuyorlar.
 okuyorlardı

 soruyordum
 öğreniyordun
 yiyordu
 geliyordu
 içiyordu
 temizliyorduk
 yürüyordunuz
 öğretiyorlardı

Robert ağacın yanında duruyor. 
Robert ağacın yanında duruyordu.
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My mother is cleaning the room. Annem odayı temizliyor.
My m other was cleaning the room. Annem odayı temizliyordu.

Mary is writing a letter. Mary bir mektup yazıyor.
Mary was writing a letter. Mary bir mektup yazıyordu.

They are com ing here. Buraya geliyorlar.
They were coming here. Buraya geliyorlardı.

The students are reading books. Öğrenciler kitaplar okuyorlar.
The students were reading books. Öğrenciler kitaplar okuyorlardı.

They were going to the station. İstasyona gidiyorlardı.
Hasan Bey was talking with Recep.Hasan Bey Recep’le konuşuyordu. 
The cat was sleeping under the Kedi sandalyenin altında uyuyordu, 
chair.
The dogs were running to the car. Köpekler otomobile koşuyorlardı. 
Hatice was helping Fatma Hanım. Hatice, Fatma Hamm’a yardım

ediyordu.
She was washing the plates. Tabaklan yıkıyordu.
My friends were learning English. Arkadaşlanm İngilizce öğreniyorlardı.

Bu cümlelerin soru halleri de, içinde to be fiili bulunan her cümlede 
olduğu gibi, to be cümle başına alınmak suretiyle yapılır.

I was asking ...... soruyordum
was I asking? ................................. ...... soruyor muydum?

were you learning?  ...... öğreniyor muydun?
was he eating?  ...... yiyor muydu?
was she com ing?  ...... geliyor muydu?
was it drinking?  ...... içiyor muydu?
were we cleaning? ...... temizliyor muyduk?
were you walking?  ...... yürüyor muydunuz?
were they teaching?  ...... öğretiyorlar mıydı?

Olumsuz yapmak için de to be’den sonra not getirilir.

I was asking  ...... soruyordum
I w a sn 't  a s k in g   ....... sorm uyordum

you weren’t learning  ...... öğrenmiyordun
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he wasn’t eating  ...... yemiyordu
she wasn’t com ing   gelmiyordu
it wasn’t drinking  ...... içmiyordu
we weren’t cleaning  ...... temizlemiyorduk
you weren’t walking   yürümüyordunuz
they weren’t teaching  ...... öğretmiyorlardı

geçmişte devamlı hal cümle kalıbı

özne was, were ing almış fiil diğer kelimeler

I was carrying a basket.
They were talking in English.
My son was sleeping in his bed.
The soldiers were running to the hill.
Ahmet was smoking a cigarette.
She was standing behind the door.

Biraz önce geçmişte devamlı hal cümlelerini Şimdiki Zaman cümlele
riyle karşılaştırmalı olarak verirken bunların bu halleriyle tam bir anlam 
vermediklerini, bir eksik taraf olduğunu ve bunu işaret etmek için de nokta
lar koyduğumuzu söylemiştik. Şimdi bu konuyu açıklayalım :

İngilizcede, geçmişte bir hareket devam etmekte iken bu esnada başka 
bir fiil daha yapılırsa, devam etmekte olan hareket geçmişte devamlı hal ki
piyle, diğeri Geçmiş Zaman kipiyle anlatılır.

Bu açıklamadan anlaşılıyor ki, içinde geçmişte devamlı hal kipi bulu
nan bir cümlede aynca bir de Geçmiş Zaman halinde olan ikinci bir kısım 
oluyor. İşte biraz önce geçmişte devamlı halde bulunan kısa cümlelerin tam 
bir anlam vermediğini, eksik bir kısım olduğunu söyleyişimizin sebebi budur. 
Bu arada şunu da ilâve edelim ki, geçmişte devamlı halde bulunan bir cüm
lede mutlaka ikinci bir Geçmiş Zaman kısmı olması şart değildir, fakat genel 
olarak böyle bir ikinci kısım olduğu için bu şekli öğreneceğiz.

Şimdi bunu örnekler üzerinde inceleyelim :

Daha kolay anlaşılması için elimize, içinde geçmişte devamlı hal ile 
Geçmiş Zaman kısmı bulunan bir Türkçe cümle alalım ve bunun İngilizcesi
nin nasıl yapılacağını görelim. Bu cümlemiz şu olsun :
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Siz geldiğiniz zaman kahve içiyorduk.

Bu cümlede ikinci kısmın nasıl yapılacağım bu dersimizde öğrendik, 

we were drinking coffee......

Şimdi öğreneceğimiz birinci kısım, yani «siz geldiğiniz zaman» sözü
nün nasıl yapılacağıdır.

Bu ibaredeki «zaman» kelimesinin karşılığı olarak İngilizcede when 
kelimesi kullanılır. Bildiğiniz gibi when kelimesini «ne zaman» anlamında 
bir soru kelimesi olarak görmüştük. Burada ise cümledeki iki kısmı birbiri
ne bağlayan bir bağ olarak kullanılmaktadır. Soru kelimesi olmaktan çık
mıştır. When kelimesinin bir cümlede soru kelimesi olarak mı yoksa «za
man» anlamında bir bağ olarak mı kullanıldığı cümlenin durumundan kolay
ca anlaşılır. Soru kelimesi olması için soru halinde bir cümlenin başında ol
ması gerekir. Oysa bağ olarak «zaman» anlamında kullanıldığında soru ha
lindeki cümle başında değildir.

when zaman
you came siz geldiniz
when you came siz geldiğiniz zaman

when I saw 
when I asked 
when he walked 
when they came 
when Selma brought

gördüğüm zaman 
sorduğum zaman 
yürüdüğü zaman 
geldikleri zaman 
Selma getirdiği zaman

Şimdi when ile başlayan kısımla daha önce gördüğümüz geçmişte de
vamlı halde bulunan cümleleri birleştirelim.

we were drinking coffee......
when you came
We were drinking coffee when
you came.
bhey were playing football......
when I saw
when I saw them
Fhey were playing football when
1 saw them.

 kahve içiyorduk
siz geldiğiniz zaman
Siz geldiğiniz zaman kahve içiyorduk.

 futbol oynuyorlardı.
gördüğüm zaman 
onlan gördüğüm zaman 
Onlan gördüğüm zaman futbol 
oynuyorlardı.
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She was reading a book when I 
came into the room.
Tom was sleeping in his bed when 
they got up.
Tom was running to the train 
when they saw him.
I was writing a letter when you 
saw me.
She was sitting in the garden 
when we saw her.
Zeynep was running to the class
room when the lesson began.
We were cleaning the tables when 
you came in.
We were smoking cigarettes when 
you came in.
I was going to my mother when 
you saw me.
You were running to the station 
when my father saw you.

Odaya girdiğim zaman o bir kitap 
okuyordu.
Onlar kalktığı zaman Tom yatağında 
uyuyordu.
Onu gördükleri zaman Tom trene 
koşuyordu.
Beni gördüğünüz zaman bir mektup 
yazıyordum.
Onu gördüğümüz zaman bahçede 
oturuyordu.
Ders başladığı zaman Zeynep sınıfa 
koşuyordu.
Siz girdiğiniz zaman biz masaları 
temizliyorduk.
Siz girdiğiniz zaman sigara içiyorduk.

Beni gördüğün zaman anneme 
gidiyordum.
Babam sizi gördüğü zaman istasyona 
koşuyordunuz.

Yukarıdaki örneklerde cümle içinde, önce geçmişte devamlı halde bu
lunan kısmın, ondan sonra da when ile başlayan Geçmiş Zaman halindeki 
kısmın yer aldığım görüyoruz. Bu iki kısım yer değiştirebilirler. Bu durum
da cümlenin anlamında bir değişme olmaz.

They were playing football when 
I saw them.
When I saw them they were 
playing football.

Zeynep was running to the 
classroom when the lesson began. 
When the lesson began Zeynep 
was running to the classroom.

Onlan gördüğüm zaman futbol 
oynuyorlardı.
Onlan gördüğüm zaman futbol 
oynuyorlardı.

Ders başladığı zaman Zeynep sınıfa 
koşuyordu.
Ders başladığı zaman Zeynep sınıfa 
koşuyordu.

My mother was washing the plates Mutfağa girdiğim zaman annem 
when I went into the kitchen. tabaklan yıkıyordu.
When I went into the kitchen, my Mutfağa girdiğim zaman annem 
mother was washing the plates. tabaklan yıkıyordu.
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The teacher was telling a story 
when the headmaster came into 
the classroom.
When the headmaster came into 
the classroom, the teacher was 
telling a story.

Ahmet was repairing his bicycle 
when Mary saw him.
Mary onu gördüğü zaman Ahmet 
bisikletini tamir ediyordu.

She was drinking tea when the 
small boy opened the door.
Küçük çocuk kapıyı açtığı zaman 
o çay içiyordu.

Müdür sınıfa girdiği zaman öğretmen 
bir hikâye anlatıyordu.

Müdür sınıfa girdiği zaman öğretmen 
bir hikâye anlatıyordu.

The boys were drawing maps 
when the teacher came in. 
Öğretmen girdiği zaman çocuklar 
haritalar çiziyorlardı.

He was smoking a cigarette 
when the maid went out.
Hizmetçi çıktığı zaman o bir sigara 
içiyordu.

Görüldüğü gibi soru halindeki cümlelerin başında bulunan ve «ne za
man» anlamında bir soru kelimesi olan when ile, şimdi öğrendiğimiz tipteki 
cümlelerde kullanılan ve «zaman» anlamım veren when tamamen ayrı 
anlamdadırlar. Bu farkı aşağıdaki örneklerle bir daha belirtelim,

Did you go? Gittin mi?
When did you go? Ne zaman gittin?

You went, 
when you went

Gittin.
gittiğin zaman
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Did she see?
When did she see?

She saw. 
when she saw

Did they open?
When did they open?

They opened, 
when they opened

Did the man sleep?
When did the man sleep?

The man slept, 
when the man slept

Gördü mü?
Ne zaman gördü?

Gördü.
gördüğü zaman

Açtılar mı?
Ne zaman açtılar?

Açtılar.
açtıkları zaman

Adam uyudu mu?
Adam ne zaman uyudu?

Adam uyudu, 
adam uyuduğu zaman

geçmişte devamlı hal cümle kalıbı

özne
was
were fiil

diğer
kelimeler when özne fiil

diğer
kelimeler

She 
Ali 
They 
His son 
We
¥ou

was
was
were
was
were
were

eating
carrying
playing
reading
buying
sleeping

an apple 
the bags 
basketball 
a book 
tickets

when
when
when
when
when
when

you
they
we
Recep
you
they

came
saw
came
came
saw
opened

here.
him.
to the park.
in.
us.
the door.
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ÖĞRENİLECEK KELİMELER

envelope [envılıp] zarf rain [reyn] (yağmur) yağmak
full [ful] dolu regards [riga:dzj selam, saygı
funny [fani] tuhaf sausage [sosic] sosis, sucuk
list [list] liste sunny [sani] güneşli
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picnic [piknik] piknik p.s. [pi:es] dipnot, not
post card [poust ka:d] kartpostal wet [wet] ıslak
without [widaut] ...sız, olmadan postman [poustmın] postacı
wood [wud] orman

AÇIKLAMALAR

«Kır gezintisi» anlamında olan pikniğe gidiş anlatılırken «pikniğe git
mek» sözü İngilizcede to go for a picnic şeklinde yapılır.

to go for a picnic 
We went for a picnic.
They’ll go for a picnic tomorrow. 
We can’t go for a picnic tomorrow, 
because it is raining.
When will you go for a picnic? 
They went for a picnic in the 
wood on Saturday.

pikniğe (kır gezintisine) gitmek 
Pikniğe gittik.
Yann bir pikniğe gidecekler.
Yarın pikniğe gidemeyiz, çünkü 
yağmur yağıyor.
Ne zaman pikniğe gideceksiniz? 
Cumartesi günü ormanda bir pikniğe 
gittiler.

«selâm, hürmet» anlamında olan regards kelimesi genel olarak best 
regards şeklinde mektupların sonunda kullanılır. Türkçedeki «en iyi dilek
ler, selâmlar, saygılar, hürmetler» gibi mektup sonlarında söylenen sözler 
anlamındadır.

They send you their best regards. 
We sent them our best regards. 
Ahmet sends his best regards. 
Give my best regards to Mary.

Size selamlarım gönderiyorlar. 
Onlara selamlarımızı gönderdik. 
Ahmet selamlarını gönderiyor. 
Selamlarımı Mary’ye ilet. (= ver)

Mektup bittikten sonra unutulmuş bir şeyi alta ilâve ederken yazılan 
Türkçedeki «dipnot, not» kelimelerinin karşılığı olarak İngilizcede p.s. harf
leri yazılır. Bu harfler «dipnot, not» anlamında olan postscript kelimesinin 
kısaltılmışıdır.

full of

Full o f  ibaresi «...ile dolu» anlamındadır.

full o f  apples elma ile dolu, elma dolu
The basket was full o f  apples. Sepet elma doluydu.



-469-

The bag was full o f  pencils.
The room is full o f  students. 
The field is full o f  cows.
The streets are full o f  cars.
Our garden was full o f  dogs. 
The buses were full o f  soldiers.

Çanta kalem doluydu.
Oda öğrenci doludur.
Tarla inek doludur. 
Caddeler otomobil doludur. 
Bahçemiz köpek doluydu. 
Otobüsler asker doluydu.

without

Bu kelimenin anlamı, «...sız, olmadan, olmaksızın» dır.

without a pencil 
without a key 
without a map
You can’t write without a pencil. 
She can’t open the door without 
a key.
Can you drink without a glass?
I can walk without shoes.

kalemsiz, kalem olmadan
anahtarsız
haritasız
Kalemsiz yazamazsınız. 
Kapıyı anahtarsız açamaz.

Bardaksız içebilir misiniz? 
Ayakkabısız yürüyebilirim.

it is raining

İngilizcede yağmurun yağışı söylenirken «O yağıyor.» un karşılığı olan 
(It is raining.) denir.

It is raining.
It will rain.
It was raining.
It was raining when you came 
here.
I think it will rain tomorrow. 
Does it rain every day?
Does it rain often here?
I don’t think it will rain.
It was raining when you brought 
the packet.
We didn’t go for a picnic, because 
it was raining.

0  yağıyor. (= Yağmur yağıyor.) 
Yağmur yağacak.
Yağmur yağıyordu.
Siz buraya geldiğiniz zaman yağmur 
yağıyordu.
Zannederim yarın yağmur yağacak. 
Her gün yağmur yağar mı?
Burada sık sık yağmur yağar mı? 
Yağmur yağacağım zannetmem.
Sen paketi getirdiğin zaman yağmur 
yağıyordu.
Pikniğe gitmedik, çünkü yağmur 
yağıyordu.



weather yerine it

İngilizcede genel olarak, aşağıda göreceğiniz tipteki cümlelerde 
weather anlamında it kullanılır.

The weather is hot today.
It is hot today.
It is cold today.
It is sunny now.
It was very cold yesterday.
It will be sunny tomorrow.
We didn’t go to the cinema, 
because it was very cold.
I’ll take my hat, because it is 
sunny.
I think it will be sunny tomorrow.

It was very hot yesterday, so we 
went to the lake.
It was too cold, so we didn’t go 
to the cinema.
It will be very sunny next week.

Bugün hava sıcaktır.
Bugün hava (o) sıcaktır.
Bugün hava soğuktur.
Şimdi hava güneşlidir.
Dün hava çok soğuktu.
Yarın hava güneşli olacak. 
Sinemaya gitmedik, çünkü hava çok 
soğuktu.
Şapkamı alacağım, çünkü hava 
güneşli.
Zannederim yarın hava güneşli 
olacak.
Dün hava çok sıcaktı, bu sebepten 
göle gittik.
Hava çok soğuktu, bu sebepten 
sinemaya gitmedik.
Gelecek hafta hava çok güneşli 
olacak.

A LETTER FROM ANN GREEN TO MARY MILLER

24 Park street, 
LONDON W C 2 
ENGLAND 
20 April, 2006

Dear Mary,

I received your lovely letter yesterday. I was doing my 
homework when the postman brought your letter. Thank you very 
much for the family picture o f the Qelikels.

All our teachers and friends are fine. I told them a lot o f  things 
about you. Our headmaster wants some post cards o f  Turkey. Can 
you send him some?
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I told the children in our class about the addresses. Nearly all 
o f them wanted to have pen-friends in Turkey. The other classes 
heard about this at lunch time and they all gave me their addresses. 
Now I have about 100 addresses. Can you find 100 boys and girls in 
Zeynep’s school?

Last week we went for a picnic in the wood with our geography 
teacher Miss Smith. It was a very nice picnic. The weather was fine 
and sunny. We played under the trees. The wood was full o f  big trees 
and very lovely flowers.

We had lunch at one o ’clock. Everybody had eggs, sausage and 
jam. But there wasn’t any salt. We ate the eggs without salt. After 
lunch we all sat under the trees. Some o f  the children slept. After 
about an hour a boy shouted,

«It is raining!»
It was very funny. There weren’t any clouds in the sky half an 

hour ago. Now it was raining. We were all wet. Everybody was 
standing under a big tree when a boy shouted, «Here is the salt! But 
it is wet too.»

On our way to school we all laughed.
I’ll write you about our friends in my next letter. We all send 

you our best regards.
love,
Ann Green

ANN GREEN’DEN MARY MILLER’E BİR MEKTUP

24 Park street, 
LONDON W C 2 
ENGLAND 
20 Nisan, 2006

Sevgili Mary,
Sevimli mektubunu dün aldım. Postacı mektubunu getirdiği zaman ev 

ödevimi yapıyordum. Çelikellerin aile resmi için çok teşekkür ederim.
Bütün öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız iyidirler. Onlara senin hak

kında birçok şeyler anlattım. Müdürümüz birkaç Türkiye kartpostalı istiyor. 
Ona birkaç (tane) gönderebilir misin?
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Sımfımızdaki çocuklara adresler hakkında söyledim. Onların hemen 
hemen hepsi Türkiye’de kalem arkadaşına sahip olmak istediler. Öğle yeme
ği vaktinde diğer sınıflar bunu işittiler ve hepsi bana adreslerini verdiler. 
Şimdi yaklaşık 100 adresim var. Zeynep’in okulunda 100 çocuk ve kız bula
bilir misin?

Geçen hafta coğrafya öğretmenimiz Miss Smith ile ormanda bir pikni
ğe gittik. Çok güzel bir piknikti. Hava güzel ve güneşliydi. Ağaçların altında 
oynadık. Orman büyük ağaçlar ve çok sevimli çiçeklerle doluydu.

Saat birde öğle yemeği yedik. Herkesin yumurtası, sucuğu ve reçeli 
vardı. Fakat hiç tuz yoktu. Yumurtaları tuzsuz yedik. Öğle yemeğinden son
ra hepimiz ağaçların altında oturduk. Çocukların bazıları uyudular. 
Yaklaşık bir saat sonra bir çocuk bağırdı,

«Yağmur yağıyor!»
Çok tuhaftı. Yanm saat önce gökte hiç bulut yoktu. Şimdi yağmur ya

ğıyordu. Hepimiz ıslaktık. Bir çocuk, «İşte tuz! Fakat o da ıslak.» diye bağır
dığı zaman herkes büyük bir ağacın altında duruyordu.

Okula giderken hepimiz güldük.
Gelecek mektubumda sana arkadaşlarımız hakkında yazacağım. Sana 

hepimiz selâmlarımızı gönderiyoruz.

Sevgiler 
Ann Green



ALIŞTIRMALAR

i

Bu cümleleri geçmişte devamlı hale sokunuz.

1 -  We are learning English. 2 -  Ahmet is repairing his old bicycle. 
3 -  My daughter is having dinner. 4 -  Recep is carrying the bags to 
the train. 5 -  It is raining. 6 -  The boys are selling tomatoes. 7 -  The 
students are standing under a tree. 8 -  The girl is bringing a basket. 
9 -  The little girl is crying. 10 -  Ercan’s sister is writing a letter.

II

Bu cümleleri when ile bağlayınız.

1 -  It was raining. I went out. 2 -  Hasan was reading a newspaper. I 
saw him. 3 -  The teacher was drawing a map on the blackboard. The 
students came in. 4 -  We were drinking tea. You opened the door. 5 -  
They were going to the station. Ali brought the basket.

in
Translate into Turkish.

1 -  The letter was in the envelope. 2 -  They’ll tell us funny stories. 
3 -  Your name isn’t in the list. 4 -  We’ll go for a picnic tomorrow. 5 -  
We were having breakfast when the postman came. 6 -  It was raining 
when we went out. 7 -  Can you eat eggs without salt? 8 - 1  received 
your post card yesterday. 9 -  Please give my best regards to your 
mother. 10 -  I tried to understand the question, but it was too 
difficult for me. 11 -  Who are you afraid of? 12 -  Recep was eating an 
apple when I saw him. 13 -  It is sunny today, but tomorrow it will be 
cold. 14 -  It was cold yesterday. 15 -  My room  was full o f  cats. 16 -  
Give me your address, please. 17 -  Can you walk without shoes in the 
wood? 18 -  The postman brought a letter from my pen-friend in Italy. 
19 -  The box on the table was full o f  old keys. 2 0 - 1  think it will be 
fine tomorrow.

IV

Translate into English.

1 -  Bir pikniğe gideceğiz. 2 -  Dün hava güneşliydi, fakat şimdi soğuktur. 3 -  
Onu gördüğüm zaman postacı bizim eve geliyordu. 4 -  Yağmur yağıyor. 5 -  
Sosis ve yumurta yiyeceğiz. 6 — Okul bahçesi öğrenci doluydu. 7 — Bizim isim
lerimiz listede değildi. 8 — Kalemsiz yazamam. 9 — Onlann adresini bilir mi
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siniz? 10 -  Elbiselerimiz ıslaktı. 11 -  Kapıyı açtığımız zaman erkek kardeşin 
uyuyordu. 12 -  Sinemaya gittiğimiz zaman yağmur yağıyordu.

önceki alıştırm aların yapılm ış şekli

I

1 -  He is going to sell his old house. 2 - 1  am going to repair my old 
bicycle. 3 -  The nurse is going to have lunch at this restaurant. 4 - 1  
am not going to answer your questions. 5 -  My father is going to buy 
a dress for my mother. 6 -  Hasan is going to help us. 7 -  Is Ahmet 
going to drive the car? 8 -  Hatice is going to make soup. 9 -  The maid 
isn’t going to wash all the plates. 10 -  Are we going to have breakfast 
early? 11 -  They are going to tell us a lot o f  stories. 12 -  The student 
isn’t going to show you his maps. 13 -  Is the teacher going to 
translate the story from English into Turkish? 14 -  Ahmet is going to 
clean his room. 15 -  Are you going to play football with us?

II

1 -  to 2 -  again 3 -  going 4 -  to 5 -  for 6 -  for 7 -  are 8 -  is, to 9 -  a 
10 -  to

m

1 -  Mektubunu dün aldım. 2 -  Bütün arkadaşlarım özledi. 3 -  İngiltere’de 
hiç mektup arkadaşın var mı? 4 -  Bir traktör tamir edemem. 5 -  Onun baba
sının yaşı yetmişti. 6 -  Onların bahçesinde sevimli çiçekler vardı. 7 -  
İlgilendiğin şeyler nelerdir? 8 -  Lütfen adresinizi yazar mısınız? 9 -  Bütün 
eski bisikletleri tamir edeceğiz. 10 -  Otomobilini satacak mı? 11 -  Çay çok sı
cak; onu içemezsiniz. 12 -  Filmi tekrar tekrar gördük. 13 -  Ne zaman bir yü
rüyüşe gideceksiniz? 14 -  Bana daha çiçek verebilir misiniz, çünkü annem 
çok çiçek istedi. 15 -  Kitabı okumaya çalıştı, fakat o çok zordu.

IV

1 -  The milk is too hot; I can’t drink it. 2 -  They’ll repair our radio. 
3 - 1  don’t know their address. 4 -  What is your age? 5 -  My hobbies 
are the football and cinema. 6 -  There are a lot o f  modern stations in 
England. 7 - 1  received your letter four days ago. 8 - 1  told you again 
and again. 9 -1  tried to drink the coffee, but it was too hot. 10 -  That’s 
all for now. I’ll send you a few pictures in my next letter.
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SARFLAR

Bir fiilin yapılış şekli, yeri ve zamanını bildiren kelime veya kelime 
gruplarına zarf denir. Bunlardan, (bugün, her gün, bazen, her sabah gibi) za
man bildirenlerle, (okula, parkta, ormanda, bahçeye şeklinde) yer bildirenle
rini derslerimizde pek çok defalar, zarf olduklarım bilmeden, gördük ve cüm
le içindeki yerleriyle kullanılış şekillerini öğrendik. Bu dersimizde bunlar 
üzerinde durmayarak, fiillerin yapılış şekillerini yani nasıl yapıldıklarım bil
diren «Hal Zarflan» m ele alıp inceleyeceğiz.

Önce hal zarflannı Türkçe cümle içinde görelim :

Ahmet yavaş yavaş yürüdü.

Bu cümlede «yavaş yavaş» bir hal zarfıdır; yürüme fiilinin nasıl yapıl
dığım anlatmaktadır.

Lütfen yavaş yavaş konuşun.
Öğrenciler hızlı hızlı gittiler.
Kapıyı sessizce açtılar.
Mektubu dikkatli bir şekilde okudu.
Kutuyu kolayca kapadım.
Çiftçiler mutlu olarak yaşadılar.

Bu cümlelerde, «yavaş yavaş, hızlı hızlı, sessizce, dikkatli bir şekilde, ko
layca, mutlu olarak» kelime veya kelime gruplan, konuşma, gitme, açma, oku
ma, kapama, yaşama fiillerinin nasıl yapıldığım gösteren birer hal zarfıdır.
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Yukandaki örneklerde Türkçe hal zarflan, ya sıfatlan iki defa tekrar
lamakla (yavaş yavaş), veya -ce, -ca gibi ekler getirmekle (sessizce, kolayca), 
yahut fiilden önce «...olarak, ...bir şekilde» kelimeleri ilave edilerek yapıl
mışlardır.

İngilizcede hal zarflan, genel olarak, sıfatlara ly [li] ekini ilâve etmek
le yapılır.

slow [slouj 
slowly [slouli]

quick Ikwik] 
quickly [kwikli]

quiet fkwayit] 
quietly [kwayitli]

careful [keıfıl] 
carefully Tkeifili]

easy [i:zi] 
easily fi:zili]

happy [hepil 
happily [hepili]

Aşağıdaki çift cümlelerin ilki 
pılma hal zarfinı görüyorsunuz.

This is a slow train.
This train goes slowly.
Yours is a quick car.
Your car goes quickly.
My son is a quiet boy.
My son walked quietly.
He is a careful man.
He drives the bus carefully.

yavaş
yavaş yavaş (yavaşça, yavaş bir 
şekilde, yavaş olarak)
hızlı
hızlı hızlı (hızlı bir şekilde, hızlı 
olarak, süratle)
sessiz
sessizce (sessiz bir şekilde, sessiz 
olarak)
dikkatli
dikkatli bir şekilde (dikkatli olarak, 
dikkatlice)
kolay
kolayca (kolay bir şekilde, kolay 
olarak)
mutlu
mutlu olarak (mutlu bir şekilde) 

bir sıfat, İkincisinde bu sıfattan ya-

Bu yavaş bir trendir.
Bu tren yavaş yavaş gider.
Seninki hızlı bir otomobildir.
Senin otomobilin hızlı gider.
Oğlum sessiz bir çocuktur.
Oğlum sessizce yürüdü.
Dikkatli bir adamdır.
Otobüsü dikkatli bir şekilde sürer.
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This is an easy question.
I can understand it easily.
They are happy children. 
They live happily in a small 
cottage.

Bu kolay bir sorudur.
Onu kolayca anlıyabilirim.
Onlar mutlu çocuklardır.
Küçük bir barakada mutlu olarak 
yaşarlar.

Türkçede hal zarflarının, bazen bir sıfatı iki defa tekrarlamakla yapıl
dığını gördük, (yavaş yavaş). Fakat çok kere bu tekrarlamayı yapmadan da 
sıfat, hal zarfı olarak da kullanılır.

Bu yavaş bir trendir.
Bu tren yavaş gider.

Bu cümlelerin birincisindeki «yavaş» bir sıfattır ve tren isminin 
özelliğini belirtmektedir. İkincisindeki «yavaş» ise bir zarftır ve gitme fiili ile 
ilgilidir; bu fiilin nasıl yapıldığını açıklamaktadır. Verdiği anlam «yavaş ya
vaş, yavaş bir şekilde, yavaş olarak» dır.

Durum böyle olduğuna göre bir cümledeki «hızlı, yavaş, dikkatli, ko
lay» gibi kelimelerin sıfat olarak mı yoksa hal zarfı olarak mı kullanıldığı ga
yet kolay anlaşılır. Bunlar bir isimden önce gelerek o ismi niteliyorlarsa sı
fattırlar. (hızlı tren, yavaş at, dikkatli öğrenci, kolay soru gibi) Bir fiilin na
sıl yapıldığını açıklıyorlarsa hal zarfıdırlar, (hızlı koştu, yavaş gitti, dikkatli 
okudu, kolay öğrendi gibi)

İngilizcede hal zarflanmn genel olarak sıfatlara ly ilâve edilmek sure
tiyle yapıldığım söylemiştik. Aşağıya, içinde hal zarflan bulunan örnekler 
veriyoruz. Bunlan dikkatle inceleyiniz.

slow 
slowly 
a slow horse
My horse is a slow horse.
His horse goes slowly.
I walked to the station slowly. 
Her mother can’t walk quickly.

All the children are running 
quickly to the garden.
The man is shutting the door 
slowly.

yavaş
yavaş yavaş 
yavaş bir at 
Atım yavaş bir attır.
Onun atı yavaş (= yavaş yavaş) gider.
İstasyona yavaş yürüdüm.
Onun annesi hızlı (= hızlı hızlı) 
yürüyemez.
Bütün çocuklar hızlı hızlı bahçeye 
koşuyorlar.
Adam kapıyı yavaş kapatıyor.
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The soldiers were running slowly. 
She drove the car quickly.
I drank my milk slowly.
Please open the door slowly.
She’ll talk quickly.
The girl is reading her lessons 
quietly.
We opened the window quietly. 
Recep drives the tractor carefully.

The students drew the maps 
carefully.
She came in quietly, because her 
mother was sleeping.
Read your lessons carefully.
You can’t understand it easily.
I opened the door easily.
The farmers are sleeping happily 
under the trees.

Sonu y ile biten happy, easy j 
yerine i konulduğuna dikkat ediniz.

happy
easy

Write the letter quickly.
She’ll drive the car carefully.
cold
coldly
He answered me coldly.
lazy
lazily
The children are walking lazily.

Mrs. Miller was sad.
Mrs. Miller answered sadly.

He’ll clean the vase carefully.
They lived happily in London.

Askerler yavaş koşuyorlardı. 
Otomobili hızlı sürdü.
Sütümü yavaş içtim.
Lütfen kapıyı yavaş açınız.
Hızlı konuşacak.
Kız derslerini sessizce okuyor.

Pencereyi sessizce açtık.
. Recep traktörü dikkatli (= dikkatli 

bir şekilde) sürer.
Öğrenciler haritaları dikkatli 
çizdiler.
Sessizce girdi, çünkü annesi 
uyuyordu.
Derslerinizi dikkatli okuyunuz.
Onu kolay anlayamazsınız.
Kapıyı kolay (= kolayca) açtım. 
Çiftçiler ağaçların altında mutlu bir 
şekilde uyuyorlar.

gibi sıfatlara ly ilâve edilirken bu y

happily
easily

Mektubu hızlı yaz.
Otomobili dikkatli kullanacak, 
soğuk
soğuk bir şekilde
Bana soğuk bir şekilde cevap verdi, 
tembel
tembel bir şekilde 
Çocuklar tembel bir şekilde 
yürüyorlar.
Mrs. Miller üzgündü.
Mrs. Miller üzgün bir şekilde cevap 
verdi.
Vazoyu dikkatli temizleyecek. 
Londra’da mutlu bir şekilde 
yaşadılar.
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The students came in quietly, Öğrenciler sessizce girdiler, çünkü
because their teacher was in öğretmenleri sınıftaydı,
the classroom.
Can she translate this story Bu hikâyeyi kolayca tercüme
easily? edebilir mi?
The children were playing happily Parka geldiğimiz zaman çocuklar 
when we came to the park. mutlu bir şekilde oynuyorlardı.

Hal zarflarının genel olarak sıfatlara ly ilâvesiyle yapıldığını söyledik. 
Bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bunlardan biri good sıfatıdır. Bu sıfat so
nuna ly ilâve edilerek zarf yapılmaz. Zarf olarak kullanılan şekli, daha önce 
gördüğümüz, well kelimesidir.

good
well

This is a good book.
She can’t run well.
They can’t see well. 
Ahmet can repair it well. 
She doesn’t hear well.

iyi
iyi bir şekilde, iyi olarak, iyi

Bu iyi bir kitaptır.
O iyi koşamaz.
Onlar iyi göremezler.
Ahmet onu iyi tamir edebilir. 
İyi işitmez.

have got had got

İngilizcede günlük konuşmalarda çok kere have yerine have got 
[got], had yerine de had got kullanılır.

I have a book.
I have got a book.

Bir kitabım var. 
Bir kitabım var.

She has a small house.
She has got a small house.

Küçük bir evi var. 
Küçük bir evi var.

I have a white dog.
I have got a white dog.

They haven’t a big garden. 
They haven’t got a big garden.

Beyaz bir köpeğim var. 
Beyaz bir köpeğim var.

Büyük bir bahçeleri yok. 
Büyük bir bahçeleri yok.
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Have you an envelope?
Have you got an envelope?

He hasn’t any pencils.
He hasn’t got any pencils.

I had a pen-friend in Italy.
I had got a pen-friend in Italy.

Ahmet had a bicycle.
Ahmet had got a bicycle.

She hadn’t a blue dress.
She hadn’t got a blue dress.

Had they any pipes?
Had they got any pipes?

We had woollen socks.
We had got woollen socks.

Had he money in his pocket?
Had he got money in his pocket?

â
Our teacher has got a black hat.
Öğretmenimizin siyah bir şapkası var.

Bir zarfm var mı?
Bir zarfın var mı?

Hiç kalemi yok.
Hiç kalemi yok.

İtalya’da bir kalem arkadaşım vardı. 
İtalya’da bir kalem arkadaşım vardı.

Ahmet’in bir bisikleti vardı. 
Ahmet’in bir bisikleti vardı.

Mavi bir elbisesi yoktu.
Mavi bir elbisesi yoktu.

Hiç pipoları var mıydı?
Hiç pipoları var mıydı?

Yün çoraplarımız vardı.
Yün çoraplarımız vardı.

Cebinde parası var mıydı?
Cebinde parası var mıydı?

I have got a new bicycle.
Yeni bir bisikletim var.

CÜMLELER

Ahmet was driving the jeep slowly. Ahmet cipi yavaş sürüyordu.
She can’t understand their Onların sorularını kolay anlayamaz,
questions easily.
We’ll repair the bicycle carefully. Bisikleti dikkatli bir şekilde tamir

edeceğiz.
It was cold yesterday. Dün hava soğuktu.
Please write quickly. Lütfen hızlı (çabuk) yazınız.
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The girls were talking quietly 
when we came in the room.
You can’t open the big door easily. 
Tom looked at us coldly.
She has got a lot o f  dresses and 
hats.
He drives his car slowly, because 
it is an old car.
I can’t eat eggs without salt.
It was raining when I began to 
write the letter.
The soldiers were sitting lazily 
when we saw them.
Please, write your address on the 
envelope.
Did you receive my letter?
I didn’t hear well.

Robert can’t write well.
Robert iyi yazamaz.

Odaya girdiğimiz zaman kızlar 
sessiz bir şekilde konuşuyorlardı. 
Büyük kapıyı kolay açamazsınız. 
Tom bize soğuk bir şekilde baktı. 
Birçok elbiseleri ve şapkaları var.

Otomobilini yavaş sürer, çünkü o 
eski bir otomobildir.
Tuzsuz yumurta yiyemem.
Mektubu yazmaya başladığım zaman 
yağmur yağıyordu.
Onları gördüğümüz zaman askerler 
tembel bir şekilde oturuyorlardı. 
Lütfen adresinizi zarfın üstüne 
yazınız.
Mektubumu aldın mı?
İyi işitmedim.

The man is repairing the radio 
carefully.
Adam radyoyu dikkatli bir şekilde 
tamir ediyor.

We lived happily in Turkey. Türkiye’de mutlu bir şekilde yaşadık.
She said sadly, «Good-bye, father.» Üzgün bir şekilde, «Allahaısmarladık,

baba,» dedi.
I think you can’t learn these Zannederim bu kelimeleri kolay
words easily. öğrenemezsin.
You can’t open the door easily Kapıyı anahtarsız kolay açamazsınız,
without a key.
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Don’t run quickly.
We’ll read the list carefully.
Giiner was eating the eggs 
hungrily.
My basket was full o f potatoes. 
The buses were full o f children.
It is sunny today; you can repair 
the tractor easily.
It will be cold tomorrow.
My son was writing his lessons 
carefully when I came into the 
room.
Our friends are laughing happily.

You’ll write the words again and 
again.
She’ll give you more oranges. 
What are your hobbies?
I am going to write the lessons 
quickly.
Are you going to sell your old 
house?
The salt is too wet; we can’t use it. 
The shelf is too high; I can’t put 
the plates on it.
Everybody was in front o f  the big 
door.
You’ll see them soon.
Why do you drink tea in the 
morning?

Hızlı koşma.
Listeyi dikkatli okuyacağız.
Güner yumurtaları aç bir şekilde 
yiyordu.
Sepetim patates doluydu.
Otobüsler çocuk doluydu.
Bugün hava güneşli; traktörü 
kolayca tamir edebilirsiniz.
Yarın hava soğuk olacak.
Odaya girdiğim zaman oğlum 
derslerini dikkatli bir şekilde 
yazıyordu.
Arkadaşlarımız mutlu bir şekilde 
gülüyorlar.
Kelimeleri tekrar tekrar yazacaksınız.

Size daha portakal verecek. 
İlgilendiğiniz konular nedir? 
Dersleri hızlı yazacağım.

Eski evinizi satacak mısınız?

Tuz çok ıslak; onu kullanamayız. 
Raf çok yüksektir; tabaklan onun 
üstüne koyamam.
Herkes büyük kapının önündeydi.

Onlan yakında göreceksiniz. 
Sabahleyin niçin çay içersiniz?

The children are playing happily in the garden.
Çocuklar bahçede mutlu bir şekilde oynuyorlar.



HIZLI 
İNGİLİZCE
İkinci Basamak

60

ÖĞRENİLECEK KELİMELER

alone [ıloun] yalnız scarf [ska:f] eşarp
blouse [blauz] bluz shirt [şö:t] gömlek
chance [ça:ns] şans, fırsat shopkeeper [şopki:pı] dükkâncı
country [kantri] ülke skirt fsköıt] eteklik, etek
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easy li:zil 
enough [inaf] 
first [fikst]
post office [poustofis] 
quick [kwik] 
quiet [kwayit]

kolay
kâfi
ilk, önce 
postane 
hızlı, çabuk 
sessiz

slow [slou] 
smile [smayl] 
stamp [stempl 
tie [tay]
unlucky [anlaki] 
young [yangl

yavaş
tebessüm etmek 
pul
kravat
şanssız, talihsiz 
genç

AÇIKLAMALAR

Come back «geri gelmek, dönmek» anlamındadır.

I’ll come back at nine o’clock.

She came back alone.
When will you come back?
They come back early.
Ali went to the market with his 
friends, but came back alone.
I’ll come back after nine o’clock.

Saat dokuzda döneceğim. (Geri 
geleceğim.)
Yalnız döndü.
Ne zaman döneceksiniz?
Erken dönerler.
Ali çarşıya arkadaşlarıyla gitti, fakat 
yalnız döndü.
Saat dokuzdan sonra döneceğim.

Bir şahsın «üzerinde, cebinde» para olup olmadığını sorarken on önta- 
kısı kullanıldığım gördük.

Have you money on you? Üzerinde (cebinde) paran var mı?
I haven’t any money on me. Üzerimde hiç param yok.
She had ten liras on her. Üzerinde on lirası vardı.
My father hadn’t any money on him.Babamın üzerinde hiç parası yoktu.

«Pencere» anlamında olan window kelimesi bir dükkâna ait «vitrin» 
anlamını da verir.

There were shirts and ties in the 
window o f the shop.
They’ll put all the blouses and 
skirts in the window.

«gelecek» anlamında olduğunu 
vakit, defa» anlamında olan time keli 
anlamını verir.

Dükkânın vitrininde gömlekler ve 
kravatlar vardı.
Bütün bluzları ve etekleri vitrine 
koyacaklar.

öğrendiğimiz next kelimesi «zaman, 
nesi ile beraber olunca «gelecek sefer»
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next year
She’ll buy a scarf next week, 

four times
We go to the cinema four times a 
month.

next time
I’ll buy a good tie next time. 
You’ll see them here next time.

They’ll give you more eggs next 
time.
The teacher will ask you a lot o f 
questions next time.
Can I bring my friend next time?

gelecek sene
Gelecek hafta bir eşarp alacak.

dört defa, dört sefer 
Sinemaya ayda dört defa gideriz.

gelecek sefer
Gelecek sefer iyi bir kravat alacağım. 
Gelecek sefer onları burada
göreceksiniz.
Gelecek sefer size daha fazla yumurta 
verecekler.
Öğretmen size gelecek sefer birçok 
sorular soracak.
Gelecek sefer arkadaşımı getirebilir 
miyim?

«mektup» anlamında olan letter kelimesi ile «kutu» anlamındaki box 
kelimeleri yan yana gelerek «mektup kutusu» anlamını verirler.

There is a letter box in front o f  Postanenin önünde bir mektup
the post offîce. kutusu var.
Put the letter into the letter box. Mektubu mektup kutusunun içine

koy.
The postman took all the letters Postacı bütün mektupları mektup
out o f  the letter box. kutusundan (dışarı) aldı.

All kelimesinin «hepsi, bütün» anlamını verdiğini, right kelimesinin 
de «sağ» anlamında olduğunu görmüştük. İlerideki derslerimizde «doğru» an
lamına da geldiğini öğreneceğimiz right kelimesi ali ile kullanılınca Türkçe- 
deki «pekâlâ» anlamını verirler.

All right, I’ll come with you. Pekâlâ (peki), sizinle geleceğim.
Mrs. Miller said, «Ali right, Mary. Mrs. Miller, «Pekâlâ, Mary. Okul 
I’ll give you fifty liras for your kitapların için sana elli lira
school books.» vereceğim.» dedi.
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MARY GOES SHOPPING ALONE

One morning after breakfast Mary said, «Mr. Çelikel, I want to 
go shopping alone. I’ll try my Turkish.»

Hasan Bey smiled, «Recep can take you to the town, but can 
you come back alone?»

«Of course, I can. But I want to go alone.»
«You can go to Zeynep’s school after shopping and come back 

with her.»
«No, no!» Mary said. «I want to go and come back alone.»
Hasan Bey laughed and said, «All right, Mary. Have you enough 

money on you?»
«Yes,» Mary answered. «I have 400 liras, thank you very much.»
So Mary went to the town by bus. First she went to the post 

office and said, «Bir pul lütfen. Elli kuruş.»
The man smiled and gave her a fifty kuruş stamp. Mary put the 

stamp on the envelope and put the envelope into the letter box.
She bought a lot o f  postcards from a shop near the post office. 

After this she went into a shop with men’s and women’s things in  the 
window. The shopkeeper was a young man. When he saw Mary, he 
said in English, «Come in, Miss. What can I do for you?»

«Oh, you speak English.» Mary said sadly. «Everybody in 
Turkey speaks English. When shall I find a chance to speak Turkish 
in this country?»

The young man smiled and said, «You are unlucky today. When 
you come to our shop next time you’ll find my father. He doesn’t 
know a word o f English. You can talk with him Turkish.»

Mary bought a pipe for Hasan Bey, a beautiful scarf for Fatma 
Hamm, a blue shirt and a tie for Ahmet, a lovely blouse for Zeynep. 
She bought a skirt and a pair o f socks. The shopkeeper made two big 
packets for her. Mary thanked him and came back to the farm by bus.

When Hasan Bey saw her, he said, «Mary! How was your 
shopping?»

Mary was sad. She said, «Everybody can speak English in this 
country, i hadn’t a chance to talk in Turkish.»
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MARY ALIŞVERİŞE YALNIZ GİDİYOR

Bir sabah kahvaltıdan sonra Mary, «Bay Çelikel, Alışverişe yalnız git
mek istiyorum. Türkçemi deneyeceğim.» dedi.

Haşan Bey gülümsedi, «Recep seni şehre götürebilir, fakat geriye yal
nız dönebilir misin?»

«Şüphesiz, dönebilirim. Fakat yalnız gitmek istiyorum.»

«Alışverişten sonra Zeynep’in okuluna gidebilir ve onunla dönebilirsin.»

Mary, «Hayır, hayır!» dedi. «Yalnız gitmek ve dönmek istiyorum.»

Haşan Bey güldü ve «Pekâlâ Mary. Üzerinde yeterli paran var mı?» dedi.

Mary, «Evet» diye'cevap verdi. «400 liram var. Çok teşekkür ederim.»

Böylece Mary otobüsle şehre gitti. Önce postaneye gitti ve «Bir pul lüt
fen. Elli kuruş.» dedi.

Adam gülümsedi ve ona elli kuruşluk bir pul verdi. Mary pulu zarfin 
üstüne koydu ve zarfı mektup kutusuna koydu.

Postane yanındaki bir dükkândan birçok kartpostal aldı. Bundan son
ra vitrininde erkek ve kadın eşyalan (şeyleri) olan bir dükkâna girdi. Dük
kâncı genç bir adamdı. Mary’yi gördüğü zaman İngilizce olarak «Buyrun Ba
yan. Sizin için ne yapabilirim?» dedi.

Mary üzgün bir şekilde, «Ooo... İngilizce konuşuyorsunuz.» dedi. «Tür
kiye’de herkes İngilizce konuşuyor. Bu ülkede Türkçe konuşmaya ne zaman 
fırsat bulacağım?»

Genç adam gülümsedi ve «Bugün şanssızsınız. Gelecek sefer dükkânı
mıza geldiğiniz zaman babamı bulacaksınız. O bir tek İngilizce kelime bil
mez. Onunla Türkçe konuşabilirsiniz.» dedi.

Mary Haşan Bey için bir pipo, Fatma Hanım için güzel bir eşarp, Ah
met için mavi bir gömlek ve bir kravat, Zeynep için hoş bir bluz aldı. Bir etek 
ve bir çift çorap aldı. Dükkâncı onun için iki büyük paket yaptı. Mary ona te
şekkür etti ve otobüsle çiftliğe döndü.

Haşan Bey onu gördüğü zaman, «Mary! Alışverişin nasıldı?» dedi.

Mary üzgündü. «Bu ülkede herkes İngilizce konuşabilir. Türkçe konuş
maya bir fırsatım olmadı.» dedi.
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metin hakkında sorular ve cevapları

Where did Mary want to go?
Mary nereye gitmek istedi?

What did she want to try?
Ne denemek istedi?

Can she go alone?
Yalmz gidebilir mi?

Did she go alone?
Yalmz mı gitti?

Did she go by bus or by train?
Otobüsle mi gitti yoksa trenle mi?

Where did she go first?
Önce nereye gitti?

What did she buy from a shop 
near the post office?
Postanenin yanındaki bir dükkândan 
ne aldı?

She wanted to go shopping.
Alışverişe gitmek istedi.

She wanted to try her Turkish.
Türkçesini denemek istedi.

Yes, she can.
Evet, gidebilir.

Yes, she did.
Evet, gitti.

She went by bus.
Otobüsle gitti.

First she went to the post office. 
Önce postaneye gitti.

She bought a lot o f  post cards. 
Birçok kartpostal aldı.

Was the shopkeeper a young man? Yes, he was.
Dükkâncı genç bir adam mıydı? Evet, genç bir adamdı.

Did the young man speak Turkish He spoke English.
or English?
Genç adam Türkçe mi yoksa 
İngilizce mi konuştu?

Why was Mary sad?
Mary niçin üzgündü?

What did she buy for Ahmet?
Ahmet için ne aldı?

İngilizce konuştu.

Because she hadn’t a chance to 
talk Turkish.
Çünkü Türkçe konuşmaya firsatı 
olmadı.

She bought a shirt and a tie.
Bir gömlek ve bir kravat aldı.

Did Mary come back by bus? 
Mary otobüsle mi döndü?

Yes, she did.
Evet, otobüsle döndü.



ALIŞTIRMALAR

I

Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatlardan bazılarını zarf yapmak gerek
mektedir. Zarf olması gerekli olan sıfatlan zarf yapınız.

1 -  The boy is running slow. 2 -  Your horse is very slow. 3 -  The old 
man doesn’t hear good. 4 -  The young man made the packets careful. 
5 -  Ahmet isn’t a careful boy. 6 -  The postman opened the door quiet. 
7 -  We had breakfast with our friends happy. 8 -  My son is a quiet 
boy. 9 -  They are a happy family. 10 -  I’ll ask you a lot o f  questions, 
but they are all easy. 11 -  You can answer them easy. 12 -  The 
soldiers were sleeping lazy. 13 -  Mary was sitting under the tree sad 
when I came to the garden. 14 -  Do you like sad films? 15 -  They were 
walking slow, because their father was sleeping.

II

Translate into Turkish.

1 -  Mary wrote the letter quickly. 2 -  You can’t understand his books 
easily. 3 -1  want to buy a shirt, but I haven’t enough money. 4 -  Mary 
was going to the post office when we saw her. 5 -  The young man is 
making the packet carefully. 6 -  Fatma Hanım has a green scarf. 7 -  
She’ll buy a stamp for the letter. 8 -  The postman is smiling happily. 
9 -  My friends aren’t coming with me, I’ll go there alone. 10 -  Turkey 
is a big country. 11 -  The girls are reading their lessons quietly. 12 -  
Ayşe has got two new skirts. 13 -  First they’ll repair the tractor. 14 -  
Did you like my tie? 15 -  You can’t go there alone, because you don’t 
know the market. 16 -  Everybody is sitting lazily. 17 -  She won’t 
come with me, I’ll come back alone. 18 -  Is the post office far from  the 
farm? 19 -  She’ll clean all the plates carefully. 20 -  On Sunday I went 
to see my friends, but I was unlucky; they weren’t at home.

III

Translate into English.

1 -  Annem için bir eteklik aldım. 2 -  Bu büyük kapıyı kolay açamazlar. 3 -  
Postaneye gittim ve bir pul aldım. 4 -  Yaşlı kadın ve genç adam yavaş yürü
yorlar. 5 -  Mrs. Miller üzgün bir şekilde Mary’ye bakıyor. 6 -  Oraya yalnız 
gidemezsiniz. 7 — Ahmet iki gömlek ve dört kravat aldı. 8 — Otobüsle gidece
ğim, fakat trenle döneceğim. 9 — Öğrenciler sessiz bir şekilde derslerini oku
yorlar. 10 — Otomobili hızlı sürebilir misin?
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önceki alıştırm aların yapılm ış şekli 
I

1 -  We were learning English. 2 -  Ahmet was repairing his old 
bicycle. 3 -  My daughter was having dinner. 4 -  Recep was carrying 
the bags to the train. 5 -  It was raining. 6 -  The boys were selling 
tomatoes. 7 -  The students were standing under a tree. 8 -  The girl 
was bringing a basket. 9 -  The little girl was crying. 10 -  Ercan’s 
sister was writing a letter.

n

1 -  It was raining when I went out. 2 -  Hasan was reading a 
newspaper when I saw him. 3 -  The teacher was drawing a map on 
the blackboard when the students came in. 4 -  We were drinking tea 
when you opened the door. 5 -  They were going to the station when 
Ali brought the basket.

III

1 -  Mektup zarftaydı. 2 -  Bize komik hikâyeler anlatacaklar. 3 -  İsminiz lis
tede değildir. 4 -  Yarm bir kır gezintisine (pikniğe) gideceğiz. 5 -  Postacı gel
diği zaman kahvaltı ediyorduk. 6 -  Çıktığımız zaman yağmur yağıyordu. 7 -  
Tuzsuz yumurta yiyebilir misiniz? 8 -  Kartpostalınızı dün aldım. 9 -  Lütfen 
annenize selâmlarımı iletin, (verin) 10 -  Soruyu anlamaya çalıştım, fakat be
nim için çok zordu. 11 -  Kimden korkarsın? 12 -  Onu gördüğüm zaman Re
cep bir elma yiyordu. 13 -  Bugün hava güneşli, fakat yarm hava soğuk ola
cak. 14 -  Dün hava soğuktu. 15 -  Odam kedi doluydu. 16 -  Lütfen bana ad
resini ver. 17 -  Ormanda ayakkabısız yürüyebilir misiniz? 18 -  Postacı İtal
ya’daki kalem arkadaşımdan bir mektup getirdi. 19 -  Masanın üstündeki ku
tu eski anahtar doluydu. 20 -  Zannederim yarm hava iyi olacak.

IV

1 -  We’ll go for a picnic. 2 -  It was sunny yesterday, but now it’s cold. 
3 -  The postman was coming to our house when I saw him. 4 -  It is 
raining. 5 -  We’ll have (eat) sausage and eggs. 6 -  The school garden 
was full o f students. 7 -  Our names weren’t in the list. 8 -1  can’t write 
without a pencil. 9 -  Do you know their address? 10 -  Our dresses 
were wet. 11 -  Your brother was sleeping when we opened the door. 
12 -  It was raining when we went to the cinema.
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ING ALMAYAN FİİLLER

Ing takısının fiillere Şimdiki Zaman ifadesi verdiğini biliyoruz.

1 am writing a letter. Bir mektup yazıyorum.
They are walking to the station. İstasyona yürüyorlar.
He is cleaning the table. Masayı temizliyor.
Tom is repairing the car. Tom otomobili tamir ediyor.

İngilizcede bazı fiiller vardır ki Şimdiki Zaman halinde bulunmazlar, 
yani sonlarına ing ekini almazlar. Bunlar henüz yapılmakta olan hareketle
ri gösteriyor bile olsalar Şimdiki Zaman halinde değil Geniş Zaman halinde
dirler. Öğrendiğimiz fiillerden bu bölüme girenler see, remember, hear, 
know, want, forget, like, understand fiilleridir.

I see a man in the room.

cümlesi Türkçeye, «Odada bir adam görürüm.» şeklinde çevrilebileceği gibi, 
«Odada bir adam görüyorum.» olarak da çevrilebilir. Bunun ne şekilde çevri
leceği, yani bu cümlenin Geniş Zaman mı yoksa Şimdiki Zaman halinde mi 
olduğu sözün gelişinden veya cümle içinde bulunan now, every day, 
always gibi zaman bildiren kelimelerden anlaşılır.

I see a man in the room now. Şimdi odada bir adam görüyorum.
I see a man in the room every Her sabah odada bir adam görürüm,
morning.
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Şimdiki zamanda yapılan hareketleri bildirirken de sonuna ing alma
yan bu fiiller, dikkat edilirse, irademiz dışında olan, istesek de istemesek de 
meydana gelen fiillerdir. Bunu look ve see fiilleri üzerinde açıklayalım: 
look «bakmak» anlamındadır ve irademizle olan bir fiildir. Bir şeye istersek 
bakarız istemezsek bakmayız, see «görmek» ise, gözlerimiz açık olduğu müd
detçe ister istemez olan, yani kendiliğinden meydana gelen bir fiildir. Aynı 
şeyi diğer ing almayan fiiller için de söyleyebiliriz. Meselâ, «unutmak» fiili 
de istek ve irademizle yapılan bir şey değildir. İstesek de istemesek de ken
diliğinden olur.

I remember your name now.
I sometimes remember my school 
days.
Do you hear the radio now?
Do you hear the birds every 
morning?
I know your teacher.
She wants a cup o f  coffee now.
The old woman always forgets our 
names.
We like our school.
Do you understand these words 
now?
I see them at the cinema every 
week.
I see them in front o f  our door 
now.
Do you remember her name now? 
Do you see them often?
Do you see the bird on the 
chimney?

Şimdi isminizi hatırlıyorum.
Bazen okul günlerimi hatırlarım.

Şimdi radyoyu işitiyor musunuz? 
Her sabah kuşlan işitir misiniz?

Öğretmeninizi tanınm. (tanıyorum) 
Şimdi bir fincan kahve istiyor.
Yaşlı kadın daima isimlerimizi 
unutur.
Okulumuzu severiz.
Şimdi bu kelimeleri anlıyor musunuz?

Onlan her hafta sinemada görürüm.

Onları şimdi kapımızın önünde 
görüyorum.
Onun adını şimdi hatırlıyor musun? 
Onlan sık sık görür müsünüz? 
Bacanın üstündeki kuşu görüyor 
musun?

Görüldüğü gibi bu fiiller Şimdiki Zamanda yapılan hareketleri anlatı
yor bile olsalar sonlarına ing almamaktadırlar. Meselâ, I am seeing. She is 
knowing. They are wanting, denilememektedir.

Does she remember the story now? Şimdi hikâyeyi hatırlıyor mu?
He knows these new words. Bu yeni kelimeleri bilir, (biliyor)
The boy wants an apple now. Çocuk şimdi bir elma istiyor.
I don’t remember the name o f  your Atınızın adını hatırlamıyorum, 
horse.
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Fiillerden yapılmış isimler

Sonlarına ing eki almış fiiller bir cümlede bir başka fiilden sonra gele
cek olurlarsa birer isim gibi kullanılmış olurlar.

to read
read
reading

okumak
oku
okuma, okuyuş

I like......
I like reading.

 severim
Okumayı severim.

telliAg
I like telling stories.
I like going to the cinema. 
I like walking in the park. 
I like learning English.
I like helping people.

anlatma, anlatış 
Hikâyeler anlatmayı severim. 
Sinemaya gitmeyi severim. 
Parkta yürümeyi severim. 
İngilizce öğrenmeyi severim. 
İnsanlara yardım etmeyi severim

she began......
She began talking.
She began talking about England.

She began cleaning the table. 
She began learning English. 
She began asking questions.

he likes......
He likes writing.
He likes writing letters.
He likes teaching English.

 başladı
Konuşmaya başladı.
İngiltere hakkında konuşmaya 
başladı.
Masayı temizlemeye başladı. 
İngilizce öğrenmeye başladı. 
Sorular sormaya başladı.

 sever
Yazmayı sever.
Mektuplar yazmayı sever. 
İngilizce öğretmeyi sever.

They like learning English. 
The man likes driving the car. 
I began washing the plates.
I don’t like smoking.
He doesn’t like smoking 
American cigarettes.

walking
Walking is a good sport.

İngilizce öğrenmeyi severler. 
Adam otomobili kullanmayı sever. 
Tabaklan yıkamaya başladım. 
Sigara içmeyi sevmem.
Amerikan sigarası içmeyi sevmez.

yürüme, yürüyüş 
Yürüyüş iyi bir spordur.
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Fiillerden yapılmış olan bu isimler ancak belli birkaç fiilden sonra 
kullanılırlar ki bunları yukarıdaki örneklerde gördük. Şimdi, son örnekte 
gördüğümüz gibi, fiillerden yapılmış bu isimlerin cümlenin öznesi olarak da 
kullanılabileceğini örnekler üzerinde inceleyim:

reading
Reading is useful.
Laughing is better than crying. 
Walking is a good sport for old 
people.
Playing football isn’t interesting 
for me.
Smoking cigarettes is very bad 
for young girls.
Repairing an old bicycle is very 
difficult.
Learning Turkish isn’t easy.

okuma, okuyuş 
Okuma faydalıdır.
Gülme ağlamadan daha iyidir. 
Yürüyüş yaşlı insanlar için iyi bir 
spordur.
Futbol oynama benim için ilginç 
değildir.
Genç kızlar için sigara içme çok 
fenadır.
Eski bir bisikleti tamir etme çok 
zordur.
Türkçe öğrenme kolay değildir.

Fiillerden yapılan bu kelimeler mademki birer isimdir şu halde kendi
lerinden önce bir mülkiyet sıfatı alabilirler.

reading 
my reading 
My reading isn’t good.
My writing is better than my 
reading.
She doesn’t like my washing. 
She doesn’t like my washing the 
forks.

okuma, okuyuş 
okumam, okuyuşum 
Okumam iyi değildir.
Yazmam okumamdan daha iyidir.

Yıkamamı (yıkayışımı) sevmez. 
Çatalları yıkayışımı sevmez.

İrade dışı fiiller oldukları için Şimdiki Zaman haline getiremediğimiz, 
yani sonuna ing almayan fiiller sadece isim olarak kullanılacakları zaman 
sonlarına ing alabilirler.

seeing
Seeing is understanding.
I don’t like seeing sad films. 
His hearing isn’t very good.

görme, görüş 
Görme anlamadır.
Acıklı filmler görmeyi sevmem 
Onun işitmesi çok iyi değildir.



-495-

Fiillerden yapılmış sıfatlar

Ing almış fiillerin belirli birkaç fiilden sonra isim olarak kullanıldıkla
rını gördük. Yine ing almış fiiller, aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi, 
isimlerin arkasında sıfat olarak da kullanılırlar.

crying
sleeping
running
playing
going
sitting
the man sitting
Can you see the man sitting?
Can you see the man sitting 
behind the stove?
Who is that girl crying quietly? 
There is a dog sleeping in the 
garden.
We saw boys playing in the park. 
There was a man smoking 
American cigarettes.
He showed me a cat running 
to the tree.
We saw a lot o f boys playing 
football in the park.
They brought a cat sleeping in a 
basket.
She saw an old jeep  going to the 
farm.
The boy walking to the door is 
my brother.
I don’t like boys crying all the time 
There were a lot o f  dogs running 
to the car.
There is a woman sleeping on the 
bed.
We saw a cat eating a bird.
He showed me a man going to the 
station.

ağlayan
uyuyan
koşan
oynayan
giden
oturan
oturan adam
Oturan adamı görebilir misin? 
Sobanın arkasında oturan adamı 
görebilir misin?
Sessizce ağlayan şu kız kimdir? 
Bahçede uyuyan bir köpek var.

Parkta oynayan çocuklar gördük. 
Amerikan sigaraları içen bir adam 
vardı.
Bana, ağaca koşan bir kedi gösterdi.

Parkta futbol oynayan birçok 
çocuklar gördük.
Bir sepet içinde uyuyan bir kedi 
getirdiler.
Çiftliğe giden eski bir cip gördü.

Kapıya yürüyen çocuk erkek 
kardeşimdir.
Hep ağlayan çocukları sevmem. 
Otomobile koşan birçok köpekler 
vardı.
Yatakta uyuyan bir kadın var.

Bir kuş yiyen bir kedi gördük.
Bana istasyona giden bir adam 
gösterdi.
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Fll show you a bird drinking tea. Sana çay içen bir kuş göstereceğim.
I know an old man learning İngilizce öğrenen yaşlı bir adam
English. tanınm.
Did you see the cat drinking milk? Süt içen kediyi gördün mü?
They showed us a horse running Bize tarlada koşan bir at gösterdiler, 
in the field.

I saw a man running to the bus.
Otobüse koşan bir adam gördüm.

There was a cat sleeping under 
the table.
Masanın altında uyuyan bir kedi 
vardı.

We saw a boy carrying two baskets. Walking is a good sport.
İki sepet taşıyan bir çocuk gördük. Yürüyüş iyi bir spordur.

Sonlanna ing eki almış fiiller bir de Türkçedeki «okuyarak, yiyerek, 
gülerek, koşarak, konuşarak» gibi ifadelerdeki anlamı verirler.

eating an apple bir elma yiyerek
He came into the room. Odaya geldi.

He came into the room eating an Bir elma yiyerek odaya geldi,
apple.
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laughing
She ran to the door laughing, 

crying
The girl went home crying, 

sitting
We read our lessons sitting 
under a tree.

gülerek
Gülerek kapıya koştu, 

ağlayarak
Kız ağlayarak eve gitti, 

oturarak
Bir ağaç altında oturarak derslerimizi 
okuruz.

using
She wrote a letter using my pencil.

opening
He came in opening the door 
quietly.

laughing
She answered my questions 
laughing.

The teacher drew maps showing 
us all the countries.

kullanarak
. Benim kalemimi kullanarak bir 
mektup yazdı.

açarak
Kapıyı sessizce açarak girdi.

gülerek
Sorularıma gülerek cevap verdi.

Öğretmen bize bütün memleketleri 
göstererek haritalar çizdi.

He drinks tea reading the 
newspaper.
Gazeteyi okuyarak çay içer.

She opened the box using a 
knife.
Kutuyu bir bıçak kullanarak açtı.
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Sonuna ing allarak isim ve sıfat görevi gören fiillerin verdiği anlamı ve 
cümle içindeki yerini görmeniz için aşağıya bir fiilin değişik anlamlarda 
kullanılışını örnekler içinde veriyoruz.

to read okumak
reading okuma, okuyuş
reading okuyan
reading okuyarak

reading okuma, okuyuş
Do you like readijıg story books? Hikâye kitapları okumayı sever

misin?
I didn’t hear his reading. Onun okumasını (okuyuşunu)

işitmedim.
Reading is very useful for learning. Okuma öğrenme için çok faydalıdır.

reading okuyan
We saw a girl reading a magazine. Dergi okuyan bir kız gördük.
There was a boy reading his lessons. Derslerini okuyan bir çocuk vardı.

reading okuyarak
She sat in the room  reading books Kitaplar ve dergiler okuyarak
and magazines. odada oturdu.
We walked in the garden reading Gazetelerimizi okuyarak bahçede 
our newspapers. yürüdük.
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too enough

Too kelimesinin aşırılık gösteren «çok» anlamında olduğunu öğrenmiş 
ve very ile farkım görmüştük.

The tea is too hot; I can’t drink it. Çay çok sıcak, onu içemem. 
Your mother is too old; she can’t Annen çok yaşlıdır, istasyona 
walk to the station.
This basket is too big; my son 
can’t carry it.
It is too cold today; we can’t go 
for a picnic.

yürüyemez.
Bu sepet çok büyük, oğlum onu 
taşıyamaz.
Hava bugün çok soğuk, pikniğe 
gidemeyiz.

Too kelimesi, aşağıdaki örneklerde göreceğimiz gibi, değişik bir ya
pıda da kullanılır.

too old
too old to walk

His father is too old to walk.

This soup is too hot to drink.
The soup was too hot to drink.
This house is too expensive to buy.

This egg is too bad to eat.

This table is too big to carry.

çok yaşlı
yürümeye (yürümek için) çok yaşlı, 
yürüyemeyecek kadar yaşlı 
Onun babası yürüyemeyecek kadar 
yaşlıdır.
Bu çorba içilemeyecek kadar sıcaktır. 
Çorba içilemeyecek kadar sıcaktı.
Bu ev satın alınamayacak kadar 
pahalıdır.
Bu yumurta yenemeyecek kadar 
kötüdür.
Bu masa taşınamayacak kadar 
büyüktür.
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Your brother is too young to learn 
English.
This question is too difficult to 
understand.
The weather was too hot to go to 
the cinema.
Your bicycle is too old to repair.

The bag was too wet to use.
She was too lazy to stand up.
This story is too difficult to 
translate.
You are too young to smoke.

He is too sad to laugh.
I am too tired to go to the 
cinema.

Erkek kardeşin İngilizce 
öğrenemeyecek kadar küçüktür.
Bu soru anlaşılamayacak kadar 
zordur.
Hava sinemaya gidilemeyecek kadar 
sıcaktı.
Bisikletin tamir edilemeyecek kadar 
eskidir.
Çanta kullanılamayacak kadar ıslaktı. 
Ayağa kalkmayacak kadar tembeldi. 
Bu hikâye tercüme edilemeyecek 
kadar zordur.
Sigara içmek için çok gençsin. 
(Sigara içemeyecek kadar gençsin.) 
Gidemeyecek kadar üzgündür. 
Sinemaya gidemeyecek kadar 
yorgunum.

The basket is too big to carry.
Sepet taşınmayacak kadar büyüktür.

Enough kelimesinin «yeterli, yeteri kadar» anlamında olduğunu 60. 
dersimizde görmüştük.

Have you enough money on you? Üzerinde yeteri kadar para var mı? 
Thirty farm workers aren’t enough Bizim için otuz çiftlik işçisi yeterli

değildir.
Bir bardak su yeterlidir.
Aç bir adam için iki yumurta yeterli 
değildir.
Benim için küçük bir elma yeterli. 
İsminiz yeterlidir.

for us.
A glass o f water is enough.
Two eggs aren’t enough for a 
hungry man.
A small apple is enough for me. 
Your name is enough.
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Is one piece o f chalk enough? Bir parça tebeşir yeterli midir?

Enough kelimesi de biraz önce gördüğümüz too kelimesinin kullanıl
dığı yapıdaki cümlelerde kullanılabilir. Bu durumda verdiği anlam «yeterli 
derecede» dir.

clean 
enough 
clean enough

This apple is clean enough.
This apple is clean enough to eat.

The tea is cold enough to drink. 
The weather is fine enough to go 
to the park.
The basket is light enough to 
carry.
I am hungry enough to eat ten eggs 
She is tired enough to sleep on 
the chair.
The child is old enough to 
understand you.
You are tall enough to put the 
plates on the shelf.
She is good enough to help her 
friends.

temiz
yeterli, yeterli derecede 
yeterli derecede temiz, yeterli 
temizlikte
Bu elma yeterli derecede temizdir. 
Bu elma yemek için yeterli derecede 
temizdir. (Bu elma yenebilecek 
kadar temizdir.)
Çay içilebilecek kadar soğuktur. 
Hava parka gidilebilecek kadar 
güzeldir.
Sepet taşınabilecek kadar hafiftir.

On yumurta yiyecek kadar açım. 
Sandalyenin üzerinde uyuyacak 
kadar yorgundur.
Çocuk sizi anlayacak kadar yaşlıdır.

Tabaklan rafa koyabilecek kadar 
uzun (boylu)sunuz.
Arkadaşlanna yardım edecek kadar 
iyidir.

h ' ’

g |

The basket is small enough to carry.
Sepet taşınabilecek kadar küçüktür.



ALIŞTIRMALAR

I

Bu cümlelerde parantez içinde verilen fiillerden uygun olanlarını Şim
diki Zaman haline sokunuz.

1 - 1 (see) a lot o f  shirts in the window o f the shop now. 2 -  We (go) to 
school at eight o’clock every morning. 3 -  They (write) a letter now. 
4 -  She (wants) to learn English. 5 -  Tom always (drives) his car 
slowly. 6 -  She (remembers) your name now. 7 -  He (translates) a new 
story book now. 8 -  The girl (drinks) a cup o f coffee now. 9 -  Ahmet 
sometimes (gets up) late. 10 -  The man (repairs) the radio.

n
Boş yerleri doldurunuz.

1 -  There were a lot o f  soldiers in fro n t  the hospital. 2 -  The egg
was good enough ........ eat. 3 -  The book  is too difficult ......
understand. 4 -  The garden is full ......  cats and dogs. 5 -  Look at the
flowers, don’t l o o k  me. 6 -  Please, give me a c u p  coffee. 7 -
Our house is b ig g e r  yours. 8 -  Her father is you n ger mine.
9 -  is sunny today. 10 -  It w il l  cold tomorrow.

m

Translate into Turkish.

I -  We saw a boy standing behind the house. 2 -  It is too hot to go for 
a picnic. 3 - 1  see a bird on the chimney now. 4 -  These eggs are too 
bad to eat. 5 -  He is too small to carry these baskets. 6 -  There was a 
woman sitting in the park. 7 -  We went out shutting the door quietly. 
8 - 1  drew a picture looking at the bird. 9 -  Coming into the room he 
said, «Good morning.» 10 -  They want better shirts now. 11 -  Do you 
like learning English? 1 2 -1  began asking a lot o f  questions. 13 -  She 
doesn’t like driving a car. 14 -  Selim likes playing in the garden. 15 -  
You are too young to understand these questions.

IV

Translate into English.

1 -  Sabahleyin yürüyüşü sevmem. 2 -  Şimdi bahçede beyaz bir kedi görüyo
rum. 2 -  Futbol oynamayı sever misiniz? 3 -  Bu kalem yazılamayacak kadar 
kısadır. 4 — Adam pencereyi kırarak girdi. 5 — Bu elmalar yenebilecek kadar 
temizdir. 6 — Hastaneye giden iki asker gördüler. 7 — Sepet bütün yumurta-
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lan taşıyabilecek kadar büyüktür. 8 -  Hikâye kitapları okumayı sever misi
niz? 9 -  Ağacın altmda uyuyan bir köpek gördük. 10 -  Sınıfta ağlayan bir kız 
vardı.

önceki alıştırmaların yapılmış şekli 
I

1 -  The boy is running slowly. 2 -  Your horse is very slow. 3 -  The old 
man doesn’t hear well. 4 -  The young man made the packets 
carefully. 5 -  Ahmet isn’t a careful boy. 6 -  The postman opened the 
door quietly. 7 -  We had breakfast with our friends happily. 8 -  My 
son is a quiet boy. 9 -. They are a happy family. 10 -  I’ll ask you a lot 
o f  questions, but they are all easy. 11 -  You can answer them easily. 
12 -  The soldiers were sleeping lazily. 13 -  Mary was sitting under 
the tree sadly when I came to the garden. 14 -  Do you like sad films? 
15 -  They were walking slowly, because their father was sleeping.

n

I -  Mary mektubu hızlı yazdı. 2 -  Onun kitaplannı kolay anlayamazsınız. 
3 -  Bir gömlek almak istiyorum, fakat yeterli param yok. 4 -  Onu gördüğü
müz zaman Mary postaneye gidiyordu. 5 -  Genç adam paketi dikkatli bir şe
kilde yapıyor. 6 -  Fatma Hanım’ın yeşil bir eşarbı var. 7 -  Mektup için bir 
pul alacak. 8 -  Postacı mutlu bir şekilde tebessüm ediyor. 9 -  Arkadaşlarım 
benimle gelmiyorlar, oraya yalnız gideceğim. 10 -  Türkiye büyük bir ülkedir.
II -  Kızlar derslerini sessiz bir şekilde okuyorlar. 12 -  Ayşe’nin iki yeni ete
ği var. 13 -  Önce traktörü tamir edecekler. 14 — Kravatımı beğendin mi? 15 
-  Oraya yalnız gidemezsiniz, çünkü çarşıyı bilmiyorsunuz. 16 -  Herkes tem
bel bir şekilde oturuyor. 17 -  Benimle gelmeyecek, yalnız döneceğim. 18 -  
Postane çiftlikten uzakta mıdır? 19 -  Bütün tabakları dikkatli (bir şekilde) 
temizleyecek. 20 -  Pazar günü arkadaşlarımı görmeye gittim, fakat şanssız
dım; evde değillerdi.

III

1 - 1 bought a skirt for my mother. 2 -  They can’t open this big door 
easily. 3 - 1  went to the post office and bought a stamp. 4 -  The old 
woman and the young man are walking slowly. 5 -  Mrs. Miller is 
looking at Mary sadly. 6 -  You can’t go there alone. 7 -  Ahmet bought 
two shirts and four ties. 8 -  I’ll go by bus, but I’ll come back by train. 
9 -  The students are reading their lessons quietly. 10 -  Can you drive 
the car quickly?
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ŞART CÜMLELERİ 

(if)

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de şart cümleleri iki kısımdan meyda
na gelir. Birinci kısım bir şartı, İkincisi ise o şarta bağlı olan bir işi, bir 
eylemi, bir durumu bildirir.

Ahmet’i görürsem ona bir kitap vereceğim.

Bu cümlede de görüldüğü gibi şartı gösteren kısım «Ahmet’i görürsem» 
dir. Bu olayın olması halinde kitap verilecek, olmaması halinde ise kitap ve
rilemeyecektir. Kitabın verilmesi işi Ahmet’in görülüp görülememesine bağ
lıdır. Şu halde biri şartı ileri süren, diğeri de esas olan iki cümle mevcuttur.

İngilizcede muhtemel şart bildiren cümlelerin zamanı daima Geniş Za
mandır ve cümlenin başında «şayet, eğer, ise, ...se, ...sa» anlamına gelen if 
kelimesi bulunur.

I see görürüm
I see Ahmet. Ahmet’i görürüm.
i f l s e e   görürsem......
if I see Ahmet  Ahmet’i görürsem....
if I learn  öğrenirsem......
if I learn English  ’ İngilizce öğrenirsem.
i f l g o   gidersem......
if I write  yazarsam......
if he forgets  unutursa......
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if  she com es......
if  they want......
i f  you give......
if  we sell......
if  it rains .

i f  I see Ahmet......
I’ll give him a book.
If I see Ahmet, I’ll give him a 
book.

if  I go......
I’ll see them.
If I go there, I'll see them.

if  I learn......
if I learn English......
I’ll go to England.
If I learn English, I’ll go to 
England.

if  I write......
if I write a letter......
if I write a letter, I’ll go to 
the post office.

if  he forgets......
if  he forgets his hat......
If he forgets his hat, he’ll come 
back.

gelirse......
isterlerse......
verirsen......
satarsak

(yağmur) yağarsa......

Ahmet’i görürsem......
Ona bir kitap vereceğim.
Ahmet’i görürsem ona bir kitap 
vereceğim.

gidersem......
Onları göreceğim.
Oraya gidersem onlan göreceğim.

öğrenirsem......
İngilizce öğrenirsem......
İngiltere’ye gideceğim.
İngilizce öğrenirsem İngiltere’ye 
gideceğim.

yazarsam......
bir mektup yazarsam......
Bir mektup yazarsam postaneye 
gideceğim.

unutursa......
şapkasım unutursa......
Şapkasını unutursa geri gelecek.

if she comes here  buraya gelirse......
If she comes here, she’ll see you. Buraya gelirse sizi görecek.

if  they want  isterlerse......
If they want, they can help us. İsterlerse bize yardım edebilirler.

if  you give  verirsen......
if you give him some money  ona biraz para verirsen......
If you give him some money, he’ll Ona biraz para verirsen mutlu
be happy. olacak.
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if we sell......
if we sell our house......
If we sell our house, we’ll buy 
two tractors.

satarsak......
evimizi satarsak......
Evimizi satarsak iki traktör alacağız.

if it rains  yağmur yağarsa......
We shan’t go for a picnic. Pikniğe gitmeyeceğiz.
If it rains, we shan’t go for a picnic. Yağmur yağarsa pikniğe

gitmeyeceğiz.

if you break the vase......
I f  you break the vase, I shan’t 
give you any money.

vazoyu kırarsan......
Vazoyu kırarsan sana hiç para 
vermeyeceğim.

Türkçede şart cümlesinin önce, esas cümlenin sonra söylenmesine kar
şılık İngilizcede Tıangi cümle önce söylenirse söylensin fark etmez.

If I go, I’ll see them.
I’ll see them if I go.

If she goes to the market, she’ll 
buy eggs.
She’ll buy eggs if  she goes to the 
market.

Gidersem onlan göreceğim. 
Gidersem onları göreceğim.

Pazara giderse yumurta(lar) alacak.

Pazara giderse yumurta alacak.

If she cleans all the rooms, she 
can go early.
She can go early if  she cleans 
all the rooms.

If you sit here, they’ll see you. 
They’ll see you if  you sit here.

Bütün odalan temizlerse erken 
gidebilir.
Bütün odalan temizlerse erken 
gidebilir.

Burada oturursanız sizi görecekler. 
Burada oturursanız sizi görecekler.

Bu örneklerde, if  ile başlayan kısmın cümle başında olabileceği gibi 
sonunda da yer alabileceği görülmektedir.

If he is a doctor, he can help üs. O bir doktorsa bize yardım edebilir.
If the apples are cheap, I’ll buy Elmalar ucuzsa üç kilo alacağım,
three kilos.
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If she is a good friend, she’ll 
give you some money.
They can go by train if they get 
up early.
I shan’t go to the cinema if the 
film isn’t good.
If Robert stands here, he’ll see 
the soldiers.
If you buy this shirt, your mother 
will like it.
You can’t teach English well if 
you aren’t a good teacher.
If you don’t read your lessons,
I shan’t take you to the cinema. 
They’ll like our farm if they live 
here for one month.
If we can’t break this door, we can 
break the window.
I’ll give you the key if you can 
drive my car.

If you want, you can learn English 
If she lives in London, she’ll 
learn English in five months.
They can sleep here if  they want. 
I’ll give you an apple if  you sit 
here quietly.
If you go to Ankara, we’ll miss 
you.
If he is hungry, I’ll give him some 
sausage and eggs.

İyi bir arkadaşsa sana biraz para 
verecek.
Erken kalkarlarsa trenle gidebilirler.

Film iyi değilse sinemaya 
gitmeyeceğim.
Robert burada durursa askerleri 
görecek.
Bu gömleği alırsan annen onu 
beğenecek, (sevecek)
İyi bir öğretmen değilseniz İngilizceyi 
iyi öğretemezsiniz.
Derslerini okumazsan seni sinemaya 
götürmeyeceğim.
Burada bir ay otururlarsa çiftliğimizi 
sevecekler.
Bu kapıyı kıramazsak pencereyi 
kırabiliriz.
Otomobilimi kullanabilirsen 
(sürebilirsen) sana anahtarı 
vereceğim.
İstersen İngilizce öğrenebilirsin. 
Londra’da oturursa İngilizceyi beş 
ayda öğrenecek.
İsterlerse burada uyuyabilirler. 
Burada sessizce oturursan sana bir 
elma vereceğim.
Ankara’ya giderseniz sizi özleyeceğiz.

Açsa ona biraz sucuk ve yumurta 
vereceğim.

If he walks back, he’ll fall into the lake.
Geri yürürse göle düşecek.
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SELF

«kendi» anlamında olan self [self], mülkiyet sıfatlarına eklenerek aşa
ğıdaki kelimeler elde edilir.

myself kendim
yourself kendin
himself kendi
herself kendi
itself kendi
ourselves kendimiz
yourselves kendiniz
themselves kendileri

Itself, him self ve themselves kelimelerinin, diğerleri gibi mülkiyet 
sıfatına ek getirmek suretiyle değil, it, he ve they’in -i ve -e hallerine self 
ilâve etmek suretiyle yapıldığına dikkat ediniz.

Tekil şahıslara ilâve edilen self çoğul şahıslarda çoğul hale girmek
tedir. (selves [selvz])

He opened the door.
He opened the door himself.
Selma filled the glasses.
Selma filled the glasses herself.
I’ll go there myself.
You can write the letter yourself. 
He is driving the car himself.
We are washing the plates 
ourselves.
They broke the glasses themselves. 
She’ll make the dress herself.
It isn’t yours; it’s mine. I bought 
it myself.
You can’t make it yourself. ' 
This post card is theirs; they 
brought it themselves.
We’ll repair the tractor ourselves.

Kapıyı açtı.
Kapıyı kendi açtı.
Selma bardakları doldurdu.
Selma bardakları kendi doldurdu. 
Oraya kendim gideceğim.
Mektubu kendin yazabilirsin. 
Arabayı kendisi kullanıyor. 
Tabaklan kendimiz yıkıyoruz.

Bardaklan kendileri kırdılar. 
Elbiseyi kendisi yapacak.
O seninki değildir, benimkidir. Onu 
kendim aldım.
Onu kendin yapamazsın.
Bu kartpostal onlarınkidir, onu 
kendileri getirdiler.
Traktörü kendimiz tamir edeceğiz.
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by ... self

Self eki by ile kullanılınca «kendi kendine, tek başına, kimsenin yar
dımı olmadan» anlamım verir.

by myself 
by yourself 
by himself 
by herself 
by itself 
by ourselves 
by yourselves 
by themselves

I am learning English, 
by myself
I am learning English by myself. 
She lives in that small cottage, 
by herself
She lives in that small cottage by 
herself.
He learnt English by himself, 
without a teacher.
My mother cleaned the house by 
herself.
We can’t carry all these baskets 
by ourselves.
They translated the letter by 
themselves.
She can’t go to the cinema by 
herself.
You can play by yourself.
This train goes by itself.
I went to school by myself.
Fatma Hamm cooked the meal by 
herself; Zeynep didn’t help her. 
Ahmet is sitting in the garden by 
himself.

kendi kendime, tek başıma
kendi kendine
kendi kendine
kendi kendine
kendi kendine
kendi kendimize
kendi kendinize
kendi kendilerine

İngilizce öğreniyorum, 
kendi kendime
Kendi kendime İngilizce öğreniyorum. 
Şu küçük kulübede oturur, 
kendi kendine
Şu küçük kulübede kendi kendine 
(tek başına) oturur.
İngilizceyi kendi kendine, öğretmensiz 
öğrendi.
Annem evi kendi kendine (tek başına) 
temizledi.
Bütün bu sepetleri kendi kendimize 
taşıyamayız.
Mektubu kendi kendilerine tercüme 
ettiler.
Sinemaya kendi kendine (tek başına) 
gidemez.
Kendi kendine oynayabilirsin.
Bu tren kendi kendine gider.
Okula kendi kendime gittim.
Fatma Hanım yemeği kendi kendine 
pişirdi; Zeynep ona yardım etmedi. 
Ahmet bahçede kendi kendine (tek 
başına) oturuyor.
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He smoked two packets of 
cigarettes by himself.
They carried all the packets by 
themselves.
Look at yourself.
I can’t go to the wood by myself; 
I am afraid o f  animals.

Kendi kendine (tek başına) iki paket 
sigara içti.
Bütün paketleri kendi kendilerine 
taşıdılar.
Kendine bak.
Ormana kendi kendime (tek başıma) 
gidemem; hayvanlardan korkarım.

She learnt English by herself, reading books.
Kitaplar okuyarak kendi kendine İngilizce öğrendi.

Your mülkiyet sıfatı tekil olarak, yani «senin» anlamında olduğu za
man buna self eklendiğini, çoğul, yani «sizin» anlamında olduğu zaman 
şelfin çoğul şekli olan selves eklendiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi sonu 
f  veya fe ile biten kelimelere çoğul için s ilâve edilirken f  ve fe kalkarak yer
lerine ves getirilmektedir.

Can you do it by yourself? Onu kendi kendine yapabilir misin?
Can you do it by yourselves? Onu kendi kendinize yapabilir

misiniz?
They didn’t help you. You repaired Sana yardım etmediler. Otomobili 
the car by yourself. kendi kendine tamir ettin.
They didn’t help you. You repaired Size yardım etmediler. Otomobili 
the car by yourselves. kendi kendinize tamir ettiniz.

CÜMLELER

The tea is too hot; I can’t drink it. Çay çok sıcak; onu içemem.
The tea is too hot to drink. Çay içilemeyecek kadar sıcaktır.
The hill is too far to see. Tepe görülemeyecek kadar uzaktır.
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Tessa is too tired to walk. Tessa yürüyemeyecek kadar 
yorgundur.
Otomobil satın alınamayacak kadar 
pahalıydı.
Çay içilebilecek kadar sıcaktır.
Tepe görülebilecek kadar yakındır. 
Otomobil satın alınabilecek kadar 
ucuzdu.

Do you like remembering old days?Eski günleri hatırlamayı sever
misiniz?
Öğrenci kapıyı sessizce açarak girdi.

The car was too expensive to buy.

The tea is hot enough to drink. 
The hill is near enough to see.
The car was cheap enough to buy.

İstasyonu kendi kendine kolayca 
bulabilir misin?

The student came in opening the 
door quietly.
Can you find the station easily 
by yourself?
Ahmet was going to the post office Onu gördüğümüz zaman Ahmet 
when we saw him. postaneye gidiyordu.
I’ll buy a shirt for myself. Kendim için bir gömlek alacağım.
Did you buy the blouse for yourself?Bluzu kendin için mi aldın?
Ahmet didn’t repair the bicycle 
for himself.
Your brother is younger than me. 
Our children are playing in the 
garden by themselves.
Did you clean the house yourself? 
Did you clean the house by 
yourself?
The school garden was full o f 
students.
His wife is too fat to run quickly.

They cooked the meal for 
themselves.
If I see them, I’ll give them your 
letter.
Can I understand this book if  I 
learn English?

Ahmet bisikleti kendi için tamir 
etmedi.
Erkek kardeşin benden daha gençtir. 
Çocuklarımız bahçede kendi 
kendilerine oynuyorlar.
Evi kendin mi temizledin?
Evi kendi kendine (tek başına) mi 
temizledin?
Okul bahçesi öğrenci doluydu.

Onun kansı hızlı koşamayacak kadar 
şişmandır.
Yemeği kendileri için pişirdiler.

Onları görürsem (onlara) senin 
mektubunu vereceğim.
İngilizce öğrenirsem bu kitabı 
anlayabilir miyim?
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ÖĞRENİLECEK KELİMELER

although [o:ldou]

business man 
[biznismenl 
city [sitil

her ne kadar 
...ise de ' 
iş adamı

şehir

middle [midili orta
mistake [misteyk] hata
music [miu:zik] müzik
office [ofisi büro
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correct [kırekt] 
end [end] 
foot [fut] 
hair [hei]
i f  [if]
inch [inç] 
leave [li:v] 
left [left]

düzeltmek
son
ayak
saç
...se, ...sa 
inç
terketmek 
leave’in 
geçmiş hali

painting [peynting]

photo [foutou] 
primary [praymiri] 

really [riili] 
self [self!
sincerely [sinsiili] 
study [stadi] 
together [tigedi]

(yağh veya sulu 
boya) resim 
fotoğraf 
ilk
doğrusu, gerçekten 
kendi
samimiyetle 
(fikrî) çalışma 
beraber

AÇIKLAMALAR

Although kelimesi «her ne kadar, ise de, ...sına rağmen, ...duğu 
halde» anlamındadır.

Although it is sunny, it is cold. 
Although he is old, he can walk 
there.
Although it is very expensive, I’ll 
buy it for you.
Although the windows are open, 
the room is hot.
Although this is Margaret’s pencil, 
you can use it now.

Her ne kadar güneşli ise de soğuk. 
Her ne kadar yaşlıysa da (yaşlı 
olmasına rağmen) oraya yürüyebilir. 
Her ne kadar pahalıysa da onu senin 
için alacağım.
Her ne kadar pencereler açıksa da 
oda sıcaktır.
Bu her ne kadar Margaret’in 
kalemiyse de onu şimdi 
kullanabilirsin.

«son» anlamında olan end kelimesi at öntakısı ile kullanılınca Türkçe- 
deki «sonunda» anlamını verir.

at the end
At the end o f  this month.
At the end o f  the road.
They’ll go at the end o f  the 
next year.
There is a picture at the end 
o f  the book.
Zeynep began to cry at the end 
of the film.

sonunda, nihayetinde 
Bu ayın sonunda.
Yolun sonunda.
Gelecek yılın sonunda gidecekler.

Kitabın sonunda bir resim var.

Zeynep filmin sonunda ağlamaya 
başladı.
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Türkçeye her ikisi de «şehir» olarak çevrilen town ve city kelimeleri 
arasında fark vardır. City daha büyük yer için kullanılır. Town ise küçük 
bir şehir, kasaba anlamındadır.

Mardin is a small town. Mardin küçük bir şehirdir.
London is the biggest city in Londra İngiltere’de en büyük şehirdir.
England.

Leave fiili bir yeri terketmek, bir yerden ayrılmak anlamındadır.

Fil leave Istanbul tomorrow. Yarın İstanbul’u terkedeceğim. (yarın
İstanbul’dan ayrılacağım.)

They left Turkey two months ago. Türkiye’yi iki ay önce terkettiler.
When did you leave Ankara? Ankara’yı ne zaman terkettin?

. ' (Ankara’dan ne zaman ayrıldın?)
We left Konya at six o’clock. Konya’dan saat altıda ayrıldık.
The train left Istanbul at nine Tren İstanbul’dan saat dokuzda
o ’clock and came to Ankara at six ayrıldı ve öğleden sonra saat altıda
o’clock in the afternoon. Ankara’ya geldi.
The big ship is leaving our Büyük gemi ülkemizi saat onda
country at ten o ’clock. terkediyor.

Feet [fi:t] kelimesi «ayak» anlamında olan foot kelimesinin çoğuludur.

Look at his left foot. Onun sol ayağına bak.
I have two feet and two hands. İki elim ve iki ayağım var.
Some animals have four feet. Bazı hayvanların dört ayağı vardır.

Foot kelimesi aynı zamanda bir uzunluk ölçüsüdür. 1 foot 30,5 cm dir.

The carpet is ten foot (feet) long. Halı on fut uzun (on fut uzunlukta)
dır.

Foot ölçü birimi olarak kullanıldığında birden fazla bir sayı önünde te
kil (foot) veya çoğul (feet) halinde olabilir. İkisi de doğru ve aynı anlamdadır.

I am six foot tall. Altı fut boyundayım. (183 cm)
I am six feet tall. Altı fit boyundayım. (183 cm)

Inch de bir ölçü birimidir. 1 inch 25,4 mm dir. 12 inch 1 foot eder.

He is five feet six inches tall. Beş fit altı inç boyundadır. (167,7 cm)
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Painting «yağlıboya veya suluboya resim, tablo» anlamındadır.

There were a lot o f  paintings on Duvarlarda birçok tablolar (resimler) 
the walls. vardı.
These paintings are famous. Bu resimler ünlüdür.

İngilizcede mektup sonlarına yazılan şekillerden biri olan sincerely 
kelimesinin anlamı «samimi olarak» dır. Ancak Türkçe mektupların sonuna 
bunu bu şekilde koymak mümkün değildir. Zira Türkçede (sincerely yours 
= samimi olarak sizin) ifadesi bir mektup sonu için uygun değildir. Bunu tam 
sözlük anlamına uygun tercüme etmek yerine (Sevgilerimle, saygılarımla) 
gibi Türkçeye daha uygun bir şekli tercih etmek gerekir.

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de gelecekte olacak hareketler bazen 
Şimdiki Zaman cümleleriyle ifade edilir.

I am going to the cinema now.
1 am going to Ankara tomorrow.
They are going to England next 
week.
Selma is coming tomorrow.
We are leaving Turkey tomorrow. Yann Türkiye’den aynhyoruz.

Şimdi sinemaya gidiyorum.
Yarın Ankara’ya gidiyorum.
Gelecek hafta İngiltere'ye gidiyorlar.

Selma yarın geliyor.

A LETTER FROM ZEYNEP’S FRIEND 
MARY’S FRIEND

Harmanli sok. 25
Yenidogan
TURKEY

9 June, 2006
Dear Margaret,

Your friend Mary gave us some addresses from England 
yesterday. She asked all the pupils their hobbies and their ages. She 
gave me your name and your address. I like music and painting very 
much and you like music and painting, so we can be friends.

Although we are friends already, to write the first letter is very 
difficult, and my English isn't very good. Will you please correct my 
mistakes?
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ru  tell you about m yself first. 1 am fifteen years old. I am in the 
class three A with Zeynep Çelikel. I have a father and mother and 
two brothers. My brothers are younger than me. One is seven years 
old. He goes to the primary school. His name is Levent. My other 
brother is twelve years old. He goes to the Middle School. His name 
is Yılmaz. My father’s name is Bülent and my m other’s name is Leyla. 
My father is a business man. He has an office in the city. He buys and 
sells cars. We have a house near the Çelikel’s. Zeynep and I often 
study our lessons together.

I am five feet five inches tall. I have brow n eyes and brown 
hair. I’ll send my photo in my next letter because I haven’t got a good 
photo now. Will you please send me yours?

I want to know a lot o f  things about England. Are all your 
friends as nice as Mary Miller? We like her very much. She is leaving 
our country at the end o f  this month and we are sill very sad. Zeynep 
and her brother Ahmet are going with her.

One o f  my hobbies is painting. I have about 70 paintings and 
the walls o f  my room are full o f them. My father says, «Your room 
will be too small for you and your paintings soon.»

Although this is my first letter, it is really long, so I want a long 
answer from you.

Sincerely yours, 
Selma Konuk

ZEYNEP’İN ARKADAŞINDAN MARY'NİN ARKADAŞINA  
BİR MEKTUP

Harmanlı sok. 25
Yenidoğan
TURKEY

9 Haziran. 2006
Sevgili Margaret,

Arkadaşınız Mary dün İngiltere’den birkaç adres getirdi. Bütün öğren
cilere ilgilendikleri konuları ve yaşlarım sordu. Bana sizin isminizi ve adre
sinizi verdi. Ben müzik ve resmi çok severim, siz müzik ve resmi seviyorsU. 
nuz, bu sebepten arkadaş olabiliriz.
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Her ne kadar şimdiden arkadaşsak da ilk mektubu yazmak çok zor, İn
gilizcem pek iyi değil. Lütfen benim yanlışlarımı düzeltir misiniz?

Size önce kendimi anlatacağım. On beş yaşındayım. Zeynep Çelikel’le 
üç A sınıfındayım. Bir babam, bir annem ve iki erkek kardeşim var. Kardeş
lerim benden gençtir. Biri yedi yaşındadır. İlkokula gider. Adı Levent’tir. Di
ğer kardeşim on iki yaşındadır. Ortaokula gider. Adı Yılmaz’dır. Babamın 
adı Bülent, annemin adı Leyla’dır. Babam bir iş adamıdır. Şehirde bir büro
su var. Otomobiller alır ve satar. Çelikeller’in yakınında bir evimiz var. Zey
nep ve ben derslerimizi genellikle beraber çalışırız.

Boyum beş fit beş inçtir. Kahverengi gözlerim ve kahverengi saçım var. 
Fotoğrafımı gelecek mektubumda göndereceğim çünkü şimdi iyi bir fotoğra
fım yok. Bana lütfen sizinkini gönderir misiniz?

İngiltere hakkında birçok şeyler bilmek istiyorum. Bütün arkadaşları
nız Mary Miller kadar hoş mudur? Onu çok seviyoruz. Ülkemizi bu ayın so
nunda terkediyor; hepimiz çok üzgünüz. Zeynep ve kardeşi Ahmet onunla gi
diyorlar.

İlgilendiğim konulardan biri resimdir. Aşağı yukan 70 resmim (tab
lom) var; odamın duvarları onlarla doludur. Babam, «Odan yakında sana ve 
resimlerine küçük gelecek.» der.

Her ne kadar bu ilk mektubumsa da doğrusu uzun; bu sebepten sizden 
uzun bir cevap bekliyorum.

Saygılarımla,
Selma Konuk

ALIŞTIRMALAR

I
Bu soruları okuduğunuz metne göre cevaplandırınız.

1 -  Who is writing the letter? 2 -  Does Selma like painting and music? 
3 -  Who will correct the mistakes? 4 -  How old is Selma? 5 -  What 
colour are Selma’s eyes? 6 -  Is Selma’s father a business man? 7 -  
What does he buy and sell? 8 -  Do Selma and Zeynep study their 
lessons together? 9 -  When will she send her photo? 10 -  How many 
paintings has Selma?
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II

Uygun yere if koyarak bu cümleleri birleştiriniz.

1 - 1 see Ahmet. I’ll give him a book. 2 -  She’ll learn English. She goes 
to school. 3 -  He’ll buy a pair o f  shoes. He goes to the market. 4 -  Tom 
will answer the questions. He understands them. 5 -  You can repair 
it well. You want. 6 -  You can’t be there at seven o ’clock. You don’t 
walk quickly. 7 -  The girl can clean your room. You give her the key. 
8 -  They won’t see you. You open the door quietly. 9 -  You don’t come 
early. You can’t find any tickets. 10 -  She learns English. They’ll send 
her to England.

HI

Translate into Turkish.

1 -  Are they really tired? 2 -  What colour is your sister’s hair? 3 -  Do 
you like music or painting? 4 -  Although it is raining, we can go to 
the cinema in my car. 5 - 1  made two mistakes. 6 -  They’ll correct our 
mistakes. 7 -  Does your son go to the primary school? 8 -  His 
daughter goes to the middle school. 9 -  Bülent’s office is near the 
cinema. 10 -  We don’t live in a village, we live in a town. 11 -  My 
father is five feet four inches tall. 12 -  Have you got two photos? 13 -  
We’ll leave Konya at six o ’clock  in the morning. 14 -  If you come 
early, you’ll see all the teachers. 15 -  How many feet has a cat? 16 -  
I’ll answer the questions myself. 17 -  Can she learn Turkish by 
herself? 18 -  They live in a cottage at the end o f  the street. 19 -  You 
can learn English if  you study your lessons carefully. 20 -  Did you 
translate the story yourself or did they help you?

I V

Translate into English.

1 -  Babam müzik sevmez. 2 -  Zarfi kendim açtım. 3 -  Marj' kendi kendine 
(tek başına) göle gidebilir mi? 4 -  Kapıyı açarsanız (yağlıboya) tabloları göre
ceksiniz. 5 — birçok hatalar yaptılar. 6 -  Bütün hataları düzelttim. 7 -  Bu şe
hirde büyük bir büromuz var. 8 — Öğrenciler derslerini çalışıyorlar. 9 -  Gele
cek pazartesi İstanbul’dan ayrılacağız. 10 -  Her ne kadar iyi bir öğrenciysen 
de okula geç gelirsin.
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^^önceki_aH^tiTj[TiaJ^rTTi_^yapıİTnış_gökJi__

I

1 -  I see a lot o f shirts in the window o f the shop now. 2 -  We go to 
school at eight o ’clock every morning. 3 -  They are writing a letter 
now. 4 -  She wants to learn English. 5 - Tom always drives his car 
slowly. 6 -  She remembers your name now. 7 -  He is translating a 
new story book now. 8 -  The girl is drinking a cup of coffee now. 9 -  
Ahmet sometimes gets up late. 10 -  The man is repairing the radio.

II

1 -  o f  2 -  to 3 -  to 4 -  o f  5 -  at 6 -  o f  7 -  than 8 -  than 9 -  it 10 -  be

III

1 -  Evin arkasında duran bir çocuk gördük. 2 -  Hava pikniğe gidilemeyecek 
kadar sıcak. 3 -  Şimdi bacanın üstünde bir kuş görüyorum. 4 -  Bu yumurta
lar yenilemeyecek kadar kötüdür. 5 — Bu sepetleri taşıyamayacak kadar kü
çüktür. 6 -  Parkta oturan bir kadın vardı. 7 -  Kapıyı sessizce kapayarak çık
tık. 8 -  Kuşa bakarak bir resim çizdim. 9 -  Odaya gelerek. «Günaydın.» de
di. 10 -  Şimdi daha iyi gömlekler istiyorlar. 11 -  İngilizce öğrenmeyi sever 
misiniz? 12 -  Birçok sorular sormaya başladım. 13 -  Otomobil kullanmayı 
sevmez. 14 -  Selim bahçede oynamayı sever. 15 -  Bu soruları anlayamaya
cak kadar gençsin, (küçüksün)

IV

1 - 1 don’t like walking in the morning. 2 -1  see a white cat in the gar
den now. 2 -  Do you like playing football? 3 -  This pencil is too short 
to write. 4 -  Breaking the window the man came in. 5 -  These apples 
are clean enough to eat. 6 -  They saw two soldiers going to the hos
pital. 7 -  The basket is big enough to carry all the eggs. 8 -  Do you 
like reading story books? 9 -  We saw a dog sleeping under the tree. 
10 -  There was a girl crying in the classroom.
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65
İSMİN HALLERİ

Türkçede isimlere takılar getirmek suretiyle çeşitli haller meydana ge
tirilir. Bunları örnekler üzerinde inceleyelim:

Bir isim takısız bulunuyorsa bu isim(yabn halde)dir.

ev
kitap
kuş
kalem
adam

kelimeleri yalm haldedirler.

Bu isimlere -i çekim eki (ses uyumuna göre -ı, -ü, -u) getirilecek olursa 
(-i hali) ne girerler.

evi
kitabı
kuşu
kalemi
adamı

Bu kelimeler de (-i halinde) dirler.

Yine aynı kelimelere -e çekim eki (veya -a) ilâve edilecek olursa bu 
isimler (-e hali) ne girerler.
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eve
kitaba
kuşa
kaleme
adama

Türkçede isimlere takılar getirmek suretiyle çeşitli haller meydana 
geldiğini görüyoruz.

İngilizcede isimlere bu değişik anlamları vermek için ekler ilâve edile
mez. Örneğin, house kelimesine «evi», «eve» anlamlarım vermek için ek ilâ
vesi mümkün değildir. Bu kelime «evi», «eve» anlamlarını verirken de yalın 
halde bulunur. İngilizcede bir ismin yalın halde mi, -i halinde mi yoksa -e ha
linde mi kullanıldığı ancak cümle içinde verdiği anlamdan ve yanında bulu
nan öntakılardan anlaşılır. •

yalın hal

(Ev) büyüktür.
(Kitap) masanın üstündeydi.
(Kuş) uyuyor.
(Kalem) yeşildir.
(Adam) oturuyor.

-i hali

(Evi) gördüm.
(Kitabı) oku.
(Kuşu) temizledi.
(Kalemi) getirdiler.
(Adamı) sevmedin.

-e hali

I went (to the house). (Eve) gittim.
You looked (at the book). (Kitaba) baktın.
He is giving an apple (to the bird). (Kuşa) bir elma veriyor.
We are looking (at the pencil). (Kaleme) bakıyoruz.
I am telling a story (to the man). (Adama) bir hikâye anlatıyorum.

Yalın, -i ve -e halinde isimlerin daima aynı kaldığım, yalnız -e halinde 
ismin önüne to, at gibi öntakılar konduğunu görüyoruz.

I saw (the house).
Read (the book).
He cleaned (the bird). 
They brought (the pencil). 
You didn’t like (the man).

(The house) is big.
(The book) was on the table. 
(The bird) is sleeping.
(The pencil) is green.
(The man) is sitting.
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somebody someone something

Some kelimesi body, one ve thing kelimeleriyle birleşerek şu anlam
lan verir :

somebody
someone
something

I saw somebody in the room. 
I saw someone in the room.

biri, bir kimse, bir şahıs 
biri, bir kimse, bir şahıs 
bir şey

Odada birisini (bir şahsı) gördüm. 
Odada birisini gördüm.

Görüldüğü gibi somebody ile someone aynı anlamdadır.

There is somebody in the garden. 
They showed me someone.
They showed me someone sitting 
behind a tree.
I’ll give you something.
I’ll give you something useful. 
She knows something, but she 
doesn’t tell us.
There is someone sleeping in my 
bed.

Bahçede biri var.
Bana birini gösterdiler.
Bana bir ağacın arkasında oturan 
birini gösterdiler.
Sana bir şey vereceğim.
Sana faydalı bir şey vereceğim.
Bir şey biliyor, fakat bize söylemez.

Yatağımda uyuyan biri var.

Bildiğiniz gibi içinde some olan olumlu bir cümle soru veya olumsuz 
hale getirilince some yerine any kullanılmaktaydı. Aynı durum somebody, 
someone ve something kelimeleri için de vardır. Bu kelimelerle yapılmış 
olumlu bir cümle soru ve olumsuz yapılınca somebody yerine anybody, 
someone yerine anyone, something yerine de anything kullanılır.

I saw somebody in the room. Odada birini (bir kimse) gördüm.
I didn’t see anybody in the room. Odada birini (herhangi bir kimse)

görmedim.
Did I see anybody in the room? Odada birini gördüm mü?

There is someone behind the tree. Ağacın arkasında biri var.
There isn’t anybody behind the 
tree.

Ağacın arkasında biri (bir kimse) 
yok.

Is there anybody behind the tree? Ağacın arkasında biri var mı?
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They gave him something.
They didn’t give him anything. 
Did they give him anything?

They showed us somebody 
sleeping under the tree.
They didn’t show us anybody 
sleeping under the tree.
Did they show us anybody 
sleeping under the tree?

Recep sent someone there. 
Recep didn’t send anyone there. 
Did Recep send anyone there?

Ona bir şey verdiler.
Ona bir şey vermediler.
Ona bir şey verdiler mi?

Bize ağacın altmda uyuyan birini 
gösterdiler
Bize ağacın altında uyuyan birini 
göstermediler.
Bize ağacın altında uyuyan birini 
gösterdiler mi?

Recep oraya birini gönderdi. 
Recep oraya birini göndermedi. 
Recep oraya birini gönderdi mi?

Ali brought something.
Ali didn’t bring anything.
Did Ali bring anything?

He knows somebody in London. 
He doesn’t know anybody in 
London.

Ali bir şey getirdi.
Ali bir şey getirmedi.
Ali bir şey getirdi mi?

Londra’da birini tanır.
Londra’da birini (herhangi bir şahsı) 
tanımaz.

Does he know anybody in London? Londra’da birini tanır mı?

He saw someone in the wood. Ormanda birini gördü.
He didn’t see anyone in the wood. Ormanda birini (herhangi bir şahsı)

Did he see anyone in the wood?

The man ate something.
The man didn’t eat anything. 
Did the man eat anything?

görmedi.
Ormanda birini gördü mü?

Adam bir şey yedi.
Adam bir şey yemedi. 
Adam bir şey yedi mi?

There is somebody in the garden. Bahçede biri var. 
There isn’t anybody in the garden. Bahçede kimse yok.
Is there anybody in the garden? Bahçede kimse var mı?

He’ll tell you something. Sana bir şey söyleyecek.
He won’t tell you anything. Sana bir şey söylemeyecek.
Will he tell you anything? Sana bir şey söyleyecek mi?
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w

Robert is eating something.
Robert bir şey yiyor.

There isn’t anybody in the room.
Odada kimse yok.

everybody everyone everything

Every kelimesinin «her, her bir» anlamında olduğunu biliyoruz.

They come here every day. Her gün buraya gelirler.
I’ll read every book on this table. Bu masanın üstündeki her kitabı

okuyacağım.
We grow cotton every year. Her yıl pamuk yetiştiririz.

Every kelimesi, some kelimesinde olduğu gibi body, one, thing ile 
birleşerek bir isim meydana getirir.

everybody
everyone
everything

herkes, her bir şahıs 
herkes, her bir şahıs 
her şey

Bu birleşik kelimelerdeki every «her bir» anlamında, yani tekil oldu
ğundan cümlenin fiili tekil durumda olur.

Everybody is......
Everybody is in the garden. 
Everyone is coming.
Did you see everyone?
He knows everything. 
Everybody came late.
Everyone was there.
Did she see everything?

My son doesn’t eat everything. 
You can’t learn everything in a 
short time.

Herkes dir.
Herkes bahçededir.
Herkes geliyor.
Herkesi gördün mü?
Her şeyi bilir.
Herkes geç geldi.
Herkes oradaydı.
Her şeyi gördü mü?

Oğlum her şeyi yemez. 
Kısa bir zamanda her şeyi
öğrenemezsiniz.
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Everyone liked the film.
Did you tell everybody? 
Everybody was in the garden. 
They heard everything.
I can’t give them everything. 
Do you know everybody at this 
school?
It is very easy; everyone can 
understand it.

Herkes filmi sevdi.
Herkese anlattm mı?
Herkes bahçedeydi.
Her şeyi işittiler.
Onlara her şeyi veremem.
Bu okuldaki herkesi tanır mısınız?

Çok kolaydır; herkes onu anlayabilir.

Everybody is looking at the horses.
Herkes atlara bakıyor.

Everybody likes our teacher. Öğretmenimizi herkes sever.
You can’t take everything. Her şeyi alamazsınız.
Everyone was shouting and Herkes bağırıyor ve-gülüyordu,
laughing. '
Everything is cheap in this country .Bu ülkede her şey ucuzdur.
I’ll give them everything, but I Onlara her şeyi vereceğim, fakat - _
shan’t give them my books. kitaplarımı onlara vermeyeceğim.
Everyone was standing in front o f  Herkes kapının önünde duruyordu, 
the door.

-

m

There isn’t anything on the Everyone is carrying a bag.
carpet; everything is on the table. Herkes bir çanta taşıyor. 
Halının üstünde bir şey yok; her şey 
masanın üstündedir.
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first second third fourth

Türkçedeki «birinci, ikinci üçüncü, dördüncü» gibi deyimler İngiliz
cede sayı gösteren kelimeye th ilâve etmekle yapılır. Yalnız «birinci, ikinci 
üçüncü» kelimeleri bu kurala uymaz.

first [forst] birinci
second [sekmd] ikinci
third [to:d] üçüncü
fourth [fo:t] dördüncü
fifth [fiftj beşinci
sixth [sikst] altıncı
seventh [sevint] yedinci
eighth Teytl sekizinci
nineth [naynt] dokuzuncu
tenth [tent] onuncu

Görüldüğü gibi ilk üç sayı hariç, diğerleri kelimeye th ilâve etmeklt 
yapılmaktadır. Ayrıca fîrst kelimesinin «ilk, önce» anlamına da geldiğin: 
biliyoruz.

haftanın ilk (birinci) günü 
ayın ikinci günü 
yılın altıncı ayı 
Yılın üçüncü ayı nedir?

Yedinci ev bizimkidir.

the first day o f  the week 
the second day o f  the month 
the sixth month o f  the year 
What is the third month o f  the 
year?
The seventh house is ours.
Which is yours, the seventh or the Hangisi sizinkidir, yedinci mi yoksa 
eighth? sekizinci mi?
The fourteenth tree is an apple tree.Ondördüncü ağaç bir elma ağacıdır. 
The twenty-fourth o f  the soldiers Askerlerin yirmi dördüncüsü 
is taller than the others. diğerlerinden daha uzundur.
The twenty-sixth day o f  this month Bu ayın yirmi altıncı günü pazar
will be Sunday. olacak.
The second man is our geography İkinci adam bizim coğrafya 
teacher.
She’ll go there the first day o f 
the week.
The fifth room is smaller than the Beşinci oda diğerlerinden daha 
others. küçüktür.

öğretmenimizdir.
Oraya haftanın birinci günü gidecek.
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Ömeklerde de gördüğünüz gibi bu tip kelimelerin önünde daima the 
bulunmaktadır.

Twenty, fifty gibi sonu y ile biten sayılara th ilâve ederken bu 
sayılarda biraz değişme olur. Y harfi kalkar, bunun yerine ie getirilir.

twenty yirmi
twentieth [twentiet] yirminci .
sixty altmış
sixtieth [sikstiet] altmışıncı
seventy yetmiş
seventieth [sevıntiet] yetmişinci

This is the eightieth day o f the year.Bu, senenin sekseninci günüdür. 
Our house is the fortieth house in Bizim evimiz bu caddede kırkıncı 
this street. evdir.

The fourth student is taller than the others.
Dördüncü öğrenci diğerlerinden daha uzundur.

The second tree is an apple tree.
İkinci ağaç bir elma ağacıdır.
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Ders
66

66

bride [brayd] gelin rich [riçj zengin
coin Ikoin] (madenî) para place [pleys] yer
dance [da:ns] dans sherbet [şö:bıt] şerbet
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dance [darns | dans etmek
everyone [evriwan] herkes
everything [evritingj her şey
get [get] elde etmek,

almak
got [got] get’in geçmiş

hali
kiss [kis I öpmek

luck [lak] 
only [ounli] 
square [skwei] 
throw [trou] 
threw [trur]

villager [vilici] 
wedding fweding] düğün

talih, şans 
sadece, yalnız 
meydan 
atmak
throw’un geçmiş
hali
köylü

AÇIKLAMALAR

Bir şeyin resmini (fotoğrafım) almak veya çekmek deyimi İngilizcede 
take fiili ile yapılır.

I’ll take a picture o f you.
They wanted to take a picture. 
She took a photo o f the family. 
Can you take pictures?
I took a photo o f  the boy together 
with the dog.
We’ll take a lot o f  pictures when 
we go for a picnic.

Senin bir resmini çekeceğim.
Bir resim çekmek istediler.
Ailenin bir resmini (fotoğrafını) çekti. 
Resim çekebilir misiniz?
Köpekle birlikte çocuğun fotoğrafını 
çektim.
Pikniğe gittiğimiz zaman birçok 
resimler çekeceğiz.

Dance kelimesi fiil olarak «dans etmek», isim olarak «'dans» anlamın
dadır. Bir cümle içinde hangi anlamda kullanıldığı cümlenin durumundan 
kolayca anlaşılır.

He is dancing with his sister. 
I am tired; I can’t dance now. 
Can she dance well?
They were dancing when we 
came in.
He dances very quickly.
I danced with a young girl. 
They danced for a long time. 
Do you like dance?
I don’t know English dances. 
It is a difficult dance.

Kızkardeşiyle dans ediyor. 
Yorgunum; şimdi dans edemem. 
O iyi dans edebilir mi?
Biz girdiğimiz zaman onlar dans 
ediyorlardı.
O çok hızlı dans eder.
Genç bir kızla dans ettim.
Uzun zaman dans ettiler.
Dans sever misiniz?
İngiliz danslarını bilmem.
O zor bir danstır.
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Only, «sadece, yalnız» anlamındadır.

I have only five liras.
There is only one teacher.
She can’t give you any books; she 
has only one book.
I ate only one apple.
They have seven horses but they 
have only two cows.
Only teachers can come to this 
room.
Only Recep can use the tractor.

Sadece beş liram var.
Sadece bir öğretmen var.
Sana hiç kitap veremez; sadece bir 
kitabı var
Sadece bir elma yedim.
Yedi atlan var fakat sadece iki 
inekleri var.
Bu odaya sadece öğretmenler 
gelebilir.
Sadece Recep traktörü kullanabilir.

Get fiilinin birçok anlamlan vardır. Bu dersimizdeki metinde «elde et
mek, almak» anlamında kullanılışını göreceğiz.

How many books did you get? 
She’ll get a chair.
She got a chair.
We get fifty liras every week. 
We got sixty liras last week.

Kaç kitap aldın?
Bir sandalye alacak.
Bir sandalye aldı.
Her hafta elli lira alınz. 
Geçen hafta altmış lira aldık.

Got kelimesinin have ile birlikte kullanıldığını görmüştük. Şimdi bu
nun get fiilinin geçmiş hali olduğunu öğreniyoruz.

I have got a small house. Küçük bir evim var.
I got a new car yesterday. Dün yeni bir otomobil aldım.

«el» anlamında olan hand ile «çanta» anlamında olan bag birleşerek 
«el çantası» anlamını veren handbag kelimesini meydana getirirler.

I have got a small handbag. Küçük bir el çantam var.
The woman had a handbag. Kadının bir el çantası vardı.
She got a handbag yesterday. Dün bir el çantası aldı.

«genç adam» anlamını veren young man birleşik ismini «delikanlı» 
olarak çevirmek daha uygun olur.

There were two young men in the Bahçede iki delikanlı vardı, 
garden.
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All the young men were dancing 
on the village square.
The young man and the girl are 
walking in the park.
Two young men came to my office 
last Monday.

Bütün delikanlılar köy meydanında 
dans ediyorlardı.
Delikanlı ve kız parkta yürüyorlar.

Geçen pazartesi iki delikanlı büroma 
geldiler.

Coin kelimesi «madeni para» anlamındadır.

There are two coins in my bag. 
Everbody put a coin on the small 
plate.
I saw three coins in his hand.

Çantamda iki (madeni) para var. 
Herkes küçük tabağa bir (madeni) 
para koydu.
Onun elinde üç (madeni) para 
gördüm.

«köy» anlamında olan village kelimesine yapılan (r) ilâvesiyle «köylü» 
anlamının elde edildiğini gördük, (villager)

Village kelimesi woman, girl, people kelimeleri ile aşağıdaki örnek
lerde görülen anlamlan verir.

village woman , 
village girls
We saw a lot o f  village people. 
Village women were washing their 
dresses. < t
Village girls are dancing on the 
village square.
The village people grow wheat.

köy kadını, köylü kadın
köy kızlan, köylü kızlar
birçok köy insanlan (halkı) gördük.
Köylü kadınlar elbiselerini
yıkıyorlardı.
Köylü kızlar köy meydanında dans 
ediyorlar.
Köy halkı buğday yetiştirir.

A WEDDING IN THE VILLAGE

About two weeks ago the (^elikels took Mary to a wedding in 
the nearest village. There were a lot o f  villagers on the village 
square. When the villagers saw the Qelikels and Mary, they took 
them to the bride’s house. The bride was sitting in the middle o f  the 
room. There were village women and girls in the room. When the 
bride saw the Qelikels she stood up and kissed Hasan Bey’s and 
Fatma Hamm’s hands. They put some money on the table near her 
chair. The bride and the bride’s mother thanked them.
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A young village girl brought them hot sherbet and they all 
drank it. Mary liked the sherbet very much and they gave her 
another glass.

After this the villagers showed the Çelikels and Mary the 
bride’s dresses. There were dresses in wonderful colours. Mary took 
pictures o f them.

On the village square the young men o f  the village were 
dancing. The old men o f  the village were sitting under the trees 
drinking sherbet.

There was a white horse standing in front o f the bride’s house.
«Whose horse is this?» Mary asked Zeynep.
«It is the bride’s horse» Zeynep answered. «After the dances, 

the bride’s father will take the bride to her new house on this horse. 
When the bride comes out o f  the house they will throw coins. Try to 
get a coin. It will bring you good luck.»

Somebody shouted, «The bride is coming! The bride is coming!»
Everybody ran to the door. Someone threw coins. Everybody 

was trying to get a coin. They were all shouting and laughing.
After five minutes the bride’s father took the bride to her new 

house on the white horse.
After the wedding, when they were com ing back to the 

Çelikel’s farm Ahmet said, «I have only one coin. How many coins did 
you get?»

Zeynep answered, «I have two coins. I’ll give one o f  them to Mary.»
Mary laughed and said, «I don’t want your good luck coin, 

because I found four coins myself.»
They all laughed and Zeynep said, «Your husband will be 

richer than mine, and your wedding will be earlier than mine.»
«Thank you.» said Mary and put her coins in a better place in 

her handbag.

KÖYDE BİR DÜĞÜN

Aşağı yukan iki hafta önce Çelikeller Mary’i en yakın köydeki bir dü
ğüne götürdüler. Köy meydanında birçok köylüler vardı. Köylüler Çelikeller
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ve Mary’yi görünce onları gelinin evine götürdüler. Gelin odanın ortasında 
oturuyordu. Odada köylü kadınlar ve kızlar vardı. Gelin Çelikeller’i gördüğü 
zaman ayağa kalktı ve Haşan Bey ve Fatma Hanım’ın ellerini öptü. Onlar 
onun sandalyesinin yanındaki masanın üstüne biraz para koydular. Gelin ve 
gelinin annesi onlara teşekkür etti.

Genç bir köylü kız onlara sıcak şerbet getirdi, hepsi onu içtiler. Mary 
şerbeti çok sevdi, ona başka bir bardak (daha) verdiler.

Bundan sonra köylüler Çelikeller’e ve Mary’ye gelinin elbiselerini gös
terdiler. Harikulade renklerde elbiseler vardı. Mary onların resimlerini aldı, 
(çekti)

Köy meydanında köyün delikanlıları dansediyorlardı. Köyün ihtiyar 
adamları şerbet içerek ağaçların altında oturuyorlardı.

Gelinin evinin önünde duran beyaz bir at vardı.

Mary, «Bu kimin atı?» diye Zeynep’e sordu.
ı

Zeynep, «Gelinin atı.» diye cevap verdi. «Danslardan sonra gelinin ba
bası gelini bu at üstünde onun yeni evine götürecek. Gelin evden çıktığı za
man para atacaklar. Bir para almaya çalış. O sana iyi şans getirecek.»

Birisi bağırdı,
»

«Gelin geliyor! Gelin geliyor!»

Herkes kapıya koştu. Biri para attı. Herkes bir para almaya çalışıyor
du. Hepsi bağırıyor ve gülüyordu.

Beş dakika sonra gelinin babası gelini beyaz atın üstünde onun yeni 
evine götürdü.

Düğünden sonra, Çelikellerin çiftliğine dönerken Ahmet, «Sadece bir 
param var. Siz kaç para aldınız?» dedi.

Zeynep, «İki param var. Onlann birini Mary’ye vereceğim.» diye cevap
verdi.

Mary güldü ve, «Senin iyi şans paranı istemem, çünkü kendim dört pa
ra buldum.» dedi.

Hepsi güldüler, Zeynep, «Senin kocan benimkinden daha zengin olacak 
ve senin düğünün benimkinden daha erken olacak.» dedi.

Mary, «Teşekkür ederim.» dedi ve paralarını el çantasında daha iyi bir 
yere koydu.»



ALIŞTIRMALAR

I
Bu cümleleri soru ve olumsuz yapınız.

1 — There is somebody in the bride’s room. 2 -  He saw something in 
the small basket. 3 -  The teacher showed them someone. 4 -  There 
was somebody running to the lake. 5 - Tom brought something 
yesterday.

n
Bu cümleleri olumlu yapınız.

1 -  We didn’t see anybody in your room. 2 -  Did she buy anything? 
3 -  Recep can’t take anything. 4 -  The girl didn’t show us anyone. 5 -  
Did she see anybody with a green hat? 6 -  He can’t carry anything. 
7 -  My mother didn’t see anybody in our garden. 8 -  Can they 
remember anything about the man? 9 -  Did the soldiers find anyone 
in the wood? 10 -  She doesn’t remember anything about us.

III
Translate into Turkish.

1 -  We saw two brides on our way to the station. 2 -  Did you go to the 
wedding with your friends? 3 -  There is a place near the wood; we 
can play football there. 4 -  Is Robert a rich man? 5 - 1  threw the ball 
to the wall. 6 -  There were a lot o f  villagers on the village square. 7 -  
The boy kissed my hand. 8 - 1  have got only two pencils, I can’t give 
you any o f them. 9 -  Robert and his wife are dancing very slowly. 
10 -  These coins will bring you good luck. 11 -  The old woman kissed 
her son. 12 -  I’ll get a new bag. 13 -  The nearest village is four 
kilometres from Hasan Bey’s farm. 14 -  We saw village girls dancing 
on the village square. 15 -  There are a lot o f big squares in Istanbul.

IV
Translate into English. ■

1 -  El çantamı gördün mü? 2 -  Topu Hasan’a atacağım. 3 -  Düğünlere git
meyi sevmem. 4 -  Gelin yeni evine gidiyor. 5 -  Bana bir bardak şerbet ver. 
6 — Ben erken kalkarım fakat Torn benden daha erken kalkar. 7 -  Köye gel
diğimiz zaman bütün delikanlılar dans ediyorlardı. 8 -  Madeni paralan gö
lün içine attılar. 9 -  Babam on sene önce zengin bir adamdı. 10 -  Birçok re
simler çekeceğim. 11- Köylü kadınlar büyük sepetler taşıyorlardı. 12 -  Sade
ce iki kalemim var. 13 -  Annemin elini öptüm. 14 -  Robert Tom’dan daha 
zengindir. 15 -  Seninle dans edemem.
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önceki alıştırm aların yapılm ış şekli 

I

1 -  Selma is writing the letter. 2 -  Yes, she does. 3 -  Margaret will 
correct the mistakes. 4 -  She is fifteen years old. 5 -  Her eyes are 
brown. 6 -  Yes, he is. 7 -  He buys and sells cars. 8 -  Yes, they do. 9 -  
Shell send her photo in her next letter. 10 -  She has 70 paintings.

n

1 -  If I see Ahmet, I’ll give him a book. 2 -  She’ll learn English if she 
goes to school. 3 -  He’ll buy a pair o f shoes if  he goes to the market. 
4 -  Tom will answer the questions if he understands them. 5 -  You 
can repair it well if  you want. 6 -  You can’t be there at seven o’clock 
if you don’t walk quickly. 7 -  The girl can clean your room if you give 
her the key. 8 -  They won’t see you if you open the door quietly. 9 -  
If you don’t come early, you  can’t find any tickets. 10 -  If she learns 
English, they’ll send her to England.

IU

1 -  Onlar gerçekten yorgun mu? 2 -  Kızkardeşinin saçı ne renktir? 3 -  Mü
ziği mi yoksa resmi mi seversiniz? 4 -  Her ne kadar yağmur yağıyorsa da si
nemaya otomobilimle' gidebiliriz. 5 -  İki hata yaptım. 6 -  Hatalarımızı 
düzeltecekler. 7 -  Oğlun ilkokula mı gider? 8 -  Onun kızı orta okula gider. 
9 -  Bülent’in bürosu sinemamn yakınındadır. 10 -  Köyde oturmayız, bir şe
hirde otururuz. 11 -  Babam beş fit dört inç boyundadır. 12 -  İki fotoğrafınız 
var mı? 13 -  Sabahleyin saat altıda Konya’yı terkedeceğiz. 14— Erken gelir
sen bütün öğretmenleri göreceksin. 15 -  Bir kedinin kaç ayağı vardır? 16 -  
Sorulara kendim cevap vereceğim. 17 — Kendi kendine Türkçe öğrenebilir 
mi? 18 -  Caddenin sonunda bir barakada otururlar. 19 -  Derslerinizi dik
katli çalışırsanız İngilizce öğrenebilirsiniz. 20 -  Hikâyeyi kendin mi tercüme 
ettin yoksa sana yardım ettiler mi?

IV

1 -  My father doesn’t like music. 2 - 1  opened the envelope myself. 
3 -  Can Mary go to the lake by herself? 4 -  If you open the door, you’ll 
see the paintings. 5 -  They made a lot o f  mistakes. 6 - 1  corrected  all 
the mistakes. 7 -  We have a big office in this city. 8 -  The students are 
studying their lessons. 9 -  We’ll leave Istanbul next Monday. 10 -  
Although you are a good student you come to school late.



HIZLI 
İNGİLİZCE İ
İkinci Basamak

i

67
NO

No kelimesinin «hayır» anlamında olduğunu biliyoruz.

Have you any money? Hiç paran var mı?
No, I haven’t. Hayır, yok.

No kelimesi aşağıda göreceğimiz gibi cümleleri olumsuz yapmak için 
de kullanılır. Bu durumda not any kelimelerinin yerini tutar.

I have some money. Biraz param var.
I haven’t any money. Hiç param yok.
I have no money. Hiç param yok.

Görüldüğü gibi burada no, not any’nin yerini tutmakta ve cümleyi 
olumsuz yapmaktadır.

She has some hats.
She hasn’t any hats.
She has no hats.

There is some salt.
There isn’t any salt.
There is no salt.

Birkaç şapkası var. 
Hiç şapkası yok. 
Hiç şapkası yok.

Biraz tuz var.
Hiç tuz yok.
Hiç tuz yok.

There are some apples. 
There aren’t any apples. 
There are no apples.

Birkaç elma var. 
Hiç elma yok. 
Hiç elma yok.
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I haven’t any time.
I have no time.

There isn’t any milk in the bottle. 
There is no milk in the bottle.

The boy hasn’t any shoes.
The boy has no shoes.

I have no friends.
I have no books.
She has no pencils.
They have no money.
There aren’t any hens in the 
garden.
There are no hens in the garden. 
There is no pepper in the soup.

Hiç vaktim yok.
Hiç vaktim yok.

Şişede hiç süt yok.
Şişede hiç süt yok.

Çocuğun hiç ayakkabıları yok. 
Çocuğun hiç ayakkabıları yok.

Hiç arkadaşım yok.
Hiç kitabım yok.
Hiç kalemi yok.
Hiç paralan yok.
Bahçede hiç tavuk yok.

Bahçede hiç tavuk yok. 
Çorbada hiç biber yok.

There are no oranges in the basket. Sepette hiç portakal yok.

They brought some potatoes. 
They didn’t bring any potatoes. 
They brought no potatoes.

Birkaç patates getirdiler. 
Hiç patates getirmediler. 
Hiç patates getirmediler.

Son örnekte görüldüğü gibi normal olarak did not ile yapılan olum
suzda fiilin yalın hale dönmesine karşın no ile yapılan olumsuzda fiil Geçmiş 
Zaman halini korumaktadır.

We didn’t learn any new words. 
We learned no new words.

She didn’t drink any water.
She drank no water.

I didn’t see any horses there.
I saw no horses there.

He didn’t eat any apples.
He ate no apples.

Hiç yeni kelime öğrenmedik. 
Hiç yeni kelime öğrenmedik.

Hiç su içmedi.
Hiç su içmedi.

Orada hiç at görmedim. 
Orada hiç at görmedim.

Hiç elma yemedi.
Hiç elma yemedi.

The man didn’t receive any letters. Adam hiç mektup almadı. 
The man received no letters. Adam hiç mektup almadı.
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Zeynep drank no lemonade. 
They saw no cows in the field. 
There is no coffee for you.
He has no friends in London.

Zeynep hiç limonata içmedi. 
Tarlada hiç inek görmediler. 
Senin için hiç kahve yok. 
Londra’da hiç arkadaşı yok.

Nasıl some ve any kelimeleri body, one ve thing ile birleşiyorsa no 
da aynı kelimelerle birleşebilir.

nobody [noubıdi] 
no one [nou wan] 
nothing [nating]

hiç kimse 
hiç kimse 
hiç bir şey

Görüldüğü gibi no kelimesi body ve thing ile bitişik yazıldığı halde 
one ile ayrı olarak yazılmaktadır.

There is somebody in the room. 
There isn’t anybody in the room. 
There is nobody in the room.

I saw a man in the street.
I saw no one in the street.
I saw nobody in the street.

I ate nothing today.
They brought nothing.
Ahmet saw nobody.

Odada biri var.
Odada kimse yok.
Odada (hiç) kimse yok.

Caddede bir adam gördüm. 
Caddede kimse görmedim. 
Caddede kimse görmedim.

Bugün hiçbir şey yemedim. 
Hiçbir şey getirmediler. 
Ahmet hiç kimseyi görmedi.

bilir.
Nobody, no one ve nothing kelimeleri cümlenin başında da yer ala-

Nobody can understand this. 
Nothing is so useful as books.

No one was looking at the horses. 
She bought nothing at the market. 
He learned nothing at school. 
There was nobody in the garden. 
They liked nobody.
They helped no one.
He helps no one.

Bunu hiç kimse anlayamaz. 
Hiçbir şey kitaplar kadar faydalı 
değildir.
Hiç kimse atlara bakmıyordu. 
Çarşıda hiçbir şey almadı. 
Okulda hiçbir şey öğrenmedi. 
Bahçede kimse yoktu.
Hiç kimseyi sevmediler.
Hiç kimseye yardım etmediler. 
Hiç kimseye yardım etmez.
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The boy is eating nothing.
We forgot nothing.
There was no one behind the tree. 
We’ll help nobody.
I’ll give you nothing.
You can understand nothing. 
They’ll see nobody when they go 
there.
They gave me nothing.
He likes nobody.
You’ll learn nothing if you don’t 
study your lessons.
There was no one in the boat.

Çocuk hiçbir şey yemiyor.
Hiçbir şey unutmadık.
Ağacm arkasında hiç kimse yoktu. 
Hiç kimseye yardım etmeyeceğiz. 
Sana hiçbir şey vermeyeceğim. 
Hiçbir şey anlayamazsın.
Oraya gittikleri zaman hiç kimse 
görmeyecekler.
Bana hiçbir şey vermediler.
Hiç kimseyi sevmez.
Derslerinizi çalışmazsanız hiçbir 
şey öğrenmeyeceksiniz.
Kayıkta hiç kimse yoktu.

. olumsuz soru

Bir soru «Süt sever misiniz?» şeklinde olabileceği gibi, «Süt sevmez mi
siniz?» şeklinde olumsuz durumda da olabilir. Bunun İngilizcede nasıl yapı
lacağım görelim :

Bir soru cümlesinin başında bulunan yardımcı fiile not ilâve edilirse 
bu soru olumsuz soru haline girer,

Do you like?
Do not (don’t) you like?

Sever misiniz? 
Sevmez misiniz?

Is she learning? 
Isn’t she learning?

Öğreniyor mu? 
Öğrenmiyor mu?

Are they com ing here? 
Aren’t they com ing here?

Buraya geliyorlar mi? 
Buraya gelmiyorlar mi?

Will the teacher come with us? Öğretmen bizimle gelecek mi?
Will not (won’t) the teacher come Öğretmen bizimle gelmeyecek mi? 
with us?

Can Tom understand it? 
Can’t Tom understand it?

Tom onu anlayabilir mi? 
Tom onu anlayamaz mi?

Does the nurse study English? Hemşire İngilizce çalışır mı?
Doesn’t the nurse study English? Hemşire İngilizce çalışmaz mı?
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Have you any pencils? 
Haven’t you any pencils?

Have they a new tractor? 
Haven’t they a new tractor?

Has the girl a yellow scarf? 
Hasn’t the girl a yellow scarf?

Hiç kalemin var mı?
Hiç kalemin yok mu?

Yeni bir traktörleri var mı? 
Yeni bir traktörleri yok mu?

Kızın sarı bir eşarbı var mı? 
Kızın san bir eşarbı yok mu?

Did he understand the question? Soruyu anladı mı?
Didn’t he understand the question? Soruyu anlamadı mı?

Did the woman kiss her daughter? Kadın kızını öptü mü?
Didn’t the woman kiss her Kadın kızını öpmedi mi?
daughter?

Did they throw the ball to their Topu arkadaşlanna attılar mı? 
friends?
Didn’t they throw the ball to their Topu arkadaşlanna atmadılar mı? 
friends?

Didn’t you correct the mistakes? 
Aren’t they com ing with us?
Isn’t Tom a good student?
Isn’t she your geography teacher?

Are there any trees in your 
garden?
Aren’t there any trees in your 
garden?
Didn’t you bring the books? 
Wasn’t he your best friend?
Didn’t it rain yesterday?
Wasn’t she drinking lemonade? 
Didn’t she miss her friends?
Can’t we dance now?
Can’t he send us another book? 
Can’t you drink hot sherbet? 
Won’t she come here again?
Won’t they buy a shirt?

Hataları düzeltmedin mi?
Bizimle gelmiyorlar mı?
Tom iyi bir öğrenci değil midir?
O sizin coğrafya öğretmeniniz değil 
midir?
Sizin bahçenizde hiç ağaç var mı?

Sizin bahçenizde hiç ağaç yok mu?

Kitaplan getirmedin mi?
O senin en iyi arkadaşın değil miydi? 
Dün yağmur yağmadı mı?
Limonata içmiyor muydu? 
Arkadaşlarım özlemedi mi?
Şimdi dans edemez miyiz?
Bize başka bir kitap gönderemez mi? 
Sıcak şerbet içemez misiniz?
Buraya tekrar gelmeyecek mi?
Bir gömlek almayacaklar mı?
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COULD

could Ikud] kelimesi can yardımcı fiilinin geçmiş halidir.

I can go. Gidebilirim.
I could go. Gidebilirdim.

I could talk. Konuşabilirdim.
I could mm. Koşabilirdim.
I could send. Gönderebilirdim.
I could learn. Öğrenebilirdim.
I could repair. Tamir edebilirdim.
I could bring. . Getirebilirdim.

I could wash. Yıkayabilir dim.
You could learn. ■ Öğrenebilirdin.
He could throw. Atabilirdi.
She could eat. Yiyebilirdi.
It could run. Koşabilirdi.
We could help. Yardım edebilirdik.
You could teach.' Öğretebilirdiniz.
They could sell. Satabilirlerdi.

İçinde yardımcı fiil bulunan cümleleri soru yapmak için bu yardımcı 
fiili cümlenin başına getirmek gerektiğini biliyoruz. Could için de durum ay
nıdır. Could cümle başına getirilirse cümle soru olur.

Could I wash? Yıkayabilir miydim?
Could you learn? Öğrenebilir miydin?
Could he throw? Atabilir miydi?
Could she eat? Yiyebilir miydi?
Could it run? Koşabilir miydi?
Could we help? Yardım edebilir miydik?
Could you teach? Öğretebilir miydiniz?
Could they sell? Satabilirler miydi?

İçinde yardımcı fiili bulunan bir olumlu cümleyi olumsuz yapmak için 
yardımcı fiilden sonra not getirmek gerektiğini biliyoruz. İçinde could olan 
cümleleri de olumsuz yapmak için could’tan sonra not getirilir. Ancak bu 
konuda bir nokta üzerinde duracağız.
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İçinde could olan olumlu ve soru cümleleri «Gidebilirdim. Okuyabilir
di. Alabilir miydik? Sorabilir miydi?» şeklinde tercüme edildiği halde, olum
suz cümleleri «Gidemezdim. Okuyamazdı. Alamazdık. Soramazdı.» şeklinde 
yani olumlu ve soıu cümlelerine benzer şekilde değil, bunlardan biraz deği
şik olarak «Gidemedim. Okuyamadı. Alamadık. Soramadı.» şeklinde tercüme 
etmek gerekir.

I could wash. Yıkayabilirdim.
Could I wash? Yıkayabilir miydim?
I could not (couldn’t) wash. Yıkayamadım. (Yıkayamazdım.)

Örnekte görüldüğü gibi olumsuz cümle, olumlu ve soru cümlelerine uy
gun şekilde «Yıkayamazdım.» olarak değil «Yıkayamadım» şeklinde bir an
lam vermektedir. Bu konuyla ilgili daha geniş açıklamaları ileriki dersleri
mize bırakarak olumsuz cümleler için örnekleri inceleyelim. (Could ile not 
kısaltılabilir: couldn’t [kudmt])

You could learn. Öğrenebilirdin.
Could you learn? Öğrenebilir miydin?
You couldn’t learn. Öğrenemedin. (Öğrenemezdin.)

He could throw. Atabilirdi.
Could he throw? Atabilir miydi?
He couldn’t throw. Atamadı. (Atamazdı.)

She could eat. Yiyebilirdi.
Could she eat? Yiyebilir miydi?
She couldn’t eat. Yiyemedi. (Yiyemezdi.)

It could run. Koşabilirdi.
Could it run? Koşabilir miydi?
It couldn’t run. Koşamadı. (Koşamazdı.)

We could help. Yardım edebilirdik.
Could we help? Yardım edebilir miydik?
We couldn’t help. Yardım edemedik. (Yardım edemezdik.)

You could teach. Öğretebilirdiniz.
Could you teach? Öğretebilir miydiniz?
You couldn’t teach. Öğretemediniz.

They could sell. Satabilirlerdi.
Could they sell? Satabilirler miydi?
They couldn’t sell. Satamadılar.
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I couldn’t wash the plates yesterday. Dün tabaklan yıkayamadım.
You couldn’t learn English becauseİngilizce öğrenemedin, çünkü iyi bir
you hadn’t a good teacher.
He couldn’t throw the ball to his 
friend.
She couldn’t eat any apples.
It couldn’t run quickly.
We couldn’t help them because 
we hadn’t  any mnnny.
You couldn’t teach them English 
well.
They couldn’t sell their house 
because they wanted too much.
I could go there yesterday but 
I didn’t want to go.
Could you buy those expensive 
blouses?
He could repair the car but he 
came too late.
We could carry all the baskets.
I could drive your car but I 
couldn’t drive Tom’s car.

He couldn’t grow potatoes in 
these Helds last year.
Could you answer the questions 
by yourself?
Robert couldn’t break the door. 
Could she cook Turkish meals? 
My wife couldn’t walk to the lake, 
so we went by bus.
I could walk twenty kilometers 
when I was young.
Could she understand your books 
easily?
We couldn’t play football because 
some o f our friends didn’t come.

He couldn’t speak well because 
his English wasn’t good.
I couldn’t sleep well because the 
bed was too small for me.

öğretmenin yoktu.
Topu arkadaşına atamadı.

Hiç elma yiyemedi.
Hızlı koşamadı.
Onlara yardım edemedik, çünkü hiç 
paratmz yoktu.
Onlara İngilizceyi iyi öğretemediniz.

Evlerini satamadılar, çünkü pek çok 
istediler.
Dün oraya gidebilirdim fakat gitmek 
istemedim.
Şu pahalı bluzları alabilir miydiniz?

Otomobili tamir edebilirdi, fakat çok 
geç geldi.
Bütün sepetleri taşıyabilirdik.
Senin otomobilini kullanabilirdim 
fakat Tom’un otomobilini 
kullanamadım.
Geçen sene bu tarlalarda patates 
yetiştiremedi.
Sorulara kendi kendine cevap 
verebilir miydin?
Robert kapıyı kıramadı.
Türk yemekleri pişirebilir miydi? 
Karım göle yürüyemedi, bu sebepten 
otobüsle gittik.
Gençken yirmi kilometre 
yürüyebilirdim.
Senin kitaplarını kolayca anlayabilir 
miydi?
Futbol oynayamadık, çünkü 
arkadaşlarımızdan bazıları 
gelmediler.
îyi konuşamadı, çünkü İngilizcesi iyi 
değildi.
İyi uyuyamadım, çünkü yatak benim 
için çok küçüktü.
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ÖĞRENİLECEK KELİMELER

along [ılong] boyunca island [aylınd] ada
apartment apartman love [lav] sevmek
[ıpa:tmınt] dairesi mosque [mosk] cami
around [ıraund] etrafında museum [miu'.ziım] müze
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arrive [ırayv] 
balcony Ibelkmi] 
Bosphorus rbosfins] 
coffee-house 
fkofihaus] 
could [kud]

donkey [donkij

varmak, ulaşmak Golden Horn Haliç
balkon
Boğaziçi
kahvehane

can’m geçmiş
hali
eşek

fgouldm horn] 
Princes’ Islands 
[prinsis aylmdz] 
real [nil] 
same [seym] 
seaside [si:sayd] 
visit [vizit]

İstanbul’daki 
dört ada 
gerçek 
aynı
deniz kenarı 
ziyaret etmek

AÇIKLAMALAR

Bir hareketin belirli bir süre devam ettiğini anlatırken for öntakısı 
kullanılır.

I stayed at this hotel for two days. Bu otelde iki gün (için) kaldım.

Bu cümledeki for karşılığı olan «için» kelimesi Türkçe cümleden çıka
rılabilir. Cümle anlamında bir değişiklik olmaz.

They walked for two hours.
The boys slept for iiine hours. 
The women sat under the trees 
for half an hour.
Zeynep told them stories for 
two hours.
They talked for hours.
The children will stay in England 
for two months.

İki saat (için) yürüdüler. 
Çocuklar dokuz saat uyudular. 
Kadınlar ağaçların altında yarım 
saat oturdular.
Zeynep onlara iki saat hikâyeler 
anlattı.
Saatlerce konuştular.
Çocuklar İngiltere’de iki ay 
kalacaklar.

Stay fiilinden sonra at öntakısı gelebildiği gibi in öntakısı da gelebi
lir, aralarında bir fark yoktur.

She stayed at this hotel. Bu otelde kaldı.
She stayed in this hotel. Bu otelde kaldı.

İlk derslerimizde too kelimesinin «de, da, dahi» anlamım verdiğini öğ
renmiştik. Sonradan, aynı kelimenin aşırılık gösteren «çok» anlamını da ver
diğini gördük. Bu dersimizdeki metinde too’nun «de, da, dahi» anlamında 
kullanılması nedeniyle bu kelimeyi birkaç örnekle tekrarlayalım.



Ahmet is coming too. Ahmet de geliyor.
We’ll learn English too. İngilizce de öğreneceğiz.
The lemonade is too cold; he can’t Limonata çok soğuk; onu içemez, 
drink it.

The lemonade is too cold to drink. Limonata içmek için çok soğuktur.
(Limonata içilemeyecek kadar 
soğuktur.)

You are too young to understand Bunları anlayamayacak kadar
these. gençsin, (küçüksün)

Arrive fiili in ve at öntakılan ile kullanılır. Küçük bir yere «varmak» 
söylenirken at öntakısı, büyük bir yer içinse in öntakısı kullanılır.

We arrived in İstanbul. İstanbul’a vardık.
They arrived at Sirkeci in the Sirkeci’ye sabahleyin vardılar,
morning.
If you go by bus, you’ll arrive in Otobüsle giderseniz Ankara’ya saat
Ankara at seven o ’clock. yedide varacaksınız.

Along kelimesi «boyunca, uzunluğunca» anlamındadır.

We walked along the road. Yol boyunca yürüdük.
The children ran along the street. Çocuklar cadde (sokak) boyunca

. koştular.
The black cat went along the Kara kedi bahçe duvan boyunca gitti,
garden wall.
They drove the car along the Otomobili Haliç boyunca sürdüler.
Golden Horn.

Sözlük anlamıyla «yatağa gitmek» anlamında gözüken to go to bed 
sözü uyumak eylemi için «yatmak» anlamını verir.

We go to bed at eleven o ’clock. Saat on birde yatanz.
My son goes to bed at nine o ’clock. Oğlum saat dokuzda yatar.
What time do you go to bed? Kaçta yatarsınız?
I’ll go to bed early. Erken yatacağım.
Small children usually go to bed Küçük çocuklar genellikle sekiz
at half past eight. buçukta yatarlar.
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Love ve like fiillerinin her ikisi de Türkçeye «sevmek» şeklinde çevril
diği halde aralarında fark vardır. Love, like’dan daha fazla bir sevgiyi ifade 
eder.

She loves her children. Çocuklarını sever (çok sever).
Mary loved Istanbul. Mary İstanbul’u sevdi.
Margaret loved Tom. Margaret Tom’u sevdi. (Margaret

Tom’a aşık oldu.)
Do you love me? Beni seviyor musun?

Son cümlede fiil Geniş Zaman olduğu halde Türkçe tercümesinin Şim
diki Zaman olarak yapıldığını görüyoruz. Sebebi şudur: love fiili de sonuna 
ing almayan bir fiildir. Şimdiki zamanı ifade etse bile daima Geniş Zaman 
halini korur. I am loving you. denemez. Bunun yerine I love you. (Seni se
viyorum.) denir.

«etrafında» anlamında olan around kelimesi çeşitli fiillerle, aşağıdaki 
örneklerde görüldüğü gibi kullanılır.

They walked around the house. Evin etrafında yürüdüler.
The boys ran around the car. Çocuklar otomobilin etrafında

koştular.
There are a lot o f  trees around Gölün etrafında birçok ağaçlar var.
the lake.
There were five chairs around the Masanın etrafında beş sandalye 
table. vardı.
The students are standing around Öğrenciler öğretmenin etrafında 
the teacher. ' duruyorlar.
We went around the island. Adanın etrafında gittik. (Adanın

etrafını döndük.)
She went around the lake. Gölün etrafını döndü.
Hatice is going around the house. Hatice evin etrafını dönüyor.

Son üç cümlede, go fiili ile kullanıldığı zaman, go around deyimini 
«etrafında gitmek» yerine «etrafını dönmek, etrafında dönmek» şeklinde çe
virmenin daha uygun olduğunu görüyoruz.

Come back birleşimi «geri gelmek» şeklinde tercüme edilebileceği gibi 
«geri dönmek, dönmek» şeklinde de çevrilebilir. Bu ikinci şekil tercih edilir.

We came back at five o ’clock. Saat beşte geri geldik. (Saat beşte
döndük.)

When did they come back? Ne zaman döndüler?
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She’Il come back early. Erken dönecek.
Please don’t come back late. Lütfen geç dönmeyiniz.

MARY AND THE ÇELIKELS COME TO ISTANBUL

Ahmet, Zeynep and the Millers are going to England in two 
weeks. Mr. and Mrs. Miller will come to Istanbul from Ankara, so 
Mary, Ahmet and Zeynep came to Istanbul two days ago. Hasan Bey 
and Recep came to Istanbul with them.

Ahmet and Zeynep are going to stay in England for about two 
months. Mary and they are now staying at Hasan Bey’s sister’s 
house. Ahmet and Zeynep love her very much. Her name is Zehra. 
She has no children, so she too loves Ahmet and Zeynep. She lives in 
Istanbul by herself. She has a beautiful apartment at Maçka.

They arrived in Istanbul at eight o ’clock in the evening. Mary 
loved Istanbul that night.

«Although I was here for two nights on our way to your farm, I 
didn’t see much. Now I see the real city.» she said.

They went along the Bosphorus the next day. They all had 
lunch at a very nice little restaurant at Sanyer. They had tea at 
Emirgan on their way back.

The third day they went along the Golden Horn and Ahmet 
took Mary to the Pierre Loti coffee-house at Eyüp. On their way back 
they visited Süleymaniye mosque and Mary took a lot o f  pictures of 
it. They went to Sultanahmet mosque the same day. They went to 
Gülhane Park and had tea at the seaside at Sarayburnu.

The fourth day they went to the Princes’ Islands. They had 
lunch at Büyükada and went around the island on donkeys in two 
hours. They liked it very much.

They visited Heybeli and Kınalı island, and in the evening they 
came home and went to bed without eating anything. They were 
too tired to eat anything.

Next day in the morning, when they were having tea on the 
balcony, Mary said, «If I stay longer in Istanbul, I shan’t go back to 
England. I loved it very much.»
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MARY VE ÇELİKELLER İSTANBUL’A GELİYOR

Ahmet, Zeynep ve Millerler iki hafta içinde İngiltere’ye gidiyorlar. Mr. 
ve Mrs. Miller İstanbul’a Ankara’dan gelecekler, bu sebepten Mary, Ahmet 
ve Zeynep iki gün önce İstanbul’a geldiler. Haşan Bey ve Recep onlarla 
İstanbul’a geldi.

Ahmet ve Zeynep İngiltere’de aşağı yukarı iki ay kalacaklar. Mary ve 
onlar şimdi Haşan Bey’in kızkardeşinin evinde kalıyorlar. Ahmet ve Zeynep 
onu çok severler. Onun adı Zehra’dır. Hiç çocuğu yoktur, bu sebepten o da 
Ahmet ve Zeynep’i çok sever. İstanbul’da kendi kendine (tek başına) oturur. 
Maçka’da güzel bir apartman dairesi var.

İstanbul’a akşamleyin saat sekizde vardılar. Mary o gece İstanbul’u
sevdi.

«Her ne kadar sizin çiftliğinize giderken iki gece burada idiysem de çok 
görmedim. Şimdi gerçek şehri görüyorum.» dedi.

Ertesi gün Boğaziçi boyunca gittiler. Sarıyer’de hepsi çok hoş küçük bir 
lokantada öğle yemeği yediler. Dönüşlerinde Emirgân’da çay içtiler.

Üçüncü gün Haliç boyunca gittiler ve Ahmet Mary’yi Eyüp’te Piyer 
Loti kahvesine götürdü. Dönüşlerinde Süleymaniye Camii’ni ziyaret ettiler 
ve Mary onun birçok resimlerini çekti. Aynı gün Sultanahmet Camii’ne 
gittiler. Gülhane Parkı’ria gittiler ve Sarayburnu’nda deniz kenarında çay 
içtiler.

Dördüncü gün Adalar’a gittiler. Büyükada’da öğle yemeği yediler ve iki 
saat içinde eşekler üzerinde adanın etrafını döndüler (etrafında gittiler). 
Onu çok sevdiler.

Heybeli ve Kınalı adaları ziyaret ettiler ve akşamleyin eve geldiler ve 
hiçbir şey yemeden yattılar. Hiçbir şey yiyemeyecek kadar yorgundular.

Ertesi gün sabahleyin balkonda çay içerlerken Mary, «İstanbul’da da
ha uzun kalırsam İngiltere’ye dönmeyeceğim. Onu pek çok sevdim.» dedi.



ALIŞTIRMALAR

I

Bu sorulan olumsuz soru yapınız.

1 -  Can she visit her mother tom orrow? 2 -  Do you study English 
every day? 3 -  Did they go around the island? 4 -  Will the students 
walk along the wood? 5 -  Is she dancing with her brother?

II

Bu cümlelerin uygun yerlerine no koyunuz.

1 -  There are children in the garden. 2 -  We saw farmers on the 
village square. 3 -  There are boys running around the garden. 4 - 1  
received letters from England.

ID

Bu cümleleri olumşuz yapımz.

1 -  She drank some milk. 2 -  There was somebody in the apartment. 
3 -  The man was eating something. 4 -  I’ll give you something very 
useful. 5 -  He visited somebody in Paris.

IV

Translate into Turkish.

1 -  They are walking along the seaside. 2 -  There are a lot o f mosques 
in Istanbul. 3 -  Do you like visiting museums? 4 -  Hasan Bey has only 
two donkeys. 5 -  We have got a small apartment. 6 -  There are no 
glasses on the shelves. 7 -  She ate nothing today. 8 - 1  saw nobody in 
the street this morning. 9 -  They’ll give you no water for two days. 
10 -  Are they real woollen socks? 11 -  This isn’t the same bag; this is 
newer than the other. 12 -  We love our mother. 13 -  Are there many 
museums in London? 14 -  The villagers were drinking sherbet when 
we saw them. 15 -  The boys are running around the square.

V

Translate into English.

1 -  İki apartman dairem var. 2 -  Büyükada adaların en büyüğüdür. 3 -  Evi
miz deniz kenarındadır. 4 -  Hiç yeşil kalemim yok. 5 -  Yarın gelemez misi
niz? 6 — Onun gerçek adı nedir? 7 — İstanbul’daki en büyük cami budur. 8 — 
Otomobil istasyonun etrafında dönüyor. 9 -  Ahmet erken yattı. 10 -  İstan
bul’a saat altıda vardılar.
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önceki alıştırmaların yapılmış şekli

I
1 -  Is there anybody in the bride’s room? There isn’t anybody in the 
bride’s room. 2 -  Did he see anything in the small basket? He didn’t 
see anything in the small basket. 3 -  Did the teacher show them 
anyone? The teacher didn’t show them anyone. 4 -  Was there 
anybody running to the lake? There wasn’t anybody running to the 
lake. 5 -  Did Tom bring anything yesterday? Tom didn’t bring 
anything yesterday.

II
1 -  We saw somebody in your room. 2 -  She bought something. 3 -  
Recep can take something. 4 -  The girl showed us someone. 5 -  She 
saw somebody with a green hat. 6 -  He can carry something. 7 -  My 
mother saw somebody in our garden. 8 -  They can remember 
something about the man. 9 -  The soldiers found someone in the 
wood. 10 -  She remembers something about us.

m
1 -  İstasyona giderken iki gelin gördük. 2 -  Düğüne arkadaşlarınızla mı git
tiniz? 3 -  Ormana yakın bir yer var; orada futbol oynayabiliriz. 4 -  Robert 
zengin bir adam mıdır? 5 -  Topu duvara attım. 6 -  Köy meydanında birçok 
köylüler vardı. 7 - Çocuk elimi öptü. 8 -  Sadece iki kalemim var, onların her
hangi birini sana veremem. 9 — Robert ve kansı çok yavaş dansediyorlar. 
10 -  Bu (madeni) paralar sana iyi şans getirecek. 11 -  İhtiyar kadın oğlunu 
öptü. 12 -  Yeni bir çanta alacağım. 13 -  En yakın köy Haşan Bey’in çiftliğin
den dört kilometredir. 14 -  Köy meydamnda dans eden köylü kızlar gördük. 
15 -  İstanbul’da birçok büyük meydanlar vardır.

IV
1 -  Did you see my handbag? 2 -  I’ll throw the ball to Hasan. 3 - 1  
don’t like going to weddings. 4 -  The bride is going to her new house. 
5 -  Give me a glass o f  sherbet. 6 - 1  get up early but Tom gets up 
earlier than me. 7 -  All the young men were dancing when we came 
to the village. 8 -  They threw the coins into the lake. 9 -  My father 
was a rich man ten years ago. 10 -  I’ll take a lot o f  pictures. 11 -  The 
village women were carrying big baskets. 1 2 -1  have (got) only two 
pencils. 1 3 - 1  kissed my mother’s hand. 14 -  Robert is richer than 
Tom. 1 5 -1  can’t dance with you.
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69
BİTMİŞ ŞİMDİKİ ZAMAN

Geçmiş Zaman bölümünde fiillerin iki şeklini görmüştük. Birincisi 
mastar hali (go, give, want, help), İkincisi ise Geçmiş Zamanda kullanılan 
şekli, (went, gave, wanted, helped)

Şimdi fiillerin bundan başka ve şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir 
üçüncü şeklini göreceğiz. Bu şekil, dersimizin konusunu oluşturan Bitmiş 
Şimdiki Zamanın yapımında kullanılır.

Aşağıya, şimdiye kadar öğrendiğimiz fiillerin üç şeklini veriyoruz :

düzenli fiiller

answer answered answered
arrive arrived arrived
ask asked asked
bargain bargained bargained
carry carried carried
clean cleaned cleaned
cook cooked cooked
correct corrected corrected
cry cried cried
dance danced danced
drop dropped dropped
fill filled filled
gain gained gained
help helped helped
kiss kissed kissed
laugh laughed laughed
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like liked liked
live lived lived
look looked looked
love loved loved
miss missed missed
open opened opened
owe owed owed
play played played
rain rained rained
receive received received
remember remembered remembered
repair repaired repaired
shout shouted shouted
show showed showed
smile smiled smiled
smoke smoked smoked
stay stayed stayed
stop stopped stopped
study studied studied
talk talked talked
thank thanked thanked
translate translated translated
try tried tried
use used used
visit visited visited
walk walked walked
want wanted wanted
wash washed washed

[düğü gibi düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynıc

diizensiz fiiller
begin began begun [bigan]
break broke broken [broukin]
bring brought brought
buy bought bought
come came come
cut cut cut
do did done [dan]
draw drew drawn [dro:n]
drink drank drunk [drank]
drive drove driven [drivm]
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eat ate eaten fi:tinl
fall fell fallen lfo:hn]
find found found
forget forgot forgotten [figotinl
get got got
give gave given Igivin]
go went gone [gonj
grow grew grown tgrounl
have had had
hear heard heard
know knew known Inoun J
learn learnt learnt
leave left left
lose lost lost
make made made
put put put
read read read
run ran run
say said said
see saw seen [si:n]
sell sold sold
send sent sent
shut shut shut
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken [spoukm]
stand stood stood
take took taken [teykml
teach taught taught
teU told told
think thought thought
throw threw thrown [troun]
understand understood understood
write wrote written fritm]

Görüldüğü gibi düzensiz fiillerin bir çoğunun ikinci ve üçüncü halleri 
aynıdır. Değişik olanların yanlanna okunuşları verilmiştir.

Vermiş olduğumuz listedeki fiillerin ilk sütunda olanları, Geniş Za
man, Şimdiki Zaman, Gelecek Zamanda ve can gibi yardımcı fiillerle kulla
nılır. îkinci sütunda olanları Geçmiş Zamanda kullanılır. Üçüncü sütunda 
olanları ise bu derste öğreneceğimiz Bitmiş Şimdiki Zamanın yapımında kul
lanılır.
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Bitmiş Şimdiki Zaman kipi, have ile fiillerin üçüncü şeklini kul
lanarak yapılır. (Cümlenin öznesi tekilse has, çoğulsa have kullanılır.)

Şekilce meydana getirilmesi çok kolay olan bu kip, Türkçe karşılığı ol
maması yüzünden biraz zor gibi görünmektedir. Bu bakımdan aşağıdaki 
açıklamalar ve örnekler üzerinde dikkatle durunuz.

Bitmiş Şimdiki Zaman kipi, 1 -  geçmişte yapılmış fakat bu andaki du
rum veya sonucu anlatılmak istenen hareketleri, 2 -  sözün söylendiği anda 
henüz bitmiş (ve yine o andaki durum veya sonucu anlatılmak istenen) hare
ketleri anlatmak için kullanılır.

Görülüyor ki Bitmiş Şimdiki Zaman kipiyle, henüz bitmiş veya geçmiş
te yapılmış hareketlerin şu andaki sonuçlan anlatılmaktadır.

Türkçeye Geçmiş Zaman gibi çevrilen, fakat gerçekte bu fiilin şu anda
ki etkisini veya sonucunu anlatmakta olan bu kipin yapımını birkaç örnek 
üzerinde görelim.

I find a pencil. Bir kalem bulurum.
I found a pencil. Bir kalem buldum.
I have found a pencil. Bir kalem buldum. (Kalem bulunmuş

durumda. Kalem bende.)
I have just found a pencil. Henüz (şimdi) bir-kalem buldum.

(Kalem henüz bulunmuş durumda. 
Kalem şimdi bende.)

Görüldüğü gibi Bitmiş Şimdiki Zaman halinde olan, I have found a 
pencil, cümlesiyle anlatılmak istenen, kalemi bulma işini yapmış olmam de
ğil, şu anda kalemin bulunmuş ve bende olmasıdır.

En çok dikkat edilecek şey, Geçmiş Zamanla Bitmiş Şimdiki Zamanı 
karıştırmamaktır. Zira ikisi de Türkçeye aynı şekilde çevrildiği halde 
gerçekte verdikleri anlam çok farklıdır.

I have opened the door. Kapıyı açtım. (Kapı açık durumdadır.)
I have just opened the door. Kapıyı henüz (şimdi) açtım. (Kapı

şimdi açık durumdadır.)
I have just written a letter. Henüz bir mektup yazdım. (Mektup

yazılmış durumda, hazır.)
She has just broken the plate. Tabağı şimdi kırdı. (Tabak şu anda

kınk durumda.)



-557-

We have sold our house. 
He has lost his key.

Tom has just repaired the car. 

I have taken his hat.

She has given her books.

He has eaten all the apples.

Evimizi sattık. (Şimdi ev bizim değil.) 
Anahtarını kaybetti. (Anahtarı kayıp 
durumda.)
Tom otomobili henüz tamir etti. 
(Otomobilin tamiri bitmiş durumda.) 
Onun şapkasım aldım. (Onun şapkası 
bende.)
Kitaplarını verdi. (Kitapları kalmadı. 
Kitapsız durumda kaldı.)
Bütün elmaları yedi. (Hiç elma 
kalmamış durumda.)
Sepetleri babama gönderdim. 
(Sepetler şimdi babamda.)

Görüldüğü gibi Bitmiş Şimdiki Zaman kipi,
have (has) + fiilin üçüncü şekli

olarak yapılmaktadır. (Just gibi bazı kelimeler fiil ile have arasına 
gelebilir.)

İçinde have olan diğer cümlelerde olduğu gibi bu cümleleri de soru 
yapmak için have (has) cümle başına getirilir; olumsuz yapmak için de 
yanma not konulur.

I have sent the baskets to my 
father.

You have washed the spoons. 

Have you washed the spoons? 

Has she shut the window?

Have they eaten all the apples?

Kaşıklan yıkadın. (Kaşıklar temiz 
durumda.)
Kaşıklan yıkadın mı? (Kaşıklar temiz 
durumda mı?)
Pencere yi kapadı mı? (Pencere kapalı 
durumda mı?)
Bütün elmalan yediler mi? 
(Elmalann hepsi yenmiş durumda
mı? Elma kalmadı mı?)

They have not (haven’t) eaten any Hiç elma yemediler. (Elmalar
apples,
I haven’t seen your brother.

He hasn’t cleaned the room.

yenmemiş durumda. Hepsi duruyor.) 
Erkek kardeşini görmedim. (Erkek 
kardeşini görmemiş durumdayım. 
Erkek kardeşini tanımam.)
Odayı temizlemedi. (Odayı 
temizlememiş durumda. Oda temiz 
değil.)

We haven’t corrected the mistakes. Hatalan düzeltmedik. (Hatalar
düzeltilmiş durumda değil. Hatalar 
duruyor.)



-558-

Bitmiş Şimdiki Zaman konusunda daha fazla bilgi vermeyi ilerdeki 
derslerimize bırakıyoruz. Aşağıya, Bitmiş Şimdiki Zamanı daha iyi anlama
nız için seri halinde resimler veriyoruz. Bu resimlerin ilkinde going to ile 
yapılmış Gelecek Zaman, İkincisinde Şimdiki Zaman, üçüncüsünde ise Bit
miş Şimdiki Zamanla yapılmış cümleler yer alıyor. Resimlerin de yardımıy
la cümlelerin verdiği anlamlar ve özellikle Bitmiş Şimdiki Zamanın ne an
lamda kullanıldığı kolayca anlaşılacaktır. (Bu arada şunu da ilâve edelim: 
derslerimizde yeni olarak geçecek fiiller verilirken düzenli fiillerin sadece 
mastar hali, yani birinci sütunda gördüğümüz şekilleri verilecektir. Zira 
bunların ikinci ve üçüncü şekilleri ed ilâvesiyle yapılmaktadır. Düzensiz fi
iller böyle olmadığından onlann üç şekli de yanyana verilecektir.)

It is going to rain.
Yağmur yağacak.

He is going to write 
his name.
Adını yazacak.

He is going to draw 
a picture.
Bir resim çizecek.

It is raining.
Yağmur yağıyor.

m

He is writing his 
name.
Adını yazıyor.

He is drawing a 
picture.
Bir resim çiziyor.

It has rained.
Yağmur yağdı. (Yağmış 
durumda.)

He has written his 
name.
Adını yazdı. (Adı tahtada 
yazılı durumda.)

He has just drawn a 
picture.
Şimdi bir resim çizdi. 
(Resim çizilmiş 
durumda.)
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beer.
Bira içecek.

He is going to read 
a funny book.
Komik bir kitap oku
yacak.

the cake.
Pastayı yiyecek.

Bira içiyor. Bira içti. (Bira içmiş du
rumda. Sarhoş.)

He is reading a 
funny book.
Komik bir kitap 
okuyor.

He has read a funny 
book.
Komik bir kitap okudu. 
(Komik bir kitap okudu
ğu için gülüyor.)

She is eating the
cake.
Pastayı yiyor.

the cake.
Pastayı henüz yedi. 
(Pastayı yemiş durum
da.)

She is going to clean 
the window.
Pencereyi temizleyecek.

She is cleaning the 
window.
Pencereyi temizliyor.

She has just cleanec 
the window.
Pencereyi şimdi temizle
di. (Pencere şimdi temiz 
durumda.)
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Ele is going to 
repair his car.
Otomobilini tamir 
edecek.

He is going to fail 
from the tree.
Ağaçtan düşecek.

Hatice is going to 
wash the plates.
Hatice tabaklan yı
kayacak.

He is repairing his 
car.
Otomobilini tamir 
ediyor.

the tree.
Ağaçtan düşüyor.

the plates.
Hatice tabaklan yıkı
yor.

He has repaired his 
car.
Otomobilini tamir et
ti. (Otomobili tamir 
etmiş durumda.)

He has just fallen 
from the tree.
Şimdi ağaçtan düştü. 
(Ağaçtan düşmüş du
rumda.)

washed the plates.
Hatice henüz tabak
lan yıkadı. (Tabaklar 
yıkanmış durumda.)
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ÖĞRENİLECEK KELİMELER

b e e r  [biı] bira m e e t  (m et-m et) buluşm ak,
b u ild in g  [bilding] bina [mi:t] [met] [metl rastlamak
ca k e  [keyk] pasta, kek
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call [ko:l] isimlendirmek past [pa:st] geçmiş, mazi
covered [kavid] kapalı, kaplı pigeon [picinj güvercin
guide IgaydJ rehber spend (spent- sarfetmek.
gun [ganl silâh spent) harcamak
heavy [hevi] ağır [spend] [spent]
just Icastl henüz, şimdi [spent] harcamak
mean (meant- anlamında olmak, tourist [turrist] turist
meant) demek istemek towel ftauwil] havlu
[mi:n] fment] university üniversite
[mentl [yunivoisiti]
naughty [no:ti] yaramaz watch [wo?] seyretmek
passport Lpespo:tJ pasaport

AÇIKLAMALAR

«Top» kelimesi Türkçede hem oyun oynanan top hem de bir silâh olan 
top anlamındadır. Oyuncak olan top’un İngilizce karşılığı ball, silâh olan 
top’un karşılığı ise gun’dır.

Past kelimesini vakit bildirmede görmüş ve «geçiyor» anlamında ol
duğunu öğrenmiştik. Aym kelime okuduğumuz metinde de gördüğümüz gibi 
«geçmiş, mazi» anlamını da verir.

In the past they used heavy guns. Geçmişte (eski zamanlarda) ağır
silâhlar kullandılar.

Turkey was a bigger country in Türkiye geçmişte daha büyük bir ' 
the past. ülkeydi.

Take fiili around öntakısı ile kullanılınca gezdirmek maksadıyla «do
laştırmak» anlamını verir.

I’ll take you around our village. Sana köyümüzü dolaştıracağım.
She took me around London. Bana Londra’yı dolaştırdı.
The guide took them around the Rehber onlara müzeyi dolaştırdı, 
museum.
He took the tourists around the Turistlere Kapalı Çarşı’yı dolaştırdı. 
Covered Market.
When will you take us around the Bize ne zaman adalan dolaştıracaksın? 
islands?
Zeynep was having tea when Ahmet Mary’ye Beyazıt Meydam’m
Ahmet took Mary around Beyazıt dolaştırırken Zeynep çay içiyordu, 
square.
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Meet fiili bir şahısla «buluşmak», bir şahsa «rastlamak» anlamındadır

I’ll meet him at seven o ’clock.
I met him at seven o’clock.
She couldn’t meet them at the 
station.
I met your sister yesterday.
They wanted to meet in the 
morning but Robert couldn’t come 
When did you meet her?
I met her at nine o ’clock.
She met a man selling towels in 
the street.
All the children will meet at the 
station today.
They’ll meet their teacher in 
London.
Ahmet met Recep at the passport 
office.

Saat yedide onunla buluşacağım. 
Onunla saat yedide buluştum. 
Onlarla istasyonda buluşamadı.

Dün kızkardeşine rastladım. 
Sabahleyin buluşmak istediler fakat 
Robert gelemedi.
Onunla ne zaman buluştunuz? 
Onunla saat dokuzda buluştum. 
Sokakta havlu satan bir adama 
rastladı.
Bütün çocuklar bugün istasyonda 
buluşacaklar.
Öğretmenleriyle Londra’da 
buluşacaklar.
Ahmet Recep’le pasaport dairesinde 
(bürosunda) buluştu.

Mean, «demek istemek, anlamında olmak, anlamını vermek» anlamın
dadır.

«Beer» means «bira» in Turkish. 
What does this word mean?
«Top» means «heavy gun.»
I mean, you are a little tired.
I mean, I forgot to bring the books.

What did you mean?
«Covered» means «kapali.»
I mean, you can’t see the head 
master now.

«Beer» Türkçede «bira» demektir.
Bu kelime ne anlamındadır?
«Top», «ağır silâh» anlamındadır. 
Biraz yorgunsunuz demek istiyorum. 
Kitapları getirmeyi unuttum demek 
istiyorum.
Ne demek istedin?
«Covered», «kapalı» anlamındadır. 
Müdürü şimdi göremezsiniz demek 
istiyorum.

Spend, «sarfetmek, harcamak, (vakit) geçirmek» anlamındadır.

I spent fifty liras for the food. 
They spend a lot o f  money for 
the passports.
I’ll spend two days in Paris.

Yiyecek için elli lira harcadım. 
Pasaportlar için birçok para 
harcarlar.
Paris’te iki gün sarfedeceğim. (İki 
gün geçireceğim.)
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She didn’t spend much time at 
the museum.
I can’t spend more than two hours,

They repaired the car very well, 
but I spent five hundred liras.
My son spends a lot o f  money.
How much did you spend for the 
journey?

Müzede çok vakit sarfetmedi. (Çok 
vakit geçirmedi.)
İki saatten daha fazla (vakit) 
harcayamam.
Otomobili çok iyi tamir ettiler, fakat 
beş yüz lira sarfettim.
Oğlum çok para sarfeder.
Seyahat için kaç para sarf ettin?

Cali, «isimlendirmek, adlandırmak, ismini vermek» anlamındadır.

Bu adama Bob deriz (Bob diye 
adlandırırız), fakat onun gerçek adı 
Robert’tir.
Çok yüksek binalara ne dersiniz? 
(Ne adını verirsiniz?)
Onları «tembel çocuklar» diye 
adlandırdı.
Bu yeri «Sarayburnu» diye 
adlandırırlar. (Buraya «Sarayburnu» 
derler.)

A H M E T A N D  ZE Y N E P  TAK E M A R Y A R O U N D  
ISTAN B U L

«Where are we going today?» asked Mary, when they were 
having breakfast on the balcony.

Ahmet said, «I’ll go to the passport office to get our passports. 
You can go to the Topkapi museum with Zeynep after lunch, and I 
can meet you there at two o ’clock.»

«What is the meaning o f  ‘topkapi’ in Turkish?» Mary asked. «Is 
it the ball door?»

«No,» answered Zeynep. «Top means heavy gun, too, in Turkish. 
They put the heavy guns at that gate in the walls, I think.»

«What is the name o f  that small building on a small island?»
«That is Kizkulesi.»
«But why do they call it Kizkulesi?»

We call this man Bob, but his real 
name is Robert.

What do you call very high 
buildings?
He called them «lazy boys».

They call this place «Saraybumu».
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Ahmet answered this time. «In the past they put girls as 
naughty as Zeynep there.»

«I liked Kizkulesi very much.» said Mary. «Can we go there?»
«No,» said Ahmet.
At two o’clock in the afternoon they met at the Topkapi 

museum and a guide took them around the museum with the other 
tourists. They liked the museum very much. The guide told them 
very interesting stories. They spent two hours at the museum.

After that they went to Gülhane Park again and had tea at the 
seaside. After this Ahmet said, «Now we are going to the Covered 
Market.»

Mary liked the Covered Market very much. They spent a lot o f 
time watching the dresses, vases and other things. They bought 
pipes, vases, towels and some other small things.

When they came out o f  the Covered Market it was six o’clock.
Mary said, «I have a lot o f friends in England. I am going to give 

these to my friends.»
«Have you seen Beyazıt square?» Ahmet asked Mary.
«No, I haven’t seen it. And I haven’t seen the University o f 

Istanbul, too.»
After the Covered Market they went to Beyazıt Square and 

they bought some food for the pigeons there. They sat under the very 
big tree, and when the girls were drinking tea Ahmet went and 
bought three simits.

«You haven’t eaten simit Mary. This is our favourite food for 
breakfast. We eat simit with tea at five o ’clock.»

AHMET VE ZEYNEP MARY’Yİ İSTANBUL’DA  
DOLAŞTIRIRLAR

Balkonda kahvaltı ederlerken Mary, «Bugün nereye gidiyoruz?» diye
sordu.

Ahmet, «Pasaport dairesine pasaportlarımızı almaya gideceğim. Öğle 
yemeğinden sonra Zeynep’le Topkapı Müzesi’ne gidebilirsiniz. Sizinle saat 
ikide orada buluşabilirim.» dedi.
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Mary, «Türkçede «topkapı»nm anlamı nedir?» diye sordu. «O top (oyun 
oynanan) kapı mıdır?»

Zeynep, «Hayır,» diye cevap verdi. «Top Türkçede ağır silâh anlamın
dadır da (anlamını da verir). Zannederim ağır silâhları duvarlardaki bu ka
pıya koydular.»

«Küçük bir ada üstündeki şu küçük binanın adı nedir?»

«O Kızkulesidir.»

«Fakat ona niçin Kızkulesi derler? (Niçin Kızkulesi diye isimlendirirler?)

Bu sefer Ahmet cevap verdi. «Geçmişte, Zeynep kadar yaramaz kızları 
oraya koydular.»

Mary, «Kızkulesini çok sevdim.» dedi. «Oraya gidebilir miyiz?»

Ahmet, «Hayır,» dedi.

Öğleden sonra saat ikide Topkapı Müzesi’nde buluştular ve bir rehber 
diğer turistlerle onları müzede dolaştırdı. Müzeyi çok beğendiler. Rehber on
lara çok ilginç hikâyeler anlattı. Müzede iki saat harcadılar, (geçirdiler)

Bundan sonra tekrar Gülhane Parkı’na gittiler ve deniz kenarında çay 
içtiler. Bundan sonra Ahmet, «Şimdi Kapalı Çarşı’ya gidiyoruz.» dedi.

Mary Kapalı Çarşı’yı çok beğendi. Elbiseleri, vazolan ve diğer şeyleri 
seyrederek çok vakit harcadılar. Pipolar, vazolar, havlular ve diğer küçük 
şeyler aldılar.

Kapalı Çarşı’dan çıktıkları zaman saat altıydı.

Mary, «İngiltere’de birçok arkadaşlarım var. Bunları arkadaşlarıma 
vereceğim.» dedi.

Ahmet, Mary’ye «Beyazıt Meydanı’nı gördün mü? (Beyazıt Meydanı’nı 
biliyor musun?)» diye sordu.

«Hayır, onu görmedim. İstanbul Üniversitesi’ni de görmedim.»

Kapalı Çarşı’dan sonra Beyazıt Meydanı’na gittiler ve orada güvercin
ler için biraz yiyecek aldılar. Çok büyük ağacın altında oturdular ve kızlar 
çay içerken Ahmet gitti ve üç simit aldı.

«Sen simit yemedin Mary. Kahvaltı için bu bizim en çok beğendiğimiz 
yiyecektir. Saat beşte çayla simit yeriz.»



ALIŞTIRMALAR

I
Bu cümleleri Bitmiş Şimdiki Zaman yapınız.

1 -  I saw your brother. 2 -  The teacher opened the door. 3 -  The 
students brought a lot o f books. 4 -  Ahmet, Zeynep and Mary went to 
England. 5 -  They spent all their money. 6 -  The old man ate all the 
cakes and apples. 7 -  The maid cleaned the rooms. 8 -  The doctors 
drank all the beer. 9 -  The man fell into the lake. 10 -  The rich man 
lost his money. 11 -  They took my cake. 12 -  My brothers didn't repair 
my car. 13 -  Did she open the door? 14 -  We didn’t sell our house. 
15 -  Did they take pictures?

n
Translate into Turkish.

1 -  I have spent all my money, so I can’t buy anything now. 2 -  We 
have filled the glasses with water; they are all full now. 3 -  Do you 
like beer? 4 -  Covered Market is a very long market. 5 -  In the past 
they sold horses in this place. 6 -  Did you get your passport? 7 -  Mary 
gave some food  to the pigeons. 8 -  «Naughty» means «yaramaz» in 
Turkish. 9 -  What is the meaning o f  «towel»? 10 -  We saw a big 
building near the new station. 11 -  We have just washed the forks 
and spoons. They are clean now. 12 -  He has learnt a lot o f  F.nglicb 
words. 13 -  I’ll be a guide if I learn English. 14 -  We don’t call them 
workers, we call them farm workers. 15 -  Can you carry these heavy 
baskets? 16 -  They have taken all the books. 17 -  There are no books 
on the table. 18 -  They make very nice towels in Bursa. 19 -  Where 
did you meet my brother? 20 -  What do you call this place? 21 -  Have 
they corrected the mistakes? 22 -  She hasn’t spent any money. All the 
money is in her handbag. 23 -  The girl has just opened the door. 24 -  
What is the meaning o f  «covered» in English? 25 -  They sat under the 
tree and watched the pigeons.

Ill
Translate into English.

1 — Tom bir parça pasta yiyor. 2 -  Erken kalkarsam pasâPort dairesine gide
ceğim. 3 -  Rehber turistlere müzeyi dolaştırdı. 4 -  Zeyr!eP Yaramaz bir kız 
değildir. 5 — Bu yere Çamlıca deriz. (Çamlıca adını veriri?-) ® ~ Turistler Ka
palı Çarşı’da bira içiyorlar. 7 -  Dün yirmi beş lira harcadım- 8 -  Mary ile sa
bahleyin Beyazıt Meydam’nda buluşacağım. 9 -  Meydanda dans e en kızla
rı seyrettik. 10 -  Rehber bize eski silâhlan gösterdi.



-568-

önceki alıştırm aların yapılm ış şekli 

I

1 -  Can’t she visit her mother tomorrow? 2 -  Don’t you study English 
every day? 3 -  Didn’t they go around the island? 4 -  Won’t the 
students walk along the wood? 5 -  Isn’t she dancing with her 
brother?

n

1 -  There are no children in the garden. 2 -  We saw no farmers on the 
village square. 3 -  There are no boys running around the garden. 4 -  
I received no letters from England.

III

1 -  She didn’t drink any milk. 2 -  There was nobody in the apartment. 
3 -  The man was eating nothing. 4 -  I’ll give you nothing very useful. 
5 -  He visited nobody in Paris.

IV

1 -  Deniz kenarı boyunca yürüyorlar. 2 -  İstanbul’da birçok camiler vardır. 
3 — Müzeleri ziyaret etmeyi sever misiniz? 4 — Haşan Bey’in sadece iki eşeği 
var. 5 -  Küçük bir apartman dairemiz var. 6 -  Raflarda bardaklar yok. 7 -  
Bugün bir şey yemedi. 8 — Bu sabah sokakta kimse görmedim. 9 — Sana iki 
gün hiç su vermeyecekler. 10 -  Onlar hakiki yün çoraplar mıdır? 11 -  Bu ay
nı çanta değildir; bu diğerinden daha yenidir. 12 -  Annemizi severiz. 13 -  
Londra’da birçok müzeler var mıdır? 14 -  Onları gördüğümüz zaman köylü
ler şerbet içiyorlardı. 15 -  Çocuklar meydanın etrafında koşuyorlar.

V

1 - 1 have two apartments. 2 -  Büyükada is the biggest o f  the islands. 
3 -  Our house is at the seaside. 4 - 1  have no green pencils. 5 -  Can’t 
you come tomorrow? 6 -  What is his real name? 7 -  This is the biggest 
mosque in Istanbul. 8 -  The car is going around the station. 9 -  Ahmet 
went to bed early. 10 -  They arrived in Istanbul at six o ’clock.
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ÖNTAKJLAR

Şimdiye kadar derslerimizde çeşitli öntakılar gördük. Bu derste, öğ
rendiğimiz Öntakılan tekrar gözden geçireceğiz.

in

Bu öntakmın «içinde» anlamını verdiğini biliyoruz.

in the room odanın içinde (odada)
in the basket sepette
in the book kitapta
in the box kutuda
in İstanbul İstanbul’da

The man is sitting in the room. Adam odada oturuyor.
There are a lot o f  pictures in the Kitapta birçok resimler var. 
book.

in zaman bildiren kelimelerle kullanılır.

in the morning sabahleyin
in 1948 1948’de (1948 yılında)
in August ağustosta
in winter kışın
in two hours iki saatte
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I can make it in two hours. Onu iki saatte yapabilirim.
We’ll go to England in July. İngiltere’ye temmuzda gideceğiz.

in «içerde, evde» anlamını da verir.

The girl is in. Kız evdedir. (İçerdedir.)
My father isn’t in. He is out. Babam evde değildir. Dışardadır.

on

Anlamı «üzerinde, üstünde» dir.

on the table 
on the book
I am writing on the blackboard. 
He is sitting on the chair near 
the stove.

Günlerle on kullanılır.

on Sunday 
on Wednesday
She’ll visit her mother on Friday. 
I’ll come on Saturday.

masanın üstünde 
kitabın üstünde
Karatahtanın üzerine yazıyorum. 
Sobanın yanındaki sandalyenin üs
tünde oturuyor.

pazara, pazar gününde, pazar günü 
çarşambaya, çarşamba gününde 
Annesini cuma günü ziyaret edecek. 
Cumartesi günü geleceğim.

under

Anlamı «altında»dır.

under the bed yatağın altında
under the table masanın altında
The dog is sleeping under the chair.Köpek sandalyenin altmda uyuyor.
The old men o f  the village are Köyün yaşlı adamları büyük
sitting under the big trees. ağaçların altmda oturuyorlar.
The children were playing under Çocuklar ağaçların altinda 
the trees. oynuyorlardı.
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near

Anlanu «yakında, yanında, yakınında» dır.

near the school
near the woman
She is sitting near the guide.
Your house is nearer than ours.

This is the nearest shop.

okulun yanında
kadının yanında
Rehberin yanında oturuyor.
Sizin eviniz bizimkinden daha
yakındır.
Bu en yakın dükkândır.

at

Anlamı «...de, ...da» dır. Belirli bir noktada oluşu gösterir.

at school okulda
at home evde
at the door kapıda
at the end sonda
at the table masada
My son is at school. Oğlum okuldadır.
The school is at the end o f  this Okul bu caddenin sonundadır,
street.
The old women are sitting at the Yaşlı kadınlar masada oturuyorlar,
table.

Bir şehrin semtlerinde oturuş veya bulunuş anlatılırken at kullanılır.

at Şişli Şişli’de
at Beyoğlu Beyoğlu’nda
at Taksim Taksim’de

Fakat şehir ve ülkeler için in öntakısı kullanılır.

in İstanbul İstanbul’da
in Turkey Türkiye’de

He lives in İstanbul at Maçka. İstanbul’da Maçka’da oturur.
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at zaman bildiren kelimelerle kullanılır.

at six o ’clock 
at half past nine

We get up at seven o ’clock.

Anlamı «içine doğru» dur.

into the room 
into the bag
The dog ran into the garden.

saat altıda 
dokuz buçukta

Saat yedide kalkarız.

into

odanın içine (odaya) 
çantanın içine (çantaya)
Köpek bahçenin içine (bahçeye) 
koştu.
Kalemleri kutunun içine koy.Put the pencils into the box.1

İngilizce sözlü ifadede çok kere into yerine de in kullanılır.

Put it in your pocket. 
Throw the plate in the lake.

Onu cebine (cebinin içine) koy. 
Tabağı göle (gölün içine) at.

Bu cümlelerde into kullanmak gramer bakımından daha doğru olur
du. Fakat günlük konuşmalarda in tercih edilmektedir.

out
Anlami «di§arda, di§an» dir.

He is out.
I shall go out.
They went out for a walk.

out of......
out o f  the house

She went out o f  the house.
The girl went out o f  the room.

O dışardadır. (Evde değildir.) 
(Dışarı) çıkacağım.
Bir yürüyüş için (dışarı) çıktılar.

 den dışarı
evden dışarı

Evden (dışan) çıktı.
Kız odadan (dışarı) çıktı.

I am drinking milk out o f  a cup. Bir fincandan süt içiyorum.
She is drinking water out o f  a Bir bardaktan su içiyor,
glass.
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for

Anlamı «için» dir.

for a time 
for Ahmet 
for me 
for them

This is a difficult question for my 
daughter.
I’ll do it for you.
He’ll buy food for his children.
I came here for two days.
I stayed in this hotel for ten days. 
They walked for two hours.

bir müddet için 
Ahmet için 
benim için 
onlar için

Bu, kızım için zor bir sorudur.

Onu senin için yapacağım. 
Çocukları için yiyecek alacak. 
Buraya iki gün için geldim.
Bu otelde on gün (için) kaldım. 
İki saat yürüdüler.

with

Anlamı «ile, beraber, ...lı» dır.

with a key 
with them

bir anahtarla 
onlarla

Arkadaşlarıyla yürüyor. 
Onu bu bıçakla kesemem. 
Gözlerimle görürüm.

He is walking with his friends.
I can’t cut it with this knife.
I see with my eyes.
They saw a man with a brown hat. Kahverengi şapkalı bir adam

gördüler.
The young man is talking with his Delikanlı arkadaşıyla konuşuyor, 
friend.
Did you see the girl with one arm? Tek kollu kızı gördün mü?

without
Can you drink water without a 
glass?
You can’t write without a pencil. 
She can’t open the door without 
a key.

...sız, olmaksızın, olmadan 
Bardaksız su içebilir misiniz?

Kalemsiz yazamazsınız. 
Kapıyı anahtarsız açamaz.
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from

Anlamı «...den, ...dan, ...lı» dır.

from the table 
from Ankara
I am coming from Ankara.
I am from Ankara.
The girl is walking from the door 
to the window.

masadan
Ankara’dan, Ankaralı 
Ankara’dan geliyorum. 
Ankaralı’yım.
Kız kapıdan pencereye yürüyor.

to

Anlamı «...ye, ...ya, ...e.doğru» dur.

This street goes to the station- 
We are walking to the park. 
He went to London.

Anlami «...nin, ...m» dir.

o f  the school 
o f  the door

One leg o f the table is shorter 
than the others, 
a piece o f  cake 
a glass o f  water 
some o f the boys

Bu cadde istasyona gider. 
Parka yürüyoruz. 
Londra’ya gitti.

of

full of..

okulun
kapımn

Masanın bir bacağı diğerlerinden
daha kısadır.
bir parça pasta
bir bardak su
çocukların bazıları

 ile dolu

The garden is full o f  children. 
There is a pigeon in front o f Mary. 
I’ll put a small table in the 
middle o f  the room.
She’ll have a cup o f  coffee.
Where is the key o f this box?
The box was full o f  pencils.

Bahçe çocuk doludur.
Mary’nin önünde bir güvercin var. 
Odanın ortasına küçük bir masa 
koyacağım.
Bir fincan kahve içecek.
Bu kutunun anahtarı nerede? 
Kutu kalem doluydu.
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by

Anlamı «hemen yanında, yambaşmda, vasıtasıyla» dır.

by the window 
by the wall 
by bus 
by train
The woman is by the door.
We went to Ankara by train, 
by myself 
by himself
Can you answer the questions by 
yourself?

pencerenin yanında 
duvarın yanında 
otobüs vasıtasıyla, otobüsle 
trenle
Kadın kapının yanındadır. 
Ankara’ya trenle gittik, 
kendi kendime 
kendi kendine
Sorulara kendi kendine cevap 
verebilir misin?

behind

Anlamı «arkasında» dır.

The house is behind the museum. Ev müzenin arkasındadır.
The tourists are behind the guide. Turistler rehberin arkasındadır.

about

Anlamı «hakkında, dair» dir.

They are talking about their Öğretmenleri hakkında
teacher. konuşuyorlar.
What do you know about Italy? İtalya hakkında ne bilirsin?
You can’t say anything about them.Onlar hakkında hiçbir şey

söyleyemezsin.
He is going to write a book about Türkiye hakkında bir kitap yazacak. 
Turkey.
There are a lot o f  stories about Kızkulesi hakkında birçok hikâyeler 
Kızkulesi. vardır.

öntakıların sorularda kullanılışı

54. dersimizin cümleler bölümünde şu örnekleri görmüştük :

You are afraid o f  dogs. 
I am afraid o f  doctors.

Köpeklerden korkarsınız. 
Doktorlardan korkarım.
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Bir kimsenin ne’den veya kinfden korktuğunu belirten isim o f öntakı- 
sından sonra geliyordu. Ve bir kimsenin ne’den veya kim’den korktuğunu öğ
renmek için cümlenin en sonundaki bu ismi kaldırıyor, cümleyi soru haline 
getirdikten sonra baş tarafa what veya who getiriyorduk.

Who are you afraid of? Kimden korkarsınız?
What are you afraid of? Neden korkarsınız?

Görülüyor ki kimden veya ne’den diye sorabilmek için sondaki isim 
çıkarılıyor. Şimdi şöyle bir cümle ele alalım:

She is sitting on the chair. Bir sandalye üstünde oturuyor.

Yukarıdaki soru şekline benzeterek sondaki ismi çıkaralım ve cümleyi 
soru haline getirerek baş tarafa what ekleyelim.

What is she sitting on? Neyin üstünde oturuyor?

He is writing with a pencil. Bir kalemle yazıyor.
What is he writing with? , Neyle yazıyor?

She is going with Ahmet. Ahmet’le gidiyor.
Who is she going with? Kiminle gidiyor?

The cat is sleeping under the table.Kedi masanın altmda uyuyor.
What is the cat sleeping under? Kedi neyin altmda uyuyor?

Fatma Hanım is standing by the Fatma Hanım kapının yanında
door. duruyor.
What is Fatma Hanım standing by? Fatma Hanım neyin yanında

* duruyor?

She is cutting the apple with a Elmayı bir bıçakla kesiyor,
knife.
What is she cutting the apple with?Elmayı neyle kesiyor?

They are sitting behind the stove. Sobanın arkasında oturuyorlar.
What are they sitting behind? Neyin arkasında oturuyorlar.

He is afraid o f doctors. Doktorlardan korkar.
Who is he afraid of? Kimden korkar?

She is talking about the teacher. Öğretmen hakkında konuşuyor.
Who is she talking about? Kimin hakkında konuşuyor?

She is looking at the picture. 
What is she looking at?

Resme bakıyor. 
Neye bakıyor?



HIZLI 
İNGİLİZCE
İkinci Basamak

Ders
72

72

ÖĞRENİLECEK KELİMELER

aeroplane leıropleyn] 
among [ımangl

uçak
arasında

between [bitwi:n] arasında

betw een

Between öntakısı iki şeyin «arasında» anlamındadır.

between two trees 
between two stations 
between the houses 
between you and me 
between the tables

iki ağaç arasında 
iki istasyon arasında 
evler arasında
sen ve ben arasında, ikimizin arasında 
masalar arasında

There are five villages between İki istasyon arasında beş köy var. 
the two stations.
They sat between the two big trees. İki büyük ağacın arasında oturdular.
There is a table between Ahmet 
and Tom.
There is a lake between the hills. 
There is a park between the 
hospital and the station.
I’ll put the forks between the two 
plates.

Ahmet ve Tom arasında bir masa 
var.
Tepeler arasında bir göl var. 
Hastane ve istasyon arasında bir 
park var.
Çatalları iki tabağın arasına 
koyacağım.

How many houses are there between Okulunuz ve eviniz arasında kaç ev 
your school and your house? var?
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We lived in Ankara between 1955 
and 1962.
There are four months between 
January and June.

1955 ve 1962 arasında Ankara’da 
oturduk.
Ocak ve haziran arasında dört ay 
vardır.

The boy is between the two cars.
Çocuk iki otomobil arasındadır.

The man is walking between two 
soldiers.
The postman is standing between 
the door and the table.

Adam iki asker arasında yürüyor.

Postacı kapı ve masa arasında 
duruyor.

among

Among da bir öntakıdır ve ikiden fazla şeyin «arasında» anlamındadır.

among the books 
among the hills 
among the trees 
among our friends 
among the chairs

There is a box among the books. 
Our village is among the hills. 
There is a small hospital among 
the houses.
The cottage is among the trees. 
Your dog is among the chairs. 
There is a big lake among the hills. 
Robert is walking among the 
tourists.

kitaplar arasında 
tepeler arasında 
ağaçlar arasında 
arkadaşlarımız arasında 
sandalyeler arasında

Kitaplar arasında bir kutu var. 
Köyümüz tepeler arasındadır.
Evler arasında küçük bir hastane 
vardır.
Kulübe ağaçlar arasındadır. 
Köpeğin sandalyeler arasındadır. 
Tepeler arasında büyük bir göl var. 
Robert turistler arasında yürüyor.
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There was only one girl among the 
boys.
I lost my key among the flowers.

We saw a white pigeon among the 
other pigeons.
There is a very small island 
among the islands.

Çocuklar arasında sadece bir kız 
vardı.
Anahtarımı çiçekler arasında 
kaybettim.
Diğer güvercinler arasında beyaz 
bir güvercin gördük.
Adalar arasında çok küçük bir ada 
var.

The cat is between the pigeons.
Kedi güvercinler arasındadır.

The cat is among the pigeons.
Kedi güvercinler arasındadır.

The hospital is among the trees. The teacher is among the pupils.
Hastane ağaçlar arasındadır. Öğretmen öğrenciler arasındadır.

Örneklerde ve resimlerde görüldüğü gibi, Türkçeye her ikisi de «ara
sında» olarak çevrildiği halde between ve among öntakılan arasmda anlam 
farkı vardır. Between iki şey arasında, among ise daha fazla şey arasında 
veya ortasında anlamını vermektedir.

The dog is standing among the 
birds.
Mary is standing between the 
door and the window.
There is a basket between you 
and me.
The bride is among the villagers.

Köpek kuşlar arasında 
duruyor.
Mary kapı ve pencere arasında du
ruyor.
İkimiz arasında bir sepet var.

Gelin köylülerin arasındadır.



ALIŞTIRMALAR

I
Boş bırakılan yerlere öntakılar koyunuz.

1 -  What time do you get u p   the morning? 2 -  The tourists will
come to Turkey ......  June. 3 -  She’ll go to the passport office ......
Friday. 4 -  My mother isn’t in; she is .......  5 -  The teacher is ......
home. 6 -  They went to s ch o o l eight o ’clock. 7 -  His sister lives
  Maçka. 8 -  Mr. Miller arrived .......  Istanbul.......  seven o ’clock.
9 -  She is putting the m on ey  her pocket. 10 -  Can you translate
this story from T u rk ish  English? 11 -  We stayed th e re  three
hours. 12 -  He showed me a w om an........a brown handbag. 13 -  Where
are y o u  ? 14 -  He’ll eat a p ie ce ........cake. 15 -  Will you have a glass
 lemonade? 1 6 - 1  don’t like g o in g  train. 17 -  Can you repair
your c a r  yourself? 18 -  Does she know anyth ing Italy? 19 -
They usually buy woollen s o ck s  winter. 20 -  My father wants to
drink a c u p  coffee.

' III

Boş bırakılan yerlere between veya among koyunuz.
1 -  There is a big tre e  the two houses. 2 -  There is a bottle o f beer
 Robert and Tom. 3 -  There are a lot o f  hills near our village. The
lake is ......  these hills. 4 -  The radio is  -the four vases. 5 -  My
father’s office i s  the station and our school.

III
Translate into Turkish.

1 -  I can write the letter in five minutes. 2 -  Selim is the tallest boy 
among my friends. 3 -  They usually go to the south o f  Italy in winter. 
4 -  What are you talking about? 5 -  Who are you airaid of? 6 -  If you 
can’t come on Sunday, you can come on Monday. 7 - 1  mean, I can’t 
give you the letter now. 8 -  They’ll give us two pieces o f  cake. 9 -  
There is a small building among the trees. 10 -  There are four trees 
between the two houses.

IV
Translate into English.

1 -  Sabahleyin bira içmeyi sevmem. 2 -  Babam perşembe günü gelecek. 3 -  
Eşek yol boyunca yürüyor. 4 -  Onlarla istasyonda buluşacağım. 5 -  Bu ağır 
sepetleri taşıyamam; lütfen bana şu hafif sepetleri verir misiniz? 6 -  Yara
maz kızlan sevmem. 7 -  Kapalı Çarşı’da iki saat harcadık. 8 -  Mektubu ya
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zam adım . 9 -  Bütün silâhlar duvarın arkasm daydı. 10 -  Sana İstanbul’u do
laştıracağım.

önceki alıştırm aların yapılm ış şekli

I
I -  I have seen your brother. 2 -  The teacher has opened the door.
3 -  The students have brought a lot o f  books. 4 -  Ahmet, Zeynep and 
Mary have gone to England. 5 -  They have spent all their money. 6 -  
The old man has eaten all the cakes and apples. 7 -  The maid has 
cleaned the rooms. 8 -  The doctors have drunk all the beer. 9 - The 
man has fallen into the lake. 10 -  The rich man has lost his money.
II -  They have taken my cake. 12 -  My brothers haven’t repaired my 
car. 13 -  Has she opened the door? 14 -  We haven’t sold our house.
15 -  Have they taken pictures?

II
1 -  Bütün paramı harcadım; bu sebepten şimdi hiçbir şey alamam. 2 -  Bar
dakları suyla doldurduk; şimdi hepsi doludur. 3 -  Bira sever misiniz? 4 -  Ka
palı Çarşı çok uzun bir çarşıdır. 5 -  Geçmişte (eski zamanda) bu yerde atlar 
sattılar. 6 -  Pasaportunu aldın mı? 7 -  Mary güvercinlere biraz yiyecek ver
di. 8 -  «Naughty» Türkçede «yaramaz» demektir. 9 -  «Towel» ın anlamı ne
dir? 10 -  Yeni istasyonun yanında büyük bir bina gördük. 11 -  Çatalları ve 
kaşıkları şimdi yıkadık. Onlar şimdi temizdir. 12 -  Birçok İngilizce kelime
ler öğrendi. 13 -  İngilizce öğrenirsem bir rehber olacağım. 14 -  Onlara işçi 
demeyiz, onlara çiftlik işçisi deriz. 15 Bu ağır sepetleri taşıyabilir misin?
16 -  Bütün kitapları aldılar. 17 -  M asanın üstünde kitap yok. 18 -  Bursa’da 
çok güzel havlular yaparlar. 19 -  Erkek kardeşim e nerede rastladın? 20 — Bu 
yere ne dersiniz? (Bu yere ne adını verirsiniz?) 21 -  Hataları düzelttiler mi? 
22 -  Hiç para harcam adı. Bütün para çantasında. 23 -  Kız şimdi kapıyı açtı. 
24 -  İngilizcede «covered» in anlam ı nedir? 25 -  Ağacın altında oturdular ve 
güvercinleri seyrettiler.

III
1 -  Tom is eating a piece o f cake. 2 -  If I get up early, I’ll go to the 
passport office. 3 -  The guide took the tourists around the museum.
4 -  Zeynep isn’t a naughty girl. 5 -  We call this place Çamlıca. 6 -  The 
tourists are drinking beer in the Covered Market. 7 -1  spent twenty- 
five liras yesterday. 8 -  I’ll meet Mary at Beyazıt square in the 
morning. 9 -  We watched the girls dancing on the square. 10 -  The 
guide showed us the old guns.





HIZLI
—2 £

İNGİLİZCE Ders
73

İkinci Basamak -
73

want, (tell, help, order, )  to

Bir şahıs veya şeyin bir şeyi yapmasını istemek, söylemek, emretmek, 
öğretmek gibi ifadeler aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi yapılır.

I want, 
to go 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want 
I want

to go. 
you to go. 
you to learn, 
you to read, 
you to see. 
you to watch.
Ahmet to go.
Ahmet to dance.
them to come.
her to sleep.
him to study.
the man to go.
the students to answer.

İsterim.
gitmek
Gitmek isterim, 
gitmeni isterim.
Öğrenmeni isterim.
Okumam isterim.
Görmeni isterim.
Seyretmeni isterim.
Ahmet’in gitmesini isterim.
Ahmet’in dans etmesini isterim. 
Onların gelmesini isterim. 
Uyumasını isterim.
Çalışmasını isterim.
Adamın gitmesini isterim. 
Öğrencilerin cevap vermesini isterim.

Örneklerde görüldüğü gibi bir şahsın bir şeyi yapmasını söylerken, 
«yapmak» anlamında olan want fiilinden sonra o şahsı gösteren bir isim ve
ya zamir gelmekte, bundan sonra da mastar halinde, yani başında to ile (ya
pılması istenen hareketi gösteren) fiil yer almaktadır.

Dikkati çeken bir konu da, want ile to arasında kullanılan şahıs za
mirlerinin -i ve -e halinde bulunmalarıdır, (them, him, her gibi)
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You want Ahmet to go.
They want Ahmet to go.
They want me to go.
You want me to go.

The teacher wants me to read.
The teacher wanted me to read. 
The teacher wanted me to read 
a story book.
My mother wanted me to drink 
a cup o f coffee.
Ahmet wanted me to open the door. 
Ahmet wanted us to open the door. 
Mary wanted Zeynep to write a 
letter.
Zeynep wanted Mary to write a 
letter. ’
They wanted us to speak English. 
The woman wants us to bring a 
bottle o f  beer.
The woman wanted us to bring a 
bottle o f beer.
She wants them to study English. 
The guide wanted the tourists to 
see the old guns.

You want him to fill the glasses.
Do you want him to fill the 
glasses?
You don’t want him to fill the 
glasses.

He wants me to write the letter 
again.
Does he want me to write the 
letter again?
He doesn’t w ant m e to w rite the 
letter again.

Ahmet’in gitmesini istersin. 
Ahmet’in gitmesini isterler.
Gitmemi isterler.
Gitmemi istersin.

Öğretmen okumamı ister.
Öğretmen okumamı istedi.
Öğretmen bir hikâye kitabı okumamı 
istedi.
Annem bir fincan kahve içmemi 
istedi.
Ahmet kapıyı açmamı istedi.
Ahmet kapıyı açmamızı istedi.
Mary, Zeynep’in bir mektup 
yazmasını istedi.
Zeynep, Mary’nin bir mektup 
yazmasını istedi.
İngilizce konuşmamızı istediler. 
Kadın bir şişe bira getirmemizi ister.

Kadın bir şişe bira getirmemizi 
istedi.
İngilizce(ye) ça lışm a larım  ister. 
Rehber turistlerin eski silâhları 
görmelerini istedi.

Bardakları doldurmasını istersin. 
Bardakları doldurmasını ister 
misin?
Bardakları doldurmasını istemezsin.

Mektubu tekrar yazmamı ister. 

Mektubu tekrar yazmamı ister mi? 

Mektubu tekrar yazmamı istemez.

Robert wanted the boys to play Robert çocukların bahçede 
in the garden. oynamasını istedi.
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Did Robert want the boys to play 
in the garden?
Robert didn’t want the boys to 
play in the garden.

Robert çocukların bahçede 
oynamasını istedi mi? 
Robert çocukların bahçede 
oynamasını istemedi.

You wanted the man to come early.Adamın erken gelmesini istedin.
Did you want the man to come Adamın erken gelmesini istedin mi? 
early?
You didn’t want the man to come Adamın erken gelmesini istemedin, 
early.

His mother wants him to be a doctor .Annesi bir doktor olmasını ister. 
Does his mother want him to be Annesi bir doktor olmasını ister mi? 
a doctor?
His mother doesn’t want him to Annesi bir doktor olmasını istemez, 
be a doctor.

I wanted you to watch the ships. Gemileri seyretmenizi istedim.
Did 1 want you to watch the ships? Gemileri seyretmenizi istedim mi?
I didn’t want you to watch the 
ships.

Gemileri seyretmenizi istemedim.

The young man wanted us to 
drink a glass o f  lemonade.
Did the young man want us to 
drink a glass o f  lemonade?
The young man didn’t want us to 
drink a glass o f  lemonade.

Delikanlı bir bardak limonata 
içmemizi istedi.
Delikanlı bir bardak limonata 
içmemizi istedi mi?
Delikanlı bir bardak limonata 
içmemizi istemedi.

(0
%

The man wanted the maid to 
bring a glass o f  water.
Adam hizmetçinin bir bardak su 
getirmesini istedi.

The teacher wanted her to draw 
a map.
Öğretmen bir harita çizmesini istedi.
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Ömeklerde hep want fiilinin kullanıldığını gördük. Aynı yapıda kulla
nılabilecek birkaç fiil daha vardır. Şimdi bunlan da sırayla ele alalım.

I want them to come here.
I tell them to come here.

I tell him to go.
I tell him to write a word.
I tell him to clean the room.

I told him to go.
I told him to write a word.
I told him to clean the room.

You told them to open the windo 
You told us to study our lessons. 
You told Recep to repair the . 
tractor.

Buraya gelmelerini isterim.
Buraya gelmelerini söylerim.

Gitmesini söylerim.
Bir kelime yazmasını söylerim. 
Odayı temizlemesini söylerim.

Gitmesini söyledim.
Bir kelime yazmasını söyledim. 
Odayı temizlemesini söyledim.

Pencereyi açmalarını söylediniz. 
Derslerimizi çalışmamızı söylediniz. 
Recep’e traktörü tamir etmesini 
söylediniz.

He told me to stay at this hotel. 
My mother told me to visit her 
often. , ,
My mother told the boys to sit 
in the garden.
Robert tells me to walk in the 
park. i
We tell them to use new pipes. 
They tell us to get up early.'
The teacher tells the students to 
read their lessons carefully.
We told them to correct all the 
mistakes.
Ahmet told his friends to come 
on Sunday.

He tells them to wash the plates. 
Does he tell them to wash the 
plates?
He doesn’t tell them to wash the 
plates.

Bu otelde kalmamı söyledi.
Annem onu sık sık ziyaret etmemi 
söyledi.
Annem çocuklara bahçede 
oturmalarını söyledi.
Robert parkta yürümemi söyler.

Yeni pipolar kullanmalarını söyleriz. 
Erken kalkmamızı söylerler. 
Öğretmen öğrencilere derslerini 
dikkatli okumalarını söyler.
Bütün hataları düzeltmelerini 
söyledik.
Ahmet arkadaşlarına pazar günü 
gelmelerini söyledi.

Tabaklan yıkamalannı söyler. 
Tabaklan yıkamalannı söyler mi?

Tabaklan yıkamalannı söylemez.
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Tessa told us to clean the garden. Tessa bahçeyi temizlememizi söyledi.
Did Tessa tell us to clean the 
garden?
Tessa didn’t tell us to clean the 
garden.

Tessa bahçeyi temizlememizi söyledi 
mi?
Tessa bahçeyi temizlememizi 
söylemedi.

She’ll tell Ahmet to write a story. Ahmet’e bir hikâye yazmasını
söyleyecek.

Will she tell Ahmet to write a story? Ahmet’e bir hikâye yazmasını
söyleyecek mi?

She won’t tell Ahmet to write a 
story.

Ahmet’e bir hikâye yazmasını 
söylemeyecek.

Recep will tell his son to drink 
beer.
Will Recep tell his son to drink 
beer?
Recep won’t tell his son to drink 
beer.

They are telling us to buy a new 
bag.
Are they telling us to buy a new 
bag?
They aren’t telling us to buy a 
new bag.

He is telling them to stay here.
Is he telling them to stay here? 
He isn’t telling them to stay here.

She told the boy to go out.
Çocuğa çıkmasını söyledi.

Recep oğluna bira içmesini 
söyleyecek.
Recep oğluna bira içmesini 
söyleyecek mi?
Recep oğluna bira içmesini 
söylemeyecek.

Yeni bir çanta almamızı söylüyorlar.

Yeni bir çanta almamızı mı 
söylüyorlar?
Yeni bir çanta almamızı 
söylemiyorlar.

Burada kalmalarını söylüyor. 
Burada kalmalarını mı söylüyor? 
Burada kalmalarını söylemiyor.

The man told the girl to clean the 
window.
Adam kıza pencereyi temizlemesini 
söyledi.
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Help fiili de want ve tell fiillerinin kullanıldığı bu kalıpta kullanıla
bilir. Aynca, anlamı «emretmek» olan order [o:dı] fiili de bu kalıpta kullanı
labilecek bir fiildir.

I wanted them to carry the baskets.Sepetleri taşımalarını istedim.
I told them to carry the baskets. Sepetleri taşımalarını söyledim.
I helped them to carry the baskets.

I helped him to clean the room.
I help him to write the letters.
I help Ahmet to open the door.

I help the boys to draw pictures.

He helped me to carry the table. 
He’ll help me to carry the table.
He helps me to carry the table.
He can help me to carry the table. 
He is helping me to carry the table. 
We helped them to buy a new car.

She helped us to learn English. 
The teacher helped us to 
understand the questions.
Robert helped her to open the 
window.
The old man helped me to find the 
house.
We are helping them to learn 
English.
She helped the girls to find the 
books.
His father helped him to answer 
the questions.

They helped us to bring the shirts.

Did they help us to bring the 
shirts?
They didn’t help us to bring the 
shirts.

Sepetleri taşımalarına yardım ettim.

Odayı temizlemesine yardım ettim. 
Mektupları yazmasma yardım ederim. 
Ahmet’in kapıyı açmasına yardım 
ederim.
Çocukların resim çizmelerine 
yardım ederim.

Masaja taşımama yardım etti. 
Masaja taşımama yardım edecek. 
Masaja taşımama yardım eder. 
Masaja taşımama yardım edebilir. 
Masaja taşımama yardım ediyor. 
Yeni bir otomobil almalarına yardım 
ettik.
İngilizce öğrenmemize yardım etti. 
Öğretmen sorulan anlamamıza 
yardım etti.
Robert pencereyi açmasına yardım 
etti.
Yaşlı adam evi bulmama yardım 
etti.
İngilizce öğrenmelerine yardım 
ediyoruz.
Kızlann kitaplan bulmalanna 
yardım etti.
Babası sorulara cevap vermesine 
yardım etti.

Gömlekleri getirmemize yardım 
ettiler.
Gömlekleri getirmemize yardım 
ettiler mi?
Gömlekleri getirmemize yardım 
etmediler.
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I ordered them.
I ordered them to go.
I ordered him to open the door.
I ordered Tom to bring a glass.

She ordered me.
She ordered me to clean the table. 
We ordered the boy to fill the 
glasses.
They ordered me to come early*
He orders us to drive slowly. 
Hasan will order them to cut the 
trees.
You can’t order us to clean the 
room.

You ordered them to shut all the 
windows.
Did you order them to shut all the 
windows?
You didn’t order them to shut all 
the windows.

We order them to repair the car 
carefully.
Do we order them to repair the 
car carefully?
We don’t order them to repair 
the car carefully.

Onlara emrettim.
Gitmelerini emrettim.
Kapıyı açmasını emrettim.
Tom’a bir bardak getirmesini 
emrettim.
Bana emretti.
Masayı temizlememi emretti.
Çocuğa bardakları doldurmasını 
emrettik.
Erken gelmemi emrettiler.
Yavaş sürmemizi emreder.
Haşan ağaçlan kesmelerini 
emredecek.
Odayı temizlememizi emredemezsin.

Bütün pencereleri kapamalarını 
emrettiniz.
Bütün pencereleri kapamalannı 
emrettiniz mi?
Bütün pencereleri kapamalannı 
emretmediniz.

Otomobili dikkatli tamir etmelerini 
emrederiz.
Otomobili dikkatli tamir etmelerini 
emreder miyiz?
Otomobili dikkatli tamir etmelerini 
emretmeyiz.

She helped the man to carry the 
basket.
Adamın sepeti taşımasına yardım 
etti.

He ordered the soldier to stand 
in front o f  the door.
Askere kapının önünde durmasını 
emretti.
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He wanted us to drink a cup o f 
coffee.
Did he want us to drink a cup o f 
coffee?
He didn’t want us to drink a cup 
o f  coffee.

Bir fincan kahve içmemizi istedi.

Bir fincan kahve içmemizi istedi mi? 

Bir fincan kahve içmemizi istemedi.

He told them to leave the town. Şehri terketmelerini söyledi.
Did he tell them to leave the town? Şehri terketmelerini söyledi mi? 
He didn’t tell them to leave the Şehri terketmelerini söylemedi, 
town.

My sister helped me to clean the 
table.
Did my sister help me to clean 
the table?
My sister didn’t help me to clean 
the table.

The doctor ordered us to use 
clean plates.
Did the doctor order us to use 
clean plates?
The doctor didn’t order us to use 
clean plates.

Bu tip cümlelerde to önüne not 
suzluk hali de mümkündür.

I want you to go.
I want you not to go.

She told me to sleep.
She told me not to sleep.

We helped them to forget it.
We helped them not to forget it.

They ordered us to sit.
They ordered us not to sit.

Kızkardeşim masayı temizlememe 
yardım etti.
Kızkardeşim masayı temizlememe 
yardım etti mi?
Kızkardeşim masayı temizlememe 
yardım etmedi.

Doktor temiz tabaklar kullanmamızı 
emretti.
Doktor temiz tabaklar kullanmamızı 
mı emretti?
Doktor temiz tabaklar kullanmamızı 
emretmedi.

getirmek suretiyle değişik bir olum-

Gitmeni isterim.
Gitmemeni isterim.

Uyumamı söyledi.
Uyumamamı söyledi.

Onu unutmalarına yardım ettik.
Onu unutmamalarına yardım ettik.

Oturmamızı emrettiler. 
Oturmamamızı emrettiler.
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ÖĞRENİLECEK KELİMELER

cabin [kebin] kamara, kabine like [layk] gibi
customs [kastımz] gümrük official [ofişıl] memur
dark [da:k] koyu, karanlık order [o:dı] emretmek
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deck [dek] 
finish [finiş] 
Greece [gri:s] 
history [histiri] 
lava [la:vij

güverte
bitirmek
Yunanistan
tarih
lâv

pass [pa:s] 
suitcase [su:tkeys] 
then [den] 
volcano [volkeynou] 
wait [weyt]

geçmek
bavul
sonra, o zaman
volkan
beklemek

AÇIKLAMALAR

Okuduğumuz metinde geçen coğrafya terimlerini okunuşlarıyla veri
yoruz.

Dardanelles [dardmelz] Çanakkale
Aegean [i:ci:ın] Ege (denizi)
Sicily [sisili] Sicilya
Mediterranean fmeditıreyniın] Akdeniz 
Stromboli [strombouli] Stromboli
Vesuvius [vesuviıs] Vezüv
Naples [neypılz] Napoli
Pompeii [pompey] Pompei

Customs kelimesi «gümrük» anlamındadır. Bu kelime house ile bir
likte kullanılırsa «gümrük binası, gümrük» anlamını veren bir birleşik isim 
elde edilir. .

We went to the customs-house. 
There were two officials in the 
customs-house. '
The customs-house is near the 
station.
The customs-house is dark brown.

Pass fiilinin anlamı «geçmek» tir

We passed Heybeliada and came 
to Büyükada.
We passed five mosques on our 
way to Bakırköy.
The ship passed the islands and 
came to the Dardanelles.

Gümrük binasına (gümrüğe) gittik. 
Gümrük binasında iki memur vardı.

Gümrük (binası) istasyonun 
yanındadır.
Gümrük (binası) koyu kahverengidir.

Heybeli Ada’yı geçtik ve Büyükada’ya 
geldik.
Bakırköy’e giderken beş cami geçtik.

Gemi adalan geçti ve Çanakkale’ye 
geldi.
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We passed a lot o f villages on 
our way to Edim e.
They passed a lake and came to a 
wood.

Edirne’ye giderken birçok köyler 
geçtik.
Bir göl geçtiler ve bir ormana 
geldiler.

then

Then kelimesi hem «o zaman» hem de «sonra» anlamındadır. Hangi 
anlamda kullanıldığı cümlenin durumundan anlaşılır.

First they ate cakes, and then 
they went to the cinema.

Önce kek(ler) yediler ve sonra 
sinemaya gittiler.

The man finished the letters. Then 
he went to the post office.
She waited for two hours. Then 
she left the park.
First they’ll go to Paris, and 
then they’ll go to London.
My son was ten years old then.
I couldn’t write the letter, because 
I was too tired then.
She could walk to the lake, 
because she was young then.
My father was an official then. 
He’ll com e tom orrow and tell you 
everything then.
If they give me a lot o f  money 
I can buy these things then.
You’ll learn everything then.

Adam mektupları bitirdi. Sonra 
postaneye gitti.
İki saat bekledi. Sonra parkı terketti.

Önce Paris’e gidecekler, sonra 
Londra’ya gidecekler.
Oğlum o zaman on yaşındaydı. 
■Mektubu yazamadım, çünkü o zaman 
çok yorgundum.
Göle yürüyebilirdi, çünkü o zaman 
gençti.
Babam o zaman bir memurdu.
Yann gelecek ve o zaman sana her 
şeyi anlatacak.
Bana çok para verirlerse o zaman 
bu şeyleri satın alabilirim.
O zaman her şeyi öğreneceksin.

like

Derslerimizde like kelimesini bir fiil olarak ve «sevmek, beğenmek» 
anlamında gördük. Aynı kelime, aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi, deği
şik bir cümle yapısı içinde fiil değil «gibi» anlamında bir kelime olarak 
kullanılır.

like a bag 
like a book

bir çanta gibi 
bir kitap gibi
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This basket is like a bag. Bu sepet bir çanta gibidir.
This box is like a book. Bu kutu bir kitap gibidir.
Our garden is like a park. Bahçemiz bir park gibidir.
He can teach like a teacher. Bir öğretmen gibi öğretebilir.
They are playing like children. Çocuklar gibi oynuyorlar.
Salt is like flour. Tuz, un gibidir.
I don’t like boys like him. Onun gibi çocukları sevmem.
Did you see anything like this? Bunun gibi bir şey gördün mü?
This hospital is like a house. Bu hastane bir ev gibidir.
The students walked like soldiers. Öğrenciler askerler gibi yürüdüler. 
The man was like an actor. Adam bir aktör gibiydi.

ON THE WAY TO ENGLAND : 1

Ahmet, Zeynep and the Millers left Turkey on the Ankara two 
days ago. There was a big crowd waiting at the customs. But the 
officials were very quick and nice. They were at the customs-house 
for only fifteen minutes. Then they took their suitcases to the ship. 
It was nearly twelve o ’clock. A man took them to their cabins.

When the ship was leaving they all came out o f  their cabins and 
went on deck. The Millers wanted to see Istanbul for the last time. 
Mary was very sad.

«Will you bring me to this beautiful country again, mother?» 
she asked her mother. >

Mrs. Miller answered, «If you study your lessons well, and if 
you finish your school next year, I’ll bring you again.»

Mary thanked her mother and went to Zeynep. «The customs 
official was very nice.» she said. «We didn’t wait more than fifteen 
minutes. And we opened only one suitcase.»

They had lunch at half past twelve. After lunch Mr. and Mrs. 
Miller went to their cabin but the children went on deck again. They 
found three deck chairs. They were passing the Princes’ Islands.

«Oh... I remember the names o f  these islands.» Mary said. «This 
small island is Kinaliada, the second is Burgaz, the third is Heybeli,
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and that big island is Büyükada. What is the name o f  that small 
island between Heybeli and Burgaz? I don’t remember it.»

«It is Kaşıkadası. There is nobody on it. It is like a spoon. So 
they call it Kaşıkadası.» Ahmet answered.

At dinner time the ship passed the Dardanelles and after three 
hours they were in the Aegean sea.

«Now we have left Turkey behind. After this you will tell us the 
names o f  places.» Zeynep said to Mary. «Where shall we arrive 
tomorrow?»

«I think, tom orrow morning we’ll arrive in Greece and at one 
o’clock we’ll be in the Mediterranean. You’ll like its beautiful dark 
blue colour. And the next day we’ll pass Sicily and in the evening 
we’ll see the Stromboli volcano. It will be very dark but we’ll see its 
red lava going into the sky. The third day we’ll see Vesuvius volcano. 
And about at ten o ’clock in the morning we’ll be in Naples.

«Can we go to the old city o f  Pom peii? It is very near Naples.» 
said Ahmet. «We read its story in our history lessons. I want to see it.»

«I think we can go. I haven’t seen Pompeii myself. I’ll ask my 
father. Will you tell us its story please?»

After dinner they all sat in their deck chairs and Ahmet began 
to tell them the story o f  Pompeii.

İNGİLTERE YOLUNDA :1

Ahmet, Zeynep ve Millerler Türkiye’yi iki gün önce Ankara (gemisi) ile 
terkettiler. Gümrükte bekleyen büyük bir kalabalık vardı. Fakat memurlar 
çok çabuk ve iyiydiler. Sadece on beş dakika (için) gümrük binasındaydılar. 
Sonra bavullarını gemiye götürdüler. Saat hemen hemen on ikiydi. Bir adam 
onları kamaralarına götürdü.

Gemi ayrılırken hepsi kamaralarından çıktılar ve güverteye gittiler. 
Millerler İstanbul’u son defa olarak görmek istediler. Mary çok üzgündü.
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Annesine, «Bu güzel ülkeye beni tekrar getirecek misiniz, anne?» diye
sordu.

Mrs. Miller, «Derslerine iyi çalışırsan ve gelecek sene okulunu bitirir
sen, seni tekrar getireceğim.» diye cevap verdi.

Mary annesine teşekkür etti ve Zeynep’e gitti. «Gümrük memuru çok 
iyiydi.» dedi. «On beş dakikadan fazla beklemedik. Sadece bir bavul açtık.»

Yarımda öğle yemeği yediler. Öğle yemeğinden sonra Mr. ve Mrs. Mil
ler kamaralarına gittiler, fakat çocuklar tekrar güverteye gittiler. Üç güver
te sandalyesi buldular. Adalan geçiyorlardı.

Mary, «Ooo... Bu adaların isimlerini hatırlıyorum.» dedi. «Bu küçük 
ada Kmalıada’dır, ikinci Burgaz’dır, üçüncü Heybeli’dir ve şu büyük ada Bü- 
yükada’dır. Heybeli ve Burgaz arasındaki şu küçük adanın adı nedir? Onu 
hatırlamıyorum.»

Ahmet, «O Kaşıkadası’dır. Onun üstünde kimse yoktur. O bir kaşık gi
bidir. Bu sebepten ona Kaşıkadası derler.» diye cevap verdi.

Akşam yemeği vakti gemi Çanakkale’yi geçti ve üç saat sonra Ege De- 
nizi’ndeydiler.

Zeynep, Mary’ye «Şimdi Türkiye’yi arkada bıraktık. Bundan sonra yer
lerin adını sen bize söyleyeceksin.» dedi. «Yarın nereye varacağız ?»

«Zannederim, yarın sabah Yunanistan’a varacağız ve saat birde Akde
niz’de olacağız. Onun güzel koyu mavi rengini seveceksiniz. Ertesi gün Sicil
ya’yı geçeceğiz ve akşamleyin Stromboli Volkanı’m göreceğiz. Çok karanlık 
olacak fakat onun göğe giden kırmızı lâvlarını göreceğiz. Üçüncü gün Vezüv 
Volkam’m göreceğiz. Ve yaklaşık sabah saat onda Napoli’de olacağız.

Ahmet, «Eski Pompei şehrine gidebilir miyiz? Napoli’ye çok yakındır.» 
dedi. «Tarih dersimizde onun hikâyesini okuduk. Onu görmek istiyorum.»

«Zannederim gidebiliriz. Pompei’yi kendim (de) görmedim. Babama so
racağım. Lütfen bize onun hikâyesini anlatır mısın?»

Akşam yemeğinden sonra hepsi güverte sandalyelerine oturdular ve 
Ahmet onlara Pompei’nin hikâyesini anlatmaya başladı.



ALIŞTIRMALAR

i

Boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1 -  He ordered m e   wait for two hours. 2 -  The teacher told us
 write the exercises again. 3 -  Our history teacher will co m e ......
ten o ’clock. 4 -  Ahmet helped the man ......  carry the suitcases. 5 -
The ship will a rr ive  N aples the morning.

II

Bu cümlelere like ilâve ediniz.

1 -  My father is a teacher. 2 -  Their car is a bus. 3 -  Turkey isn’t 
England. 4 -  The lemonade was water. 5 -  Your shirt is a blouse.

HI

Translate into Turkish.

1 -  His father was a soldier then. 2 -  The girl told me to wait in the 
garden. 3 -  The children were watching the pigeons then. 4 -  First 
we’ll learn English, then we’ll go to America. 5 -  Did you finish it 
then? 6 -  Turgut is a customs official. 7 -  The children are running to 
the deck. 8 -  There are no volcanos in Turkey. 9 -  Ahmet told them 
to bring all the suitcases. 10 -  Her blouse is dark green. 11 -  I didn’t 
like the beer; it was like water. 12 -  When did you finish writing the 
letter? 13 -  Do you want me to come again? 14 -  She doesn’t want us 
to play in her garden. 15 -  The next day we were in Paris. 16 -  They 
helped the man to carry the bags to the cabin. 17 -  She helped me to 
clean the garden. 1 8 - 1  ordered the soldiers to wait in front o f  the 
hospital. 19 -  This is the last train to London. 20 -  Her hat was like a 
flower.

IV

Translate into English.

1 -  Güvertede uyuyan bir köpek gördük. 2 -  Kitabı dün bitirdim. 3 -  Güm
rüğe (gümrük binasına) gittik. 4 — Robert o zaman benim en iyi arkadaşım
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dı. 5 -  Napoli’ye sabahleyin vardık. 6 -  Üç köy geçtik ve sonra Edirne’ye var
dık. 7 -  Bavullarımızı kamaraya götürdüler. 8 -  Recep çok çabuktur; mek
tupları iki saatte bitirebilir. 9 -  Bu büyük kedi bir köpek gibidir. 10 — Robert 
bir mektup yazmamı istedi. 11 -  Kızlara istasyona gitmelerini söyledik. 12 -  
Adam (onlara) halıları temizlemelerini emretti. 13 -  Sorulan anlamalarına 
yardım ettik. 14 -  İstasyonda beklemeni söyledim. 15 — Yaşlı kadın pencere
yi açmamı istedi. 16 -  Gümrük memuru bavulu açmamı söyledi. 17 — Mr. 
Miller çocuklara güverteye gitmelerini söyledi. 18 -  İtalya’da birçok volkan
lar vardır. 19 -  Bavullan taşımama yardım edecek misiniz? 20 -  Annem o za
man bir öğretmendi.

önceki alıştırm aların yapılm ış şekli

I
I -  in 2 -  in 3 -  on 4 -  out 5 -  at 6 -  at 7 -  at 8 -  in, at 9 -  into 10 -  into
II -  for 12 -  with 13 -  from 14 -  o f  15 -  o f  16 -  by 17 -  by 18 -  about 
19 -  in 20 -  o f

II

1 -  between 2 -  between 3 -  among 4 -  among 5 -  between

III

1 -  Mektubu beş dakikada yazabilirim. 2 -  Arkadaşlanm arasında Selim en 
uzun boyludur. 3 -  Kışın genellikle İtalya’nın güneyine giderler. 4 -  Ne hak
kında konuşuyorsun? 5 — Kimden korkarsın? 6 — Pazar günü gelemezsen pa
zartesi günü gelebilirsin. 7 -  Yani, mektubu şimdi sana veremem. 8 -  Bize 
iki parça pasta verecekler. 9 -  Ağaçlar arasında küçük bir bina vardır. 10 
-  İki ev arasında dört ağaç vardır.

IV

1 -  I don’t like drinking beer in the morning. 2 -  My father will com e 
on Thursday. 3 -  The donkey is walking along the road. 4 -  I’ll meet 
them at the station. 5 - 1  can’t carry these heavy baskets; will you 
please give me those light baskets? 6 - 1  don’t like naughty girls. 7 -  
We spent two hours in the Covered Market. 8 - 1  couldn’t write the 
letter. 9 -  All the guns were behind the wall. 10 -  I’ll take you around 
Istanbul.
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fiillere eklenen (...er) eki

36. dersimizde, önceden görmüş olduğumuz help «yardım etmek» fiili
nin sonuna (...er [ı]) eki getirilmek suretiyle «yardımcı, yardım edici» anla
mında bir isim meydana getirilmişti. Birçok fiilin sonuna bu şekilde (...er) 
eklemek suretiyle o işi yapıcı anlamına gelen bir isim meydana getirmek 
mümkündür. Nitekim yine aynı derste geçen worker «işçi» kelimesi de 
work «çalışmak» fiilinden yapılmış bir isimdir ve «çalışıcı, çalışan, işçi» an
lamına gelir.

Aşağıda fiilleri ve bu fiillere (...er) ilâve etmek suretiyle yapılmış, o 
fiili yapanı gösteren isimleri liste halinde veriyoruz.

learn öğrenmek learner öğrenen, öğrenci
teach öğretmek teacher öğreten, öğretmen
drive sürmek driver sürücü, şoför
sell satmak seller satıcı
send göndermek sender gönderici
buy satın almak buyer satın alıcı, müşteri
speak konuşmak speaker konuşucu, hatip
receive kabul etmek, almak receiver alıcı, alan
open açmak opener açıcı (şişe açıcısı)
shut kapamak shutter kapayıcı, panjur
make yapmak maker yapıcı, imalâtçı
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write
read
wash

clean

play
run
think

yazmak
okumak
yıkamak

temizlemek

oynamak
koşmak
düşünmek

writer
reader
washer

cleaner

player
runner
thinker

yazar
okuyucu
yıkayıcı (insan veya
makina)
temizleyen,
temizleyici
oyuncu
koşucu
düşünür

Fiillere ing ilâve edilirken bazı fiillerin son harflerinin iki kere yazıl
dığını görmüştük, (...er) takısı için de durum aynıdır. Ing ilâvesinde son har
fi çift yazılan fiillere (...er) ilâve ederken de yine son harfleri iki kere yazılır.

shut shutter
ran runner

Fiillerden yapılmış bu isimler çok kere bir başka isimle birleşerek bir 
birleşik isim meydana getirirler. Bu birleşik isimler bazen ayrı bazen bitişik 
yazılırlar. Bazen de aralarında tire bulunur. Örnek olarak make fiilini ele 
alalım.

make yapmak
maker yapıcı, imâl edici
shoe ' ayakkabı
shoemaker ayakkabı yapıcısı, ayakkabıcı
dress elbise (kadın için)
dressmaker kadın elbisecisi, kadın terzisi
carpet halı
carpet maker hah imalâtçısı, halıcı
basket sepet
basket maker sepetçi
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pıpe
pipe maker

pipo
pipocu

«satmak» anlamında olan seli fiili de make gibi birçok birleşik isim
kullanılır.

seli satmak
seller satıcı
fruit »E C iV J-V  t;
fruitseller meyve satıcısı, manav
book kitap
bookseller kitap satıcısı, kitapçı

Bu şekilde birleşik isimler yapmada kullanılabilen daha birçok fiil
vardır.

cotton grower 
filmgoer 
story writer 
short story writer 
football player 
history teacher

pamuk yetiştiricisi 
filme giden, film seyircisi 
hikâye yazarı 
k ısa  hikâye yazan 
futbol oyuncusu, futbolcu 
tarih Öğretmeni

Id Tom is a shoemaker.
şlı Torn bir ayakkabıcıdır.

He is a famous runner. 
O ünlü bir koşucudur.
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Robert is a football player.
Robert bir futbolcudur.

My father is a bookseller.
Babam bir kitapçıdır.

çoğul yapma

İngilizcede isimlerin nasıl çoğul yapıldığını derslerimizde gördük. Şim
di bunları toplu bir şekilde tekrarlayalım.

ı

İsimleri çoğul yapmak için genel olarak sonlarına s ilâve edilir. Bu s 
Türkçedeki «...1er, ...1ar» çoğul ekinin görevini yapar.

chair sandalyet chairs [çeız] sandalyeler
book kitap books [buks] kitaplar

Kelimenin sonu s, sh, ch, x ve o harfleriyle bitiyorsa çoğul yapmak 
için es ilâve edilir. . v

glass bardak glasses [glaısiz] bardaklar
class sınıf classes [klarsiz] similar
brush [braş] firça brushes [braşiz] firçalar
match [meç] kibrit matches [meçiz] kibritler
church [çö:ç] kilise churches [çö:çiz] kiliseler
box kutu boxes [boksiz] kutular
potato patates potatoes [pıteytouz] patatesler

Sonu f  veya fe ile biten isimler çoğul yapılırken f  veya fe kalkar yerine 
ves getirilir.
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knife bıçak knives [nayvz] bıçaklar
life hayat lives [layvz] hayatlar
wife eş(kadın) wives [wayvz] eşler (kadınlar)
scarf eşarp scarves [ska:vz] eşarplar
shelf raf shelves [şelvz] raflar

Sonu y ile biten isimlerde y’den önce sessiz bir harf 
lirken y kalkar yerine ies getirilir.

varsa çoğul yapı-

lady hanım ladies [leydiz] hanımlar
country ülke countries [kantriz] ülke
baby [beybi] bebek babies [beybiz] bebekler
balcony balkon balconies [belkıniz] balkonlar

Sonu y ile biten isimlerde y ’den önce sesli bir harf varsa çoğul yapılır
ken, yukarıda olduğu gibi, y kalkmaz sadece s ilâve edilir.

boy (erkek) çocuk boys [boyz] çocuklar

Bazı kelimelerin çoğullan 
kelimelerle yapılır.

isme ekler getirmek suretiyle değil, değişik

child çocuk children [çildnn] çocuklar
man adam men [men] adamlar
woman kadın women [wiminj kadınlar
foot ayak feet [fi:t] ayaklar

There are four matches on the box. There are two babies on the bed.
Kutunun üstünde dört kibrit var. Yatakta iki bebek var.
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İngilizcede salt, flour, water, milk gibi sayılamayan isimler çoğul ya
pılmaz.

Türkçede çoğu zaman isimler çoğul bir anlamda kullanılıyor bile olsa
lar tekil durumda bulunurlar. Meselâ, «Sokakta birçok çocuk gördüm. Çan
tada altı kalem var. Birkaç çiçek alacağım.» cümlelerinde «çocuk, kalem, çi
çek» birer adet değil birden fazla sayıdadır. Bunların birden fazla sayıda ol
dukları önlerindeki «birçok, altı, birkaç» kelimelerinden anlaşılmaktadır.

Türkçede çoğul durumunun böyle olduğuna aldanarak aynı şeyi İngi
lizcede de uygulamak çok yanlış olur. Zira İngilizcede isimler birden fazla sa
yıdaysalar, önlerinde sayı gösteren bir kelime de olsa, daima çoğul durumda 
bulunurlar, tekil halde olamazlar.

fiil ve öntakı

İngilizcede bazı fiillerin belli öntakılarla kullanıldıklarını derslerimiz
deki örneklerde görmekteyiz. Şimdi bunları topluca ele alarak tekrarlayalım.

look 
look at
The man looked at the picture. 
Don’t look at the book; look at me. 
I’ll look at the painting.
What are you looking at?
Who are you looking at?

wait 
wait for
He is waiting for the teacher.
The woman is waiting for her 
husband.
What are you waiting for?
Who are you waiting for?

take
ta k e  to
I’ll take you to the cinema.
The old man took us to the park.

bakmak 
...e bakmak 
Adam resme baktı.
Kitaba bakma; bana bak. 
Tabloya bakacağım.
Ne’ye bakıyorsun?
Kime bakıyorsun?

beklemek
 yi (için) beklemek
Öğretmeni bekliyor.
Kadın kocasını bekliyor.

Ne için bekliyorsun?
Kim için (kimi) bekliyorsun?

götürmek
 e, ( ye) götürmek
Seni sinemaya götüreceğim. 
Yaşlı adam bizi parka götürdü.



-605-

Can you take me to the museum? Beni müzeye götürebilir misin? 
Will you go with them if they want Seni deniz kenarına götürmek 
to take you to the seaside? isterlerse onlarla gidecek misin?
Where will they take Ahmet to? Ahmet’i nereye götürecekler?

arrive
arrive in (at)
We arrived in Istanbul.
The tourists arrived in Turkey 
early in the morning.
He left Ankara in the morning 
and arrived at Kadıköy at six 
o’clock.
They couldn’t arrive in London on 
Sunday morning.

stay
stay in (at)
I usually stay at this hotel.
They’ll stay in Paris for a long 
time.
Mary stayed in the village for 
two days.
Can we stay in Recep’s house? 

live
live in (at)
Hasan Bey’s sister lives at Maçka.

1 lived in Ankara for six years.
His daughter lives at Beyazıt.
The doctor lives in the town.
Adi lives at a small village.

translate
translate into
I’ll translate the story into
rurkish.
Can they translate the book into 
English well?
The students translated the 
exercises from Turkish into 
ü ln ^ lisk

varmak
 e varmak.
İstanbul’a vardık.
Turistler sabahleyin erken Türkiye’ye 
vardı lar.
Ankara’yı sabahleyin terketti 
(Ankara’dan sabahleyin ayrıldı) ve 
saat altıda Kadıköy’e vardı. 
Londra’ya pazar sabahı varamadılar.

kalmak 
 de kalmak
Ben genellikle bu otelde kalırım. 
Uzun müddet Paris’te kalacaklar.

Mary köyde iki gün kaldı.

Recep’in evinde kalabilir miyiz?

yaşamak, ikâmet etmek, oturmak 
 de oturmak

Haşan Bey’in kızkardeşi Maçka’da 
oturur.
Ankara’da altı yıl oturdum.
Onun kızı Beyazıt’ta oturur.
Doktor şehirde oturur.
Ali küçük bir köyde oturur.

tercüme etmek, çevirmek
 ye çevirmek
Hikâyeyi Türkçeye çevireceğim.

Kitabı İngilizceye iyi çevirebilirler 
mi?
Öğrenciler çalıştırmaları Türkçeden 
İngilizceye çevirdiler.
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shout 
shout at
The woman is shouting at her 
daughter.
You can’t shout at my son.
The man shouted at the driver 
but he didn’t hear.
The teacher shouted at the 
naughty girl.
Who did you shout at?

laugh 
laugh at
We laughed at the boy.
They are laughing at the comic 
actor.
She is laughing at the story.
My father is laughing at the 
funny pictures.
What is she laughing at?
Who are you laughing at?

listen [lisin] 
listen to
I am listening to the music.
He listens to his father; he is 
a good boy.
Will you listen to me, please? 
She didn’t listen to the teacher. 
The girl didn’t listen to her 
mother and went to the cinema. 
Are you listening to the music?

bağırmak
 ye, ( e) bağırmak.
Kadın kızına bağırıyor.

Oğluma bağıramazsın.
Adam şoföre bağırdı fakat o işitmedi.

Öğretmen yaramaz kıza bağırdı.

Kime bağırdın?

gülmek
 e gülmek
Çocuğa güldük.
Komik aktöre gülüyorlar.

Hikâyeye gülüyor.
Babam komik (tuhaf) resimlere 
gülüyor.
Ne’ye gülüyor?
Kime gülüyorsun?

dinlemek
 i dinlemek
Müzik dinliyorum.
Babasını dinler; iyi bir çocuktur.

Lütfen beni dinler misiniz? 
Öğretmeni dinlemedi.
Kız annesini dinlemedi ve sinemaya 
gitti.
Müziği dinliyor musun?

Örnekleriyle gördüğümüz gibi bazı fiiller bazı öntakılarla birlikte bu
lunmaktadırlar. Yukarıdaki fiilleri ve aldıkları öntakılan sırayla yazalım.

look at 
wait for 
take to

arrive in (at)
stay in (at)
live in (at)

translate into 
shout at
laugh at
listen to
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baby [beybi] bebek listen [lism] dinlemek
brush [braş] firça match [meç] kibrit
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cafe fkafei] kafe passenger [peşinci] yolcu
player Ipleyi] oyuncu, reader [ri:dı] okuyucu
casino [kisirnou] gazino river [rivı] nehir
church [90:9] kilise runner | ram! koşucu
driver [drayvi] şoför sea [si: | deniz
during [diyu:ring] esnasında writer [raytı] yazar
feel (felt-felt) hissetmek souvenir [su:vıniı| hâtıra eşyası
rfi:l] [felt] [felt] taxi [teksi] taksi
French [fren?] Fransızca tomb [tu:m| mezar
let (let-let) müsaade etmek tower [tawı] kule
[let] [let] [let] work | wö:k| çalışmak

AÇIKL AMALAR

Okuyacağımız metinde geçen yer isimlerini okunuşlanyla veriyoruz. Ay
ınca bilinen ve önemli yerlerin Türkçe'de söylendiği şekillerini de ilâve ediyoruz.

Lyons [liyon]
Capri fkapri]
Marseilles [marsey] 
Montparnasse [monparnas] 
Eiffel [eyfel]
Seine [sen]
Louvre [luvr]
Invalides [envalid]
Place de la Concorde 
[pl&s do la konkord]
Bois de Boulogne 
[bua do bulon]
L’Eglise de Notre Dame 
[legliz do notr dam]
Chatelet [§atele] 
Montmartre [monmartir] 
Place Pigalle [plas pigal]

Lyon şehri (Fransa’da) 
Kapri adası (Akdeniz’de) 
Marsilya şehri (Fransa’da) 
Paris’te bir yer 
Eyfel Kulesi (Paris’te)
Sen Nehri (Paris’ten geçen) 
bir müze (Paris’te)
Paris’te bir yer 
Paris’te bir yer

Paris’te bir yer

Nötr Dam Kilisesi

Paris’te bir yer 
Paris’te bir yer 
Paris’te bir yer

After kelimesinin «...den sonra» anlamına geldiğini biliyoruz.

after five o ’clock 
They’ll come after Sunday.
I’ll write a letter after breakfast.

saat beşten sonra 
Pazardan sonra gelecekler. 
Kahvaltıdan sonra bir mektup
yazacağım.
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Bu derste okuyacağımız metinde after kelimesinin biraz değişik bir 
yapıda kullanıldığını görüyoruz.

After you came. Sen geldikten sonra.
After they passed the islands, Adaları geçtikten sonra kamaralanna
they went to their cabins. gittiler.
After I ate my cake, I cleaned Pastamı yedikten sonra mutfağı
the kitchen. temizledim.
After they went, we studied our Onlar gittikten sonra derslerimizi
lessons. çalıştık.
We can drink tea after you wash Sen tabaklan yıkadıktan sonra çay
the plates. içebiliriz.

Taksiye binmek, otobüse binmek gibi deyimler take fiili ile yapılır.

I took a taxi and went to Şişli. Bir taksiye bindim ve Şişli’ye gittim.
Will you take a taxi or will you Bir taksiye mi bineceksiniz yoksa
walk? yürüyecek misiniz?
Taxis are expensive; I’ll take a bus. Taksiler pahalıdır, otobüse bineceğim.

Night kelimesinin «gece» anlamında olduğunu biliyoruz, «geceleyin» 
demek için night ile at öntakısı kullanılır: at night

Did you see Istanbul at night? İstanbul’u geceleyin gördünüz mü?
The tourists came at night. Turistler geceleyin geldiler.

' .1
How long deyimi «nasıl uzun» anlamında değil «ne kadar uzun, ne 

müddet, ne kadar» anlamındadır.

How long did you stay in Paris? 
How long did he drive?
How long did you wait for me? 
How long did she sleep?

Paris’te ne kadar (müddet) kaldınız? 
Ne kadar (müddet) sürdü?
Beni ne kadar bekledin?
Ne kadar uyudu?

Sonuna ing almayan fiillerden biri de «hissetmek» anlamında olan 
feel’dir.

I don’t feel anything now. 
I feel tired.
She felt happy.
What do you feel?

Şimdi hiçbir şey hissetmiyorum 
Yorgun hissediyorum.
(Kendini) mutlu hissetti.
Ne hissediyorsun?
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«gelecek» anlamını verdiğini gördüğümüz next kelimesi «ertesi, sonra
ki» anlamında da kullanılmaktaydı.

The next day they arrived in Ertesi gün Londra’ya vardılar.
London.
The next train is at ten o ’clock. Sonraki (bundan sonraki) tren saat

ondadır.

During kelimesi «esnasında» anlamındadır.

During the day they visited the Gündüz esnasında (gündüzün)
museums. müzeleri ziyaret ettiler.
They were very happy during the Seyahat esnasında çok mutluydular,
journey.
Adana is very hot during the day. Adana gündüzün çok sıcaktır.
The naughty boy slept during the Yaramaz çocuk ders esnasında 
lesson. uyudu.

«müsaade etmek» anlamında olan let ile us zamirini birleştirerek elde 
elde edilen let’s [lets] deyimi Türkçedeki «hadi» kelimesinin yerini tutar.

Let’s go to the cinema.
Let’s play football.
Let’s learn English.
Let’s listen to the music.
Let’s work in the garden.
Let’s take a taxi.
Let’s buy a souvenir from that 
shop.

Hadi sinemaya gidelim.
Hadi futbol oynayalım.
Hadi İngilizce öğrenelim.
Hadi müzik dinleyelim.
Hadi bahçede çalışalım.
Hadi bir taksiye binelim.
Hadi şu dükkândan bir hâtıra eşyası 
alalım.

ON THE WAY TO ENGLAND : 2

They arrived in Naples at ten o ’clock on the third day o f  their 
journey. Mr. Miller found a taxi and with three other passengers 
they went to the old city o f  Pompeii. It was very interesting. When 
Ahmet began to tell the history o f  the city in English, the tourists 
listened to him very carefully. A guide took them to the museum. 
They took a lot o f  pictures. Some small girls were selling books about 
Pompeii. They bought a book from a girl.
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They came back to Naples after half an hour. They bought a lot 
o f souvenirs from the shops. Mr. Miller said «Let’s go back to the ship.»

The ship left Naples in the afternoon. After they passed Capri, 
the sea was bad.

They arrived in Marseilles at five o ’clock in the afternoon the 
next day. They went to the station by bus. The train for Paris left 
after half an hour. The next m orning they passed the city o f Lyons. 
They saw a lot o f  cities and small villages on the way to Paris. When 
they saw the villages and the farms, Ahmet and Zeynep remembered 
their farm in Turkey.

The train arrived in Paris in the afternoon the next day. They 
took a taxi and went to Montparnasse. Mr. Miller spoke a little 
French but the man at the hotel understood English very well.

They had dinner at the restaurant o f  the hotel and they went 
to see the night life o f  Paris. They went to the Eiffel tower. They 
walked along the River Seine. After walking an hour they sat at a 
cafe and had tea with milk.

Mr. Miller said, «They say, “You work during the day but you 
live at night in Paris.”»

«How long shall we stay in Paris?» Ahmet asked.

Mr. Miller smiled and said, «We’ll stay for one day. Tomorrow 
morning we’ll go to the Louvre Museum to see the paintings. Then 
we’ll go to the Invalides and see Napoleon’s tomb. We can walk to the 
Place de la Concorde and have lunch there. And then we can go to 
the Bois de Boulogne. After that we’ll see L’Eglise de Notre Dame at 
Chatelet. We’ll come back to our hotel for dinner, and after dinner 
we’ll go to see the casinos o f  Paris at Montmarte and at Place 
Pigalle.»

«It is going to be a very busy day.» said Mrs. Miller. «I feel tired 
already.»

İNGİLTERE YOLUNDA :2

Seyahatlerinin üçüncü gününde saat onda Napoli’ye vardılar. Mr. 
Miller bir taksi buldu ve diğer üç yolcu ile eski Pompei şehrine gittiler. O çok 
ilgi çekici (enteresan) idi. Ahmet şehrin tarihini İngilizce olarak anlatmaya
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başladığı zaman diğer turistler onu çok dikkatle dinlediler. Bir rehber onla
rı müzeye götürdü. Birçok resimler çektiler. Birkaç küçük kız Pompei hak
kında kitaplar satıyordu. Bir kızdan bir kitap aldılar.

Yarım saat sonra Napoli’ye döndüler. Dükkânlardan birçok hediyelik 
(hatıra eşyası) aldılar. Mr. Miller, «Hadi gemiye dönelim.» dedi.

Gemi Napoli’yi öğleden sonra terketti. Kapri’yi geçtikten sonra deniz 
kötüydü.

Marsilya’ya ertesi gün öğleden sonra saat beşte vardılar. İstasyona 
otobüsle gittiler. Paris treni yarım saat sonra ayrıldı. Ertesi sabah Lyon şeh
rini geçtiler. Paris yolunda birçok şehirler ve küçük köyler gördüler. Köyleri 
ve çiftlikleri gördükleri zaman Ahmet ve Zeynep Türkiye’deki çiftliklerini ha
tırladılar. '

Tren ertesi gün öğleden sonra,Paris’e vardı. Bir taksiye bindiler (bir 
taksi aldılar) ve Montparnasse’a gittiler. Mr. Miller biraz Fransızca konuştu 
(konuşuyordu, biliyordu) fakat oteldeki adam İngilizceyi çok iyi anladı (anlı
yordu).

Otelin lokantasında akşam yemeği yediler ve Paris’in gece hayatını 
görmeye gittiler. Eyfel Kulesi’ne gittiler. Sen Nehri boyunca yürüdüler. Bir 
saat yürüdükten sonra bir kafede oturdular ve sütlü çay içtiler.

Mr. Miller, «“Paris’te gündüzün çalışırsınız fakat gece yaşarsınız.” der
ler» dedi.

Ahmet, «Paris’te ne kadar kalacağız?» diye sordu.

Mr. Miller gülümsedi ve, «Bir gün kalacağız. Yarın sabah Luvr Müze- 
si’ne tabloları görmeye gideceğiz. Sonra Invalides’e gideceğiz ve Napolyon’un 
mezarını göreceğiz. Place de la Concorde’a yürüyebiliriz ve orada öğle yeme
ği yiyebiliriz. Ve sonra Bois de Boulogne’a gidebiliriz. Bundan sonra Chate- 
let’de Nötre Dam Kilisesi’ni göreceğiz. Akşam yemeği için otelimize dönece
ğiz, ve akşam yemeğinden sonra Montmarte’da ve Place Pigalle’da Paris’in 
gazinolarını görmeye gideceğiz.» dedi.

Mrs. Miller, «Çok meşgul (hareketli) bir gün olacak.» dedi. «Şimdiden 
yorgun hissediyorum.»



ALIŞTIRMALAR

I

Bu cümlelerdeki her şeyi çoğul yapınız.

1 -  There is a teacher in the classroom. 2 -  The plate is on the shelf. 
3 -  Our house has a balcony. 4 -  Her baby is sleeping. 5- The boy is 
eating an apple. 6 -  There is a match in the box. 7 -  He is opening the 
door. 8 -  There is a lady sitting on the deck.

II

Boş bırakılan yerlere öntakılar koyunuz.

1 -  The passengers are looking ......  the church. 2 -  The driver is
w a itin g   the passengers. 3 -  The tourists are listen in g   the
music. 4 -  The boys are laughing the com ic actor. 5 -  The soldier
sh ou ted  the naughty girls. 6 -  Can you translate this story from
E n glish   French? 7 -  The old man took his son ......  the sea. 8 -
They don’t l iv e  Istanbul. 9 -  We can’t s ta y  dirty hotels. 10 -
When did the train a rr iv e  Paris?

IU

Translate into Turkish.
*

1 -  My father is a shoemaker. 2 -  Who is the most famous football 
player in England? 3 -  Sait Faik is a famous story writer. 4 -  They 
walked along the river. 5 -  The driver was driving very slowly. 6 -  
What do you feel now? 7 -  Do you speak French? 8 -  The men are 
working in the fields. 9 -  Her father is a taxi driver. 10 -  During the 
journey they saw a lot o f  cities and a lot o f  people. 11 -  Is this brush 
yours? 12 -  One o f  Mr. Miller’s friends is a geography teacher. 13 -  
Robert’s wife is a dressmaker. 14 -  Readers like to read short stories. 
15 -  We had a light meal at a cafe.

IV

Translate into English.

1 -  Zeynep birçok hatıra eşyası aldı. 2 -  Yorgun hissediyorum; sizinle gele
mem. 3 -  Tren Paris’e geldiği zaman yolcuların bazıları uyuyordu. 4 -  Bü
yük kilise istasyonun arkasındadır. 5 -  Sen iyi bir şoförsün. 6 -  Tarlalarda 
çalışmayı sevmem. 7 -  Gençken ünlü bir koşucuydum. 8 -  Ertesi gün Mr. 
Miller onları bir gazinoya götürdü. 9 -  Hadi derslerimizi çalışalım. 10 -  Öğ
renciler ve öğretmenler müdürü dinliyorlar.
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önceki alıştırm aların yapılm ış şekli

I

1 -  to 2 -  to 3 -  at 4 -  to 5 -  in, in

II

1 -  My father is like a teacher. 2 -  Their car is like a bus. 3 -  Turkey 
isn’t like England. 4 -  The lemonade was like water. 5 -  Your shirt is 
like a blouse.

III

1 -  Babası o zaman bir askerdi. 2 -  Kız bana bahçede beklememi söyledi. 3 -  
Çocuklar o zaman güvercinleri seyrediyorlardı. 4 -  Önce İngilizce öğrenece
ğiz, sonra Amerika’ya gideceğiz. 5 -  Onu o zaman bitirdin mi? 6 -  Turgut bir 
gümrük memurudur. 7 -  Çocuklar güverteye koşuyorlar. 8 -  Türkiye’de vol
kan yoktur. 9 -  Ahmet onlara bütün bavulları getirmelerini söyledi. 10 -  
Onun bluzu koyu yeşildir. 11 -  Birayı sevmedim; su gibiydi. 12 -  Mektubu 
yazmayı ne zaman bitirdin? 13 -  Tekrar gelmemi ister misin? 14 -  Bahçesin
de oynamamızı istemez. 15 -  Ertesi gün Paris’teydik. 16 — Adamın çantaları 
kamaraya taşımasına yardım ettiler. 17 -  Bahçeyi temizlememe yardım etti. 
18 -  Askerlere hastanenin önünde beklemelerini emrettim. 19 -  Londra’ya 
son tren budur. 20 -  Onun şapkası bir çiçek gibiydi.

IV

1 -  We saw a dog sleeping on the deck. 2 - 1  finished the book 
yesterday. 3 -  We went to the customs-house. 4 -  Robert was my best 
friend then. 5 -  We arrived in Naples in the morning. 6 -  We passed 
three villages and then we arrived in Edirne. 7 -  They took our 
suitcases to the cabin. 8 -  Recep is very quick; he can finish the 
letters in two hours. 9 -  This big cat is like a dog. 10 -  Robert 
wanted me to write a letter. 11 -  We told the girls to go to the station. 
12 -  The man ordered them to clean the carpets. 13 -  We helped them 
to understand the questions. 1 4 - 1  told you to wait at the station. 
15 -  The old woman wanted me to open the window. 16 -  The customs 
official told me to open the suitcase. 17 -  Mr. Miller told the children 
to go on deck. 18 -  There are a lot o f volcanos in Italy. 19 -  Will you 
help me to carry the suitcases? 20 -  My mother was a teacher then.
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37. dersimizde o zamana kadar öğrendiğimiz fiil zamanlarını ele ala
rak çekimini yapmıştık. O dersten şimdiye kadar bu zamanlara birkaç tane 
daha ilâve oldu. Bu dersimizde baştan şimdiye kadar gördüğümüz zamanlar
da fiil çekimlerini liste halinde vereceğiz. Bu örnekler, fiillerin çeşitli zaman
ları ve olumsuzluk, soru halleri konusunda zorluk çektiğiniz zaman yararlı 
olacaktır.

ŞİMDİKİ ZAMAN

I am dancing with my girl friend. 
You are writing a letter.
He is running to the door.
She is waiting for the taxi.
It is drinking milk.
We are playing football.
You are listening to the music. 
They are working.

Kız arkadaşımla dans ediyorum 
Bir mektup yazıyorsun.
Kapıya koşuyor.
Taksiyi bekliyor.
Süt içiyor.
Futbol oynuyoruz.
Müzik dinliyorsunuz. 
Çalışıyorlar.

olumsuz

I am not ordering you. Sana emretmiyorum.
You aren’t driving slowly. Yavaş sürmüyorsun.
He isn’t studying English. İngilizce çalışmıyor.
She isn’t crying. Ağlamıyor.
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It isn’t going to the kitchen. Mutfağa gitmiyor.
We aren’t washing the dog. Köpeği yıkamıyoruz.
You aren’t listening to me. Beni dinlemiyorsunuz.
They aren’t shouting at us. Bize bağırmıyorlar.

soru

Am I talking quickly?
Are you learning French?
Is he working with his father?
Is she making a dress?
Is it sleeping under the tree?
Are we correcting them well? 
Are you waiting for your father? 
Are they looking at the horses?

Hızlı mı konuşuyorum? 
Fransızca mı öğreniyorsun? 
Babasıyla mı çalışıyor?
Bir elbise mi yapıyor?
Ağacın altında mı uyuyor? 
Onlan iyi düzeltiyor muyuz? 
Babanızı mı bekliyorsunuz? 
Atlara mı bakıyorlar?

GENİŞ ZAMAN 

olumlu

I always forget his name.
You go to bed at eleven o ’clock. 
He smokes fifteen cigarettes. 
She sleeps in this room.
It runs very quickly.
We go to Italy in summer. >
You read your lessons carefully. 
They sometimes get up late.

Onun ismini daima unuturum. 
Saat on birde yatarsın.
On beş sigara içer.
Bu odada uyur.
Çok hızlı koşar.
Yazın İtalya’ya gideriz. 
Derslerinizi dikkatli okursunuz. 
Bazen geç kalkarlar.

olumsuz

I don’t like your brother.
You don’t know their address.
He doesn’t understand me.
She doesn’t wash the plates well. 
It doesn’t rain in summer.
We don’t use the teacher’s ruler. 
You don’t spend much money. 
They don’t repair cars.

Erkek kardeşini sevmem.
Onların adresini bilmezsin.
Beni anlamaz.
Tabaklan iyi yıkamaz.
Yazın (yağmur) yağmaz. 
Öğretmenin cetvelini kullanmayız. 
Çok para harcamazsınız.
Otomobil tamir etmezler.
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soru

Do I talk too quickly?
Do you like going to the museums? 
Does he work carefully?
Does she understand these 
exercises?
Does it sleep in this cottage?
Do we get up too late?
Do you study French?
Do they want to visit Turkey?

Çok hızlı mı konuşurum?
Müzelere gitmeyi sever misin? 
Dikkatli mi çalışır?
Bu alıştırmaları anlar mı?

Bu kulübede mi uyur?
Çok geç mi kalkarız?
Fransızca çalışır mısınız?
Türkiye’yi ziyaret etmek isterler mi?

GELECEK ZAMAN

olumlu

I’ll wait for you at the station. 
You’ll see them at school.
He’ll give you a souvenir.
She’ll finish her school next year. 
It’ll wait for a long time.
We’ll answer your questions. 
You’ll feel tired.
They’ll watch the pigeons.

Seni istasyonda bekleyeceğim. 
Onlan okulda göreceksin.
Sana bir hatıra eşyası verecek. 
Okulunu gelecek sene bitirecek. 
Uzun müddet bekleyecek. 
Sorularına cevap vereceğiz. 
Yorgun hissedeceksiniz. 
Güvercinleri seyredecekler.

olumsuz

I shan’t come with you.
You won’t see them at school. 
He won’t spend any money. 
She won’t listen to you.
It won’t drink water.
We shan’t understand it.
You won’t forget them.
They won’t come again.

Seninle gelmeyeceğim.
Onları okulda görmeyeceksin 
Hiç para harcamayacak.
Seni dinlemeyecek.
Su içmeyecek.
Onu anlamayacağız.
Onları unutmayacaksınız. 
Tekrar gelmeyecekler.

soru

Shall I understand the question? Soruyu anlayacak mıyım?
Will you meet your friends? Arkadaşlarınla buluşacak mısın?
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Will he come here again?
Will she visit her mother? 
Will it eat eggs?
Shall we feel tired?
Will you dance with this girl? 
Will they get ten liras?

Buraya tekrar gelecek mi? 
Annesini ziyaret edecek mi? 
Yumurtalar yiyecek mi? 
Yorgun hissedecek miyiz?
Bu kızla dans edecek misiniz? 
On lira alacaklar mı?

GEÇMİŞ ZAMAN 

olumlu

I wrote a letter yesterday.
You watched the ships.
He understood the question.
She forgot to bring the suitcase. 
It drank all the water.
We came early in the morning. 
You wanted to learn French. 
They ordered me to stay here.

Dün bir mektup yazdım. 
Gemileri seyrettin.
Soruyu anladı.
Bavulu getirmeyi unuttu. 
Bütün suyu içti.
Sabahleyin erken geldik. 
Fransızca öğrenmek istediniz. 
Burada kalmamı emrettiler.

olumsuz

I didn’t show them the paintings. 
You didn’t correct the mistakes. 
He didn’t wait for his wife.
She didn’t drink tea.
It didn’t run quickly.
We didn’t go to Paris.
You didn’t finish the letter.
They didn’t work well.

Onlara tabloları göstermedim. 
Hatalan düzeltmedin.
Karısını beklemedi.
Çay içmedi.
Hızlı koşmadı.
Paris’e gitmedik.
Mektubu bitirmediniz.
İyi çalışmadılar.

s o r u

Did I throw the ball to the door? 
Did you come early?
Did he feel tired?
Did she wait behind the door? 
Did it drink all the water?
Did we ask them questions?
Did you forget your bag?
Did they spend much money?

Topu kapıya mı attım?
Erken mi geldin?
Yorgun mu hissetti?
Kapının arkasında mı bekledi? 
Bütün suyu içti mi?
Onlara sorular sorduk mu? 
Çantam unuttun?
Çok para harcadılar mı?
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going to ile GELECEK ZAMAN 

olumla

1 am going to sell my house.
You are going to feel tired soon.
He is going to write a letter.
She is going to clean the table.
It is going to drink your milk.
We are going to buy a car.
You are going to drink some water. 
They are going to visit us.

Evimi satacağım.
Yakında yorgun hissedeceksin. 
Bir mektup yazacak.
Masayı temizleyecek.
Senin sütünü içecek.
Bir otomobil alacağız.
Biraz su içeceksiniz.
Bizi ziyaret edecekler.

olumsuz

I am not going to tell you.
He is not going to sell his car.
She is not going to open the door. 
It is not going to rain.
We are not going to wait here. 
You are not going to live here. 
They are not going to help us.

Sanai anlatmayacağım. 
Otomobilini satmayacak. 
Kapıyı açmayacak. 
Yağmur yağmayacak. 
Burada beklemeyeceğiz. 
Burada oturmayacaksınız. 
Bize yardım etmeyecekler.

soru

Am I going to wait for them? Onlan bekleyecek miyim?
Are you going to write a letter? Bir mektup mu yazacaksın?
Is he going to wash the cat? Kediyi yıkayacak mı?
Is she going to break the window? Pencereyi kıracak mı?
Is it going to rain? Yağmur yağacak mı?
Are we going to answer the letter? Mektuba cevap verecek miyiz? 
Are you going to dance with her? Onunla dans edecek misiniz? 
Are they going to fill the glasses? Bardakları dolduracaklar mı?

GEÇMİŞTE DEVAMLI HAL 

olumlu

I was reading a book. Bir kitap okuyordum.
You were listening to the music. Müzik dinliyordun.
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He was looking at the pigeons. 
She was washing our shirts.
It was running to the field.
We were working in the garden. 
You were learning French.
They were waiting at the station.

Güvercinlere bakıyordu. 
Gömleklerimizi yıkıyordu. 
Tarlaya koşuyordu. 
Bahçede çalışıyorduk. 
Fransızca öğreniyordunuz. 
İstasyonda bekliyorlardı.

olumsuz

I wasn’t listening to you. Seni dinlemiyordum.
You weren’t waiting at the station. İstasyonda beklemiyordun. 
He wasn’t studying English. İngilizce çalışmıyordu.
She wasn’t playing with her friends. Arkadaşlarıyla oynamıyordu.
It wasn’t drinking water.
We weren’t waiting for them. 
You weren’t crying.
They weren’t repairing my car.

Su içmiyordu.
Onları beklemiyorduk. 
Ağlamıyordunuz.
Otomobilimi tamir etmiyorlardı.

soru

Was I sleeping when you came? 
Were you playing football?
Was he helping his mother?
Was she cleaning the kitchen? 
Was it eating our food?
Were we carrying baskets? 
Were you laughing at them?l 
Were they working?

Geldiğiniz zaman uyuyor muydum? 
Futbol mu oynuyordun?
Annesine yardım mı ediyordu? 
Mutfağı mı temizliyordu? 
Yiyeceğimizi mi yiyordu?
Sepetler mi taşıyorduk?
Onlara gülüyor muydunuz? 
Çalışıyorlar mıydı?

BİTMİŞ ŞİMDİKİ ZAMAN 

olumlu

I have seen your brother.
You have broken the window. 
He has just finished the letter. 
She has forgotten our names.
It has eaten all the eggs.
We have just sent the letter. 
You have sold your house. 
They have translated the book.

Erkek kardeşini gördüm. 
Pencereyi kırdın.
Mektubu şimdi bitirdi. 
İsimlerimizi unuttu. 
Bütün yumurtaları yedi. 
Mektubu şimdi gönderdik. 
Evinizi sattınız.
Kitabı tercüme ettiler.
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olumsuz

I haven’t finished the letter.
You haven’t seen our new house. 
He hasn’t forgotten my son.
She hasn’t understood the letter. 
It hasn’t slept.
We haven’t helped the farmers. 
You haven’t heard the man.

Mektubu bitirmedim.
Yeni evimizi görmedin. 
Oğlumu unutmadı. 
Mektubu anlamadı. 
Uyumadı.
Çiftçilere yardım etmedik. 
Adamı işitmediniz.

They haven’t brought the suitcase. Bavulu getirmediler.

soru

Have I showed you the picture? 
Have you bought the car?
Has he answered the questions? 
Has she opened the door?
Has it eaten the sausage?
Have we washed all the forks? 
Have you cut the trees?
Have they filled the baskets?

Sana resmi gösterdim mi? 
Otomobili aldın mı? 
Sorulara cevap verdi mi? 
Kapıyı açtı mı?
Sucuğu yedi mi?
Bütün çatalları yıkadık mı? 
Ağaçlan kestiniz mi? 
Sepetleri doldurdular mı?

CÜMLELER

There is a train at ten o ’clock for 
Paris.
I can’t take a taxi because I 
haven’t much money.
After they went, the woman 
cleaned the table.
Go on deck.
Zeynep and Mary went on deck. 
The next day they were in London. 
There were no hens in our garden. 
They gave us nothing.
Let’s play football with them.
How many cities did you see 
during the journey?
There is a tower at Beyazıt.

Saat onda Paris için tren var. (Paris 
treni var.)
Taksiye binemem çünkü çok param 
yok.
Onlar gittikten sonra kadın masayı 
temizledi.
Güverteye git.
Zeynep ve Mary güverteye gittiler. 
Ertesi gün Londra’daydılar. 
Bahçemizde hiç tavuk yoktu.
Bize hiçbir şey vermediler.
Hadi onlarla futbol oynayalım. 
Seyahat esnasında kaç şehir 
gördünüz?
Beyazıt’ta bir kule vardır.
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We passed a lot o f villages on our Ankara’ya giderken birçok köyler 
way to Ankara. geçtik.
The customs-house is at the seaside. Gümrük (binası) deniz kenarındadır. 
We’ll have lunch at one o ’clock and Saat birde öğle yemeği yiyeceğiz ve
then we’ll go to another museum. 
Give me a match please.
Some o f the passengers are going 
on deck.
My wife’s father is an official. 
What are they waiting for?
Who are they waiting for?
How many matches are there in 
the box?
Where did you put my brush?
We saw some girls walking along 
the river.
Where do you work?
Let’s visit our friends.
The cigarette box was like a book. 
The girl waited for her friends 
for half an hour and then left the 
station.
There were tears in Mary’s eyes. 
Where did you meet your friends?

sonra diğer bir müzeye gideceğiz. 
Lütfen bana bir kibrit ver. 
Yolcuların bazıları güverteye 
gidiyorlar.
Karımın babası bir memurdur.
Ne için bekliyorlar?
Kim için bekliyorlar?
Kutuda kaç kibrit vardır?

Fırçamı nereye koydun?
Nehir boyunca yürüyen kızlar 
gördük.
Nerede çalışırsın?
Hadi arkadaşlarımızı ziyaret edelim. 
Sigara kutusu bir kitap gibiydi.
Kız, arkadaşlarını yarım saat 
bekledi sonra istasyonu terketti. 
(İstasyondan ayrıldı.)
Mary'nin gözlerinde yaşlar vardı. 
Arkadaşlarınıza nerede rastladınız? 
Bu yere Pigal deriz.We call this place Pigalle.

What does «cabin» mean in English? İngilizcede «cabin» ne demektir?
I wanted to smoke a cigarette but Bir sigara içmek istedim fakat bir
I hadn’t a match.
She drinks tea five times a day. 
You can’t be a good driver.
The tourists were going to the 
casino when we saw them. 
What are you writing with?

kibritim yoktu.
Günde beş kere çay içer.
İyi bir şoför olamazsın.
Onları gördüğümüz zaman turistler 
gazinoya gidiyorlardı.
Ne ile yazıyorsun?
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26. dersimizde l’den 26’ya kadar olan derslerin özetini, 52. dersimizde 
27’den 52’ye kadar derslerin özetini vermiştik. Bu dersimizde de 53’ten şim
diye kadar görmüş olduğumuz derslerdeki önemli konuların bir özetini vere
ceğiz. Bu özetleri, ait oldukları derslerle karşılaştırarak çalışmanızı öneririz.

I

«Sahip olmak» anlamında olan have fiili «yemek, içmek» anlamında da 
kullanılır.

We always have tea in the morning. Sabahleyin daima çay içeriz.
Will you have tea or coffee?
They have lunch at one o ’clock. 
They’ll have lunch at one o ’clock. 
The tourists had lunch at the 
restaurant.
She is having tea.
They were having dinner when 
we saw them.

Çay mı yoksa kahve mi içeceksiniz? 
Saat birde öğle yemeği yerler.
Saat birde öğle yemeği yiyecekler. 
Turistler lokantada öğle yemeği 
yediler.
Çay içiyor.
Onlan gördüğümüz zaman akşam 
yemeği yiyorlardı.

Daha önceki derslerimizde, içinde have olan cümleleri soru yapmak 
için have’in cümle başma alındığını, olumsuz yapmak için de yanına not ge
tirildiğini görmüştük. Halbuki have «yemek, içmek» anlamında kullanıldığı 
zaman durum tamamen değişir. Soru ve olumsuz yapmak için, diğer fiiller
de olduğu gibi, başka bir yardımcı fiilden faydalanılır.
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You have dinner at seven o ’clock. 
Do you have dinner at seven 
o ’clock?
You don’t have dinner at seven 
o ’clock.

She had only coffee.
Did she have only coffee?
She didn’t have only coffee.

Saat yedide akşam yemeği yersin. 
Saat yedide akşam yemeği yer 
misin?
Saat yedide akşam yemeği yemezsin.

Sadece kahve içti.
Sadece kahve mi içti?
Sadece kahve içmedi.

II

Bir fiilin önüne going to getirilirse Gelecek Zaman cümlesi kurulmuş 
olur. Ancak bu şekilde meydana getirilen Gelecek Zaman ile, shall (will) 
kullanmak suretiyle yapılmış Gelecek Zaman arasında anlam bakımından 
fark vardır. Going to ile yapılan cümlede bir kesinlik, istek, önceden hazır
lanmış olma vardır.

I am going to write a letter. Bir mektup yazacağım.
They are going to help us. Bize yardım edecekler.
The man is going to sell his house. Adam evini satacak.
She is going to clean all the rooms. Bütün odaları temizleyecek.
Ahmet is going to finish'the book Ahmet kitabı iki günde bitirecek, 
in two days.

Are you going to stay in Turkey? Tiirkiye’de kalacak misiruz?
Is she going to dance with bur 
friends?
Are they going to repair the 
tractor?
Is the man going to break the 
window?

Arkadaşlarımızla dans edecek mi? 

Traktörü tamir edecekler mi? 

Adam pencereyi kıracak mı?

He isn’t going to work for us.
We aren’t going to send them the 
souvenirs.
I am not going to give him any 
books.
The students aren’t going to listen Öğrenciler müdürlerini 
to their headmaster. dinlemeyecekler.

Bizim için çalışmayacak. 
Onlara hediyelik eşyaları 
göndermeyeceğiz.
Ona hiç kitap vermeyeceğim.
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III

Geçmişte yapılmakta olan bir hareket sırasında ikinci bir hareket ve
ya iş yapılmışsa bunlardan ilki Geçmişte Devamlı Hal kipiyle anlatılır.

Geçmişte devamlı hal kipi Şimdiki Zaman kipine pek benzer. Araların
daki tek fark Geçmiş Zaman kipinde to be fiilinin geçmiş halinin kullanıl
masıdır.

She is reading a book.
She was reading a book.
We are waiting for the teacher.
We were waiting for the teacher.
She was reading a book when I 
opened the door.
We were waiting for the teacher 
when you saw us.
She was sleeping when we began 
to clean the rooms.
The tourists were looking at the 
church when we saw them. .
We were having breakfast when 
the driver came.
They were walking along the river 
when they heard the music. • (

Bir kitap okuyor.
Bir kitap okuyordu.
Öğretmeni bekliyoruz.
Öğretmeni bekliyorduk.
Kapıyı açtığım zaman bir kitap 
okuyordu.
Bizi gördüğünüz zaman öğretmeni 
bekliyorduk.
Biz odaları temizlemeye başladığımız 
zaman o uyuyordu.
Onları gördüğümüz zaman turistler 
kiliseye bakıyorlardı.
Şoför geldiği zaman kahvaltı 
ediyorduk.
Müziği işittikleri zaman nehir 
boyunca yürüyorlardı.

Bu kipin soru ve olumsuzluk hali de içinde to be fiili olan bütün cüm
lelerde yapıldığı gibi olur.

Were you waiting for your friend Seni istasyonda gördüğüm zaman 
when I saw you at the station? arkadaşını mı bekliyordun?
Was he watching the ships when his Babası çarşıda yiyecek aldığı zaman 
father bought food at the market? o gemileri mi seyrediyordu?
The men weren’t working in the
fields when we came.
He wasn’t learning English when 
we left Turkey.
The passengers weren’t sleeping 
in their cabins when the ship 
arrived in Naples.

Biz geldiğimiz zaman adamlar tar
lalarda çalışmıyorlardı.
Türkiye’den ayrıldığımız zaman 
İngilizce öğrenmiyordu.
Gemi Napoli’ye vardığı zaman 
turistler kamaralarında 
uyumuyorlardı.
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IV

Hal zarflan, fiillerin yapılış tarzlarını gösterir.

He walks slowly.
She opened the door quietly.
We couldn’t open the window 
easily.
The farmer is looking sadly at 
the fields.
Can she walk quickly?
Please, open the box carefully.
I couldn’t understand well.
They repaired the car very well.

Yavaş yürür.
Kapıyı sessizce açtı.
Pencereyi kolayca (kolaylıkla) 
açamadık.
Çiftçi üzgün bir şekilde tarlalara 
bakıyor.
Hızlı (çabuk) yürüyebilir mi? 
Lütfen kutuyu dikkatli açınız.
İyi anlayamadım.
Otomobili çok iyi tamir ettiler.

V

İsteğimiz dışında, kendiliğinden olan bazı fiiller vardır ki bunlar İngi
lizcede Şimdiki Zaman halinde bulunmazlar, yani bazı durumlar hariç son
larına ing eki almazlar. Bu fiillerden şimdiye kadar öğrenmiş olduklarımız 
şunlardır: see, remember, hear, know, like, want, forget, understand, 
feel

Bu eylemler henüz yapılıyor bile olsalar Şimdiki Zaman halinde değil 
Geniş Zaman halindedirler.

I see a horse in the street now. 
He knows my father.
Do they remember us now?
Do you remember us often?
I feel tired; I’ll go to my cabin.

Do you like fruit?

Şimdi sokakta bir at görüyorum. 
Babamı bilir, (biliyor, tanıyor)
Şimdi bizi hatırlıyorlar mı?
Bizi sık sık hatırlar mısınız?
Yorgun hissediyorum; kamarama 
gideceğim.
Meyve sever misin? (seviyor musun)

VI

Sonuna ing eki almış fiiller isim veya sıfat olarak da kullanılırlar.

I saw a man working in the garden.Bahçede çalışan bir adam gördüm. 
Do you like listening to music? Müzik dinlemeyi sever misin?
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There was a boy sleeping under 
the tree.
We saw a lot o f  people waiting at 
the station.
Look at the man carrying our 
suitcases.
Does he like learning English? 
They began translating the book. 
Running is a sport.
Do you like visiting your friends?

Do you like dancing or walking?

Who is this woman sitting under 
the tree?
I showed him the cat going into 
the building.

Ağacın altında uyuyan bir çocuk 
vardı.
İstasyonda bekleyen birçok insanlar 
gördük.
Bavullarımızı taşıyan adama bak.

İngilizce öğrenmeyi sever mi?
Kitabı tercüme etmeye başladılar. 
Koşma bir spordur.
Arkadaşlarım ziyaret etmeyi sever 
misiniz?
Dans etmeyi mi yoksa yürümeyi mi 
seversiniz?
Ağacın altında oturan bu kadın 
kimdir?
Ona binaya giren kediyi gösterdim.

VII

Şart cümlelerindeki «şayet, ise, ...se, ...sa» kelime veya ekleri için İn
gilizcede if kelimesi kullanılır.

if I go 
if you wait

gidersem
beklersen

You’ll see them if  you wait for 
half an hour.
If he finishes his lessons, he can 
go to the cinema.
If she cleans the room well, I’ll 
give her twenty liras.
You’ll feel tired if you walk six 
kilometres.

Can I learn English if  I read these 
lessons?
I’ll meet you there if  you come 
early.
He’ll read it again if he doesn’t 
understand.

Yanm saat beklersen onları 
göreceksin.
Derslerini bitirirse sinemaya 
gidebilir.
Odayı iyi temizlerse ona yirmi lira 
vereceğim.
Altı kilometre yürürsen yorgun 
hissedeceksin, (yorgunluk 
hissedeceksin)
Bu dersleri okursam İngilizce 
öğrenebilir miyim?
Erken gelirsen seninle orada 
buluşacağım.
Anlamazsa onu tekrar okuyacak.
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Can I finish the book in two hours 
if I read it quickly?
If you open the door, the dog will 
run out o f the room.

Onu hızlı okursam kitabı iki saatte 
bitirebilir miyim?
Kapıyı açarsan köpek odadan dışarı 
koşacak.

VIII

«hayır» anlamında olan no kelimesi cümleleri olumsuz şekle sokmak 
için de kullanılır ve not any kelimelerinin işini görür.

I didn’t eat any apples.
I ate no apples.

She hasn’t any money.
She has no money.

There are no hens in the field.
I saw no tourists in the church .' 
They brought no matches.
We drank no beer.
There is no salt in the plate. 
There is no pepper in the soup. 
There is no milk in the glass.

Hiç elma yemedim.
Hiç elma yemedim.

Hiç parası yok.
Hiç parası yok.

Tarlada hiç tavuk yok. 
Kilisede hiç turist görmedim. 
Hiç kibrit getirmediler.
Hiç bira içmedik.
Tabakta hiç tuz yok.
Çorbada hiç biber yok. 
Bardakta hic süt .vok

IX

Could kelimesi can fiilinin geçmiş halidir.

I can walk ten kilometres.
I could walk ten kilometres.

She can work at my office. 
She could work at my office.

They could carry the bags 
themselves.
Could they carry the bags 
themselves?

We could get up early.
Could we get up early?

On kilometre yürüyebilirim.
On kilometre yürüyebilirdim.

Büromda çalışabilir.
Büromda çalışabilirdi.

Çantaları kendileri taşıyabilirlerdi.

Çantaları kendileri taşıyabilirler 
miydi?

Erken kalkabilirdik.
Erken kalkabilir miydik?
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Could ile yapılan olumsuz cümleler, olumlu ve soru şekillerine göre 
biraz değişik şekilde tercüme edilir.

Görüldüğü gibi, I cou ldn ’t learn English, cümlesi «İngilizce 
öğrenemezdim.» şeklinde değil, «İngilizce öğrenemedim.» olarak tercüme 
edilmektedir.

He could understand the questions. Sorulan anlayabilirdi.
Could he understand the questions? Sorulan anlayabilir miydi?
He couldn’t understand the Sorulan anlayamadı,
questions.

Bitmiş Şimdiki Zaman, fiillerin üçüncü şekliyle have fiilinin birlikte 
kullanılmasıyla meydana gelir. Çok yakında veya eskiden olup da şimdi 
sonucu anlatılmak istenen hareketleri bildirmekte kullanılır.

I could learn English. 
Could I learn English?
I couldn’t learn English.

İngilizce öğrenebilirdim. 
İngilizce öğrenebilir miydim? 
İngilizce öğrenemedim.

X

I have seen your brother. Erkek kardeşini görmüş 
durumdayım. (Erkek kardeşini 
tanırım.)
Kapıyı açmış durumdasın. (Kapı 
şimdi açık durumdadır.)
Sütü içmiş durumda. (Şimdi süt 
yok.)
Evimizi satmış durumdayız. (Şimdi 
evimiz yok.)
Çocuk pencereyi şimdi kırmış 
durumda. (Pencere şimdi kınk.)

You have opened the door.

He has drunk the milk.

We have sold our house.

The boy has just broken the 
window.



-630-

Bitmiş Şimdiki Zamanı bir cümle kalıbı içinde görelim :

Özne have (has) fiilin üçüncü 
şekli

diğer kelimeler

They have repaired the car.
My son has eaten his meal.
We have brought a lot o f  apples.
Recep has spent all his money.

Bitmiş Şimdiki Zaman cümlelerini soru yapmak için have başa abnır, 
olumsuz yapmak için de have yanma not konulur.

Have you seen them? Onları görmüş durumda mısın?
You haven’t seen them. Onları görmemiş durumdasın.

XI

Derslerdeki diğer küçük konular hakkında geniş açıklamalar yapma
yarak bunlarla ilgili cümleler veriyoruz. Bu şekilde her konuya kısaca temas 
edilmiş olacaktır.

The little girl is afraid o f  dogs. 
The suitcase is full o f  shirts.
Can you see everything in a 
museum without a guide?
It’s raining, we can’t go out.
It’ll be sunny tomorrow.
He has got a new bicycle.
I am too busy to read newspapers.

Küçük kız köpeklerden korkar. 
Bavul gömlek doludur.
Bir müzede rehbersiz her şeyi 
görebilir misiniz?
Yağmur yağıyor, çıkamayız.
Yarın hava güneşli olacak.
Yeni bir bisikleti var.
Gazeteleri okuyamayacak kadar 
meşgulüm.
On saat uyuyacak kadar tembeldir.He is lazy enough to sleep ten 

hours.
Did you break the pencil yourself? Kalemi kendin mi kırdın?
She couldn’t learn French by Kendi kendine Fransızca öğrenemedi,
herself.
I saw somebody walking along the Nehir boyunca yürüyen birini 
river. gördüm.
Did you see anybody waiting here? Burada bekleyen birini gördün mü?
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Everybody is learning English. 
Everything was ready.
I’ll give you nothing.
She didn’t see anybody waiting at 
the station.
Can’t you come earlier?
Isn’t she learning French?
There is a table between the two 
trees.
The teacher is walking among the 
pupils.
He wanted me to come again. 
Then we went to the seaside.
The cabin was like a room.

Herkes İngilizce öğreniyor.
Her şey hazırdı.
Sana hiçbir şey vermeyeceğim. 
İstasyonda bekleyen hiç kimse 
görmedi.
Daha erken gelemez misin? 
Fransızca öğrenmiyor mu?
İki ağaç arasında bir masa var.

Öğretmen öğrenciler arasında 
yürüyor.
Tekrar gelmemi istedi.
Sonra deniz kenarına gittik. 
Kamara bir oda gibiydi.






